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1 

Szczęście mają ci nieliczni, którzy posłuchali we-

zwania do otwarcia serc i wpuszczenie tam Mnie, 

abym mógł być blisko nich i obcować z nimi serce 

z sercem, Atma z Atmą. Dopóki wielbiciele nie 

rozwiną tego związku serca z sercem, nie dostą-

pią bliskiej znajomości z Sathya Sai Babą. Po co 

przedłużać ten zewnętrzny związek, skoro pro-

wadzi on donikąd? Lepiej byłoby mądrzej spę-

dzać czas, kierując się do wnętrza i odkrywając 

tam własną rzeczywistość i moją rzeczywistość, 

które są tą samą rzeczywistością, mianowicie At-

ma z Atmą. Dość czasu zmarnowaliście na od-

prawianie zewnętrznych obrządków i rytuałów, 

wciąż nie znajdując Mnie. Pora skorzystać z in-

nych metod, by Mnie odnaleźć. 

Dawniej święci i mędrcy poddawali się wielu wy-

rzeczeniom, aby w swoich sercach znaleźć Boga. 

Nie prosiłem was o żadne wyrzeczenia, gdyż nie 
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jest to mój sposób uczenia samorealizacji (urze-

czywistniania Jaźni). Prosiłem was natomiast, 

abyście znajdowali Boga w swoim sercu, prowa-

dząc tylko namasmaranę (wspominanie imienia 

Boga) i śpiewając bhadźany (nabożne pieśni). Pro-

siłem też o prowadzenie bezinteresownej służby 

w celu znalezienia Boga w sercach wszystkich 

ludzi, którym pomagacie. Jednak to nie wystar-

czyło. Ciągle jeszcze nie znaleźliście Mnie w swo-

im sercu. Dlaczego? Niewystarczająco angażuje-

cie się w poszukiwanie Mnie i w łączenie się ze 

Mną w sercu. Gdybyście starali się, już byście 

Mnie znaleźli. Co rozumiem przez angażowanie 

się w szukanie Mnie? Mam na myśli to, że po-

winniście pragnąć Mnie – Boga, ponad wszystko 

inne w życiu. Widzę, że tak się nie dzieje w przy-

padku większości z was. Widzę, że większość z 

was jest uwikłana w życie rodzinne, życie towa-

rzyskie, sytuacje w pracy i wiele innych obowiąz-

ków, którymi waszym zdaniem musicie się zaj-

mować, gdyż w przeciwnym wypadku ktoś 

mógłby was zganić. W obliczu dezaprobaty mar-

twicie się i niepokoicie. Dlatego spędzacie swój 
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czas na próbach zadowolenia innych ludzi. Czy 

jest to sposób na samorealizację? Powiadam: nie, 

nie tędy droga. Przede wszystkim macie zadowa-

lać Boga. A co Go uszczęśliwia? To, że obcujecie z 

Nim w sercu. On was stworzył po to, byście byli 

Jego towarzyszami zabaw, powiernikami, z któ-

rymi może utrzymywać pełną miłości więź z ser-

ca do serca. Tak więc zadowalanie innych ludzi 

nie jest drogą do zadowolenia Boga. Musicie zro-

zumieć, że zadowalanie innych ludzi nie prowa-

dzi do samorealizacji. 

2 

Nie musicie przejmować się tym, co inni ludzie 

myślą i mówią o was. To ich sprawa i z czasem 

skończą z tym. Nie możecie zadowalać wszyst-

kich cały czas, a nawet od czasu do czasu. Lepiej 

będzie, jeśli zwiążecie się ze Mną w sercu, dzięki 

czemu stale będziecie czuli się podbudowani, 

zamiast zadowalać wszystkich otaczających was 

ludzi. Mówi się, że Bóg jednakowo kocha 

wszystkie swoje dzieci, i jest to prawda. Jeśli to 
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prawda, a zapewniam was, że tak jest, wszyscy 

moi wielbiciele otrzymują moją miłość w jedna-

kowej mierze. W takim razie wszyscy mogą do-

świadczać mojej miłości, jeśli w pełnym miłości 

oddaniu Bogu otworzą na Mnie swoje serca. Wy-

pada więc, abyście posłuchali mojej rady i rozwi-

nęli ze Mną związek serce z sercem, Atma z Atmą. 

W ten sposób będziecie spełnieni duchowo i bę-

dziecie mogli więcej zaoferować innym. Dzięki 

temu będziecie szczęśliwi i będziecie uszczęśli-

wiać innych, zamiast wierzyć, że cały czas musi-

cie ich zadowalać. W przeciwnym wypadku bę-

dziecie wyczerpani, uwikłani w doczesne życie i 

nigdy nie znajdziecie Mnie, który wiecznie za-

mieszkuję wasze serce, czekając aż przyłączycie 

się do Mnie. Przedstawiłem wam jeden powód, 

dlaczego nie mogliście połączyć się w sercu ze 

Mną w celu samorealizacji. 

Teraz o innej przyczynie. Wielu z was nie dokła-

da starań niezbędnych, by skierować się do wnę-

trza, by znaleźć Mnie w sercu i tam połączyć się 

ze Mną w jedności i wspólnocie. Dlaczego nie 

dokładacie szczerych wysiłków, aby Mnie zna-
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leźć? Ponieważ wierzycie, że to przede wszyst-

kim Ja powinienem się starać, aby doprowadzić 

was do Mnie. W końcu, jak uważacie, skoro je-

stem Bogiem, mogę zrobić wszystko. Jednakże 

dałem wam wolną wolę. Oznacza to, że jesteście 

autonomiczną istotą i musicie użyć swojej wolnej 

woli, aby zdecydować, czego w życiu chcecie. Jest 

to drugi powód, dlaczego nie znajdujecie Mnie w 

swoim sercu. Co więc powinniście w tej sytuacji 

zrobić, aby znaleźć Mnie w sobie? Zrozumcie, że 

posiadacie zdolność decydowania o tym, czego 

naprawdę chcecie w życiu. Następnie podejmijcie 

mocne postanowienie połączenia się ze Mną w 

sercu. 

3 

Nie jest jeszcze za późno na zmiany w waszym 

stylu życia, jakie opisałem w ostatnich dwóch ese-

jach. Uświadomcie sobie, gdzie tkwią błędy, a 

następnie spróbujcie je skorygować. Do was nale-

ży korekta, nie do Mnie. Cały czas sami, z własnej 

woli decydowaliście, co chcecie robić, zatem sami 
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musicie zmienić swoje działanie. Jeśli chcecie zna-

leźć Mnie w swoim sercu, z własnej wolnej woli 

zróbcie to, o co was proszę. Pozwoli wam to zna-

leźć nowy sposób działania, który poprowadzi 

was do jedności ze Mną w sercu. Jeśli nie zmieni-

cie sposobu działania w świecie, będziecie dalej 

tkwić tam, gdzie jesteście, i nie będziecie mogli 

połączyć się ze Mną w sercu, które dzielimy. 

Mam nadzieję, że weźmiecie pod uwagę moje 

słowa i będziecie czynić duchowe postępy ze 

Mną jako waszym Sadguru (prawdziwym na-

uczycielem) i Bogiem. 

Nie będzie wam łatwo zmienić kierunku, w jakim 

podążaliście, na nowy, ale dla waszego dobra bę-

dzie to warte włożonego wysiłku. Mówię wam o 

tym wszystkim, aby uczynić was wolnymi w Bo-

gu. 

4 

Istnieje jeszcze inna przyczyna, dla której nie po-

traficie połączyć się ze Mną w sercu. Wiąże się 

ona z waszym stosunkiem do Mnie, z waszym 
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nastawieniem, które nie sprzyja relacji serce do 

serca. Ponieważ postrzegacie Mnie jako Boga na 

zewnątrz siebie, pod każdym względem znacznie 

większego od was, wierzycie, że jesteście zbyt 

mali i bez znaczenia, by mieć prawo do połącze-

nia się ze Mną w sercu. Jest to skutek waszego 

własnego negatywnego myślenia o sobie i o 

Mnie. Jest to rezultat uwarunkowań ze strony ro-

dziny, społeczeństwa i instytucji religijnych, któ-

rym pozwoliliście wpłynąć na swój umysł. Po-

nieważ uwierzyliście bez zastrzeżeń w to, co inni 

wam powiedzieli, teraz wy sami musicie pozbyć 

się tych uwarunkowań, korzystając z mocy wła-

snej wolnej woli. Wielu z was będzie domagało 

się odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg dopu-

ścił, by taka sytuacja przydarzyła się Jego dzie-

ciom, które są Mu tak drogie. To masowe uwa-

runkowywanie nie jest wytworem Boga, lecz po-

wstało na skutek ignorancji ludzi. Dlatego też 

sami ludzie muszą wyeliminować tę ignorancję i 

uwarunkowanie, którym ulegli. Jestem tu po to, 

by wskazać wam sposób, w jaki możecie to zro-

bić. Jest to jeden z celów tych esejów. Mówię teraz 
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do was, aby pokazać wam, gdzie robicie błędy w 

swojej sadhanie (praktyce duchowej). 

5 

Mówiąc bez ogródek, wszyscy musicie przyjąć do 

wiadomości, że marnujecie czas śpiesząc się i 

nigdzie nie dochodząc – oczywiście w duchowym 

sensie. Próbuję wyjaśnić wam, że kroczycie du-

chową ścieżką w zły sposób, który nie doprowa-

dzi was do celu, jakim jest połączenie z Bogiem w 

sercu. To, co teraz wam powiem, jest bardzo 

ważne, dlatego proszę, abyście zwrócili baczną 

uwagę na moje słowa, gdyż w przeciwnym wy-

padku stracicie tę okazję połączenia się ze Mną. 

Zostało bardzo niewiele czasu nim świat, jaki 

znacie, zniknie wam z oczu. Gdy to nastąpi, a wy 

przedtem nie znajdziecie wewnętrznego spokoju i 

stabilności w duchowym sercu, wpadniecie w 

panikę. Nic nie może powstrzymać tej wielkiej 

zmiany, która ma nastąpić na ziemi, dlatego naj-

lepiej będzie przygotować się na nią. Wkrótce na 

świecie wydarzy się wiele nieprzewidzianych ka-
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tastrof, więc chciałbym, aby moi wielbiciele byli 

na to przygotowani. Oto jak chcę, żebyście przy-

gotowali się na zbliżający się czas niepokoju: co-

dziennie łączcie się ze Mną w sercu, tak często jak 

tylko możecie, powtarzając w duchu, w ciszy i 

spokoju słowa Aum Sai Ram lub Aum Bhagawan 

Śri Sathya Sai Babaja namaha. W ten sposób rozwi-

niecie wewnętrzną łączność ze Mną w sercu, At-

ma z Atmą, dzięki czemu zrozumiecie, że jesteście 

Bogiem. Uświadomienie sobie tego przyniesie 

wam spełnienie, które staracie się znaleźć w tym 

świecie, choć tam go nie znajdujecie. Chociaż 

próbowaliście znaleźć spełnienie w życiu docze-

snym, nie powiodło się wam. Nastał więc czas, 

aby pójść nową ścieżką duchową, która na pewno 

przyniesie wam spełnienie, ukazując wieczne ży-

cie wypełnione radością i pokojem. 

6 

Dzisiaj chciałbym poruszyć nowy temat, miano-

wicie waszych reakcji na sytuacje i ludzi, z któ-

rymi macie do czynienia na tym świecie. Więk-
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szość z was nie wie, jak się zachować w trudnych 

sytuacjach i wobec trudnych ludzi. Nikt was nie 

uczył, jak radzić sobie z takimi ludźmi i sytu-

acjami. Teraz powiem wam, jak robić to w du-

chowy sposób. Gdy spotkacie trudą osobę i jest za 

mało czasu na przemyślaną reakcję, chcę abyście 

nic nie robili, lecz trwali w milczeniu, skierowali 

się do wnętrza i recytowali moje imię do czasu, aż 

znów poczujecie spokój i radość. W ten sposób 

nie stracicie równowagi i spokoju. Możecie to ro-

bić niezależnie gdzie się znajdujecie – stojąc, czy 

siedząc. Ważne jest, abyście zrobili to natych-

miast, zanim negatywne myśli i uczucia sprawią, 

że pomyślicie, powiecie lub zrobicie coś złego, 

czego później będziecie żałowali. Chodzi o to, 

abyście przez cały czas zachowywali wewnętrzną 

czystość, niezależnie co do was przychodzi z ze-

wnątrz naszej jedności w sercu, Atmy z Atmą. 

Teraz chcę powiedzieć wam o innej sprawie – o 

tym, jak postępować z wymagającymi krewnymi. 

Święte pisma wszystkich religii nakładają na lu-

dzi liczne obowiązki i nakazy, o których wierzy 

się, że trzeba je nabożnie przestrzegać, bo inaczej 
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będzie to odstępstwo od słowa Boga i w przy-

szłości sprowadzi negatywne karmiczne skutki. 

Wielu ludzi wierzy, że aby uniknąć tych skutków, 

trzeba poddać się innym członkom rodziny i do-

stosować się do ich nakazów, idei i pragnień. Bóg 

nigdy nikogo o to nie prosił. Jest to sprzeczne z 

wolną wolą i wolnością, które ucieleśnia Bóg i 

ucieleśniacie wy, jako stworzeni przez Boga na 

Jego obraz i podobieństwo. Chcę, żebyście wie-

dzieli, że nigdy nie powinniście iść za kimś in-

nym, za tym, co inni ludzie wam mówią lub 

oczekują od was, lecz powinniście stosować się 

do podpowiedzi własnej świadomości, które są 

głosem Boga wewnątrz was, będącym prawdą. 

Jest to bardzo ważne, gdyż widzę, że większość z 

was wierzy, iż musi przestrzegać wielu rygorów, 

rytuałów i reguł świętych pism, które ograniczają 

waszą wolność i wolną wolę. Nadszedł czas, aby-

ście uwolnili się od tych ograniczeń. One nie po-

magają wam skierować się do wnętrza i odnaleźć 

Mnie w waszym sercu w relacji Atma z Atmą. Nie 

musicie obawiać się tak postąpić, gdyż nie wywo-

ła to niczego negatywnego, gdy pójdziecie za mo-
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ją radą mającą na celu waszą samorealizację i 

rozwój. Mówię to w oparciu o mój autorytet jako 

Boga i Sadguru, abyście nie wahali się posłuchać 

moich wskazówek, bez jakiejkolwiek obawy o 

reakcję swoich najbliższych związaną z waszą 

nową duchową ścieżką ze Mną, Bhagawanem Śri 

Sathya Sai Babą, jako waszym Bogiem i Sadguru. 

7 

Teraz już więc wiecie, że jesteście w pełni wolni i 

nie ma nad wami władzy żadna inna istota ludz-

ka ani religijne pismo, które mogłyby krępować 

waszą swobodę w podążaniu za własną świado-

mością, głosem Boga wewnątrz serca, który mówi 

tylko to, co jest prawdziwe, dobre i piękne, a nig-

dy nie mówi nic, co jest negatywne albo szkodli-

we, bądź co w jakiś sposób ograniczałoby wol-

ność lub wolną wolę Jego dzieci. Jeśli usłyszycie 

jakieś słowa z wewnątrz, które są z tym sprzecz-

ne, możecie być pewni, że nie pochodzą one od 

Boga, lecz od własnego ego lub ego kogoś innego, 

kto znalazł dostęp do waszego umysłu i wpływa 
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na was zgodnie ze swoimi ideami, które są po-

dobne do tych, jakim kiedyś hołdowaliście. Tak 

więc rozumiecie, że bardzo ważne jest, abyście 

pilnowali czystości myśli, jakim pozwalacie za-

mieszkać w swoim umyśle, i żebyście natych-

miast usuwali każdą nieczystą lub niepokojącą 

myśl, która mogłaby uniemożliwić usłyszenie 

głosu Boga dochodzącego z waszej świadomości. 

8 

Inna przyczyna tego, że wielbiciele nie mogą po-

łączyć się ze Mną w sercu, które dzielimy, wynika 

z ich niezdolności do zapanowania nad umysłem. 

To do was należy władza nad umysłem. Bóg nie 

jest za to odpowiedzialny. Chociaż możecie po-

wiedzieć, że ofiarowaliście swój umysł Bogu, w 

dalszym ciągu do was, a nie do Boga, należy pa-

nowanie nad nim. Stale powinniście utrzymywać 

go w czystości i równowadze. Mówię wam o tym, 

abyście uświadomili sobie, że mieliście złe pojęcie 

o swoim umyśle i o właściwym postepowaniu z 

nim. Zatem chcę, abyście od teraz, zawsze gdy 
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pamiętacie o tym, praktykowali panowanie nad 

umysłem przez powtarzanie mojego imienia Aum 

Sai Ram lub Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. Powta-

rzanie mojego imienia będzie odpędzać bezuży-

teczne i szkodliwe myśli. Będzie zapobiegać 

wchodzeniu ich do waszego umysłu i wywoły-

waniu negatywności, nieczystości i niepokojów w 

was i w tych, z którymi się kontaktujecie. 

9 

Możecie powiedzieć, że przez długi czas próbo-

waliście panować nad swoim umysłem, ale nie 

udało się wam zatrzymać myśli, które nie ustają 

ani na chwilę. Wielbiciele nie potrafią znaleźć 

sposobu na uspokojenie umysłu, przez co nie 

mogą połączyć się ze Mną we współdzielonym 

przez nas sercu. Od czasu do czasu przychodzą 

wam do głowy przypadkowe myśli. Chcę, aby-

ście wiedzieli, że jest to naturalne, gdyż jesteście 

ludźmi doświadczającymi świata form poprzez 

umysł i zmysły. Ale powinniście ćwiczyć swój 

umysł, aby nie chwytał tego, co postrzega. Raczej 
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próbujcie natychmiast udaremnić to powtarzając 

moje imię. Dzięki temu myśli nie będą wstępo-

wać do waszego umysłu. 

Ale nie oczekujcie, że stanie się to natychmiast. 

Rozwinięcie umysłu, jaki teraz macie, zajęło wiele 

lat, więc potrzeba też trochę czasu na jego oczysz-

czenie i uproszczenie do stanu, w którym będzie-

cie mogli połączyć się ze Mną w sercu, które dzie-

limy. Jak widzicie, możecie wiele zrobić, aby po-

prawić zdolność łączenia się ze Mną w sercu. 

Praktykujcie metodę, o której mówię, a Ja będę 

wam pomagał połączyć się ze Mną przez otacza-

nie was moją energią do czasu, aż powiedzie się 

wam to połączenie Atmy z Atmą w sercu, które 

dzielimy. Wielu moich wielbicieli doświadczyło 

Mnie w ten sposób właśnie dlatego, że ich Sadgu-

ru, Sathya Sai Baba, objął ich swoją boską energią, 

aby pokazać im ich boską Jaźń. 
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10 

Nie ma sensu podążanie za Mną, jeśli nie chcecie 

szukać Mnie w swoim sercu, gdzie znajdziecie 

Mnie jako wiecznego mieszkańca. To był wasz 

błąd – szliście za Mną, utrzymując, że jesteście 

moimi wielbicielami, a nie znaleźliście Mnie, któ-

ry jestem przy was cały czas, mieszkając w jed-

nym sercu, które wiecznie dzielimy. Czas przy-

znać, że ścieżka duchowa, którą dotąd szliście, 

nie prowadzi do połączenia ze Mną w sercu. 

Chcę, żebyście to przyjęli do wiadomości i doko-

nali niezbędnych zmian w swojej sadhanie po to, 

aby na pewno połączyć się ze Mną, Bogiem, w 

sercu. Takie było zawsze moje pragnienie – aby-

ście połączyli się ze Mną w sercu, chociaż wy tego 

nie chcieliście zrobić. Chociaż zawsze chciałem 

tego dla was, wy macie własne zdanie na temat 

waszej sadhany, która ma doprowadzić do Mnie w 

sercu i do połączenia ze Mną. Wasza sadhana nie 

doprowadziła was do Mnie, a wręcz opóźniła na-

sze zjednoczenie Atmy z Atmą. 
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11 

Upłynęło tak wiele czasu, którego nigdy już nie 

odzyskacie, dlatego właściwe będzie posłuchać 

mojej rady, aby pójść nową duchową ścieżką, któ-

ra skutecznie doprowadzi was do połączenia ze 

Mną, Atma z Atmą, w sercu, które dzielimy, i zro-

zumienia, że jesteście jedynym Bogiem tego 

wszechświata. Wasza samorealizacja to wasza 

sprawa, ale jeśli chcecie, pomogę wam ją osią-

gnąć. Jako wasz Sadguru i Bóg mam wasze po-

zwolenie na pracowanie z wami i pomaganie 

wam, byście osiągnęli urzeczywistnienie w tym 

życiu, mając Mnie, Sathya Sai Babę, jako kierują-

cego wami z wnętrza serca, które razem dzielimy, 

Atma z Atmą. 

Pragnę teraz powiedzieć wam coś innego, co na 

pewno pomoże wam w waszej sadhanie prowa-

dzącej do połączenia ze Mną, Atma z Atmą, w ser-

cu. Moim zamiarem jest zrodzić wielu Chrystu-

sów w czasie, gdy jestem tu na ziemi w Świetli-

stym Ciele. Wy możecie być jednymi z nich, jeśli 

zdecydujecie się szczerze podążać ścieżką urze-
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czywistniania Jaźni, o co was teraz proszę, a co 

stanowi moje błogosławieństwo dla was. 

12 

Przejdziemy teraz do innego tematu, który 

chciałbym omówić z wami, moi drodzy wielbicie-

le. Jak może już wiecie, obecnie występuje po-

ważna niezgoda wśród niektórych moich wielbi-

cieli. Życzę sobie, abyście nie włączali się w spór 

na mój temat, w który wielu wielbicieli dało się 

uwikłać, co odciąga ich z prawdziwej duchowej 

ścieżki prowadzącej do połączenia ze Mną w ser-

cu, Atma z Atmą. Chociaż toleruję tę sytuację, w 

żaden sposób na nią się nie godzę. Ta różnica 

zdań w umysłach wielbicieli przyniosła po-

wszechną hańbę Międzynarodowej Duchowej 

Organizacji Śri Sathya Sai Baby. Dla tych wielbi-

cieli, którzy podtrzymują ten konflikt wewnątrz 

Międzynarodowej Duchowej Organizacji Śri Sa-

thya Sai Baby jest to nieszczęście, gdyż na skutek 

swego zaangażowania stworzyli rozdźwięk mie-

dzy nimi a Mną, Sadguru Sathya Sai Babą. Aby 
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mogli czynić postępy w swojej sadhanie, muszą 

zasypać tę stworzoną przez siebie przepaść mię-

dzy nimi a ich Sadguru. Do nich należy postawie-

nie pierwszego kroku do usunięcia tego rozdź-

więku, jaki wytworzyli w swoich umysłach na 

skutek złego pojmowania Mnie, Sathya Sai Baby i 

mojej misji w Muddenahalli i na całym świecie. 

Ta sytuacja zaistniała w Międzynarodowej Du-

chowej Organizacji Śri Sathya Sai Baby z powodu 

ich ograniczonych horyzontów myślowych. Ży-

czę sobie i nakazuję, by ci, którzy podtrzymują tę 

różnicę zdań w Międzynarodowej Duchowej Or-

ganizacji Śri Sathya Sai Baby, zaniechali tej stwa-

rzającej podziały gry teraz, póki jest jeszcze czas 

na skorzystanie z łaski tego Awatara, który zstąpił 

po to, aby uratować ich dusze. 

13  

Usiądźmy teraz razem, aby zdecydować, co pla-

nujecie zrobić w przyszłości w sprawie waszego 

związku ze Mną, waszym Satguru i Bogiem, Sa-

thya Sai Babą. Czy podejmiecie zobowiązanie 
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wobec Mnie i moich planów, jakie sformułowa-

łem w celu doprowadzenia was do połączenia ze 

Mną w sercu, Atma z Paramatmą? Jeśli zobowiąże-

cie się postępować według mojego nowego planu 

waszej duchowej ścieżki, poprowadzę was do 

samorealizacji ze Mną jako waszym Satguru i Bo-

giem, przez co połączycie się ze Mną w sercu, 

które dzielimy, Atma z Paramatmą. Macie daną od 

Boga wolną wolę i możecie zdecydować, jak po-

prowadzić swoje życie. Nikt nie ma prawa mówić 

wam, co powinniście robić lub czego nie macie 

robić, dlatego nigdy nie bójcie się tego, co inni 

mogą powiedzieć o was lub waszej ścieżce du-

chowej ze Mną, Sathya Sai Babą, jako waszym 

Sadguru i Bogiem prowadzącym was do samore-

alizacji i wyzwolenia poprzez ścieżkę bhakti i 

dźńana jogi (jogi wielbienia i jogi mądrości). Bę-

dziecie wiedzieli, że z powodzeniem realizujecie 

swoją duchową sadhanę, gdy poczujecie moją ob-

fitą miłość w swoim sercu. 
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14  

Pora zdecydować, czy chcecie postępować zgod-

nie z moim nowym planem dla was. Wkrótce nie 

będziecie mogli podjąć takiej decyzji i powiem 

wam dlaczego. Nie będę zbyt długo w moim 

Świetlistym Ciele, dlatego na długo nie dostąpicie 

szansy spotkania ze Mną. Mam na myśli to, że 

będę przebywał na ziemi przez krótki czas. Jeśli 

chcecie wykorzystać Mnie na swej drodze samo-

realizacji, musicie teraz zacząć stosować się do 

mojego nowego planu waszej duchowej sadhany. 

Jeśli teraz nie zaczniecie, zabraknie wam czasu na 

dojście do urzeczywistnienia Jaźni ze Mną, Sa-

thya Sai Babą, jako waszym Sadguru i Bogiem.  

15  

Bo widzicie, zawsze od was zależało, co chcecie 

zrobić ze swoim życiem, ponieważ macie swobo-

dę wyboru daną od Boga, który żywi bezwarun-

kową miłość do was i ufa, że któregoś dnia wró-

cicie do Niego. Wśród wielbicieli nie jest rzadko-
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ścią, że niedowierzają Bogu i Jego postępowaniu. 

Ten brak zaufania ludzi do Boga i Jego planu 

względem Jego stworzenia, aby wróciło do Niego 

w pełnym miłości oddaniu w sercu, które wiecz-

nie z Nim dzielą, sprawia, że nie dochodzą oni do 

jedności z Bogiem w sercu. Nie ma sensu narze-

kać, że Bóg nie zwraca na was uwagi, jeśli nie do-

łożyliście wysiłków, by Go znaleźć w swoim ser-

cu. Pora więc, by teraz, bezzwłocznie podjąć w 

tym względzie starania. 

16 

Chcę teraz powiedzieć wam coś innego, co po-

może wam połączyć się ze Mną w sercu, które 

współdzielimy jako jedna istota, dzięki czemu 

będziecie mogli obcować ze Mną. Usiądźcie w 

zacisznym miejscu i wyobraźcie sobie moją po-

stać, a następnie z miłością do Mnie powtarzajcie 

w myślach moje imię. Wasze myśli stopniowo 

ustaną, poczujecie moją obecność i usłyszycie, jak 

mówię do was. Nie sądźcie, że można tego doko-

nać natychmiast, ale nie traćcie ducha, gdyż jeśli 
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będziecie kontynuować tę praktykę, przyniesie 

ona powodzenie i będziecie obcować ze Mną w 

sercu, które wiecznie dzielimy. 

17  

Pragnę teraz powiedzieć coś innego, aby pomóc 

wam połączyć się ze Mną. Zawsze namawiałem 

was do śpiewania bhadźanów do Mnie, abyście 

mogli rozwinąć oddanie i miłość do Boga, który 

mieszka w waszym sercu i abyście mogli połą-

czyć się z Nim w celu samorealizacji i wyzwole-

nia już w tym życiu ze Mną, Sathya Sai Babą, jako 

waszym Sadguru i Bogiem. Dlatego proszę was, 

abyście podczas medytacji nad moim imieniem i 

postacią słuchali i śpiewali bhadźany, dzięki cze-

mu będziecie otoczeni moją energią i będziecie 

mogli urzeczywistnić Mnie w swoim sercu bez 

zbędnej zwłoki i marnowania czasu, bo czasu do 

stracenia już nie ma, jako że za kilka lat opuszczę 

ziemski plan. Teraz, kiedy już wiecie, czego od 

was oczekuję, od was zależy podjęcie tej nowej 

duchowej sadhany. Siadajcie w spokoju tak często, 
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jak możecie, przy bhadźanach, z moim imieniem i 

postacią w świadomości, z miłością i oddaniem w 

sercu, i czekajcie na mój głos niosący wskazówki i 

łaskę, którymi pragnę was obdarzyć. 

18  

Już wkrótce usłyszycie moje wskazówki i dozna-

cie łaski w sercu, które dzielimy jako Atma z Pa-

ramatmą. Poprowadzę was do samorealizacji, jeśli 

posłuchacie moich rad płynących z serca, które 

wiecznie dzielimy jako jedna istota. Chcę wam 

powiedzieć, że mogą pojawić się inne głosy, które 

przychodzą, by podszywać się pode Mnie i uzur-

pować sobie moją łaskę i wskazówki dla was. 

Dlatego chcę powiedzieć wam, po czym pozna-

cie, że to co słyszycie jest głosem Sadguru, Sathya 

Sai Baby. Mój głos jest cichy i spokojny, a słowa 

pełne miłości, życzliwe i pomocne. Nie są różne 

od słów, które wypowiadałem do was, gdy żyłem 

w Prasanthi Nilayam w fizycznym ciele, czy które 

wypowiadam ze Świetlistego Ciała w Muddena-

halli, albo teraz. Nie oczekujcie, że sposób, w jaki 
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komunikuję się z wami z serca do serca, będzie 

inny niż ten, którego używałem w fizycznym cie-

le albo teraz przez mojego komunikatora Madhu-

sudhana. Komunikowałem się z wami, i dalej tak 

robię, z Atmy i umysłu Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby. Jeśli słyszeliście Mnie jak mówię z zewnątrz 

was, będziecie wiedzieli, że to Ja, gdy usłyszycie 

Mnie z serca, które dzielimy. Trzeba, abyście na-

brali wprawy w odróżnianiu, który głos należy 

do Mnie, aby inne głosy, jakie będziecie słyszeć, 

nie poprowadziły was do złych rzeczy, które 

opóźniłyby wasze duchowe postępy. 

19 

Jesteście zobowiązani natychmiast i bez wahania 

ruszyć z moim nowym planem waszej sadhany. 

Pragnę, abyście tak szybko jak to tylko możliwe 

doświadczyli połączenia ze Mną w swoim sercu, 

które dzielimy, przez co urzeczywistnicie jedność 

ze Mną, waszym Sadguru i Bogiem, Bhagawanem 

Śri Sathya Sai Babą. 
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Dużo już wam powiedziałem, ale jest jeszcze wię-

cej tego, z czym pragnę się z wami podzielić, moi 

drodzy wielbiciele. Dzisiaj mamy nowy dzień i 

chcę, żebyście zaczęli iść nową duchową ścieżką. 

Mówię o dniu dzisiejszym, nie o jutrze ani o na-

stępnym tygodniu. Jeśli nie zaczniecie dzisiaj po 

przeczytaniu tych moich słów, to opóźnicie wej-

ście na tę nową duchową ścieżkę i będziecie ża-

łowali, że nie posłuchaliście mojej rady dotyczącej 

waszego połączenia się w sercu ze Mną, waszym 

Sadguru i Bogiem, Atma z Atmą. Wiem to, gdyż 

znam wasz umysł. Potrafi on sabotować działa-

nia, które są korzystne dla waszego duchowego 

wzrostu i połączenia się ze Mną w sercu, które 

dzielimy. Umysł nigdy nie dawał wam wsparcia 

w sadhanie skierowanej na odnalezienie Mnie w 

waszym sercu i połączeniu ze Mną, waszym Sad-

guru i Bogiem, Atma z Atmą, w celu samorealiza-

cji. A przecież jest ona możliwa w tym życiu, gdy 

to Ja prowadzę was i obcuję z wami do czasu, aż 

zrozumiecie, że sami jesteście Bogiem tego 

wszechświata. 
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20 

Moi drodzy wielbiciele, teraz chcę powiedzieć coś 

innego, by pomóc wam połączyć się ze Mną w 

sercu, Atma z Atmą, tak byście mogli zrozumieć, 

że jesteście Bogiem, a nie ciałem, umysłem czy 

emocjami, z którymi utożsamialiście się tak dłu-

go. Chcę, abyście w ciszy, w duchu wypowiadali 

codziennie tyle razy, ile potraficie o tym pamię-

tać, następujące słowa:  

Jestem Bogiem, jestem Bogiem, nie różnię się od 

Boga. 

Jestem nieskończonym Najwyższym, jedyną Rze-

czywistością; jestem sat ćit ananda swarupą (uciele-

śnieniem istnienia, świadomości i błogości). 

Jestem odwieczną miłością, prawdą i pokojem. 

Zawsze jestem czystą radością, zawsze jestem 

pełny i wolny. 

Strach i zmartwienie nigdy nie mogą mnie do-

tknąć. 
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Jestem Aum Tat Sat Aum, jestem Aum Tat Sat Aum 

(dźwiękiem Om, Owym czyli Bogiem, Prawdzi-

wie Istniejącym, świętą sylabą Om). 

Wibracje tych słów oczyszczą waszą świadomość, 

dzięki czemu będziecie mogli połączyć się ze 

Mną, Sathya Sai Babą, Atma z Atmą, w sercu, któ-

re wiecznie dzielimy jako jedna istota. 

21  

Teraz przedstawię wam inny sposób na łączenie 

się ze Mną w sercu, Atma z Atmą. Ma on związek 

z waszą postawą wobec Mnie podczas prowa-

dzenia sadhany mającej na celu połączenie ze Mną 

w sercu. Jeśli odczuwacie szczęście i radość pły-

nące z nadziei połączenia się ze Mną w sercu, 

osiągniecie sukces. Będę otwarty na was i będę 

chciał z miłością połączyć się z wami w sercu. W 

nim będziemy mogli często dzielić ze sobą jed-

ność w pełnym miłości objęciu i zjednoczeniu – 

zawsze, kiedy tylko tego zechcę. Widzicie więc, 

że wasza postawa w czasie, gdy pragniecie połą-

czyć się ze Mną, jest dla Mnie bardzo ważna, 
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gdyż reaguję na miłość, radość i szczęście, a nie 

na jakiekolwiek negatywne uczucia lub myśli, 

które możecie mieć w umyśle podczas próby po-

łączenia się ze Mną, waszym Sadguru i Bogiem w 

sercu, Atma z Atmą. Zatem, zanim zaczniecie pró-

bować połączyć się ze Mną w sercu, korzystne dla 

was będzie rozwijanie czystych, pełnych miłości 

myśli i uczuć do Mnie, waszego Sadguru i Boga. 

22  

Obecnie, z powodu wielkiego ograniczenia moje-

go czasu, będę bardzo wybiórczy w decydowa-

niu, na których wielbicielach mam się skupić w 

celu przyśpieszenia ich samorealizacji. Dlatego 

oczekuję, że będziecie stosować się do moich pla-

nów względem waszej nowej ścieżki duchowej ze 

Mną – z oddaniem, poświęceniem i zdyscyplino-

waniem, abyście mogli czynić szybkie postępy ku 

samorealizacji i połączeniu ze Mną w naszym 

wspólnym sercu. 
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23  

Chociaż byłem z wami przez wiele lat, nie byli-

ście świadomi mojej obecności w waszym sercu. 

Jednak Ja byłem świadomy was i waszej, jak ją 

nazywacie, sadhany. Dotąd nie mogliście znaleźć 

Mnie w swoim sercu poprzez sadhanę, jaką w tym 

celu prowadziliście. Właśnie dlatego każę wam 

pójść moją nową ścieżką sadhany i rozpocząć to 

natychmiast, bez dalszego opóźniania dojścia do 

celu samorealizacji i wyzwolenia ze Mną w sercu, 

które wiecznie dzielimy. Mówię to do was, aby-

ście zaprzestali korzystania z metod dążenia do 

Mnie, które w waszym przypadku już się nie 

sprawdzają i nie prowadzą do tego, co chcecie 

osiągnąć, mianowicie, połączenia ze Mną, wa-

szym Sadguru i Bogiem, w sercu, które wiecznie 

dzielimy. Umysł ma taką naturę, że uporczywie 

próbuje trzymać się wcześniejszych zwyczajów, 

do których nawykł i nie chce próbować niczego 

nowego, chociaż byłoby to dla was, wielbicieli, 

najlepsze. Najlepsze dla was będzie dokonanie 

zmian, o jakie proszę, teraz, a nie w przyszłości, 
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która jest nieznana i niepewna. Jeśli teraz nie do-

konacie tych zmian w swojej sadhanie, później 

możecie nie mieć takiej okazji. Świat ciągle się 

zmienia i nikt nie wie, co może przynieść dzień 

jutrzejszy. Proszę was, abyście skorzystali z tej 

sposobności, którą wam ofiaruję, dzięki czemu 

będziecie mogli połączyć się ze Mną w sercu, At-

ma z Atmą, w celu urzeczywistnienia Jaźni i wy-

zwolenia. 

24  

Nie zaszkodzi Mi, jeśli nie skorzystacie z tej oka-

zji zrozumienia już w tym życiu, że jesteście Bo-

giem. Dałem wam wolną wolę i sami możecie 

zdecydować, co chcecie zrobić z życiem, które 

otrzymaliście ode mnie po to, abyście odnaleźli 

Mnie i połączyli się ze Mną w naszym współdzie-

lonym sercu. Z życiem, które wam dałem, wolno 

wam zrobić, co chcecie, możecie nawet odwrócić 

się ode Mnie. Zawsze czekam na to, kiedy zwró-

cicie się ku Mnie, kiedy spróbujecie mnie odna-

leźć i poznać Mnie oraz kiedy połączycie się ze 
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Mną w naszym współdzielonym sercu, Atma z 

Paramatmą. 

25  

Mam nadzieję, że posłuchacie moich słów, które 

przekazuję wam z wielką miłością, abyście osia-

gnęli samorealizację i uwolnili się od konieczno-

ści odradzania się w nowym fizycznym ciele na 

ziemi, a także po to, abyście nie musieli ponownie 

przechodzić tego samego procesu szukania Boga i 

łączenia się z Nim w waszym sercu. Mylicie się, 

jeśli sądzicie, że połączycie się ze Mną, gdy opu-

ścicie swe ciało i przejdziecie do innego wymiaru. 

Jeśli nie połączycie się w sercu ze Mną w czasie, 

gdy jesteście jeszcze w fizycznym ciele, to po jego 

opuszczeniu, w innym wymiarze, nie będziecie w 

stanie połączyć się ze Mną. Dlaczego? Ponieważ 

teraz żyję na ziemi w moim Świetlistym Ciele. 

Możecie spytać, czyż nie jestem wszechobecny i 

wszechmocny, czyż nie mogę pracować z wami z 

dowolnego miejsca, w którym się znajduję, skoro 

jestem Bogiem? Nie, samorealizacja nie dokonuje 
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się w ten sposób. Aby samorealizacja nastąpiła i 

utrwaliła się w umyśle i świadomości człowieka, 

musi on być ucieleśniony na ziemi. Mówię wam 

to, abyście nie żywili żadnego błędnego mniema-

nia o naturze samorealizacji ludzkiej istoty na 

ziemi. Proszę więc, nie dajcie się zwieść innym, 

którzy mówią, że dostąpicie samorealizacji po 

drugiej stronie, w innym wymiarze, gdy opuści-

cie swoje fizyczne ciało na ziemi, gdyż jest to nie-

prawda. 

26  

Teraz, kiedy wiecie już, że nie osiągniecie samo-

realizacji po śmierci swojego fizycznego ciała, 

wypada, żebyście w pełni poświęcili się urzeczy-

wistnianiu Jaźni w czasie, kiedy jesteście w fi-

zycznym ciele i kiedy Ja jeszcze jestem z wami na 

ziemi w Świetlistym Ciele, z którego poprowadzę 

was i będę obcował z wami w sercu, które dzie-

limy jako Atma z Paramatmą. Do was należy teraz 

decyzja, czy chcecie osiągnąć samorealizację w 

tym życiu ze Mną, Sathya Sai Babą jako waszym 
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Sadguru i Bogiem, czy wolicie dążyć do samore-

alizacji w następnym życiu. W nadchodzących 

latach na ziemi będzie wiele niepewności i stra-

chu, co spowoduje, że trudniej wam będzie zwró-

cić się do wnętrza, by tam Mnie znaleźć i połą-

czyć się ze Mną oraz dojść do samorealizacji. 

Trzeba więc, abyście teraz zaczęli odnajdywać 

Mnie w sercu, które dzielimy. 

27  

Moi drodzy wielbiciele, znam wszystkie wasze 

myśli i uczucia do Mnie, Sathya Sai Baby, wasze-

go Sadguru i Boga w sercu, które wiecznie dzieli-

my. Znam was od bardzo dawna, towarzyszę 

wam przez wiele narodzin i śmierci fizycznych 

ciał, które przez wieki przywdziewaliście tysiące 

razy i porzucaliście tysiące razy w swoich licz-

nych inkarnacjach na ziemi i w innych miejscach 

wszechświata – dla zabawy, jak również w celu 

podejmowania w taki czy inny sposób prób urze-

czywistnienia Jaźni. Czy naprawdę chcecie kon-

tynuować ten cykl narodzin i śmierci dla zabawy 
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albo w celu ciągłego bezowocnego szukania sa-

morealizacji? Czy chcecie być zmuszani do po-

nownego podejmowania próby w następnym ży-

ciu jako inna osoba? Czy nie byłoby lepiej, gdy-

byście doszli do samorealizacji w tym życiu, za-

miast na nowo rodzić się w tym celu i przyjmo-

wać inne ciało? Wypada, żebyście pomyśleli o 

tym i zdecydowali, co chcecie zrobić z resztą swo-

jego życia, które otrzymaliście od Boga w celu 

samorealizacji i wyzwolenia. 

28  

Do was należy decyzja, jak chcecie spędzić resztę 

swojego życia, czy ze Mną, Sathya Sai Babą, wa-

szym Sadguru i Bogiem, czy inaczej, w sposób jaki 

wybierzecie według własnej wolnej woli i beze 

Mnie przy sobie – bez Tego, który mógłby po-

prowadzić was do samorealizacji i wyzwolenia z 

konieczności odradzania się. Jeśli postanowiliście 

opuścić Mnie i podążać inną ścieżką, dajcie Mi 

teraz jasno do zrozumienia, że to planujecie, 

abym wiedział i już więcej nie marnował dla was 
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cennego czasu. Chcę spędzać czas z tymi wielbi-

cielami, którzy bardzo tęsknią za połączeniem ze 

Mną w sercu, którzy pragną samorealizacji i wy-

zwolenia od cyklu odradzania jeszcze w tym ży-

ciu, kiedy jestem na ziemi w Świetlistym Ciele i 

kiedy mogę kierować nimi i obcować z nimi w 

sercu, które wiecznie dzielimy. 

29  

Słowa te mogą niektórym z was wydać się szorst-

kie, ale zapewniam was, że pochodzą z mojego 

serca, serca Boga, które jest pełne miłości dla 

wszystkich Jego dzieci, a które On stworzył na 

swoje podobieństwo i ciągle czeka, aż one się z 

Nim połączą w pełnym miłości oddaniu w sercu, 

które dzielimy. Jednakże, jeśli niektóre dzieci nie 

chcą teraz wrócić w pełnym miłości oddaniu do 

swojego Stwórcy, ich dusze będą musiały po-

nownie urodzić się w nowym ciele, aby zrozu-

mieć, że Bóg jest ich Jaźnią, a one nie są ciałem, 

umysłem ani ego, jak myślały przebywając w fi-

zycznych ciałach na ziemi jako ludzie. Możecie 
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nadal utożsamiać się z tym, czym nie jesteście, tak 

długo jak chcecie. Wy zdecydujecie, czy tak po-

stąpicie, czy pójdziecie nową duchową ścieżką, 

którą ustanowiłem dla was, abyście mogli dojść 

do samorealizacji ze Mną, Sathya Sai Babą jako 

waszym Sadguru i Bogiem – teraz, w tym życiu, a 

nie w jakimś przyszłym życiu jako osoba różna 

od tej, którą jesteście teraz. 

30  

Widzę, że niektórzy z was potraktowali serio mo-

je słowa wypowiedziane z wielką miłością płyną-

ca z serca waszego Sadguru i Boga, Sathya Sai Ba-

by. Macie obowiązek okazać Mi wdzięczność za 

obsypanie was tak wielką łaską moich słów prze-

kazanych wam przez moją drogą Catherine. Ona 

sumiennie pracowała ze Mną, abyście wy, moi 

drodzy wielbiciele, otrzymali moje słowa zanim 

będzie dla was za późno na osiągnięcie samore-

alizacji ze Mną, Sathya Sai Babą, który kocha was 

zawsze i przez wieczność z serca – spokojnego 
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miejsca, w którym wiecznie w miłości obcuje ze 

swoimi dziećmi. 

31  

Teraz do was, drodzy wielbiciele, należy podjęcie 

z zapałem tej nowej sadhany, o prowadzenie któ-

rej proszę, abyście zrozumieli, że jesteście Bogiem 

tego wszechświata, ze Mną kierującym wami z 

serca. Gdy będę widział, że stosujecie się do mo-

ich wskazań dotyczących waszej sadhany, będę 

bardzo szczęśliwy i będę darzył was moją łaską i 

błogosławieństwami w taki sposób, że będziecie 

dobrze wiedzieli, iż jestem z wami, kochając i 

błogosławiąc was w sercu, które współdzielimy. 

Będziecie czuli Mnie kochającego i błogosławią-

cego was nie w świecie form, a tylko w sercu, 

gdyż jest to miejsce, gdzie wiecznie zamieszkuję 

jako Paramatma. 
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  32 

Jest inny aspekt, o którym chcę wam powiedzieć, 

dotyczący waszych relacji ze Mną, Sathya Sai Ba-

bą jako waszym Sadguru i Bogiem. Pomoże wam 

on połączyć się ze Mną w sercu łatwiej i szybciej 

niż poprzednio, kiedy nie udawało się wam to 

połączenie w sercu, które dzielimy w jedności. 

Kładźcie się z głową na moim ramieniu swobod-

nie Mnie obejmując. Możecie do tego użyć po-

duszki, co pomoże wam wyobrażać sobie, że je-

stem przy was, ochraniając was przed wszelką 

krzywdą i negatywnymi wibracjami, które mogą 

wzbudzać w was obawy o wasze bezpieczeń-

stwo. Nikt inny nie musi wiedzieć o tej wyimagi-

nowanej praktyce, którą prowadzicie, aby czuć 

się blisko Mnie, waszego Sadguru i Boga, który 

głęboko was kocha i który pragnie być blisko 

was, aby połączyć się z wami w sercu w celu wa-

szej samorealizacji i wyzwolenia. Dzięki temu i 

On będzie mógł przez was wyjść ze swoją miło-

ścią na świat, by tą miłością i łaską wszystko bło-

gosławić. 
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33 

Nie wszystko, co myślicie i czujecie, może być 

prawdziwe. To wasza wyobraźnia może spra-

wiać, że tak myślicie i czujecie, albo może być to 

wynik wpływu innych umysłów, którym pozwo-

liliście wejść do waszej świadomości, a one kon-

trolują to, co myślicie i czujecie. W jaki sposób 

możecie poznać, czy myśli i uczucia są wasze, czy 

należą do kogoś innego? Powiem wam jak roz-

różniać, czy doświadczane myśli i uczucia należą 

do was, czy przyszły z zewnątrz od innej istoty. 

Zadajcie sobie pytanie, czy myśli i uczucia należą 

do was. Gdy poczujecie wewnętrzny opór do 

tych myśli lub uczuć, będzie to znaczyć, że one 

nie należą do was. Pochodzą z zewnątrz was, 

więc nie musicie przypisywać im wiarygodności, 

ani darzyć uwagą. Możecie tak sprawdzać wszel-

kie myśli lub uczucia, które nie są dobroczynne, 

pozytywne, które są sprzeczne z moimi naukami 

mówiącymi, że należy zawsze pomagać i nigdy 

nie szkodzić, kochać wszystkich i pomagać 

wszystkim oraz szanować wolną wolę, którą Bóg 

dał wszystkim swoim dzieciom. 
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34 

Widzę, że wielu z was nie wie, jak radzić sobie z 

negatywnymi uczuciami, jakie w was się pojawia-

ją i zakłócają wasz spokój i związek ze Mną w 

sercu. Chcę podać sposób, jak eliminować uczu-

cia, które zakłócają wasz spokój. Zaraz jak za-

czniecie odczuwać negatywną energię wewnątrz 

swojej świadomości, natychmiast rozpocznijcie 

powtarzać moje imię Aum Sai Ram i róbcie to do-

tąd, aż ta energia nie rozpuści się i nie rozproszy, 

a wy już nie będziecie jej doświadczać. Mówię 

wam te rzeczy po to, aby nie było żadnych 

utrudnień w waszym łączeniu się ze Mną, a co za 

tym idzie, żebyście zawsze mogli pozostawać w 

zjednoczeniu ze Mną w celu własnej samorealiza-

cji i wyzwolenia od odrodzeń. 

35 

Moi drodzy wielbiciele, wypada, żebyście posłu-

chali mojej rady, abyście tak szybko, jak to moż-

liwe, połączyli się ze Mną, waszym Sadguru i Bo-

giem, w sercu, które dzielimy. Chcę teraz podzie-
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lić się z wami czymś innym, co pomoże wam po-

łączyć się ze Mną. Aby móc pomyślnie koncen-

trować się na moim imieniu i postaci, i szybciej 

dostąpić połączenia ze Mną w sercu, sugeruję 

wam powstrzymanie się, na ile to możliwe, od 

uczestniczenia w plotkowaniu i dyskusjach na 

temat innych ludzi i ich sytuacji życiowych. 

Dzięki temu wasz umysł nie będzie wychwyty-

wał nieczystości płynących z angażowania się w 

sprawy innych ludzi. Mówię o tym po to, abyście 

mogli utrzymywać czysty umysł i łączyć się ze 

Mną w czystej świadomości w celu swojej samo-

realizacji i wyzwolenia od ponownych narodzin. 

36 

Teraz chcę powiedzieć coś innego, co pomoże 

wam połączyć się w sercu, które dzielimy jako 

jedna świadomość wszechświata. Nie można po-

łączyć się ze Mną w obecności zanieczyszczeń w 

waszym umyśle i emocjach, ponieważ wytwarza-

ją one przesłonę, która uniemożliwia kontakt z 

moją czystą świadomością. Nie będziecie mogli 
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połączyć się ze Mną, który jestem czystą świado-

mością, jeśli wasza świadomość nie będzie czysta 

i pełna spokoju, albo będzie zaburzona mental-

nymi i emocjonalnymi energiami, które wytwa-

rzają przesłonę między nami i nie dopuszczają do 

scalenia, jakie chcecie ustanowić w sercu ze Mną, 

Sathya Sai Babą, waszym Sadguru i Bogiem. 

37 

Jak wiecie, nie pozostanę na ziemi w Świetlistym 

Ciele zbyt długo – jeszcze tylko sześć lat. Potem 

przejdę do innego wymiaru, gdzie już nie będę 

miał żadnego rodzaju ciała i będę trwał jako Pa-

ramatma bez formy, chociaż będę ciągle dostępny 

dla moich wielbicieli w sercu, które wiecznie 

dzielimy jako jedna istota. Mimo że nie będę już 

na ziemi w fizycznej postaci, ciągle będę dostęp-

ny dla tych wielbicieli, którzy połączyli się ze 

Mną w sercu, które wiecznie dzielimy jako jedna 

Jaźń w prawdzie, miłości, pokoju i radości – trwa-

le i bez końca. Bo tego właśnie doświadczycie, 



Świetliste Ciało – tom 2 

-45- 

gdy połączycie się ze Mną, Sathya Sai Babą, w 

sercu, które wiecznie, bez końca dzielimy. 

Teraz chcę powiedzieć coś innego, aby pomóc 

wam połączyć się ze Mną w sercu, które dzieli-

my. Pamiętajcie Mnie, gdy komukolwiek coś ofia-

rujecie. Jeśli będziecie pamiętać, że ofiarujecie to 

Mnie, który jestem mieszkańcem w tej osobie lub 

zwierzęciu, na pewno zrobicie to z miłością i 

życzliwością, ze czcią i szacunkiem wobec Mnie 

w tej osobie lub zwierzęciu, wiedząc, że jestem 

obecny w tej fizycznej postaci i przyjmuję waszą 

ofiarę. 

38  

Wcześniej nie robiłem czegoś takiego – nie otwie-

rałem tak jak tu swojego serca przed moimi wiel-

bicielami. Ale trudności obecnych czasów wyma-

gają ode Mnie, abym mówił do was w ten sposób, 

informując o moich planach wobec waszej nowej 

duchowej ścieżki ze Mną, zapewniając, byście wy, 

moi wielbiciele, mieli jak najlepszą możliwość 

połączenia się ze Mną w celu samorealizacji i wy-
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zwolenia w tym życiu, ponieważ bardzo mi zale-

ży na waszym duchowym rozwoju. Zależy mi 

bardziej niż wam, gdyż wiem lepiej od was, czego 

potrzebujecie, aby czynić postępy ku urzeczy-

wistnieniu Jaźni i wyzwoleniu jeszcze w tym ży-

ciu, oraz znam waszą potrzebę otrzymania du-

chowego prowadzenia z serca. Nie oczekuję, że 

zrobicie wszystko dla swojej samorealizacji i wy-

zwolenia od odrodzeń, ale są też tacy wielbiciele, 

którzy wierzą, że urzeczywistnienie Jaźni mogą 

osiągnąć całkiem sami, bez pomocy Boga. Nie-

prawdą jest, że wielbiciel może osiągnąć samore-

alizację dzięki własnym wysiłkom, o ile nie był 

bardzo blisko niej w poprzednim życiu i w tym 

życiu nie musi już dokładać wielkich starań. Jed-

nak rzadko zdarza się osiągnięcie samorealizacji 

bez pomocy Sadguru. 

39 

Teraz, skoro już wysłuchaliście wszystkich moich 

słów przekazanych wam z wielką miłością, którą 

darzę wasze dusze, stworzone na moje podobień-
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stwo z mojej esencji, wypada, żebyście wzięli je 

sobie do serca, zachowali je i kontemplowali oraz 

medytowali nad nimi, aby móc wprowadzić je w 

życie i osiągnąć samorealizację i wyzwolenie od 

ponownych narodzin jeszcze w tym życiu. Spra-

wiłoby Mi wielką radość widzieć, jak stosujecie w 

praktyce moje słowa w swojej codziennej sadhanie 

ze Mną jako waszym Sadguru i Bogiem, w sercu, 

które dzielimy. Byłoby Mi smutno, gdybyście 

uznali, przeczytawszy te moje słowa przekazane 

wam z miłością w celu waszej samorealizacji i 

wyzwolenia, że proszę was o zbyt wiele i gdyby-

ście wrócili do starych swoich sposobów prowa-

dzenia sadhany ze Mną, które nie są już na tyle 

skuteczne, by doprowadzić do połączenia ze Mną 

w sercu w celu samorealizacji. 

40 

Sposób, w jaki myślicie, określa skutki, jakie 

otrzymacie. Jeśli wierzycie, że nie możecie czegoś 

zrobić, nie uda się wam tego osiągnąć. Dlatego 

radzę wam uwierzyć, że możecie zrobić to, o co 
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was proszę, ponieważ Ja wiem, że możecie tego 

dokonać. Nie prosiłbym was o nic, czego nie mo-

glibyście zrobić dla siebie z moją pomocą i łaską 

udzielaną z serca, które wiecznie dzielimy w 

zjednoczeniu. Zawsze jestem z wami w sercu, 

które dzielimy, dlatego wcale nie musicie oba-

wiać się o sadhanę, o której praktykowanie ze Mną 

was proszę po to, abyście pomyślnie doszli do 

urzeczywistnienia Jaźni i wyzwolenia od odro-

dzeń. 

41 

Teraz powiem coś innego, co pomoże wam połą-

czyć się ze Mną. Gdy mówicie do kogoś przez 

telefon lub inne urządzenie do porozumiewania 

się albo rozmawiacie z kimś osobiście, ofiarujcie 

swoje słowa Mnie, który mieszkam w sercu tej 

osoby. Jeśli będziecie tak postępować, zrozumie-

cie, że jestem obecny w każdej osobie, wszędzie i 

zawsze. To ogromnie wam pomoże urzeczywist-

nić waszego Sadguru i Boga, wszędzie i zawsze, z 
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pożytkiem dla waszej samorealizacji i wyzwole-

nia od powtórnych narodzin. 

Teraz chcę powiedzieć coś innego, aby pomóc 

wam urzeczywistnić Mnie i połączyć się ze Mną 

szybciej, niż gdybyście tego nie praktykowali. 

Pamiętajcie, że kocham wszystkie moje dzieci 

jednakowo i że nikt nie jest bardziej wyróżniony 

od innych, ponieważ wszystkich stworzyłem jako 

czyste przedłużenie Mnie i na mój obraz. Gdy 

będziecie pamiętać o tym, wkrótce będziecie wi-

dzieć Mnie wszędzie, we wszystkich istotach jako 

jednego Boga tego wszechświata. 

42 

Inną rzeczą, która pomoże wam dostrzegać Mnie 

wszędzie, to wewnętrzne pozdrawianie Mnie w 

każdej spotkanej osobie przez wypowiadanie w 

duchu Aum Sai Ram skierowane do Mnie w tej 

osobie znajdującej się przed wami w fizycznej 

postaci, uznając tym samym, że rozpoznajecie w 

niej Mnie. W ten sposób uświadomicie sobie, że 
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wy także jesteście wszędzie jako jeden Bóg tego 

wszechświata. 

43 

Zbliżając się do końca tych esejów, którymi dzielę 

się z wami, chcę powiedzieć wam jeszcze o kilku 

rzeczach. Pomogą wam one połączyć się ze Mną 

w sercu w celu samorealizacji i wyzwolenia jesz-

cze w tym życiu, szybko i bez opóźnień. Pamię-

tajcie, że macie w sobie siłę do dokonania 

wszystkiego, co postanowicie zrobić ze swoim 

życiem. Nikt nie jest w stanie przeszkodzić wam 

w zrealizowaniu tego postanowienia, o ile nie 

oddacie swojej siły komuś innemu. Chcę, żebyście 

wiedzieli, że już nigdy nie będziecie musieli da-

wać swojej siły komuś innemu, nawet Mnie, wa-

szemu Sadguru i Bogu, gdyż tę siłę dałem po 

równo wszystkim moim dzieciom, aby mogły po-

łączyć się ze Mną w sercu. Bądźcie czujni i nie 

pozwólcie nikomu odwieść was od tej nowej sad-

hany, którą postanowiliście prowadzić ze Mną 
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jako waszym Sadguru i Bogiem, aby dostąpić sa-

morealizacji jeszcze w tym życiu. 

44 

Nadszedł czas, abym powiedział kilka słów na 

zakończenie i podsumował to, co starałem się 

przekazać wam za pomocą tych esejów. Kiero-

wany moją wielką miłością do waszych dusz, 

które stworzyłem na mój własny obraz, kierowa-

ny pragnieniem i tęsknotą za waszym powrotem 

do Mnie w pełnym miłości oddaniu i z waszą 

wolną wolą połączenia się ze Mną w sercu, pra-

gnę abyście praktykowali tę nową sadhanę, tak 

żebyście mogli połączyć się ze Mną w sercu w 

czasie, gdy jestem jeszcze obecny na ziemi w mo-

im Świetlistym Ciele dla waszej samorealizacji i 

wyzwolenia. 
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45  

Tak więc od was, moi drodzy wielbiciele, teraz 

zależy, czy szczerze i bez zwłoki będziecie podą-

żać tą nową ścieżką sadhany, którą dałem wam w 

słowach tych esejów powodowany wielką miło-

ścią do waszych dusz. Oczekuję, że każdy z was 

będzie w praktyce stosował tę nową sadhanę, któ-

rą wam dałem, abyście mogli bezzwłocznie połą-

czyć się ze Mną i abyście osiągnęli urzeczywist-

nienie Jaźni ze Mną, Bhagawanem Śri Sathya Sai 

Babą, waszym Sadguru i Bogiem, który był przy 

was od chwili, kiedy zostaliście stworzeni. 
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46  

Pragnę ponownie powiedzieć wam coś o sobie, 

abyście rozumieli Mnie lepiej niż do tej pory. 

Chcę, abyście dobrze zrozumieli moje sposoby 

działania i plany, jakie mam dla was. Jednym z 

celów tego przesłania jest poinformowanie o tym, 

co zaplanowałem dla was – moich wielbicieli, 

którzy dążą do urzeczywistnienia Jaźni i wyzwo-

lenia, ze Mną jako ich Sadguru i Bogiem. Pragnę, 

abyście przeczytali te słowa i wykorzystali je dla 

swojej samorealizacji. 

Widzę, że wielu z was nie rozumie umysłu Sa-

thya Sai Baby i prawdziwego celu Jego pobytu z 

wami na ziemi w obecnym czasie. Abyście mogli 

czynić postępy na nowej ścieżce sadhany, którą 

przedstawiłem wam w części pierwszej tej książ-

ki, w części drugiej opowiem o perspektywie, ja-

ką przewidziałem dla moich wielbicieli i całej 

ludzkości. Powiem też o planach na przyszłość 

mojej misji w Muddenahalli oraz w wielu innych 
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krajach na świecie. Chciałbym, abyście wiedzieli 

to wszystko, dzięki czemu poczujecie się bliżsi 

Mnie w sercu. Łatwiej jest połączyć się ze Mną w 

sercu, gdy czujecie, że znacie Mnie, niż wtedy, 

gdy czujecie się zbyt mali, mało ważni, i boicie się 

scalić ze Mną w sercu. Dzięki temu będzie wam 

łatwo robić to często i bez żadnego wysiłku, a 

wasza samorealizacja przyjdzie szybciej i do-

świadczycie większego pokoju, radości, miłości i 

ekspansji w sercu ze Mną oraz zrozumiecie, że 

jesteście Bogiem, a nie ciałem, umysłem, ego czy 

oddzielną jaźnią, jak myśleliście, zanim połączyli-

ście się ze Mną. 

47  

Ja, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, byłem przed 

początkiem czasu, takiego jaki znacie tu na plane-

cie ziemi. Rozumiecie więc, że istnieję bardzo 

długo i wiem wszystko, co można wiedzieć o 

planecie ziemi i wszechświecie. Dlatego też znam 

już sposoby pomagania duszom w osiąganiu sa-

morealizacji i wyzwolenia od ponownych naro-
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dzin w jednym życiu, jeśli tylko dusze te przyłożą 

się do tego jednego celu połączenia ze Mną w ser-

cu, w pełnym miłości oddaniu Bogu, który 

wiecznie tam rezyduje. W ten sposób uratowałem 

niezliczone dusze przed koniecznością ponow-

nych narodzin w nowym ciele jako inna osoba, by 

nie musiały od nowa poszukiwać samorealizacji i 

wyzwolenia od odradzania się. 

48  

Nie tylko istnieję od bardzo dawna, ale też na-

uczałem licznych sposobów ratowania dusz 

przed koniecznością odradzania się i wiem, że 

metody, jakie każę wam stosować w praktyce, są 

najłatwiejsze i najkorzystniejsze w doprowadza-

niu was do samorealizacji i wyzwolenia. Nie mu-

sicie zatem porównywać Mnie z innymi ducho-

wymi nauczycielami i ich metodami, które są 

różne od moich, ponieważ ci nauczyciele nie ist-

nieli w tym wszechświecie tak długo jak Ja, nie 

wiedzą więc zbyt wiele o prowadzeniu dusz do 

samorealizacji. Chcę też powiedzieć wam, że dzi-
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siaj wielu duchowych nauczycieli każe sobie pła-

cić za dużo za swoje nauczanie, a nie potrafią do-

prowadzić swoich wyznawców do prawdziwej 

samorealizacji i wyzwolenia. Nauczyciele ci obie-

cują, że zapewnią swoim wielbicielom urzeczy-

wistnienie Jaźni i wyzwolenie, a niewinni wielbi-

ciele wierzą w to, co im się mówi i żywią nadzieję 

na osiągnięcie zbawienia już w tym życiu. Gdy to 

nie następuje, frustrują się i rozczarowani opusz-

czają duchową ścieżkę. Nie chcę, aby tak się dzia-

ło z moimi drogimi wielbicielami mającymi Mnie 

za ich Sadguru i Boga, gdyż zależy mi bardzo na 

waszych duszach, które sam stworzyłem na swój 

obraz. Pragnę, abyście to zrozumieli, bo dzięki 

temu nabierzecie ufności, że jestem waszym Bo-

giem, który wie, jak doprowadzić was do samo-

realizacji i wyzwolenia. 

49 

Chcę powiedzieć wam więcej o sobie i o tym, dla-

czego obecnie przyszedłem na ziemię jako Awa-

tar. Po pierwsze, planeta ziemia była w wielkim 
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niebezpieczeństwie unicestwienia przez siły ze-

wnętrzne, które próbowały przejąć tę planetę na 

swoje potrzeby. Dlatego postanowiłem inkarno-

wać się, by pokrzyżować te plany przejęcia ziemi 

i zaludnienia jej ich własnym gatunkiem. Możecie 

spytać, jak zdołałem to zrobić, będąc tylko poje-

dynczą istotą próbującą walczyć z wieloma tysią-

cami obcych istot, które prowadziły infiltrację 

ludzkiego gatunku. Powiem wam, jak udaremni-

łem tę inwazję obcych na planetę ziemię. Zebra-

łem wiele statków kosmicznych z przyjaznych 

planet, które były chętne dopomóc Mi w odstra-

szeniu najeźdźców, zapobieżeniu kolonizacji pla-

nety ziemi i zmutowania ludzkiego gatunku do 

formy nowego gatunku niepodobnego do ludzi. 

To zmutowanie uniemożliwiłoby ludziom osią-

ganie samorealizacji i wyzwolenia od ponownych 

narodzin na planecie ziemi. To jeden powód, dla 

którego postanowiłem przyjść na planetę ziemię – 

by zapobiec anihilacji ludzkiego gatunku. 

Inny cel, dla którego przyszedłem, to wzniesienie 

świadomości ludzi, tak by już nie musieli odra-

dzać się na ziemi. Właśnie to staram się zrobić 



Świetliste Ciało – tom 2 

-59- 

teraz z pomocą mojego Świetlistego Ciała i przez 

moją duchową misję w Muddenahalli i w wielu 

krajach na całym świecie. 

Inny powód, dla którego przyszedłem, to przy-

ciąganie do siebie ludzi szukających prawdy – 

ludzi wywodzących się ze wszystkich religii – 

aby zrozumieli, że wszystkie religie stworzył Bóg 

w celu pokazywania ludziom drogi do samore-

alizacji i wyzwolenia od odradzania. 

Innym celem, dla którego przyszedłem, jest za-

demonstrowanie wszystkim, jak żyć zgodnie z 

prawdą, miłością, pokojem, prawością i nie-

krzywdzeniem i jak wyzbyć się złych cech, takich 

jak nienawiść, gniew, pożądanie, chciwość, za-

zdrość i skąpstwo, aby ludzie mogli połączyć się 

ze Mną w celu samorealizacji i wyzwolenia od 

odrodzeń. 

Inny powód, dla którego przyszedłem na ziemię, 

to ulżenie w cierpieniu i podbudowanie ludzi 

uciskanych i sponiewieranych na świecie, którzy 

na skutek ignorancji ludzkości zostali uwikłani w 

rozmaitego rodzaju konflikty, zamieszki, cierpie-
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nia i nieszczęścia, z których o własnych siłach nie 

potrafią się wydostać. 

Kolejny cel, dla którego przyszedłem na ziemię, 

to danie wszystkim ludziom przykładu, jak być 

szczęśliwym i zadowolonym, niezależnie co się 

dzieje w zewnętrznym świecie wokół nich.  

Inny cel , dla którego przyszedłem na ziemię, to 

nauczenie ludzi, jak żyć w pokoju z innymi 

ludźmi mimo różnic kast, kolorów skóry i wy-

znań. 

50 

Chcę teraz powiedzieć wam o innym powodzie, 

dla którego przyszedłem na ziemię właśnie w 

tym czasie. Chodzi Mi o wyewoluowanie na zie-

mi tysięcy Chrystusów, aby wznieść świadomość 

do atmicznego poziomu dla ich samorealizacji i 

wyzwolenia od odradzania jeszcze w tym życiu, 

przez co połączą się ze Mną w sercu, by już nigdy 

nie rodzić się na ziemi ani nigdzie indziej we 

wszechświecie. Możecie spytać, czy ci Chrystu-
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sowie, którzy połączyli się ze Mną, będą dalej 

mieli indywidualne istnienie. Odpowiedź brzmi: 

nadal będą mieć indywidualne istnienie po scale-

niu się w sercu ze Mną, ich Sadguru i Bogiem. 

Możecie też spytać, co te indywidualne aspekty 

zwane Chrystusami będą robić po połączeniu ze 

Mną w sercu. Synowie i córki Boga, którzy osią-

gnęli chrystusową świadomość i połączyli się w 

sercu z Bogiem, będą wykonywali pracę Boga w 

innych wymiarach zgodnie z ich pragnieniami i 

możliwościami służenia. 

51 

Teraz chcę powiedzieć wam o innym powodzie, 

dla którego przyszedłem na ziemię. Przyszedłem , 

aby was wybawić z ignorancji, w którą popadli-

ście w wyniku inkarnacji, jakie przyjmowaliście 

w wielu miejscach, odkąd zostaliście stworzeni 

przeze Mnie na mój obraz na początku czasu, jaki 

znacie na ziemi. Chcę, aby moi wielbiciele wie-

dzieli, że przyszedłem dla ich samorealizacji i 

wyzwolenia, które uwolnią ich od wszelkiej igno-
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rancji, jaką zgromadzili przez spędzenie wielu 

inkarnacji w nieświadomości własnej prawdziwej 

Jaźni. Tą Jaźnią jest Bóg, który stworzył ich na 

swój obraz, tak aby mógł poznać, pokochać i na 

powrót połączyć się na zawsze ze sobą poprzez 

nich – swoje stworzenie, któremu dał wolną wolę 

wyboru, czy chce ponownie połączyć się w sercu 

z Bogiem, czy nie. 

52 

Nie musicie wierzyć innym tylko dlatego, że 

mówią różne rzeczy o Mnie. W rzeczy samej, nie 

powinniście pozwalać innym, by ingerowali w 

waszą świadomość, mącili wam w głowie i zanie-

czyszczali wasz umysł, a przez to uniemożliwiali 

wam połączenie ze Mną w sercu. Pozwólcie in-

nym mówić to, co chcą. Mają wolną wolę i sami 

decydują, w co chcą wierzyć na mój temat. Nigdy 

nie będę ingerował w ich wolną wolę, gdyż jest to 

mój dar dla nich. Proszę was, moi wielbiciele, o 

ignorowanie szyderczych komentarzy o Mnie ze 

strony tych, którzy z takiego czy innego powodu 
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są niezadowoleni ze Mnie i są Mną rozczarowani. 

Dla naszego połączenia i bliskości w sercu lepiej 

będzie, gdy zrobicie to, o co was w tym wzglę-

dzie proszę. 

53  

Wiele czasu upłynęło, od kiedy rozpocząłem na 

ziemi moją misję ratowania i wznoszenia ludz-

kich dusz na boski poziom, aby mogły osiągnąć 

samorealizację i wyzwolenie w tym życiu ze Mną 

jako kierującym i łączącym się z tymi oczyszczo-

nymi duszami w sercu, które dzielimy. Wypada 

więc, moi drodzy wielbiciele, abyście już nie 

marnowali czasu na przejmowanie się i zastana-

wianie nad ideami na temat waszego Sadguru i 

Boga, o których mogliście usłyszeć od innych lu-

dzi. Jemu bardzo zależy na waszej duszy i pra-

gnie On, byście połączyli się z Nim w pełnym mi-

łości oddaniu w sercu, w celu urzeczywistnienia 

Jaźni i wyzwolenia, zanim będzie za późno, by to 

zrobić. 



Pan Sathya Sai Baba 

-64- 

54  

Jest jeszcze coś, co chcę wam powiedzieć o sobie. 

Zawsze wiem, co się dzieje z moimi wielbiciela-

mi, ponieważ jestem wszechobecny i wszechwie-

dzący. Dlatego mogę wiedzieć o nich wszystko 

oraz prowadzić, ochraniać i dbać o ich dobro po 

to, by mogli osiągnąć samorealizację i wyzwole-

nie od odradzania jeszcze w tym życiu ze Mną 

jako ich Sadguru i Bogiem. Chociaż jestem w pełni 

zdolny robić to dla wszystkich moich wielbicieli, 

bardzo niewielu korzysta z danej im tak świetnej 

okazji. 

55  

Teraz powiem wam coś innego o sobie, mając na 

względzie wasze urzeczywistnienie Jaźni i wy-

zwolenie w tym życiu ze Mną prowadzącym was 

z serca, które wiecznie dzielimy. Uratowałem 

niezliczone dusze we wszechświecie od koniecz-

ności odrodzenia się w nowym ciele, by nie mu-

siały ponownie starać się o samorealizację w no-

wym życiu. Możecie więc być spokojni o to, że 
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wiem co robię i że nic złego was nie spotka, gdy 

w pełni i szczerze poddacie się Mi, abym popro-

wadził was do samorealizacji i wyzwolenia. 

Chcę wyjaśnić wam pewne aspekty związane ze 

Mną jako waszym Sadguru i Bogiem w sercu, któ-

re dzielimy. Wielu wielbicieli boi się poddać innej 

osobie, czego skutkiem mogłoby być oddanie tej 

osobie danych przez Boga sił i zdolności i pozo-

stanie niezdolnym do samodzielnego myślenia, 

mówienia i działania. Takie znaczenie poddania 

Bogu jest całkowicie błędne. Bóg nigdy nie ocze-

kiwałby takiego postępowania od żadnego czło-

wieka czy wielbiciela. Bóg pragnie, aby wszystkie 

Jego dzieci, które stworzył, mądrze korzystały z 

sił i zdolności, jakimi je obdarzył w celu ponow-

nego połączenia się z Nim w pełnym miłości od-

daniu w sercu, które wiecznie dzielą jako jedna 

istota, aby nie musieli już rodzić się w nowym 

ciele w kolejnym życiu, by dojść do samorealiza-

cji. Wielbiciele powinni korzystać ze zdolności, 

które podarował im Bóg, aby znów z Nim się po-

łączyć w pełnym miłości oddaniu w sercu w celu 

urzeczywistnienia Jaźni i wyzwolenia. Poddanie 
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Bogu służy tobie, wielbicielowi, abyś dowiedział 

się, że ty i Bóg to jedno – nie służy niczemu in-

nemu. Mówię ci to, żebyś wiedział, że nie masz 

przekazywać swoich otrzymanych od Boga sił i 

zdolności innym ludziom, gdyż oni zostali obda-

rzeni przez Boga takimi samymi mocami, jakie 

masz ty, i mogą swobodnie korzystać z nich jak 

im się podoba. 

56  

Chcę teraz powiedzieć wam coś jeszcze o sobie. 

Przyszedłem nie tylko po to, by uratować was 

przed następnymi narodzinami, ale także chcę 

rozwinąć was w Chrystusów, abym mógł wyko-

rzystywać was w swojej misji podnoszenia ludz-

kości na wyższe poziomy świadomości, samore-

alizacji i wyzwolenia w tym życiu. Ponieważ po-

kładam głęboką wiarę w was, zaplanowałem 

rozwinąć was teraz, w tym życiu, w Chrystusów, 

ze Mną kierującym wami z serca, które współ-

dzielimy wiecznie. Wiedzcie, że wasza uchrystu-

sowiona świadomość nie tylko Mi się przyda, ale 
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też będzie zbawienna dla was, gdyż w tym życiu 

osiągniecie samorealizację i wyzwolenie od odra-

dzania wskutek mojego prowadzenia i łaski pły-

nącej z serca, które dzielimy. To, co teraz wam 

proponuję, jest najwyższą łaską, jaką sam Bóg 

może obdarzyć zasługującego na to wielbiciela, 

który żarliwie pragnie osiągnąć samorealizację i 

wyzwolenie ze Mną, Sathya Sai Babą. 

57  

Chciałbym się z wami podzielić czymś jeszcze. 

Mianowicie chcę wam powiedzieć, że znam was 

od chwili, kiedy stworzyłem was na swój własny 

obraz. Wiedząc o tym poczujcie, że jesteście bar-

dzo Mi bliscy, że jestem waszym boskim Ojcem i 

Matką, że bezwarunkowo i nieustannie kocham 

was od początku waszego istnienia. Bo jesteście 

moim stworzeniem, moim potomstwem, które 

bardzo kocham i będę dalej, wiecznie, bardzo ko-

chał. Rozumiejąc to, z przyjemnością będziecie 

chcieli połączyć się ze Mną w pełnym miłości od-

daniu w sercu, w celu samorealizacji i wyzwole-
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nia od odradzania, w doskonałym spokoju, szczę-

ściu i zadowoleniu, gdyż będziecie wiedzieć i 

ufać, że wasza boska Matka i Ojciec bardzo was 

kocha i pragnie, abyście wrócili do jedności z 

Nim w sercu. 

58  

Inną rzeczą, o której chcę powiedzieć o sobie jest 

to, że jestem istotą pełną miłości, chociaż czasami 

może się wam wydać, że nie jestem aż tak kocha-

jący. Powiem wam, dlaczego czasem wydaję się 

nie być zbyt pełen miłości. Z własnego wyboru 

wziąłem na swoje barki bardzo wielki ciężar re-

alizacji wszystkich planów, jakie obmyśliłem dla 

wzniesienia ludzkiej świadomości w sposób, o 

jakim mówiłem wam w tych esejach, aby jak naj-

więcej ludzkich istot doszło do samorealizacji i 

wyzwolenia od ponownych narodzin podczas 

mego pobytu na ziemi, gdzie prowadzę ich, 

chronię ich i dbam o ich dobro. 
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59 

Inną rzeczą, o jakiej chcę wam powiedzieć o sobie 

jest to, że z powodu wygórowanych żądań ze 

strony moich wielbicieli, którzy są przekonani, że 

Bóg musi natychmiast spełniać wszystkie ich 

pragnienia i oczekiwania – bo inaczej nie byłby 

Bogiem pełnym miłości, opiekuńczym i współ-

czującym – nie zawsze jestem spokojny i szczę-

śliwy. Przyszedłem na ziemię, aby pomóc wam 

osiągnąć samorealizację i wyzwolenie z odro-

dzeń, a nie żeby spełniać wasze doczesne pra-

gnienia. Gdy zrozumiecie to, będziecie wiedzieć, 

że jestem pełną miłości, opiekuńczą i współczują-

cą istotą, której bardzo zależy na duszach jej dzie-

ci i która pragnie, by doszły one do urzeczywist-

nienia Jaźni i wyzwolenia. To doprowadzi was do 

wolności, szczęścia i pokoju, które znajdą w połą-

czeniu ze Mną w sercu. 

60  

Inna rzecz, o której chcę wam, moi drodzy wiel-

biciele powiedzieć o sobie, wiąże się z moją misją 
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w Świetlistym Ciele w Muddenahalli. Chociaż nie 

mam już fizycznego ciała, takiego jakie miałem w 

Prasanthi Nilayam, mam ciało subtelne, które 

przypomina tamto. Gdybyście mogli zobaczyć 

moje Świetliste Ciało, wiedzielibyście ponad 

wszelką wątpliwość, że jestem Bhagawanem Śri 

Sathya Sai Babą, gdyż wyglądam dokładnie tak, 

jak wyglądałem w wieku 40 lat w aśramie Prasan-

thi Nilayam. Moje Świetliste Ciało składa się z 

cząstek światła, a stworzyłem je tak, by było po-

dobne do Mnie, gdy w fizycznym ciele w aśramie 

Prasanthi Nilayam miałem 40 lat. Uczyniłem to, 

żeby inne duchowe istoty mogły poznać, że to 

nikt inny tylko Ja, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. 

Widzicie więc, że ciągle jestem na ziemi i – cho-

ciaż jestem w moim Świetlistym Ciele zamiast w 

ciele fizycznym – nikt nie może podawać w wąt-

pliwość faktu, że ciągle mieszkam na ziemi. 

61  

Chociaż moje słowa są prawdą, wielu wielbicieli 

nie wierzy, że naprawdę jestem na ziemi w Świe-
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tlistym Ciele, które sam stworzyłem na podobień-

stwo mego poprzedniego fizycznego ciała. Jest 

dla Mnie rzeczą oczywistą, że oni nie ufają moim 

słowom, bo gdyby ufali, nigdy nie pojawiłaby się 

cała ta różnica zdań na temat istnienia mojego 

nowo stworzonego Świetlistego Ciała. Ponieważ 

istnienie Świetlistego Ciała jest dzisiaj czymś nie-

słychanym dla większości ludzi na świecie, nie 

dziwi, że rodzi się opór w stosunku do myśli, iż 

osoba, która umarła i porzuciła swoje fizyczne 

ciało, mogłaby powrócić na ziemię w Świetlistym 

Ciele. Tak, jest to niezwykła idea, przed którą 

może opierać się większość ludzi na ziemi, po-

nieważ nie rozumieją jej i wcześniej nie słyszeli o 

ciele ze światła. 

Jednak Ja, Sadguru i Bóg, Sathya Sai Baba, przez 

kilka lat mówiłem moim wielbicielom, że wróci-

łem na ziemię w moim Świetlistym Ciele do 

Muddenahalli, aby kontynuować moją światową 

misję wznoszenia świadomości dusz na boski po-

ziom w celu ich samorealizacji i wyzwolenia z 

konieczności odradzania. Niemniej, wielu wielbi-

cieli ciągle nie wierzy, że to Ja, Bhagawan Śri Sa-
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thya Sai Baba, mieszkam na ziemi w Muddena-

halli. Mam nadzieję, że wielbiciele ci przeczytają 

te moje słowa i zrozumieją, że ciągle jestem tu na 

ziemi i że nigdzie od nich nie odszedłem.  

 62 

Chcę powiedzieć wam jeszcze inną rzecz o sobie, 

abyście mogli połączyć się w sercu ze Mną w celu 

urzeczywistnienia Jaźni i wyzwolenia. Mając tyl-

ko to na uwadze, opowiadałem wam to wszystko 

o sobie, aby łatwiej wam było połączyć się ze Mną 

w jedno w naszym wspólnym sercu. Teraz po-

wiem wam coś jeszcze o sobie, co pomoże wam 

połączyć się w sercu ze Mną. Mam tysiące anio-

łów pomagających Mi w szybkim urzeczywist-

nianiu wszystkich moich planów służących sa-

morealizacji i wyzwoleniu moich wielbicieli ze 

Mną, kierującym nimi Sadguru i Bogiem. Mówię 

to wam, abyście nie mieli żadnych wątpliwości, 

że osiagniecie samorealizację i wyzwolenie, ze 

Mną jako kierującym wami, jeśli tylko będziecie 

stosować się do wskazówek podanych w tej 
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książce. Chcę, abyście prowadzili ze Mną tę nową 

sadhanę w celu samorealizacji i wyzwolenia. 

  63 

Pragnę zakończyć ten cykl esejów, przekazywa-

nych wam z wielką miłością, przedstawieniem 

jeszcze jednego powodu, dla którego Ja, Bhaga-

wan Śri Sathya Sai Baba, przyszedłem na ziemię 

w tym czasie, a nie kiedy indziej. Przyszedłem 

mianowicie po to, aby zapobiec katastrofalnemu 

ogólnoświatowemu nieszczęściu zgładzenia 

wszelkiego życia na planecie ziemi, które nie-

uchronnie nastąpiłoby, gdyby ludzkość dalej po-

dążała dotychczasową ścieżką. 
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