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1 

Zauważyłem, że wielu moich wielbicieli nie wie, 

jak Mnie zadowalać, nie wie, co trzeba robić, aby 

zadowolić ich Sadguru Sathya Sai Babę. Chcę, że-

byście wiedzieli, co Mnie cieszy, a co wywołuje 

moje niezadowolenie, i żebyście stosowali tę wie-

dzę w praktyce. Co sprawia mi przyjemność? 

Cieszy Mnie, gdy zachowujecie milczenie, a mó-

wicie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Kiedy 

zachodzi konieczność mówienia? Aby pomóc 

komuś w potrzebie, możecie przekazać niezbędne 

informacje i wskazówki oraz udzielić pomocy. 

Poza tym nie ma powodu, abyście mówili do lu-

dzi z otoczenia, przez co zadowolicie Mnie, który 

mieszkam w waszym sercu, Atma z Paramatmą. 

Widzę, że wielu, a raczej większość z was, mówi 

wszystko, co przychodzi im do głowy do każde-

go, kto znajdzie się w pobliżu. To Mnie nie cieszy. 

Jest to bezcelowe marnowanie boskiej energii i 
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oddala was od jedności ze Mną w sercu – jedno-

ści, którą staracie się zrealizować ze Mną w celu 

urzeczywistnienia Jaźni i wyzwolenia od odra-

dzania. Czy rozumiecie, co próbuję wam powie-

dzieć? Mam nadzieję, że posłuchacie moich słów i 

dla duchowego rozwoju będziecie zachowywać 

milczenie w zjednoczeniu ze Mną w sercu, które 

wiecznie dzielimy jako jedno. Milczenie jest bar-

dzo ważną praktyką, bez której nigdy nie zdoła-

cie połączyć się z Bogiem w sercu i nie dojdziecie 

do samorealizacji i wyzwolenia od odradzania w 

tym życiu, byście już nigdy nie musieli rodzić się 

w nowym życiu jako inna osoba, żeby ponownie 

starać się o samorealizację. 

2 

Cieszę się, gdy widzę, że moi wielbiciele prze-

strzegają milczenia przez cały dzień, myśląc o 

Mnie i recytując moje imię, ponieważ wtedy 

wiem, że będą rozwijać się ze Mną, Sadguru Sa-

thya Sai Babą. Gdy widzę wielbicieli mówiących 

głośno i bez przerwy, jestem z nich niezadowolo-



Pan Sathya Sai Baba 

-4- 

ny, ponieważ wiem, że nie czynią duchowych 

postępów. Ci wielbiciele powinni obudzić się i 

zrozumieć, że marnują czas. Teraz znacie już jed-

ną rzecz, która Mnie cieszy – to, że przez cały 

dzień zachowujecie milczenie, o ile nie zachodzi 

potrzeba usłużenia komuś. 

Milczenie ma wewnętrzny i zewnętrzny aspekt. 

To, że powstrzymujecie się od zewnętrznego 

mówienia, nie oznacza, że milczy wasz umysł. 

Rozumiecie? Wewnętrzny umysł musi też za-

chowywać milczenie. Już wam wyjaśniałem, jak 

uciszyć umysł przez recytowanie przez cały 

dzień, kiedy tylko możecie, mojego imienia, Aum 

Sai Ram i Aum Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. Gdy 

recytujecie moje imię, inne myśli nie przychodzą 

wam do głowy. Umysł jest wtedy czysty i pusty i 

możecie przyłączyć się do Mnie, Atma do Para-

matmy, w sercu, które dzielimy, dla samorealiza-

cji. Gdy nie recytujecie mojego imienia, a zatem 

nie powstrzymujecie myśli, które mogą próbować 

przyjść wam do głowy, nie możecie połączyć się 

ze Mną, Atma z Paramatmą, i nie będziecie mogli 
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osiągnąć samorealizacji ze Mną, Sadguru Sathya 

Sai Babą. Wypada więc, abyście posłuchali mojej 

rady, by zachować umysł czysty i pozbawiony 

bezużytecznych i negatywnych myśli, które 

uniemożliwiają nasze zjednoczenie w sercu. 

 3 

Chcę powiedzieć wam o innej rzeczy, która Mnie 

cieszy. Chcę, abyście stosowali ją w praktyce w 

celu urzeczywistnienia Jaźni ze Mną, Sadguru Sa-

thya Sai Babą, tak żebyście mogli łączyć się w na-

szym współdzielonym sercu częściej niż po-

przednio, kiedy tego nie stosowaliście. Chodzi o 

to, żebyście wykonywali ze złożonymi dłońmi 

namaskar (pozdrawianie) do Mnie w każdej spo-

tykanej osobie, mówiąc Aum Sai Ram na głos lub 

w duchu, gdy nie można mówić na głos. Dzięki 

tej praktyce uznacie moją obecność w każdym, 

kogo spotkacie, i uświadomicie sobie, że jestem 

zawsze obecny wszędzie i we wszystkich isto-

tach. Gdy będziecie stale tak postępować, zrozu-
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miecie, że jesteście obecni we wszystkich istotach 

jako jedna Atma tego wszechświata. 

4 

Sprawi Mi również przyjemność, gdy będziecie 

ubierać się w taki sposób, jak gdybym był fizycz-

nie obecny przed wami, uśmiechając się do was, 

gdyż w rzeczywistości Ja stoję przed wami i 

wszędzie wokół was. Nie pociąga Mnie zanie-

dbany, nieporządny i niechlujny strój i podobne 

zachowanie. Nie jesteście ascetami – jesteście mo-

imi posłańcami, którzy mają stanowić dla świata 

przykład do naśladowania, w jaki sposób być i 

działać jako urzeczywistniony Chrystus chodzący 

po tej ziemi. Bardzo by Mnie ucieszyło, gdyby 

moi wielbiciele zawsze dawali światu przykład 

przez schludne ubieranie się i utrzymanie, tak by 

wszystkim, którzy ich spotkają, demonstrować 

prawdę, dobro i piękno. 
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5 

Przejdźmy teraz do innego zagadnienia. Wielką 

przykrość sprawia mi, gdy widzę jak moi wielbi-

ciele wszędzie biegają z miejsca na miejsce. Jeśli 

nie ma uzasadnionego powodu, aby pójść do 

określonego miejsca, proszę was, żebyście zanie-

chali chodzenia z jednego miejsca na drugie. Jest 

do tego bardzo istotny powód. Chcę, żebyście 

pozostawali w jednym miejscu i łączyli się ze 

Mną w naszym wspólnym sercu i obcowali w 

zjednoczeniu dla waszej samorealizacji ze Mną, 

waszym Sadguru i Bogiem. Pozostało wam już 

bardzo niewiele czasu na osiągnięcie samoreali-

zacji ze Mną, dlatego nie powinniście tracić czasu 

w zewnętrznym świecie.  

6 

Inną rzeczą, która Mnie cieszy, jest jak najczęstsze 

recytowanie mojego imienia, Aum Sai Ram, za-

miast rozmawiania z innymi ludźmi. Dzięki temu 

jest bardziej prawdopodobne, że pozostaniecie w 



Pan Sathya Sai Baba 

-8- 

łączności ze Mną, Atma z Paramatmą, dla waszego 

urzeczywistniania Jaźni i wyzwolenia. Będzie dla 

was lepiej, gdy podczas praktykowania tej nama-

smarany (wspominania imienia) ze Mną będziecie 

całkiem sami, zamiast poruszać się w grupie, w 

której będziecie musieli podejmować rozmowę z 

innymi ludźmi i tracić kontakt ze Mną w sercu. 

 7 

Zauważyłem, że wielu moich wielbicieli nie wie 

jak właściwie pozdrawiać siebie nawzajem, a tak-

że starszych. Dlatego powiem wam jak to robić, 

abyście wiedzieli, czego od was oczekuję. Gdy 

przed wami pojawia się ktoś, przyjaciel, starsza 

osoba lub ktoś inny, chcę żebyście milczeli, nic 

nie mówili – po to, by nie zakłócać zjednoczenia 

ze Mną w sercu. Nie musicie na każdą osobę, któ-

ra przechodzi przed wami, patrzeć ani odzywać 

się do niej, nawet gdy jest to wasz przyjaciel lub 

krewny. Chcę, żeby wiedzieli o tym wszyscy moi 

wielbiciele i tak długo jak to możliwe zachowy-

wali milczenie w zjednoczeniu ze Mną w sercu 
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dla własnej samorealizacji i wyzwolenia w tym 

życiu ze Mną, ich Sadguru i Bogiem, Sathya Sai 

Babą, kierującym nimi z serca. 

  8 

Zwróciłem uwagę na to, że wielu moich wielbi-

cieli nie stosuje się do moich wskazówek, które 

udzielam im dla ich własnej samorealizacji ze 

Mną, ich Sadguru i Bogiem. Jeśli nie będziecie po-

stępować zgodnie z moimi wskazówkami, bę-

dziecie tracić czas ze Mną i nie osiągniecie samo-

realizacji i wyzwolenia od odrodzeń w tym życiu, 

ani w następnym życiu, ponieważ nie pozostanę 

już zbyt długo z wami na tej ziemi, by was pro-

wadzić z serca, które dzielimy, Atma z Paramatmą. 

 

  9 

Wypada więc, abyście już teraz posłuchali moich 

rad i nie marnowali wiecej czasu, tracąc okazję 

połączenia się z Bogiem w czasie, gdy jeszcze je-

stem tutaj na ziemi w Świetlistym Ciele. Jeśli nie 
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osiągniecie samorealizacji ze Mną w ciągu na-

stępnych sześciu lat, stracicie najlepszą sposob-

ność daną człowiekowi na tej planecie ziemi. 

Chcę, żebyście bezzwłocznie – teraz, dzisiaj – sko-

rzystali z tej okazji i w pełni zobowiązali się sto-

sować do moich wskazówek dotyczących wasze-

go urzeczywistniania Jaźni i wyzwolenia od od-

rodzeń, dzięki czemu będziecie mogli robić po-

stępy i osiągnąć samorealizację w tym życiu ze 

Mną, waszym Sadguru, prowadzącym was na 

każdym kroku tej drogi. 

10  

Jest też coś innego, czym chcę się podzielić z wa-

mi, moi drodzy wielbiciele, aby pomóc wam 

szybciej i łatwiej połączyć się ze Mną w sercu. 

Trzymajcie Mnie za rękę przez cały dzień i noc, 

aby stale być świadomymi mojej Obecności w 

was i wokół was. W ten sposób wasza samoreali-

zacja ulegnie przyśpieszeniu i połączycie się ze 

Mną szybciej, niż gdybyście nie trzymali Mnie 

cały czas za rękę. 
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11  

Jest coś innego, o czym chcę powiedzieć, by po-

móc wam połączyć się w sercu ze Mną. Powta-

rzajcie moje Imię z każdym oddechem, dzięki 

czemu cały czas będziecie świadomi mojej energii 

w sobie i wokół siebie. Ja, Sathya Sai Baba, jestem 

siłą życiową we wszystkich istotach, dlatego wy-

pada, żebyście stale zachowywali tego świado-

mość, dzięki czemu będziecie wiedzieli, że wy i Ja 

jesteśmy jednym istnieniem, świadomością i 

błogością tego wszechświata. 

12  

Istnieje jeszcze jedna metoda, którą możecie użyć 

w celu wsparcia łączenia się ze Mną, Sathya Sai 

Babą, w sercu. Skierujcie się do swego wnętrza i 

poczujcie energię przemieszczającą się w komór-

kach ciała, w umyśle i uczuciach, wiedząc, że to 

moja energia, moja śakti (siła) płynie w was i wo-

kół was, chroniąc i podtrzymując wasze życie. W 

ten sposób będziecie wiedzieć, że zawsze jestem z 
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wami, dzięki czemu będziecie mogli łączyć się ze 

Mną szybciej, łatwiej i częściej. 

13  

Mam nadzieję, że posłuchacie moich wskazówek 

i od razu zastosujecie rady, które daję w tych kie-

rowanych specjalnie do was słowach, dla waszej 

samorealizacji i wyzwolenia. 

Inną rzeczą, którą chcę powiedzieć, aby pomóc 

wam połączyć się w sercu ze Mną jest to, abyście 

spożywali swoje posiłki, mając Mnie przy sobie. 

Wszystko co jecie i pijecie ofiarujcie w duchu 

Mnie – róbcie to wewnętrznie w swojej świado-

mości z miłością i wdzięcznością za łaskę, jaką 

otrzymujecie. Oczekuję, że będziecie w ten spo-

sób jedli swoje posiłki w milczeniu, dzięki czemu 

zrozumiecie, że to Ja robię wszystko, a także że 

jestem energią i pranami (witalnym powietrzem) 

trawiącymi pożywienie dla podtrzymywania was 

i waszego życia w fizycznym ciele na ziemi. 
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14  

Moi drodzy wielbiciele, od bardzo dawna, od 

kiedy zostaliście stworzeni, pragnąłem w pełni 

zjednoczyć się z wami i tęskniłem za tym. Ja, Pan 

tego wszechświata, przyszedłem by wam to po-

wiedzieć, ponieważ zapomnieliście, że wy i Ja 

jesteśmy jednym i zawsze byliśmy jednym Istnie-

niem i Esencją. Jeśli teraz nie przebudzicie się na 

tę prawdę i rzeczywistość, możecie nie dostać 

drugiej szansy przez bardzo długi czas. Nie pozo-

stanę na ziemi zbyt długo, tylko jeszcze przez 

sześć lat. Potem wrócę do mojego stanu bez for-

my jako Paramatma. Jeśli do tego czasu nie połą-

czycie się ze Mną w sercu na ziemi, stracicie na j-

lepszą okazję samorealizacji i wyzwolenia ze 

Mną, Sadguru i Bogiem, Sathya Sai Babą. 

15  

Teraz już wiecie, czego od dzisiaj od was oczeku-

ję. Gdy będę widział, że czynicie postępy, pobło-

gosławię was z serca, które dzielimy, w taki spo-
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sób, że będziecie wiedzieli bez cienia wątpliwo-

ści, iż ten, kto jest zadowolony z waszych wysił-

ków połączenia ze Mną w naszym wspólnym ser-

cu w celu urzeczywistnienia Jaźni i wyzwolenia z 

odrodzeń już w tym życiu, to wasz Sadguru, Sa-

thya Sai Baba.  

Teraz chcę powiedzieć coś innego, aby pomóc 

wam połączyć się w sercu ze Mną. Macie pamię-

tać, że gdy kąpiecie się, golicie, myjecie zęby i 

ubieracie się, wszystko to robicie, by zadowolić 

Mnie, waszego Stwórcę, a nie dla kogokolwiek 

innego, nawet nie dla siebie. W ten sposób wasze 

fałszywe poczucie indywidualnego, oddzielnego, 

egotycznego ja rozpłynie się i zniknie, a wy bę-

dziecie wiedzieli, że niewątpliwie jesteście synem 

lub córką Boga, stworzonym lub stworzoną na 

Jego podobieństwo. 

16  

Istnieje inna metoda, którą możecie użyć do łą-

czenia się ze Mną. Możecie nosić taki rodzaj 
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odzienia i fryzury, które sprawią, że wewnętrznie 

będziecie czuli, iż jesteście boską istotą, Bogiem 

lub Boginią, Chrystusem. Postępując tak, utwier-

dzacie się w pojmowaniu, że tym właśnie jeste-

ście i zawsze byliście. 

Teraz chcę powiedzieć coś innego, aby pomóc 

wam połączyć się ze Mną szybciej niż mogliście 

to robić w przeszłości. Praktykujcie zewnętrzną i 

wewnętrzną czystość w stosunku do swojego cia-

ła, ubrania i otoczenia, w którym żyjecie. Wie-

dząc, że jestem Czystą Świadomością i chcąc po-

łączyć się z moją Czystą świadomością, powinni-

ście utrzymywać wszystko w sobie i wokół siebie 

tak czyste, jak to tylko możliwe po to, aby poczuć 

i uświadomić sobie, że jesteście czystą świadomo-

ścią, która może połączyć się z moją Czystą Świa-

domością, która znajduje się wewnątrz i wokół 

was. 
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  17  

Nie jest za późno, byście zaczęli robić to, o co was 

proszę, dla własnej samorealizacji. Zostało jeszcze 

sześć lat i jest to wystarczająco dużo czasu, jeśli 

zaczniecie stosować wszystkie te metody, o któ-

rych mówię w tomie 2 i w tej oto trzeciej książce 

moich nauk kierowanych do was dla waszej sa-

morealizacji w tym życiu ze Mną prowadzącym 

was z serca, które dzielimy jako jedno. 

Jest inny sposób na wsparcie was w łączeniu się 

ze Mną. Polega on na pamiętaniu o Mnie, gdy 

widzicie jakiś piękny kwiat, drzewo lub krzew, 

rozległy ocean, bogate zielone pastwiska i gęste 

zielone lasy, piękne jeziora, strumienie, rzeki i 

wodospady, jak również ogromne błękitne niebo 

rozchodzące się na wszystkie strony. Jeśli będzie-

cie postrzegać Mnie w tym wszystkim i jako to 

wszystko, będziecie zawsze świadomi Mnie i do-

świadczać Mnie wszędzie. 
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  18 

Istnieje inny sposób, który pomoże wam połączyć 

się ze Mną. Polega on na pozdrawianiu każdego 

spotykanego zwierzęcia serdecznym Aum Sai 

Ram kierowanym do Mnie w tej postaci. Dzięki 

temu uświadomicie sobie, że jestem obecny w 

każdym stworzeniu na tej ziemi i będziecie trak-

tować wszystkie te stworzenia z szacunkiem, któ-

ry się im należy. 

  19 

Inny sposób, który pomoże wam połączyć się ze 

Mną, polega na okazywaniu szacunku swoim ro-

dzicom i starszym jako ucieleśnieniom boskiej 

Atmy. Chociaż pod tym względem jesteście im 

równi, niemniej macie obowiązek szanowania 

ich, gdyż to oni was zrodzili i wychowali, umoż-

liwiając wam bycie tymi, którymi jesteście na tym 

świecie. Cieszę się, gdy widzę, że mając to na 

uwadze, szanujecie swoich rodziców i starszych. 
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20  

Jest jeszcze inna metoda, która pomoże wam po-

łączyć się ze Mną w sercu. Myślcie, że pomagacie 

Mi w mojej misji, pracując u mego boku i wspie-

rając Mnie w realizacji wszystkiego, co pragnę 

zrobić dla wzniesienia ludzkości do boskiego po-

ziomu i złagodzenia nieszczęścia ludzi uciska-

nych i poniewieranych na całym świecie – tych, 

którzy nie wiedzą jak w kłopotach ulżyć sobie 

samemu.  

21 

Jest jeszcze inny sposób, który pomoże wam po-

łączyć się ze Mną w sercu tego wszechświata. 

Kłaniajcie się w swoim umyśle Mi znajdującemu 

się w każdej osobie, którą spotykacie, uznając 

wobec siebie, że mieszkam w niej jako prawda tej 

osoby. W ten sposób już nigdy nie będziecie ni-

komu uwłaczać w myślach, słowach lub uczu-

ciach, wiedząc, że jestem obecny w każdej osobie, 
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którą gdziekolwiek spotkacie lub zobaczycie – w 

telewizji, internecie czy telefonie. 

22 

Chcę teraz dać wam inną radę, która pomoże 

wam połączyć się ze Mną. Bardzo pomocne było-

by, gdybyście nakładali na ciało perfumy lub 

olejki zapachowe, przez co mielibyście poczucie, 

że jesteście piękną ofiarą dla Mnie, którą będzie 

Mi bardzo przyjemnie otrzymać. Bóg stworzył 

wszystkie cudowne zapachy na świecie spotyka-

ne w kwiatach i esencjach, takich jak olejek sanda-

łowy, kadzidło i mirra, ponieważ lubi piękne za-

pachy i chce, aby ludzie używali ich do uwznio-

ślania i podkreślania swojej rangi jako Chrystu-

sów, stworzonych na podobieństwo ich boskiego 

Ojca. 

23 

Jest jeszcze jedna mała rzecz, która pomoże wam 

połączyć się ze Mną. Dzielcie swój zachwyt ze 
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Mną zawsze, gdy spotykacie coś pięknego lub 

wielkiego na tym świecie, aby przyznać, że to Ja 

w was doświadczam wszystkiego, co przeżywa-

cie. Na przykład, gdy bardzo zachwycacie się 

pięknem ogrodu, zawołajcie w duchu do Mnie: 

„Drogi Babo, cóż za przepiękny ogród oglądamy 

razem!” W ten sposób będziecie wiedzieć, że je-

steśmy jedną esencją tego wszechświata, w żaden 

sposób nie oddzielni. 

24  

Jest coś innego, o czym chcę powiedzieć, aby po-

móc wam połączyć się ze Mną. Gdy pomagacie 

komukolwiek w jakiś sposób, uświadomcie sobie, 

że pomagacie Mi w tej osobie, aby Mi ulżyć i 

sprawić przyjemność. Będę się uśmiechał przez tę 

osobę, okazując wam moją wdzięczność za po-

moc wyświadczoną Mnie w tej osobie. 
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25  

Inny sposób, który pomoże wam łączyć się ze 

Mną to serdeczne ofiarowanie małych prezentów 

Mi, rezydującemu w fizycznych formach ludzi, 

po to, by kochać i zadowalać Mnie w tych for-

mach. Przykładami darów, które radują Mnie, są: 

smaczny owoc lub słodycze, piękny pachnący 

kwiat, nowe sari lub perfumy. 

26  

Widzicie więc, że jest wiele sposobów na stawa-

nie się świadomym mojej Obecności wszędzie i 

stale dla waszej samorealizacji, urzeczywistnienia 

tego, że wy też jesteście Bogiem tego wszechświa-

ta w jedności ze Mną. Inny sposób na urzeczy-

wistnianie Mnie wszędzie polega na pełnym mi-

łości ofiarowaniu pożywienia i wody głodnym i 

spragnionym zwierzętom. Będę uszczęśliwiony 

otrzymywaniem waszej ofiary i oczywiście okażę 

to swoimi oczami i ciałem – na przykład machając 

ogonem. 
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27  

Istnieje inny sposób na uświadomienie sobie, że 

jestem obecny stale we wszystkim. Należy mia-

nowicie pamiętać, że zawsze to Ja odbieram 

wszystko, co ofiarujecie, niezależnie czy wiecie o 

tym lub wiedzą ci, którym posłaliście myśli, sło-

wa lub uczucia bezpośrednio lub tylko w umyśle. 

Widzicie więc, że jestem świadomy wszystkiego, 

co ktokolwiek wyraża, zatem jeśli chcecie zado-

wolić Mnie i połączyć się ze Mną, nigdy nie 

sprawiajcie bólu Mnie, obecnemu w każdym. 

28  

Istnieje inny sposób, by zawsze być świadomym 

mojej obecności w każdym. Polega on na pamię-

taniu, że jestem obecny zarówno w grzeszniku, 

jak i w świętym. Jestem w takim samym stopniu 

w tych, którzy popełnili zło i zranili was, jak w 

największych świętych. Wypada więc, abyście nie 

żywili żadnych negatywnych uczuć w stosunku 
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do nikogo, gdyż to Ja odbieram te uczucia lub 

słowa. 

29  

Jest jeszcze inny sposób na zrozumienie, że jestem 

zawsze i wszędzie. Polega na ofiarowaniu Mi tyl-

ko najlepszego i najsmaczniejszego pożywienia i 

napojów, o których jesteście przekonani, że je lu-

bię i będę się nimi rozkoszował. Przykładami ta-

kiej żywności i napojów są świeże owoce, smacz-

nie przyrządzone warzywa, produkty mleczne, 

takie jak mleko i jogurt, świeży pełnoziarnisty 

chleb i ryż oraz smaczne słodkie potrawy. 

Wszystkie te produkty lubię, ponieważ wiem, że 

utrzymują w zdrowiu i zapobiegają chorobom 

umysłu i ciała. 

30  

Inny sposób na urzeczywistnienie Mnie polega na 

uświadomieniu sobie, że zawsze odpowiadam za 

ten wszechświat i wszystko, co się w nim zdarza. 
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Nikt nie może zrobić niczego bez mojego za-

twierdzenia. Wobec tego możecie zastanawiać 

się, dlaczego pozwoliłem, by ziemia doszła do 

obecnego krytycznego stanu, który doprowadził 

do tego, że Ja, Awatar Bhagawan Śri Sathya Sai 

Baba, musiałem zstąpić i ratować ją przed unice-

stwieniem. Powiem wam dlaczego. Obecna kry-

tyczna sytuacja na ziemi jest skutkiem wolnej wo-

li, którą dałem ludziom. Wielu ludzi używa tej 

wolnej woli dla własnych samolubnych celów, a 

nie w sposób, na jaki liczyłem, to jest na szukanie 

Mnie, Boga, i łączenie się ze Mną w sercu w celu 

urzeczywistnienia Jaźni i wyzwolenia od ponow-

nych narodzin oraz wiecznego życia w ser-

decznym obcowaniu ze Mną w błogości i pokoju. 

31   

Teraz chcę powiedzieć o czymś innym, co może-

cie zrobić, aby połączyć się ze Mną w sercu, które 

dzielimy. Cieszcie się moim zapachem, gdy go 

poczujecie – czy to z kwiatów, czy świeżo przy-

rządzonego jedzenia, przypraw i ziół, herbaty, 



Świetliste Ciało – tom 3 

-25- 

kawy, kadzideł, ziemi po deszczu, świeżo sko-

szonej trawy, czy z wielu innych źródeł na ziemi, 

takich jak wibhuti, kurkuma i pasta sandałowa 

używana w obrzędach. 

32  

Inny sposób urzeczywistniania mojej obecności 

wszędzie we wszechświecie polega na dostrzega-

niu Mnie w migocących gwiazdach na nocnym 

niebie. Zrozumcie, że porozumiewam się z wami 

przez pulsowanie energii światła, które emituję 

zewsząd we wszystkich kierunkach po to, abyście 

poznali i cieszyli się moim majestatem, chwałą i 

pięknem. 

33  

Inny sposób na łączenie się ze Mną w sercu pole-

ga na uświadomieniu sobie Mnie i obcowaniu ze 

Mną w ptakach i zwierzętach, z którymi spotyka-

cie się w podróżach. Możecie pozdrawiać Mnie i 

rozmawiać ze Mną, obecnym w nich. Ja, a także te 
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zwierzęta i ptaki, będziemy szczęśliwi, otrzy-

mując wasze życzliwe i pełne miłości słowa. 

34  

Jest jeszcze jeden sposób, który pomoże wam łą-

czyć się ze Mną, Bogiem, w sercu. Powinniście 

uznać, że świecę na was swoimi promieniami 

przez cały dzień ze słońca, które jest ucieleśnie-

niem mojej energii i świadomości danym planecie 

ziemi po to, by wszystkie formy życia mogły 

wzrastać, kwitnąć, rozmnażać się, ewoluować i 

radować się. Moja energia ze słońca pomaga lu-

dziom połączyć się z powrotem ze Mną w celu 

samorealizacji i wyzwolenia w jednym życiu, jeśli 

w pełni oddadzą się temu celowi. 

35  

Jest jeszcze jeden sposób, za pomocą którego lu-

dzie mogą łączyć się ze Mną, ich Sadguru i Bo-

giem. Polega on na doświadczaniu Mnie w wa-

szym bliskim związku ze współmałżonkiem. Jeśli 
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będziecie wiedzieli i doświadczali tego, że Ja je-

stem prawdą mieszkającą we współmałżonku, na 

pewno będziecie mówili, myśleli i działali z ser-

deczną czułością i szacunkiem dla Mnie w tej 

osobie, bo przecież jestem tym, który odbiera 

wszystkie słowa, uczucia i czyny kierowane do 

waszego współmałżonka. 

36  

Inny sposób na urzeczywistnienie mojej stałej 

obecności wszędzie polega na uświadomieniu 

sobie, że jestem obecny w każdym owadzie – 

mrówce, karaluchu czy pięknym motylu. 

Wszystkie one mają swoje role do odegrania w 

moim stworzeniu, aby sprawnie funkcjonowało 

zgodnie z moim planem ewolucji świadomości 

przez wszystkie formy na planecie ziemi. 

37  

Istnieje jeszcze inny sposób na połączenie się w tej 

jednej świadomości, którą dzielimy. Polega on na 
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uświadomieniu sobie, że nie ma różnicy między 

waszą oczyszczoną świadomością i moją czystą 

świadomością. Obie są tą samą esencją i wiecz-

nym istnieniem. Tak więc, gdy urzeczywistnicie 

moją czystą świadomość i połączycie się z nią, 

zrobicie to za pomocą własnej oczyszczonej świa-

domości. Rozumiecie? Jesteśmy naprawdę jedną 

świadomością – wiecznie razem. 

38  

Istnieje jeszcze inny sposób na połączenie się w tej 

jednej świadomości, którą dzielimy. Polega on na 

zanegowaniu każdej tożsamości z wyjątkiem tej, 

która mówi, że jesteście czystą świadomością 

znaną jako Atma, miłość i Bóg. Gdy wyzbędziecie 

się wszystkich innych tożsamości, zostanie tylko 

czyste istnienie, świadomość, błogość, czyli sat ćit 

ananda – wasza prawdziwa Jaźń. W świętych pi-

smach metoda ta znana jest jako neti, neti, neti, 

czyli nie to, nie to, nie to. Zatem aby dojść do sa-

morealizacji i wyzwolenia w tym życiu, ciągle 
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przypominajcie sobie kim jesteście, a kim nie 

jesteście. 

39  

Pora zakończyć już te krótkie rozmowy na temat 

sposobów łączenia się w sercu ze Mną. Jest jesz-

cze kilka rzeczy, o których chcę wam powiedzieć, 

moi drodzy wielbiciele, dotyczących natury urze-

czywistniania Jaźni i wyzwolenia, abyście wie-

dzieli, że jesteście na dobrej drodze w dochodze-

niu do tego wzniosłego celu ludzkiego życia na 

planecie ziemi – jedynej planety w tym wszech-

świecie, na której można osiągnąć samorealizację 

i wyzwolenie z pomocą Sadguru, który jest sa-

mym Bogiem. Chcę, żebyście wiedzieli, że urze-

czywistnienie Jaźni nie jest rzeczą łatwą. Potrzeba 

na to wiele czasu, cierpliwości i introspekcji, jak 

również przewodnictwa, miłości i ochrony Sadgu-

ru, który bardzo dobrze wie jak poprowadzić 

człowieka do samorealizacji w jednym życiu, po-

nieważ robił to niezliczoną ilość razy z niezliczo-
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nymi ludzkimi istotami na planecie ziemi w ciągu 

wielu jug (epok w dziejach świata). 

40  

Nie jest rzadkością, że człowiek rezygnuje z dą-

żenia do samorealizacji. Jest wiele przyczyn, dla 

których wielbiciele odpadają ze ścieżki urzeczy-

wistniania Jaźni i wyzwolenia. Przedstawię wam 

kilka powszechnych powodów, z których wielbi-

ciele schodzą z tej ścieżki. Jednym z nich jest to, 

że uznają, iż nie czynią postępów, gdyż oczekują 

szybkich rezultatów. Są rozczarowani i wierzą, że 

zawiedli, dlatego decydują się próbować czegoś 

innego, w czym – jak sądzą – znajdą więcej za-

dowolenia i spełnienia w życiu. Jednak po opusz-

czeniu duchowej ścieżki na korzyść czegoś inne-

go, takich wielbicieli całe życie dręczy niezado-

wolenie i brak spełnienia. 
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41  

Inną przyczyną, dla której wielbiciele mogą opu-

ścić ścieżkę prowadzącą do samorealizacji, jest 

utrata z jakiegoś powodu zaufania do duchowego 

nauczyciela, czyli guru, i zwątpienie, czy on lub 

ona może doprowadzić ich do samorealizacji. 

Uznają, że skoro muszą iść sami, równie dobrze 

mogą zakończyć kroczenie taką ścieżką i rozej-

rzeć się za czymś innym. Tacy wielbiciele odczu-

wają jednak przez całe życie niezadowolenie i 

niespełnienie, po tym jak poświęcili się duchowej 

ścieżce w nadziei osiągnięcia samorealizacji ze 

swoim guru. 

42  

Inną przyczyną, dla której niektórzy wielbiciele 

opuszczają ścieżkę prowadzącą do samorealizacji, 

jest wielkie obciążenie uwarunkowaniami i 

przywiązaniami przyniesionymi z przeszłości i 

utrzymywanie ich na duchowej ścieżce. Nie po-
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trafią się ich pozbyć i przejawić czystej 

świadomości, którą są. 

43  

Inną przyczyną, dla której niektórzy wielbiciele 

opuszczają duchową ścieżkę, są ich wrodzone złe 

cechy, które nie harmonizują z prawdziwymi du-

chowymi cechami, jakie winni pielęgnować pod-

czas podążania duchową ścieżką, czyniąc postę-

py, takimi jak prawda, miłość, pokój, prawość i 

niekrzywdzenie w myślach, słowach i czynach. 

44  

Inną przyczyną, dla której niektórzy wielbiciele 

opuszczają duchową ścieżkę, jest to, że nie potra-

fią stosować w praktyce nauk guru na skutek nie-

zrozumienia ich subtelnych niuansów i nieudol-

nie wcielają je w życie. 
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45  

Mam taką nadzieję, moi drodzy wielbiciele, że 

żaden z was nie opuści Mnie, waszego Sadguru i 

Boga, Sathya Sai Baby, z żadnego z tych powo-

dów. Szczerze pragnę, żebyście pozostali ze Mną 

i bez żadnych zastrzeżeń ufali, że mogę dopro-

wadzić was i doprowadzę do samorealizacji i 

wyzwolenia, o ile tylko będziecie szczerze stoso-

wać w praktyce moje metody przekazane wam w 

tomie 2 książki PAN SATHYA SAI BABA przema-

wia ze swego ŚWIETLISTEGO CIAŁA i w moich 

obecnych rozmowach w tomie 3, przekazywa-

nych dla waszej samorealizacji i wyzwolenia ze 

Mną, Sathya Sai Babą, waszym Sadguru i Bogiem. 
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46 

Chociaż jest jeszcze kilka innych przyczyn opusz-

czania duchowej ścieżki przez niektórych wielbi-

cieli, chcę teraz, moi drodzy wielbiciele, żebyście 

zapoznali się z nowym tematem, który będzie 

korzystny dla waszej samorealizacji i wyzwolenia 

w tym życiu ze Mną prowadzącym was z serca, 

które dzielimy. 

Chcę, abyście wiedzieli jak zachować się, gdy 

znajdziecie się blisko mojego Świetlistego Ciała w 

fizycznej postaci Madhusudhana. Chcę, abyście 

nic nie robili, tylko trwali w milczeniu i uśmie-

chali się do Mnie z miłością dla Mnie mieszkają-

cego w fizycznej postaci Madhusudhana. Jeśli bę-

dę chciał rozmawiać z wami, zrobię to, ale będę 

bardzo wdzięczny, jeśli nie będziecie starali się 

porozumieć ze Mną z własnej inicjatywy. Jest po 

temu wiele powodów. Po pierwsze, używam fi-

zycznego ciała innego człowieka, który ofiarował 

się Mi, abym mógł porozumiewać się z tymi, z 

którymi zadecyduję i zechcę rozmawiać. Nie chcę 
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nadużywać tego daru, który Madhusudhan ofia-

rował Mi z własnej woli po to, abym mógł poro-

zumiewać się z tymi, których według własnego 

uznania wybiorę do rozmowy. Wiem, z kim chcę 

rozmawiać, dlatego proszę was, abyście po-

wstrzymywali się od prób rozmawiania ze Mną i 

zajmowania Mnie komunikowaniem się z wami z 

wyżej wymienionych powodów. 

47  

Proszę was o powstrzymywanie się od mówienia 

do Mnie, gdy chodzę wśród was udzielając darśa-

nu przez Madhusudhana, również dlatego, że 

chcę, abyście mówili do Mnie w duchu z serca, a 

nie przez swoje fizyczne ciało. Szkolę was w kie-

rowaniu się do serca i porozumiewaniu się ze 

Mną w sercu, a nie na zewnątrz, ciało z ciałem, 

jak to zwykliście robić w przeszłości, kiedy mia-

łem fizyczne ciało. Wiecie więc teraz, czego pod 

tym względem od was oczekuję. 
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48 

Jest coś innego, o czym chciałbym, żebyście wie-

dzieli, i co pomoże wam poczuć się bliższymi 

Mnie niż jesteście teraz. Chcę, abyście uznali i do-

świadczyli tego, że gdy chodzę wśród was, udzie-

lając darśanu, jestem obecny nie tylko w ciele 

Madhusudhana, ale też jednocześnie w waszym 

ciele i we wszystkich ciałach. Jak mógłbym sły-

szeć to, co wszyscy mówicie do Mnie, gdybym 

nie był obecny w waszych ciałach? Teraz waszym 

obowiązkiem jest uświadomić sobie tę prawdę i 

nie łaknąć uwagi ze strony Mnie rezydującego w 

ciele Madhusudhana. 

49 

Jest coś innego, co chcę wam powiedzieć, moi 

drodzy wielbiciele, a co pomoże wam szybciej 

urzeczywistnić Jaźń ze Mną, waszym Sadguru i 

Bogiem, Sathya Sai Babą. Pora, żebyście po-

wstrzymali się od dawania Mi swoich listów i 

przedmiotów do pobłogosławienia, gdy chodzę 
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między wami, udzielając darśanu przez mojego 

komunikatora Madhusudhana. Czas wszystkich 

takich zachowań minął. Zewnętrzne porozumie-

wanie się ze Mną nie pomoże wam osiągnąć sa-

morealizacji i wyzwolenia w tym życiu ze Mną 

jako waszym Sadguru i Bogiem. Teraz, aby czynić 

duchowe postępy, musicie zwracać się do swego 

wnętrza i tam obcować ze Mną w sercu, które 

dzielimy, w przeciwnym przypadku będziecie 

tkwić tam, gdzie jesteście. 

50  

Moją jedyną intencją kryjąca się za przekazywa-

niem wam tych słów jest troska o to, abyście osią-

gnęli samorealizację i wyzwolenie ze Mną kieru-

jącym wami z serca, które dzielimy. Chcę, żeby-

ście rozwijali się, a nie utkwili w stanie, w jakim 

byliście, gdy Ja, Sathya Sai Baba, byłem w fizycz-

nej postaci w Prasanthi Nilayam. Nie myślcie 

więc, proszę, że jestem dla was surowy i nad-

miernie ograniczam waszą swobodę w stosunku 

do Mnie, gdyż w ogóle nie mam takich intencji. 
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Moi drodzy wielbiciele, życzyłbym sobie i mam 

nadzieję, że zrozumiecie i zgodzicie się z tym, co 

mówię dla dobra waszej samorealizacji ze Mną, 

Sathya Sai Babą, waszym Sadguru i Bogiem. 

  51 

Jak już wiecie, nie pozostanę zbyt długo na ziemi 

w Świetlistym Ciele, dlatego wypada, abyście 

podjęli zobowiązanie stosowania się do moich 

wskazówek i planów dotyczących waszej samo-

realizacji i wyzwolenia już w tym życiu ze Mną, 

Bogiem, kierującym wami z serca, które dzielimy. 

Musicie teraz zacząć stosować w praktyce nasz 

związek serca z sercem, gdyż inaczej nie będzie-

cie mogli osiągnąć samorealizacji w tym życiu i 

będziecie musieli odrodzić się jako inna osoba w 

nowym życiu. Rozumiecie? Próbuję pomóc wam 

uniknąć ponownych narodzin jako inna osoba, 

zapewniając osiągnięcie urzeczywistnienia Jaźni i 

wyzwolenia w obecnym życiu ze Mną, waszym 

Sadguru i Bogiem, obcującym z wami i kierującym 
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wami z naszego serca, które dzielimy. Nie istnieje 

inny sposób niż ten, na osiągnięcie samorealizacji 

i wyzwolenia z cyklu narodzin i śmierci. 

52  

Teraz, gdy wiecie, że życzę wam jak najlepiej, 

drodzy wielbiciele, wypada żebyście zastosowali 

się do mojego nowego planu i sadhany prowadzą-

cych do samorealizacji i wyzwolenia w tym życiu, 

bo nikt nie wie, co was spotka w następnym ży-

ciu. 

Coś jeszcze chcę wam powiedzieć, aby pomóc 

wam zdecydować się zrobić to, o co was proszę, 

dla własnej samorealizacji. Wiedzcie, że będziecie 

mogli urzeczywistniać i doświadczać Mnie 

znacznie bardziej zażyle niż kiedykolwiek wcze-

śniej, gdy odnosiliście się do Mnie jako fizyczne 

ciało do fizycznego ciała. Gdy szczerze zastosuje-

cie się do moich wskazówek i planów na waszą 

samorealizację, przekazywanych wam z miłością 
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w tych słowach, poczujecie wielką radość z po-

łączenia ze Mną, Atma  z Paramatmą. 

53  

Moi drodzy wielbiciele, dojść do urzeczywistnie-

nia Jaźni ze Mną, waszym Sadguru i Bogiem, Sa-

thya Sai Babą, możecie tylko przez serce – Atma 

do Paramatmy. Nie ma sensu dalej kroczyć ze 

Mną zewnętrzną ścieżką, ponieważ niczego war-

tościowego w ten sposób nie osiągniecie. Byłbym 

bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdybyście w 

duchu przyznali, że to co każę wam zrobić jest 

najlepszą z możliwych rad co do waszej samore-

alizacji i wyzwolenia z odrodzeń w tym życiu, 

tym bardziej że wiecie, iż zostało wam już niewie-

le czasu na rozwój ze Mną, gdyż na pomaganie 

wam w osiągnięciu samorealizacji i wyzwolenia 

ze Mną, Sadguru i Bogiem, Sathya Sai Babą, mam 

jeszcze tylko sześć lat. 
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54  

Teraz powiem wam coś nowego, co dotyczy wa-

szej samorealizacji ze Mną. Słyszę wasze słowa, 

niezależnie czy wypowiadacie je zewnętrznie fi-

zycznym ciałem, czy wewnętrznie w umyśle bądź 

Atmie. Dla Mnie nie jest więc ważne, czy mówicie 

do Mnie z fizycznego ciała, czy z umysłu bądź 

Atmy. Rozumiecie? Obecnie jedynym dla was 

problemem jest uświadomienie sobie, że jeśli nie 

nauczycie się mówić do Mnie w umyśle lub Atmie 

teraz, kiedy jesteście tu na ziemi, po opuszczeniu 

fizycznego ciała nie będziecie „samozrealizowa-

ni” ani wyzwoleni. Właśnie dlatego jest dla was 

tak ważne, by połączyć się ze Mną w sercu teraz, 

kiedy jest jeszcze na to czas. Za sześć lat już Mnie 

tu nie będzie, dlatego proszę was, abyście dla 

własnego dobra teraz połączyli się ze Mną w ser-

cu w celu obcowania ze Mną, Atma z Paramatmą, 

w jednej Świadomości, którą dzielimy. Gdy usły-

szycie mój głos w tej świadomości, będziecie 

wiedzieli, że dotarliście do Mnie , a zatem odtąd 
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będziecie znali metodę pozwalającą ponownie 

łączyć się i obcować ze Mną. 

Będę pomagał wam do czasu, aż sami opanujecie 

obcowanie ze Mną. Jednak zawsze pamiętajcie, że 

do Mnie należy decyzja, czy w naszym współ-

dzielonym sercu będę rozmawiał z wami, czy nie, 

gdyż nasze porozumiewanie się w sercu traktuję 

jako świętość. Tak więc Ja będę decydował kiedy 

mówić do was i co powiedzieć, dlatego nie ocze-

kujcie, że zawsze, gdy zwrócicie się do serca, bę-

dę z wami rozmawiał – Ja tak nie pracuję z moimi 

wielbicielami, którzy ze Mną starają się o 

urzeczywistnienie Jaźni i wyzwolenie. 

55 

Jest coś innego, co chciałbym powiedzieć o na-

szym związku serce z sercem i o tym, jak rozwi-

nąć go szybko w celu waszej samorealizacji ze 

Mną, waszym Sadguru i Bogiem. Zrozumcie, że 

cisza jest główną cechą Atmy. Musicie więc poko-

chać ciszę ponad wszystko inne w życiu. Bez tej 
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miłości nie ma żadnej nadziei na osiągnięcie sa-

morealizacji z żadnym sadguru, czyli nauczycie-

lem, ponieważ cisza Atmy jest podstawą sa-

morealizacji. 

  56 

Teraz gdy już wiecie, że gdy kierujecie się do ser-

ca w celu obcowania ze Mną, musicie zachować 

ciszę, możecie zastanawiać się, co trzeba robić 

dalej, aby obcować ze Mną, Sadguru i Bogiem, Sa-

thya Sai Babą. Następnym krokiem jest cierpliwe 

czekanie, aż Ja zrobię pierwszy krok inicjujący 

nasze obcowanie, Paramatmy z Atmą, w naszym 

współdzielonym sercu. Możecie spytać, jak długo 

macie czekać na ten mój pierwszy krok. Zależy to 

od wielu czynników, takich jak wasze nastawie-

nie do Mnie, wasza motywacja do podejmowania 

próby obcowania ze Mną itd. Decyduję, czy od-

powiedzieć wam, czy nie, w oparciu o wszystkie 

takie czynniki. Musicie zaufać Mi, że wiem jak 

najskuteczniej poprowadzić was do urzeczywist-

nienia Jaźni i wyzwolenia przez porozumiewanie 
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się z wami w sercu. Dlatego gdy kierujecie się do 

serca, aby połączyć się i obcować ze Mną, chcę, 

żebyście we wszystkim zdali się na Mnie. 

  57 

Czy wiecie, że wielu z moich urzeczywistnionych 

wielbicieli nie pragnie niczego więcej niż po pro-

stu być ze Mną w naszym współdzielonym sercu, 

Atma z Paramatmą? Oni więcej niż zadowalają się 

łącznością w jedności ze Mną, ich Ojcem-Matką-

Bogiem, gdyż właśnie to najbardziej lubią. 

Wiedzcie jednak, że obcowanie ze Mną poprzez 

mentalną telepatię nie jest jedynym sposobem, a 

nawet nie najprzyjemniejszym bądź najradośniej-

szym sposobem doświadczania Mnie w sercu, 

które dzielimy. Istnieją poziomy błogości, których 

doświadczenie ze Mną, Sadguru i Bogiem, Sathya 

Sai Babą, jest dopiero przed wami. 
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 58 

Chcę, żebyście wiedzieli, że Ja zawsze pragnę dla 

was, moich wielbicieli, rzeczy najlepszych pod 

każdym względem. Opowiadam wam o tym 

wszystkim tylko po to, abyście wiedzieli czego od 

was oczekuję, żywiąc nadzieję, że posłuchacie 

moich wskazówek dotyczących waszej samore-

alizacji i wyzwolenia. 

Chcę powiedzieć coś innego o waszym związku z 

moim Świetlistym Ciałem. Wiąże się to z delikat-

ną naturą subtelnych cząstek światła, z których 

ono się składa. Ponieważ moje Świetliste Ciało 

ma tak kruchą naturę, łatwo jest je uszkodzić lub 

zmienić. Dlatego proszę was o powstrzymanie się 

od dotykania ciała Madhusudhana, co mogłoby 

uszkodzić lub zmienić moje Świetliste Ciało i 

zmusiłoby Mnie do jego częstego naprawiania. 
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59 

Chcę wam powiedzieć coś innego o moim Świe-

tlistym Ciele, abyście wiedzieli jak zachowywać 

się w mojej obecności. Zrozumcie, że to Świetliste 

Ciało nie jest tym, czym Ja jestem, tak samo jak 

moje fizyczne ciało nie było tym, czym jestem. 

Rozumiecie? Jeśli wierzycie, że moje Świetliste 

Ciało jest tym, czym naprawdę jest Pan i Sadguru 

Sathya Sai Baba, popełniacie znów ten sam błąd. 

Mówiąc to, próbuję przebudzić was na waszą 

prawdziwą naturę i na moją prawdziwą naturę, 

którą jest jedna Atma. Mam nadzieję, że zrozu-

miecie i zaakceptujecie moje słowa wypowiadane 

w celu waszej samorealizacji i wyzwolenia w tym 

życiu ze Mną, waszym Panem i Sadguru, Sathya 

Sai Babą.  

60  

Jest jeszcze coś dotyczące mojego Świetlistego 

Ciała, co chcę wam powiedzieć, abyście przyjęli 

moje słowa przekazywane wam z wielką miłością 
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do waszych dusz. Gdy obcujecie ze Mną w sercu, 

które dzielimy, nie obcujecie z moim Świetlistym 

Ciałem – obcujecie z Paramatmą i umysłem wa-

szego Sadguru i Boga, Sathya Sai Baby. Mówię o 

tym po to, aby pomóc wam zrozumieć, że nie 

powinniście przywiązywać się do mojego Świe-

tlistego Ciała. Nie jest ono tym, czym naprawdę 

jestem, lecz tylko narzędziem do porozumiewa-

nia się, podobnie jak to było w przypadku mojego 

fizycznego ciała. 

61  

Teraz już wiecie wszystko o moim Świetlistym 

Ciele i o tym, jak zachowywać się w mojej obec-

ności, co właśnie chciałem się wam powiedzieć. 

Ale jest jeszcze coś, co dotyczy mojego Świetliste-

go Ciała, z czym chcę się z wami podzielić. Istnie-

ją miliardy świetlistych ciał przemieszczających 

się po tym wszechświecie. Moje Świetliste Ciało 

jest jednym z miliardów i wy także macie świetli-

ste ciało. Mówię o tym, abyście nie przypisywali 
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nadmiernego znaczenia mojemu Świetlistemu 

Ciału. 

 62 

Teraz, kiedy już wiecie to wszystko o moim Świe-

tlistym Ciele, wypada żebyście posłuchali 

wszystkich moich wskazówek przekazanych 

wam w celu waszej samorealizacji i wyzwolenia 

w tym życiu. Chociaż przekazałem wam wszyst-

ko, co wam potrzeba do osiągnięcia tego celu, jest 

jeszcze wiele, czym chcę się z wami podzielić w 

przyszłości za pośrednictwem Catherine. Ona 

pilnie pracuje ze Mną, aby moi wielbiciele wie-

dzieli to, co chcę by wiedzieli, w celu ich samore-

alizacji i wyzwolenia ze Mną kierującym nimi, 

Paramatma Atmę w sercu. 

  63 

Moi drodzy wielbiciele, już czas, żebyście entu-

zjastycznie przyjęli moje wskazówki i plany dane 

wam w celu urzeczywistnienia Jaźni i wyzwole-



Pan Sathya Sai Baba 

-50- 

nia już w tym życiu ze Mną, waszym Panem i 

Sadguru, Sathya Sai Babą. Nie ma czasu do stra-

cenia, dlatego przyjmijcie, proszę, te moje wska-

zówki i nową sadhanę natychmiast, bezzwłocznie, 

dzięki czemu będziecie mogli połączyć się w ser-

cu ze Mną, zyskując wieczną wolność w Bogu i z 

Bogiem, którego serdecznie kochacie i który ko-

cha was bezwarunkowo i nieustannie od chwili, 

w której was stworzył na swój obraz. 



Świetliste Ciało – tom 3 

-51- 

 

Część trzecia 
 
 

Bezwarunkowa 
miłość Boga Ojca 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pan Sathya Sai Baba 

-52- 

64 

Chcę powiedzieć wam więcej poprzez Catherine, 

która zawsze jest gotowa służyć Mi w ten sposób, 

aby moi wielbiciele wiedzieli wszystko, co pra-

gnę, aby wiedzieli. 

Widzę, że nie stosujecie się do moich wskazówek 

podanych w tomie 2 z serii książek p.t. Pan Sathya 

Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała. 

Nadal przemawiam do was, gdyż bardzo Mnie 

obchodzi pragnienie waszej duszy połączenia się 

ze Mną, chociaż wasz umysł nie wie o tym i nie 

chce tego. Tak szybko wracam, by przemawiać, 

ponieważ chcę wam pomóc nauczyć umysł słu-

chania najgłębszego pragnienia duszy. Wszyscy 

już wiecie to, co trzeba wiedzieć, aby połączyć się 

ze Mną, Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą, w celu 

urzeczywistnienia Jaźni i wyzwolenia. Jednak 

chociaż dotyczy to waszego najwyższego speł-

nienia, nie podjęliście jeszcze w tym względzie 

mocnego postanowienia. 
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Opowiem wam o sposobach ćwiczenia umysłu 

prowadzących do zharmonizowania go z naj-

większym pragnieniem duszy, jakim jest połą-

czenie się z Bogiem. Przede wszystkim musicie 

wiedzieć, że umysł może być waszym najwięk-

szym sprzymierzeńcem, jak również najwięk-

szym wrogiem. Jeśli umysł opiera się waszej sa-

morealizacji, to jest on waszym wrogiem. Do was 

należy przemówić mu do rozsądku i przekonać, 

że samorealizacja i wyzwolenie ze Mną, waszym 

Sadguru i Bogiem, Sathya Sai Babą, teraz – w tym 

życiu – jest czymś dla was najlepszym. 

Widzę, że wielu z was jest sceptycznych gdy czy-

ta te moje słowa. Widzę, że nie ma ognia w wa-

szym przekonywaniu własnego umysłu, że to co 

mówię, żebyście zrobili, jest najlepsze dla wasze-

go wiecznego szczęścia, zadowolenia i jedności ze 

Mną, Bogiem. Chociaż mogliście spotkać się ze 

Mną i do pewnego stopnia Mnie poznać przez 

słuchanie i czytanie moich słów oraz uczestnicze-

nie w moich darśanach, naprawdę nie kochacie 

Mnie i nie chcecie Mnie ponad wszystko w swo-
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im życiu. Gdyby było inaczej, czułbym waszą 

głęboką tęsknotę za Mną w naszym współdzielo-

nym sercu, gdzie wasza dusza jużze Mną 

mieszka. 

65  

Ujawniam wam te rzeczy, abyście wiedzieli, że ja 

wiem, iż nie w pełni oddaliście się połączeniu ze 

Mną, waszym Sadguru i Bogiem, w naszym 

współdzielonym sercu. W tomie 1 z tej serii ksią-

żek prosiłem was o wyraźne zadeklarowanie Mi, 

czy planujecie Mnie opuścić, abym nie tracił na 

was mojego cennego czasu. Ponawiam tę prośbę, 

gdyż chcę spędzić ten krótki czas, jaki pozostał 

Mi jeszcze na ziemi, na pomaganie tym wielbicie-

lom, którzy w każdej chwili swojego życia żywo 

dążą do samorealizacji i wyzwolenia ze Mną. 

Pragnę dopilnować, by powiodło się im to połą-

czenie ze Mną w celu ich samorealizacji i wyzwo-

lenia jeszcze w tym życiu i zanim za 6 lat opusz-

czę tę ziemię. 



Świetliste Ciało – tom 3 

-55- 

66  

Tak więc, jeśli nie będę widział, że teraz pracuje-

cie nad przekonaniem swojego umysłu, iż to sa-

morealizacja i wyzwolenie są najważniejszym dla 

was celem poszukiwań, zacznę odsuwać się od 

was i nie będę więcej przejmował się wami. Od 

was zależy czy zdecydujecie, co odtąd zrobicie ze 

swoim życiem – czy zechcecie dalej być ze Mną, 

czy postanowicie odejść ode Mnie i prowadzić 

życie beze Mnie, Sadguru i Boga, który kocha wa-

szą duszę i który zawsze życzy wam wszystkiego 

najlepszego. 

67  

Będę przyglądał się i czekał na waszą decyzję, czy 

chcecie pozostać ze Mną i stosować się do Moich 

wskazówek, mając Mnie, waszego Sadguru i Bo-

ga, za przewodnika kierującego z serca, które 

wspólnie wiecznie dzielimy, czy wolicie opuścić 

Mnie, by realizować własne życie beze Mnie. W 

przypadku gdy Mnie opuścicie, by prowadzić 
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życie według własnego wyboru, stracicie naj-

większą okazję na urzeczywistnienie Jaźni i wy-

zwolenie od odrodzeń, która ponownie nie 

nadarzy się wam przez wiele żyć. 

68  

Pora rozważyć, czego naprawdę pragniecie w 

tym życiu danym wam przez Boga dla samoreali-

zacji. Tylko wy możecie to zrobić – Ja nie mogę 

tego zrobić za was, gdyż dałem wam wolną wolę 

decydowania o prowadzeniu takiego rodzaju ży-

cia, jakie chcecie. Rozumiecie? Wy musicie zde-

cydować, czego chcecie, a ja muszę się zgodzić z 

tym, co postanowiliście z własnej wolnej woli. 

Każę wam decydować szybko, gdyż zostało już 

bardzo mało czasu – tylko 6 lat – na to, bym mógł 

pomóc wam osiągnąć samorealizację i wyzwole-

nie. 
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69  

Tutaj i w tomie 2 serii książek pt. Pan Sathya Sai 

Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała przed-

stawiłem wam wszystkie sposoby łączenia się ze 

Mną w celu samorealizacji i wyzwolenia z cyklu 

narodzin i śmierci. Czy zastosowaliście w prakty-

ce którąś z tych metod? Jeśli chcecie, abym po-

ważnie potraktował was jako kandydatów do 

samorealizacji, musicie natychmiast wcielić w ży-

cie to, co każę wam zrobić w tomie 2 i 3 tej serii, 

bo w przeciwnym przypadku zostawię was sa-

mych, byście robili to, co wam się podoba. Czy 

rozumiecie powagę sytuacji, o której rozmawia-

my? W żaden sposób nie będę dla was dostępny. 

70  

Teraz, gdy macie pełną jasność w sprawie mojego 

związku z wami w przyszłości, musicie bez-

zwłocznie podjąć mocne postanowienie, abym Ja, 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, mógł zdecydować 
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w oparciu o waszą decyzję czy pozostanę przy 

was, czy zostawię was samym sobie. Musicie zro-

zumieć, że macie pełną swobodę podjąć każdą 

decyzję, jaka wam się podoba, a Ja w żaden spo-

sób nie będę przy niej majstrował. Zawsze życzę 

wam najlepiej i będę tak życzył w przyszłości, 

dlatego nie musicie się obawiać o żadne karcenie 

czy potępienie z mojej strony za taką czy inną de-

cyzję. Zawsze będę szanował waszą wolną wolę 

daną wam przez Boga. 

  71 

Teraz będę mówił do moich wielbicieli, którzy 

postanowili pozostać przy Mnie i stosować się do 

moich wskazówek i planów względem ich łącze-

nia się ze Mną w sercu przedstawionych w to-

mach 2 i 3 serii książek pt. Pan Sathya Sai Baba 

przemawia ze swego Świetlistego Ciała. Chcę wam, 

moi drodzy wielbiciele powiedzieć, że nie musi-

cie się obawiać, iż opuszczę was, o ile tylko będę 

widział, że czynicie szczere i zdecydowane wy-
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siłki w praktykowaniu moich wskazówek poda-

nych w tomach 2 i 3. 

72 

Obecne moje zaangażowanie w przygotowania 

infrastruktury w Muddenahalli, w Indiach i w 

innych krajach na przyjście Prema Sai Baby, a 

także pomaganie wielu wielbicielom w drodze do 

samorealizacji i wyzwolenia sprawiają, że mam 

bardzo mało czasu na cokolwiek innego. Mówię o 

tym, abyście nie marnowali mojego lub swojego 

czasu na jałowe zajęcia, które nie mają żadnego 

związku z samorealizacją i wyzwoleniem. Będę 

uważnie przyglądał się temu, czy poważnie trak-

tujecie samorealizację, czy nie, a gdy stwierdzę, 

że wasze podejście nie jest poważne, pokażę wam 

na wiele sposobów, że jestem z was niezadowo-

lony. 
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73  

A gdy będę z was niezadowolony, rozważę 

opuszczenie was i pozostawienie samym sobie. 

Skupiam się teraz na moich prawdziwych 

uczniach, a jeśli chcecie zostać moimi prawdzi-

wymi uczniami, musicie w praktyce stosować 

moje wskazówki i metody, bez opóźnień i zanie-

dbań. 

74  

Jeśli myślicie, że proszę was o zbyt wiele, znaczy 

to, że nie jesteście gotowi być moimi prawdzi-

wymi uczniami, a ja nie mam czasu na czekanie, 

aż będziecie gotowi. Lepiej więc będzie, jeśli po-

szukacie innego guru, który na uczenie was ma 

czas. 

75  

Teraz gdy już wiecie, że Ja, Sadguru i Bóg, mam 

na myśli układ z wami, wypada, żebyście po-
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ważnie potraktowali moje słowa i stosowali w 

praktyce wszystko, o czym mówiłem w tomie 2 i 

3 na temat waszego łączenia się ze Mną, Sadguru i 

Bogiem, Sathya Sai Babą w celu samorealizacji i 

wyzwolenia w tym życiu, ze Mną kierującym 

wami z naszego współdzielonego serca. Nie ma 

innego sposobu na samorealizację, gdyż musi ona 

nastąpić w duchowym sercu z sadguru, czyli du-

chowym mistrzem, który urzeczywistnił Boga. 

  76 

Chcę powiedzieć coś więcej o ścieżce ze Mną kie-

rującym wami z naszego współdzielonego serca. 

Często będziecie słyszeli Mnie, jak mówię do was 

i obcuję w nim z wami, aby kierować wami, a 

także z innych powodów. Chcę, żebyście wiedzie-

li, że wasz wewnętrzny związek ze Mną w na-

szym sercu jest absolutnie wyjątkowy i niepo-

dobny do związku ze Mną żadnej innej osoby. 

Dlatego chcę, abyście nie dzielili się moimi sło-

wami wypowiedzianymi do was z serca z nikim 

innym, żeby nikt nie zrozumiał ich źle i nie wyra-
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żał wobec nich sprzeciwu. Wszyscy wielbiciele 

mają jednakowy dostęp do Mnie w sercu, które 

dzielę z każdym z nich, dlatego nie ma potrzeby, 

by wielbiciel opowiadał o moim porozumiewaniu 

się z nim z naszego współdzielonego serca. 

  77 

Przejdę teraz do innego tematu, który jest bardzo 

drogi memu sercu: bezwarunkowej miłości Boga 

Ojca, do całego Jego stworzenia. Chcę opowie-

dzieć o bezwarunkowej miłości, abyście wiedzie-

li, czego oczekiwać po waszym związku ze Mną, 

Sadguru i Bogiem, Sathya Sai Babą, w naszym 

współdzielonym sercu. Przede wszystkim po-

winniście wiedzieć, że bezwarunkowa miłość Bo-

ga nie znaczy, że muszę zrobić wszystko, czego 

ode Mnie chcecie. Ale gdy jesteście moimi 

uczniami, a ja waszym Sadguru i Bogiem, miłość 

ta znaczy, że wy musicie zrobić wszystko, co 

wam każę. Chociaż wam może się to wydać nie-

sprawiedliwe, zapewniam was, że jest to nie-
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zbędne i bardzo ważne dla waszego poddania i 

urzeczywistnienia Jaźni w Bogu. 

78  

Zrozumcie, że jeśli nie potraficie zaufać Mi, wa-

szemu Sadguru i Bogu, Sathya Sai Babie, w spra-

wach swojego życia, nie będziecie w stanie połą-

czyć się z Bogiem w pełną jedność w celu samo-

realizacji i wyzwolenia w tym życiu. Pamiętajcie, 

że nie poddajecie się jakiejś osobie, lecz poddaje-

cie się pojmowaniu, że wy i Bóg to Jedno, a Ja 

pomagam wam tego dokonać, każąc powierzyć 

Mi swoje życie. 

79  

Jeśli nie potraficie powierzyć Mi swojego życia, 

nie będziemy mogli posunąć się naprzód ku sa-

morealizacji i wyzwoleniu w tym życiu. Jeśli bę-

dziecie oporni w wypełnianiu moich wskazówek, 

to nawet gdy będę z wami rozmawiał i kierował 
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wami z naszego współdzielonego serca, nie 

zrobicie znaczących postępów. 

80 

Mówię wam o tym wszystkim, żebyście wiedzie-

li, iż musicie poddać się Mi, żywiąc bezwarun-

kową miłość do Mnie, abyście mogli poddać się 

Bogu. Jeśli nie jesteście na to gotowi, dajcie mi to 

teraz jasno do zrozumienia, abym nie tracił na 

was mojego cennego czasu, bo nie pozostanę na 

ziemi zbyt długo. 

81 

Chcę powiedzieć wam jeszcze coś innego o bez-

warunkowej miłości Boga Ojca. Nie jest ona po-

dobna do ludzkiej miłości, jaką znacie i jakiej do-

świadczyliście na ziemi. Istnienie miłości Boga nie 

zależy od niczego, ani nic nie może jej zbrukać 

czy zmienić. Tak więc niezależnie co Ja, Sadguru i 

Bóg, Sathya Sai Baba, przekazuję moim uczniom 

w naszym współdzielonym sercu, bezwarunko-
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wa miłość Boga pozostaje niezmienna i nieskala-

na. Mówię wam o tym, abyście wiedzieli, że w 

roli waszego Sadguru i Boga jestem całkowicie 

wolny od odpowiedzialności czy krytyki, którymi 

ludzie mogą obarczać moje słowa. 

82  

Chcę powiedzieć wam coś więcej o bezwarunko-

wej miłości Boga Ojca, abyście wiedzieli, czego 

oczekiwać, a czego nie oczekiwać w waszym 

związku ze Mną, waszym Sadguru i Bogiem. 

Wiedzcie, że nie zawsze jestem kochający i słodki, 

gdyż muszę stosować różne metody w rozpusz-

czaniu waszego subtelnego ego, abyście mogli Mi 

się poddać w celu samorealizacji i wyzwolenia. 

Jeśli wydam się surowy lub dwuznaczny w sto-

sunku do was podczas obcowania z wami w na-

szym współdzielonym sercu, dzieje się tak dlate-

go, że chcę wam jakoś pomóc. Być może uczę 

was, sprawdzam lub udzielam nagany. Do was 

należy próba zrozumienia, co wam przekazuję i 

dlaczego. Oczywiście możecie poprosić Mnie o 
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wyjaśnienia, ale zawsze najlepiej jest najpierw 

samemu spróbować do tego dojść, gdyż szybciej 

będziecie wzrastać w mądrości i rozumieniu 

swojego Sadguru i Boga, Sathya Sai Baby. 

83  

Mam nadzieję, że zaczynacie rozumieć, jak pracu-

ję z moimi wielbicielami, prowadząc ich z nasze-

go współdzielonego serca, by pomóc im rozpu-

ścić ich subtelne ego i poddać się Mi w celu samo-

realizacji i wyzwolenia. Chcę powiedzieć wam 

więcej o tej bezwarunkowej miłości Boga Ojca. 

Wykracza ona poza pojmowanie każdego umysłu 

lub intelektu. Miłości Boga Ojca można tylko do-

świadczyć, gdyż nie da się jej opisać. Dlatego nie 

będę próbował definiować miłości Boga, ale jeśli 

połączycie się ze Mną, Sadguru i Bogiem, Sathya 

Sai Babą, na pewno jej doświadczycie. 
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84  

Chcę opowiedzieć wam coś więcej o bezwarun-

kowej miłości Boga, abyście wiedzieli, czego 

oczekiwać, gdy połączycie się ze Mną w naszym 

współdzielonym sercu. Jest ona delikatna, słodka 

i cicha. Chcę, żebyście to wiedzieli, aby nie czuć 

rozczarowania i nie zastanawiać się, czy to 

wszystko, na co stać miłość Ojca. Wierzcie Mi, że 

ta miłość może nawet więcej niż tylko zadowolić i 

na zawsze dać spełnienie waszej duszy. 

85  

Bezwarunkowa miłość Boga jest niezmienna, tzn. 

zawsze jest taka sama. Jest to bardzo dobra rzecz, 

bardzo mocno kontrastująca z ciągle zmieniają-

cym się, pełnym zgiełku światem. Zatem, jeśli ta 

cicha, delikatna i niezmienna miłość nie jest tym, 

czego szukacie, dajcie Mi jasno do zrozumienia, 

że pragniecie pójść inną ścieżką beze Mnie, Sad-

guru i Boga, Sathya Sai Baby. 
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  86  

Inną cechą bezwarunkowej miłości Boga, o której 

chcę wam powiedzieć, jest to, że jest ona bezkres-

na i że zawsze rozszerza się, w nieskończoność. 

Dlatego im bardziej poszerzycie swoją świado-

mość, tym więcej tej miłości będziecie w stanie w 

sobie pomieścić. 

  87  

Inną cechą bezwarunkowej miłości Boga, o której 

chcę wam powiedzieć, jest to, że nikt nigdy nie 

jest w stanie jej zszargać bądź jej umniejszyć. 

Zawsze jest czysta i nieskazitelna, wiecznie taka 

sama. 

  88  

Zbliżając się z tymi krótkimi rozmowami ku koń-

cowi, chcę wam, moi drodzy wielbiciele powie-

dzieć jeszcze kilka rzeczy, abyście poczuli się Mi 

bliżsi i zrozumieli moje sposoby pomagania wam 
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w poddaniu się Bogu. Przede wszystkim powin-

niście wiedzieć, że kocham was serdecznie, gdyż 

postanowiliście z własnej wolnej woli wrócić do 

Mnie i stosujecie się do moich wskazówek i porad 

przekazywanych w naszym współdzielonym ser-

cu. Bardzo się z tego cieszę i z niecierpliwością 

czekam na nasze pełne miłości i bliskie relacje 

Atma z Paramatmą w naszym współdzielonym 

sercu. 

89  

Chcę też wam powiedzieć, że gdy poddacie się 

Mi w miłości, będziecie bardzo szczęśliwi, odczu-

jecie opiekę i ochronę przed wszelką krzywdą i 

negatywnością, a także będziecie wiedzieli, że o 

nic nie musicie się martwić. 

90  

Już wkrótce będę znów rozmawiał z wami i po-

wiem więcej o relacjach uczeń – Sadguru ze Mną, 

Sathya Sai Babą, po to, abyście, moi wielbiciele, 
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wiedzieli czego oczekiwać i móc stosować się do 

moich wskazówek i porad podawanych w celu 

waszej samorealizacji i wyzwolenia. 

Z miłością i Błogosławieństwami, Baba  
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