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1 

Teraz wiecie wszystko co trzeba, o tym jak po-

łączyć się w sercu ze Mną, Sadguru i Bogiem, 

Sathya Sai Babą , w celu urzeczywistnienia Jaź-

ni i wyzwolenia od ponownych narodzin. Co 

was czeka teraz, kiedy jesteście ze Mną w ser-

cu? Opowiem wam o tym, abyśc ie wiedzieli, 

czego oczekiwać. Przedstawię wam sposób, w 

jaki na ogół podchodzę do moich wielbicieli, 

gdy mówię do nich z serca, które dzielimy. 

Przede wszystkim powinniście wiedzieć, że nie 

będę marnował czasu. Kiedy powiem wam coś, 

będę oczekiwał, że zareagujecie od razu, bez 

zbędnych opóźnień, zgodnie z moimi słowami, 

dzięki czemu będziecie zmierzali szybciej do 

celu, jakim jest samorealizacja . Cenię skutecz-

ność, a mój czas i słowa są bardzo cenne, dlate-

go ich nie marnujcie, aby nie zabrakło wam 

czasu na dojście do samorealizacji ze mną kie-
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rującym wami z naszego współdzielonego ser-

ca. Straciliście już dekady czasu w tym życiu i 

nie osiągnęliście nic wartościowego. 

2 

Teraz, kiedy wiecie czego oczekiwać, opowiem 

wam o metodach, jakie stosuję w pracy z mo-

imi wielbicielami. Chcę wam powiedzieć, że 

nie zawsze mówię uprzejmie czy z miłością, 

gdy chcę, żebyście zrozumieli istotę sprawy i 

byście na pewno zwrócili uwagę na moje słowa 

i wiedzieli, że musicie działać zgodnie z nimi 

natychmiast, dokonując niezbędnych  korekt 

pojmowania, myślenia lub zachowania. Na 

przykład, jeśli mój wielbiciel obwinia inną oso-

bę, powiem mu, aby natychmiast tego zaprze-

stał – powiem ostro, tak jak ojciec mógłby to 

zrobić w stosunku do swojego dziecka, aby dać 

mu jasno do zrozumienia, że jest to złe pojmo-

wanie, myślenie lub zachowanie – nawet gdy 

postawa ta przejawiła się tylko w głowie tego 

wielbiciela. 
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 3 

Inna metoda jakiej używam, to zachowywanie 

milczenia przez dłuższy czas, by dać mojemu 

wielbicielowi do zrozumienia, że coś jest nie w 

porządku. W takich przypadkach oczekuję, że 

moi wielbiciele przemyślą, z jakiego powodu 

lub powodów nie mówię do nich w sercu i zro-

zumiawszy to, przeproszą Mnie za swoje 

uchybienie lub błąd. W ten sposób pokazuję 

wielbicielom i sami się uczą, co Mnie, ich Sad-

guru i Boga zadowala, a co nie, oraz co dopro-

wadzi do ich samorealizacji, a co ją opóźni, jeśli 

nie zostanie to wyeliminowane.  

4 

Inna metoda, o której chcę wam, moi drodzy 

wielbiciele opowiedzieć, dotyczy waszej po-

stawy w stosunku do Mnie, Sathya Sai Baby, 

waszego Sadguru i Boga. Jak już mówiłem, je-

stem bardzo wrażliwy, dlatego odczuwam 

każdą waszą myśl o Mnie i uczucie do Mnie. 

Gdy widzę, że jesteście krytycznie nastawieni 
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do Mnie i do moich sposobów działania, nie 

cieszy Mnie to i na pewno dam wam do zro-

zumienia, że jestem niezadowolony z waszej 

postawy w stosunku do Mnie i mojego postę-

powania. Mogę w jakiś sposób was ukarać, 

abyście wiedzieli, że to jest układ między nami 

i nie powinniście w żaden sposób Mnie kryty-

kować, nawet gdy nie podoba się wam to, co 

mówię lub robię. Możecie nawet myśleć, że je-

stem czasami ekscentryczny, ale mimo wszyst-

ko musicie zaakceptować mój sposób postępo-

wania z wami, gdyż znam was od czasu, gdy 

zostaliście stworzeni, i wiem co jest niezbędne 

do skorygowania i zmiany w was, by dopro-

wadzić was do samorealizacji. 

5 

Inna metoda jakiej używam w pracy z moimi 

wielbicielami w sercu, które dzielimy, to mó-

wienie im, co chcę, aby zrobili. Niekiedy nie 

wychodzi im tak, jak im kazałem uczynić . Te-

stuję ich, aby stwierdzić, jak zareagują w sto-

sunku do Mnie, ich Sadguru i Boga, gdy okaże 
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się, że moje słowa wypowiedziane w naszym 

współdzielonym sercu są błędne. Czy będą 

Mnie potępiać, krytykować, besztać lub grozić, 

że Mnie opuszczą. Chcę się dowiedzieć jak 

bardzo mój wielbiciel Mnie kocha, ufa Mi i jest 

oddany związkowi ze Mną, jego Sadguru i Bo-

giem, aby wiedzieć, czy jest zdolny przejść całą 

drogę ze Mną do jego samorealizacji.  

6 

Inna metoda jakiej używam w pracy z moimi 

wielbicielami, aby ich oczyścić i zbliżyć do czy-

stej świadomości to naleganie, aby medytowali o 

moim imieniu i formie podczas bhadźanów. Róbcie 

to codziennie przez wiele godzin – tak długo, jak 

wam czas pozwoli. Ta metoda w stopniu wyż-

szym niż możecie sobie wyobrazić pomaga oczy-

ścić umysł, emocje i świadomość. Jest to moja 

podstawowa metoda doprowadzania wielbicieli 

do stanu łączenia ich czystej świadomości z moją 

w celu ich samorealizacji.  
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   7 

Inna metoda jakiej używam i nalegam, abyście 

stosowali to ofiarowanie wszystkiego, z czym 

się spotykacie – od najmniejszych rzeczy do 

największych – Mnie mieszkającemu w wa-

szym sercu. Jeśli nie będziecie tego robić, pozo-

staniecie oddzieleni ode Mnie i nigdy nie wy-

zbędziecie się swojego utożsamienia z ciałem i 

ego. 

  8 

Aby połączyć się ze Mną w świadomości i 

urzeczywistnić tę jedną świadomość, którą je-

steśmy, musicie cały czas myśleć o Mnie. Mó-

wię w liczbie mnogiej, ale z punktu widzenia 

świadomości istnieje tylko Jeden. Jeśli będziecie 

dalej myśleć o wszystkich obiektach świata, nie 

zrobicie postępów ku urzeczywistnieniu tej 

jednej świadomości, z którą musicie się utoż-

samić jako własną Jaźnią, aby dojść do samore-

alizacji. 
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9 

Inna metoda, do której przyjęcia i stosowania 

namawiam moich wielbicieli, to zerwanie 

związków z przyjaciółmi i krewnymi, którzy 

nie akceptują lub nie tolerują  waszego związku 

ze Mną, waszym Sadguru i Bogiem, Sathya Sai 

Babą. Ich słowa i energie w różny sposób będą 

próbowały odciągnąć was od związku ze Mną 

w sercu, które dzielimy, przez co wasza samo-

realizacja ulegnie opóźnieniu. Mówię to po to, 

abyście pod tym względem zachowali ostroż-

ność. 

10 

Chcę, moi drodzy wielbiciele, żebyście przy-

pomnieli sobie i bezzwłocznie zaczęli prakty-

kować wszystko, co przekazałem wam w serii 

książek Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego 

Świetlistego Ciała, które otrzymaliście dla wła-

snej samorealizacji ze Mną, Sathya Sai Babą. 

Inna metoda jakiej używam pracując z serca z 

moimi wielbicielami to napełnianie i otaczanie 
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ich swoją miłością i błogością, aby pokazać im, 

że jestem bardzo zadowolony z ich duchowych 

postępów. Robię to od czasu do czasu, żeby 

wiedzieli, iż doceniam ich wysiłek i praktykę 

ukierunkowane na połączenie się z moją czystą 

świadomością. 

11  

Mam wrażenie, że żądania moich wielbicieli 

dotyczące rozmaitych rzeczy nie mają końca. 

Chociaż jestem Bogiem i mogę zrobić wszyst-

ko, nie jestem tutaj po to, by spełniać wasze do-

czesne pragnienia. Mówiłem wam o tym wie-

lokrotnie, ale wy Mnie nie słuchacie. Proszę, 

nie domagajcie się już zaspokajania swoich 

przyziemnych pragnień, jeśli zależy wam na 

samorealizacji ze Mną . 

12 

Jest więcej tego, co chcę wam powiedzieć o na-

szym związku serce – serce i o tym, czego mo-

żecie oczekiwać ode Mnie w sprawie kierowa-

nia wami w drodze do samorealizacji. Pamię-
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tajcie, że aby Mnie zadowolić, najważniejsze 

jest zachowanie milczenia – wewnętrznego i 

zewnętrznego. Nie ma nic ważniejszego niż 

wewnętrzny i zewnętrzny spokój, gdyż w ciszy 

jesteście gotowi na wysłuchanie wskazówek, 

które chcę wam przekazać w naszym współ-

dzielonym sercu, aby przyśpieszyć wasze po-

stępy ku samorealizacji. Gdy jesteście pełni 

zgiełku wewnątrz i na zewnątrz siebie, nie mo-

żecie Mnie usłyszeć, dlatego wtedy nie mówię 

do was. 

13    

Jest inna rzecz, o której chcę wam powiedzieć. 

Wiedzcie, że bez poważnego powodu nie opusz-

czam moich wielbicieli. Nie musicie się niczego 

obawiać, o ile tylko będziecie stosować się do mo-

ich słów.  

14    

Teraz przejdę do nowej tematyki, aby pomóc 

wam robić postępy na drodze do urzeczywistnia-
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nia ze Mną Boga w sercu. Chcę, żebyście wiedzie-

li, że są miliony wielbicieli, którzy przez modli-

twy starają się o moje błogosławieństwa i łaskę. 

Chociaż słyszę wszystkie ich prośby, odpowia-

dam tylko na modlitwy napełnione miłością do 

Mnie i do innych ludzi. Nie odpowiadam na sa-

molubne modlitwy, gdyż wiem, że nawet gdy-

bym je spełnił, osoba prosząca nie zrobiłaby po-

stępu na drodze do samorealizacji, lecz tkwiłaby 

dalej w materialnych pragnieniach. 

15    

Wasze modlitwy naprawdę są dla Mnie ważne. 

Większość z was nie wie, jak trzeba się do Mnie 

modlić ani o co Mnie prosić. Powiem wam , jak to 

robić. Przede wszystkim powinniście wiedzieć, że 

nie ma nic, co moglibyście mi powiedzieć, a o 

czym ja jeszcze nie wiem. Tak więc, prawdę mó-

wiąc, nie ma potrzeby, abyście w ogóle się do 

Mnie modlili. Wielu moich wielbicieli wie o tym, 

dlatego wcale się do Mnie nie modlą. Obcują ze 

Mną w sercu, gdzie można dowiedzieć się o 

wszystkim. 
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16  

Chcę wam powiedzieć coś o modleniu się do 

Mnie, Boga. Sposób, w jaki przedstawiacie Mi 

swoją prośbę, jest dla Mnie ważny, gdyż nie od-

powiadam na negatywności. Proszę więc, miejcie 

na uwadze to, że gdy się modlicie, powinniście 

być pełni szacunku. 

 17  

Gdy modlicie się do Mnie, chcę, żebyście swoje 

modlitwy zostawiali otwarte – w takim sensie, że 

pozwolicie Mi zadecydować kiedy, jak i czy w 

ogóle na nie odpowiem. Gdy tak postępujecie, 

bardzo mnie to cieszy, gdyż wiem wtedy, że zale-

ży wam na Mnie i ufacie, że zrobię wszystko jak 

najlepiej. 

18 

W kontekście modlitw występuje inny aspekt, o 

którym chcę, żebyście wiedzieli. Nie jestem nie-

czułym Bogiem. Jestem wysoce wrażliwą żywą 

istotą posiadającą wszechwiedzę i wszechmoc. 

Mówię to, abyście zrozumieli i uznali ten mój 
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aspekt, i nie wykorzystywali Mnie dla swoich 

egoistycznych celów. 

   19 

Mam jeszcze inną metodę kierowania moimi 

wielbicielami z serca. Chodzi o stałe ich przy-

znawanie, że jesteśmy jedną świadomością i 

energią i że nie ma między nami żadnego oddzie-

lenia. Gdy doświadczycie tej jedności ze Mną, do-

świadczycie też jedności z całym wszechświatem. 

Możecie zastanawiać się, dlaczego każę wam 

spędzać tyle czasu ze Mną i myśleć tylko o Mnie 

skoro macie doświadczyć jedności z całym 

wszechświatem. Każę wam tak postępować, aby-

ście umieli odróżniać prawdę od nieprawdy, 

mocno osadzili się w prawdzie i nigdy nie tracili 

swej tożsamości z prawdą. Widziałem jak wielu 

wielbicieli popada w nieprawdę, gdyż niedosta-

tecznie utwierdzili się w prawdzie, a nie chcę, aby 

i was to spotkało. 



Pan Sathya Sai Baba 

-14- 

5 

5 

20  

Pragnę dla moich wielbicieli jak najlepiej i nie 

chcę, żebyście cofali się i tracili tę świadomość, 

którą już ze Mną uzyskaliście. Właśnie dlatego 

nalegam, abyście praktycznie stosowali wszystkie 

metody, o których mówię. 

21 

Istnieje inna metoda, której używam w kierowa-

niu moimi wielbicielami. Gdy chcę by moi wielbi-

ciele zaniechali określonego sposobu myślenia 

lub mówienia, albo odeszli z miejsca, w którym 

się znajdują, lub odsunęli się od ludzi, z którymi 

przebywają, od razu im to mówię. W waszym 

umyśle stawiam znak X na osobie, ludziach lub 

miejscu, abyście wiedzieli, że macie odsunąć się 

od nich lub stamtąd i trzymać się z dala od tych 

rzeczy, albo dam wam uczucie oporu wobec nich. 

Oczekuję, że weźmiecie to pod uwagę i nie-

zwłocznie stosownie postąpicie. 
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5 22   

Inna metoda, której używam w stosunku do mo-

ich wielbicieli, polega na tym, że proszę ich, aby 

coś zrobili, gdy uznam, że powinni to zrobić. 

Oczekuję, że moi wielbiciele odpowiedzą na moją 

prośbę i dzięki temu będę wiedział, na jaką reak-

cję mogę liczyć. 

23   

Inna metoda, której używam w stosunku do mo-

ich wielbicieli, polega na tym, że ostrzegam ich o 

każdym zbliżającym się niebezpieczeństwie lub 

wielkiej zmianie, która ma właśnie nastąpić. 

Dzięki temu mogą podjąć niezbędne działania, 

aby się obronić lub oddalić od niebezpieczeństwa. 

 24    

Inna metoda, której używam w kierowaniu mo-

imi wielbicielami z serca, polega na zabawie. 

Niekiedy, gdy wielbiciele niczego ode Mnie nie 

oczekują, aby ich uszczęśliwić zaskakuję ich.  
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25 

 Wszystko co robię, służy dobru moich wielbicieli 

i ich duchowym postępom, a nie żadnemu inne-

mu celowi. 

26 

Możecie więc być spokojni, że wszystko co robię 

z wami, albo czego nie robię, służy waszemu do-

bru i niczemu innemu. 

27   

Niektórym wielbicielom wydaje się, że jestem dla 

nich surowy i niesprawiedliwie ich traktuję, gdyż 

nie spełniam ich życzeń  – na co, jak sądzą, zasłu-

gują. Jestem w pełni tego świadomy i życzę im, 

aby zaufali, że wiem co robię.  

28 

Widzę, że wielu z was martwi się o sprawy finan-

sowe. Wydaje się wam, iż nie macie dość pienię-

dzy na zaspokojenie bieżących i przyszłych po-

trzeb przez resztę życia. Chcę, żebyście wiedzieli, 
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że nie musicie się o to martwić, bowiem gdy w 

pełni poddacie się Mi w sercu, na pewno zadbam 

o wasze potrzeby. 

29 

Możecie zastanawiać się, jak wygląda pełne pod-

danie się Bogu. Pełne poddanie Mnie, Bogu, w 

sercu oznacza, że dojdziecie do perfekcji w sto-

sowaniu wszystkich moich metod podanych w 

serii książek pt. Pan Sathya Sai Baba przemawia ze 

swego Świetlistego Ciała. 

30 

Jeśli uważacie, że wymagam od was za dużo, 

wtedy także nie miejcie całkowitej pewności, że 

zadbam o wszystkie wasze potrzeby. Zatem od 

was zależy, czy odegracie swoją rolę tak, że wa-

sze potrzeby zostaną zaspokojone, a wy będziecie 

wolni od zmartwień. 
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31  

Inna sprawa, którą chcę poruszyć, ma związek z 

płcią przeciwną. Musicie uświadomić sobie, że w 

stanie urzeczywistnionej Jaźni, który chcecie 

osiągnąć, nie ma rozróżnienia na płeć męską i 

żeńską. Pora więc, abyście zrozumieli to i wykro-

czyli poza ten mentalny pociąg do płci przeciw-

nej. 

32  

Możecie zastanawiać się, dlaczego w moich aśra-

mach oddzielam dwie płcie. Robię tak, aby wasz 

umysł nie był przyciągany do przeciwnej płci, co 

mogłoby mieć miejsce, gdyby nie było tej reguły i 

musielibyście siedzieć blisko siebie.  

33 

Wielu wielbicieli sprzeciwia się temu rozdziałowi 

płci; są przekonani, że nie ma takiej potrzeby. Ci 

wielbiciele nie ufają Mi i nie wierzą, że znam me-

tody, które są najskuteczniejsze w oczyszczaniu 

umysłu i świadomości wielbicieli pragnących po-

łączyć się z moją świadomością. 
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34    

Teraz, gdy wiecie już to wszystko, musicie stoso-

wać to w praktyce w celu samorealizacji w tym 

życiu ze Mną, waszym Sadguru i Bogiem, Sathya 

Sai Babą. 

Oto inna sprawa, o której chcę wam powiedzieć. 

Gdy poważnie kroczycie ścieżką samorealizacji, 

potrzebujecie bardzo niewielu materialnych rze-

czy. Wielu z was powinno pozbyć się całej nad-

wyżki bagażu, który niesiecie ze sobą, a który 

was przytłacza. Mam tu na myśli nieruchomości, 

inwestycje, pojazdy i wszystkie inne rzeczy, które 

zaśmiecają wasz umysł od chwili przebudzenia 

do kolejnego zaśnięcia. Jaki sens ma niesienie te-

go wszystkiego, skoro opóźnia to wasze urze-

czywistnienie Jaźni w sercu ze Mną? 

35  

Musicie zrozumieć, że Ja niczego nie zyskuję z 

waszej samorealizacji, chociaż ten świat odniesie 

z niej korzyść. Powinniście więc być wdzięczni za 

całą pomoc, jakiej wam udzielam, abyście mogli 
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osiągnąć samorealizacje. Jeśli nie czujecie 

wdzięczności za tę pomoc, znaczy to, że napraw-

dę jesteście bardzo egoistyczni w stosunku do 

Mnie, który robię dla was tak wiele. 

36 

Niektórzy z was nawet po przeczytaniu wszyst-

kich moich wskazówek przedstawionych w tej 

serii książek Świetliste Ciało dalej oczekują, że 

zrobię za nich wszystko dla ich samorealizacji. 

Chcę, żebyście się przebudzili i poważniej niż do-

tąd potraktowali moje wskazówki. 

37 

Chcę, żebyście teraz przyjrzeli się zmianom, jakie 

wprowadziliście do swojej sadhany (praktyki du-

chowej) w oparciu o nowe wskazówki i metody, 

które przekazałem wam w tomach 2 i 3 serii ksią-

żek pt. Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego 

Świetlistego Ciała, i sporządzili listę wszystkich 

takich codziennie praktykowanych zmian. Na-

stępnie sporządźcie listę wszystkich moich wska-

zówek i metod, których jeszcze nie zastosowali-
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ście w praktyce, aby wiedzieć, co musicie jeszcze 

zrobić w celu zasłużenia na moją dalszą pomoc 

na drodze do samorealizacji. 

38  

Nie ma sensu narzekać, że na to wszystko brakuje 

wam czasu. Jeśli nie potraktujecie poważnie swo-

jej samorealizacji, to i Ja tak postąpię. 

39   

Już Mnie nie interesuje wasze niedojrzałe zacho-

wanie i postawa w stosunku do waszej samore-

alizacji. Musicie udowodnić Mi, że naprawdę je-

steście zainteresowani samorealizacją ze Mną, w 

przeciwnym wypadku nie będę już na was zwra-

cał uwagi. 

40  

Gdy wielu wielbicieli odejdzie ode Mnie, by beze 

Mnie wieść życie tak, jak im się podoba, bardzo 

na tym skorzystają ci, którzy stosują się do moich 

wskazówek i praktykują moje metody przedsta-

wione w tomach 2, 3 i 4 z serii Świetliste Ciało, 
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gdyż będę miał więcej czasu na pomaganie im w 

dochodzeniu do samorealizacji.  

41   

Bardzo Mnie cieszy, gdy wiem którzy wielbiciele 

postanowili pozostać przy Mnie, by dążyć do sa-

morealizacji ze Mną, a którzy odejdą, by samemu 

prowadzić życie beze Mnie, Sathya Sai Baby. 

Zawsze życzę jak najlepiej wszystkim moim 

wielbicielom i pomogę im na ile będzie to możli-

we, by osiągnęli samorealizacje ze Mną, ich Sad-

guru i Bogiem. 

42    

Moi drodzy wielbiciele, którzy zobowiązaliście 

się do pozostania ze Mną, chcę wam powiedzieć 

więcej o metodach, których używam w kierowa-

niu wami z naszego współdzielonego serca. 

Wiedzcie, że nigdy nie mówię nic, co w taki czy 

inny sposób nie jest przydatne lub pomocne dla 

moich wielbicieli. Dlatego zwracajcie uwagę na 

każde słowo, jakie do was wypowiadam. 
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43  

Chcę teraz powiedzieć coś innego, co wam 

pomoże. Odpowiadajcie Mi, gdy rozmawiam z 

wami, abym wiedział, że usłyszeliście i zrozu-

mieliście to, co chcę wam przekazać. Jest to 

bardzo ważne, gdyż jestem bardzo zajęty i nie 

mam czasu na czekanie i zastanawianie się, czy 

usłyszeliście Mnie. 

44    

Chcę wam powiedzieć, że nie będę zbyt długo 

korzystał z pomocy Madhusudhana, gdyż takiej 

jego pomocy nie będę potrzebował. Może dziwi-

cie się, dlaczego to mówię. Nie będę potrzebował 

Madhusudhana, gdyż będę mógł porozumiewać 

się z wami w sercu, Atma z Paramatmą. 

45  

Chcę, żebyście o tym wiedzieli i nie liczyli na to, 

że Madhusudhan będzie moim komunikatorem 

przez cały czas, kiedy jestem tu w Świetlistym 

Ciele. 
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Chcę teraz powiedzieć coś innego, co pomoże 

wam zrozumieć jak z serca pracuję z moimi wiel-

bicielami. Nie toleruję opieszałości, gdyż bardzo 

cenię sobie punktualność i sprawność, a także 

dlatego, że na waszą opieszałość nie mam czasu. 

47 

Chcę teraz powiedzieć coś innego, co pomoże 

wam zrozumieć jak z serca pracuję z wami, moi 

drodzy wielbiciele. Nigdy nie zważam na pogodę 

– deszczową lub słoneczną i upalną. Mówię to po 

to, abyście nie dopuszczali, by pogoda kolidowa-

ła z moimi wskazówkami przekazanymi wam w 

sercu. 

48 

Opowiedziałem o wielu rzeczach, by pomóc wam 

zrozumieć metody, jakich używam do kierowania 

wami w sercu na drodze do samorealizacji. Teraz 

chcę, żebyście przejrzeli je i sprawdzili, czy je ro-

zumiecie i upewnili się, że jesteście gotowi je 

wszystkie stosować. 
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Chcę teraz powiedzieć coś innego, co pomoże 

wam zrozumieć jak z serca pracuję z moim wiel-

bicielem. Niekiedy mówię coś, czego możecie od 

razu nie zrozumieć, ponieważ zasiewam ziarna 

przyszłego zrozumienia i samorealizacji. Chcę, 

żebyście wiedzieli, iż dzieje się to w ramach mo-

jego planu i zgodnie z moimi intencjami w sto-

sunku do waszej samorealizacji. 

50  

Chcę teraz powiedzieć coś innego, abyście rozu-

mieli jak z serca pracuję z moimi wielbicielami. 

Nie traktuję wszystkich moich wielbicieli jedna-

kowo, gdyż do każdego muszę używać różnych 

metod, zależnie od jego przeszłych uwarunko-

wań, subtelnego ego i wielu innych aspektów, 

które trzeba wyeliminować i oczyścić. Ponadto, 

aby posunąć ucznia na drodze do samorealizacji, 

trzeba uwzględnić jego obawy, jego wyjątkową 

mentalną i emocjonalną naturę oraz wrażliwość. 
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51   

Opowiedziałem wam już o wielu rzeczach zwią-

zanych z moim podejściem do pracy w sercu z 

wielbicielami, ale są jeszcze inne, które chcę wam 

przedstawić. Chcę, żebyście wiedzieli, iż gdy 

wielbiciel już podjął mocne postanowienie wobec 

Mnie, a Ja go zaakceptowałem jako ucznia w celu 

doprowadzenia go do samorealizacji, nigdy nie 

zostawiam go samemu sobie. 

52   

Jest inna rzecz, o której chcę wam powiedzieć. 

Nigdy nie dopuszczam, aby moi wielbiciele cier-

pieli, gdy ich cierpieniu mogę zapobiec. Próbuję 

przemówić im do rozsądku, aby zrozumieli, dla-

czego dzieje się tak jak się dzieje, i zaakceptowali 

to, czego nie da się zmienić, oraz pomóc im w od-

zyskaniu spokoju i równowagi w jedności z moją 

świadomością. 
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53   

Kończąc tę część moich rozmów z wami, chcę 

powiedzieć o paru innych rzeczach dotyczących 

naszego związku serce z sercem. 

Czy wiecie, że pomagam też wielu wielbicielom, 

którzy nie mieszkają na planecie ziemi? Jestem 

opiekunem wielu innych form życia na innych 

planetach w innych układach słonecznych w in-

nych galaktykach. Możecie zastanawiać się, jak Ja 

to wszystko robię. Wystarczy powiedzieć, że 

dysponuję bardzo szeroką pomocą w realizacji 

moich planów, nie tylko mających na celu wznie-

sienie na wyższe poziomy i ochronę ludzi, ale 

także innych form życia w innych miejscach 

wszechświata. 

54 

Mam nadzieję, że z wielką korzyścią dla siebie 

bezzwłocznie zastosujecie te moje słowa w prak-

tyce w celu urzeczywistnienia Jaźni ze Mną, wa-

szym Sadguru i Bogiem, Sathya Sai Babą. 
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niezadowolenie 
Sadguru i Boga,  
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55 

Moi drodzy wielbiciele, chcę wam opowiedzieć o 

jeszcze innych aspektach mojej pracy z wami 

prowadzonej z serca, abyście wiedzieli, czego 

oczekiwać ode Mnie, waszego Boga i Sadguru. 

Ponieważ nie pozostanę tutaj zbyt długo, musicie 

bacznie słuchać i sumiennie praktykować to, co 

każę wam robić. 

Jak już wam mówiłem, dla Mnie bardzo ważna 

jest wewnętrzna i zewnętrzna czystość. Ponieważ 

bardzo często będę głęboko łączył się z wami, 

oczekuję, że codziennie będziecie się kąpać i myć 

zęby oraz usta. Będę wtedy czuł się zapraszany 

do bardzo częstego łączenia się z wami w celu 

urzeczywistnienia faktu, że wy i Ja jesteśmy jedną 

energią i świadomością. Poza tym jestem bardziej 

skłonny łączyć się z wami, gdy wasze ciało pach-

nie przyjemnymi perfumami. 
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56 

Inną rzeczą, o jakiej chcę wam powiedzieć, jest to, 

że nie lubię brzydkich zapachów, takich jak woń 

kału, moczu czy zwierzęcych odchodów, dlatego 

musicie utrzymywać w czystości łazienki, dom i 

swoje ciała, abym czuł, że jestem mile widziany 

przy was i w waszym otoczeniu. 

57 

Chcę wam też powiedzieć, że chociaż nie jestem 

przywiązany do tego rodzaju rzeczy, mają one 

dla Mnie znaczenie wtedy, gdy jesteście na ścież-

ce samorealizacji ze Mną.  Dlatego że wtedy mu-

szę być z wami bardzo blisko – serce z sercem i 

ciało w ciałem. Mam nadzieję, że zrozumiecie i 

zastosujecie się do tego, co mówię w tej kwestii, 

gdyż będzie to pomocne w waszej samorealizacji 

ze Mną. 

58 

Musicie także nosić codziennie czyste ubranie, 

aby negatywne energie, bakterie itd., które może-
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cie zebrać na zewnątrz, nie szkodziły czystości 

naszego związku.  

59 

Ważne dla Mnie jest to, byście stawiali świeże 

kwiaty i zapalali kadzidełko w miejscu, gdzie 

przebywacie, gdyż lubię to i wtedy będę bardziej 

skłonny przyjść do was. 

60 

Jestem też zadowolony, gdy w miejscu, w którym 

spędzacie czas obcując w jedności ze Mną, wa-

szym Sadguru i Bogiem, rozbrzmiewa święta mu-

zyka, a także trzymacie tam święte książki i 

wszelkiego rodzaju kryształy, które mają wysokie 

wibracje. 

61 

Jestem też zadowolony, gdy cały czas słuchacie 

świętej muzyki, aby podnosić i podtrzymywać 

wysokie duchowe wibracje w miejscu, gdzie 
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przebywacie. Dzięki temu przychodząc do was 

będę czuł się miło widziany. 

62 

Jestem też zadowolony, gdy zachowujecie ciszę w 

miejscu przebywania, które dzielicie ze Mną. W 

ogóle nie aprobuję oglądania telewizji, przeglą-

dania internetu ani rozmów telefonicznych, o ile 

nie dotyczy to wzniosłych, czystych, duchowych 

spraw. 

63 

Teraz, kiedy już wiecie, co Mnie zadowala, i chce-

cie w pełni połączyć się ze Mną w celu samoreali-

zacji, wypada żebyście zastosowali się do moich 

życzeń w tym względzie, dzięki czemu z mojej 

strony dostąpicie największej z możliwych łask - 

urzeczywistnienia Jaźni. 

64 

Wiedzcie też, że chcę, żebyście nie dzielili się ze 

ślubnym partnerem lub kimkolwiek innym in-
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formacjami o swoim bliskim związku ze Mną, 

ponieważ oni mogą źle zrozumieć świętą naturę 

tego związku Sadguru – uczeń, który nawiązali-

ście wyłącznie w celu swojej samorealizacji i wy-

zwolenia z cyklu odrodzeń. 

65 

Mam nadzieję, że rozumiecie to i będziecie się 

stosować do tych niewielu rzeczy, o jakie was 

proszę, pamiętając, że jestem wyjątkowo wrażli-

wą istotą, która zawsze przejawia się jako praw-

da, piękno i dobro. 

66 

Przejdę teraz do innego tematu. Chcę, żebyście 

wiedzieli, iż wszyscy moi wielbiciele mają różne 

o Mnie opinie, mimo że jestem dokładnie tym, 

kim jestem. Jest to zaprawdę bardzo dziwne, cho-

ciaż wiem, że wszystkie te różne zdania o Mnie są 

skutkiem rzutowania na Mnie wyobrażeń owych 

różnych umysłów, podczas gdy Ja zawsze pozo-

staję dokładnie tą samą istotą. Chcę, żeby moi 
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wielbiciele pamiętali o tym i przestali rzutować 

własne wyimaginowane idee na Mnie, ich Sadgu-

ru i Boga. Pomoże im to połączyć się z moją czy-

stą świadomością w celu samorealizacji. 

67 

Chcę żebyście wiedzieli, iż nie podoba Mi się, gdy 

widzę jak moi wielbiciele plotkują o Mnie, tak jak 

gdyby wszystko o Mnie wiedzieli i znali moje 

plany. Nikt nie może dowiedzieć się, co zamie-

rzam, gdyż do ostatniej chwili nie mówię nigdy 

nikomu o tym, co robię lub dokąd się udaję  

68 

Chcę wam powiedzieć coś jeszcze, co wywołuje 

moje niezadowolenie, abyście niezwłocznie to 

skorygowali. Nie chcę, żebyście pałętali się po 

targowiskach. Jeśli czegoś potrzebujecie, idźcie, 

kupcie to i wracajcie do siebie. Widzę, że niektó-

rzy moi wielbiciele zdecydowanie za często pałę-

tają się po ulicach, zbierając niskie energie i zno-

sząc je do swego domu, gdzie potem pragną łą-
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czyć się i obcować ze Mną w sercu. Muszą oni od 

zaraz zaniechać takich zachowań, bo inaczej nie 

będą mogli przyciągnąć do siebie mojej łaski. 

69 

Inna rzecz, która Mnie drażni, to głośne rozmowy 

moich wielbicieli w restauracjach i innych miej-

scach publicznych, a przecież powinni innym 

dawać przykład właściwego zachowania. Wielbi-

ciele ci muszą natychmiast zaprzestać takich gło-

śnych rozmów i mówić cicho, tak jak ich uczyłem. 

70 

Moje niezadowolenie wywołuje też gadulstwo 

moich wielbicieli – zbyt nadmierne i częste roz-

mowy z przygodnymi ludźmi spotykanymi zaw-

sze, gdy wychodzą ze swego mieszkania. Chcę, 

żebyście skończyli z tym, gdyż chociaż możecie 

myśleć, że zachowujecie się w sposób pełen miło-

ści, marnujecie swoją boską energię, a dla swojej 

samorealizacji nie zyskujecie niczego wartościo-

wego. Niektórzy z was mogą pomyśleć, że to co 
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mówię jest sprzeczne z moimi naukami o kocha-

niu wszystkich, ale zapewniam was, że tak nie 

jest. W kontekście waszej samorealizacji z Sadguru 

i Bogiem bardzo ważna jest czystość i ilość waszej 

energii. 

71 

Chcę powiedzieć o czymś innym, co wywołuje 

moje niezadowolenie. Niektórzy z moich wielbi-

cieli, którzy liczą na urzeczywistnienie Jaźni ze 

Mną, wciąż palą papierosy i spożywają napoje 

alkoholowe. Oni muszą natychmiast powstrzy-

mać się od tych brudnych praktyk. 

72 

Nie jestem też zadowolony, gdy widzę jak niektó-

rzy moi wielbiciele noszą pomarańczowe szaty – 

w takich samych barwach jakie miały szaty, które 

Ja zwykle nosiłem. Jeśli jesteście moimi uczniami, 

nie noście takich szat. 
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73 

Nie jestem też zadowolony, gdy widzę jak niektó-

rzy moi wielbiciele ubierają się tak, jak gdyby byli 

gwiazdami filmowymi – noszą albo krzykliwe, 

jaskrawe odzienie i biżuterię, albo ubrania bardzo 

skąpe, ukazując wszystkim swoje fizyczne ciała. 

Nie podobają Mi się obie te formy ubierania się , 

gdyż przedstawiają boskie kobiece ciało tak, jak 

gdyby było tanim, kiczowatym przedmiotem. 

74 

Sposób, w jaki ubiera się wielbiciel, symbolizuje 

jakość i stan jego wnętrza. Jeśli myślicie, że jeste-

ście Bogiem, Boginią czy Chrystusem, odpowied-

nio do tego będziecie się ubierali. Oczekuję, że 

moi wielbiciele, którzy chcą osiągnąć chrystuso-

wą świadomość ze Mną, będą ubierać się stosow-

nie. 

75 

Nie jestem też zadowolony, gdy widzę jak niektó-

rzy z moich wielbicieli obejmują się w miejscach 
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publicznych nie bacząc na różnicę płci. W kultu-

rze Indii jest to niewłaściwe zachowanie i chcę, 

żebyście od teraz zaniechali takiego postępowa-

nia, gdyż przynosi to hańbę wam i Mnie, wasze-

mu Sadguru i Bogu. 

76 

Nie jestem też zadowolony, gdy widzę jak niektó-

rzy moi wielbiciele w publicznych miejscach 

przebywają w towarzystwie przeciwnej płci i po-

zwalają, by inni wyrabiali sobie złą opinię o nich i 

ich charakterze. Musicie zaprzestać pałętania się 

w publicznych miejscach z osobą przeciwnej płci, 

o ile nie jest to wasz małżonek i nie macie zasad-

nego powodu przebywania na zewnątrz. 

77 

Nie jestem też zadowolony, gdy moi wielbiciele 

bez zasadnego powodu przebywają na zewnątrz 

po zmroku, ponieważ wtedy pojawia się i krąży 

wiele różnych niskich energii. Nie powinniście 

zbliżać się do nich, gdyż będą próbowały przy-
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czepić się do was i wykorzystać waszą energię do 

swoich egoistycznych celów. 

78 

Nie jestem też  zadowolony, gdy niektórzy moi 

wielbiciele w pełni świadomie nie przestrzegają 

moich reguł. Na przykład, gdy wchodzą do ko-

lejki przed innymi zamiast ustawić się na jej koń-

cu. 

79 

Jest inna rzecz, która wywołuje moje niezadowo-

lenie. Drażni Mnie, gdy moi wielbiciele w sto-

łówkach w moich aśramach podczas jedzenia nie 

przestają rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, za-

miast myśleć o Mnie, a pożywienie dedykować 

Mnie, ich Sadguru i Bogu, mając na uwadze samo-

realizację. 

80 

Jestem niezadowolony także z niegrzecznego za-

chowania niektórych moich wielbicieli w różnych 
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miejscach, na przykład gdy szybko wyprzedzają 

przechodniów, zamiast poczekać, aż ci przejdą 

pierwsi, albo idą zbyt blisko ludzi powodując 

ścisk. 

81 

Jestem niezadowolony z moich wielbicieli  rów-

nież wtedy, gdy nalegają abym zrobił to, co oni 

chcą, bo inaczej nie będą przestrzegać moich na-

uk, idei i reguł. 

82 

Jestem też niezadowolony z niektórych moich 

wielbicieli, którzy starają się o samorealizację ze 

Mną, ich Panem i Sadguru, Sathya Sai Babą. Ci 

mówią, że wszystko, co się stało, co się dzieje i co 

nastąpi na tym świecie, jest dziełem moim, Sadgu-

ru i Boga, Sathya Sai Baby. Jest to całkowicie 

błędne tłumaczenie. Ja jestem tylko Świadkiem 

wszystkiego, co się zdarza na tym świecie – w 

stosunku do tego wszystkiego jestem nieprzy-

wiązany i beznamiętny. Chcę, żeby moi wielbicie-
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le o tym pamiętali i przestali opowiadać innym, 

że wszystko, co dzieje się na tym świecie, to dzie-

ło Sathya Sai Baby. 

83 

Chcę powiedzieć wam o czymś innym, z czego 

jestem niezadowolony. Niektórzy moi wielbiciele 

czekają aż dam im pozwolenie, zanim cokolwiek 

zrobią – nawet wtedy, gdy chodzi o dobre i po-

mocne czyny. Chcę powiedzieć wszystkim moim 

wielbicielom, że mają moje pełne poparcie i bło-

gosławieństwo w sprawach podnoszenia ludzkiej 

świadomości na wyższe poziomy oraz łagodze-

nia, w miarę ich możliwości, niedoli ludzi uciska-

nych i represjonowanych na tym świecie. 

84 

Jestem też niezadowolony, gdy niektórzy moi 

wielbiciele, zanim zrobią coś dobrego i przydat-

nego, co ucieszyłoby Mnie, czekają na mój znak 

wyrażający zgodę w każdym małym detalu lub w 

najdrobniejszej sprawie, która Mnie zadowoli. 
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85 

Jestem też niezadowolony, gdy wielbiciele wy-

mieniają wiele e-maili na mój, Sadguru i Boga, te-

mat, aby dowiedzieć się, czy moje słowa są 

prawdziwe. Chciałbym, aby każdy wielbiciel o 

prawdziwości moich słów decydował w oparciu 

o głos pochodzący z jego własnej świadomości. 

86 

Przejdę teraz do nowego tematu, z którym chcę 

was zapoznać, mając na uwadze waszą samo re-

alizację i wyzwolenie z cyklu odrodzeń. Chcę, 

abyście porzucili wszelkich innych duchowych 

guru, nauczycieli, ponieważ oni i ich nauki prze-

szkadzają w waszym związku ze Mną, Atmy z 

Paramatmą, w sercu, jaki chcecie rozwinąć w celu 

urzeczywistnienia faktu, że istnieje tylko jedna 

świadomość. 

87 

Jest coś innego, co chcę powiedzieć i co pomoże 

wam w waszym urzeczywistnianiu Jaźni. Pamię-
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tajcie o Mnie zawsze, gdy tworzycie coś nowego, 

ponieważ wszystkie nowe, twórcze idee pocho-

dzą ode Mnie, od Najwyższej Inteligencji i In-

wencji znajdującej się w was i wokół was.  

88 

Chcę powiedzieć o innej sprawie, co pomoże 

wam dojść do samorealizacji ze Mną. Nic, co 

wam mówię, nie jest najwyższą prawdą – jest nią 

tylko czysta świadomość. 

89 

Nie musicie wierzyć we wszystko, co wam mó-

wię. Jednak oczekuję, że zastosujecie się do wska-

zówek, które wam podałem, jeśli chcecie być mo-

imi uczniami i chcecie, abym ja zobowiązał się 

być waszym Sadguru i Bogiem. 

90 

Teraz, gdy już przeczytaliście wszystkie moje 

słowa przekazane wam w celu samorealizacji, 

oczekuję, że weźmiecie je sobie do serca i będzie-
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cie gorliwie stosować w praktyce, aby dojść do 

samorealizacji wcześniej, a nie później lub nigdy. 

91 

Chcę, żebyście wrócili do wcześniejszych rozdzia-

łów w tomach 2 do 4 tej serii, aby dokonać prze-

glądu wszystkiego, co wam kazałem zrobić w ce-

lu urzeczywistnienia Jaźni i abyście na pewno 

zastosowali w praktyce wszystko, o co prosiłem. 

92 

Jest jeszcze coś innego, co chcę powiedzieć, aby 

pomóc wam dojść do samorealizacji. Zrozumcie, 

że wy i Ja nie różnimy się od siebie tak jak myśli-

cie i wierzycie, gdyż składamy się z tej samej 

podstawowej energii i świadomości. Moja świa-

domość i energia nie różni się zbytnio od energii i 

świadomości całego wszechświata. Jeśli to zro-

zumiecie, będziecie wiedzieli, że wy i Ja jesteśmy 

jedną energią i jedną świadomością. 
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93 

Jest coś innego, co chcę wam powiedzieć, abyście 

wiedzieli, czego oczekiwać, gdy dojdziecie do 

samorealizacji. Gdy do niej dojdziecie, to nigdy 

już nie cofniecie się do poprzedniego stanu igno-

rancji, jakiego doświadczaliście przed urzeczy-

wistnieniem Jaźni. 

94  

Chcę wam też powiedzieć, że gdy dojdziecie do 

samorealizacji, już nigdy nie będziecie musieli 

bać się nikogo i niczego. 

95   

Chcę wam też powiedzieć, że po samorealizacji 

będziecie całkowicie bezpieczni we wszechświe-

cie, gdyż czystej świadomości nigdy nie może się 

nic przydarzyć. 
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96 

Chcę wam też powiedzieć, że po samorealizacji i 

wyzwoleniu już nigdy nie będziecie musieli nic 

robić, gdyż nie będzie już wtedy żadnego wyko-

nawcy. 

97  

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego, abyście 

wiedzieli, czego oczekiwać, gdy dojdziecie do 

samorealizacji. Wtedy wszystko będzie wiadome, 

chociaż nie będzie już tego, kto wie. 

 98 

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego, abyście 

wiedzieli, czego oczekiwać. Po samorealizacji już 

nie będziecie istnieć. Będzie tylko Bóg i nikt inny. 

99   

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego, abyście 

wiedzieli, czego oczekiwać. Po samorealizacji 

znikną wszyscy wasi krewni, gdyż będziecie po-
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strzegać tylko jedną Jaźń przejawiającą się jako 

wiele fałszywych jaźni. 

100   

Będzie poczucie doskonałego spokoju i harmonii 

ze wszystkim, gdyż nie będzie nikogo, kto wie-

działby coś innego niż to, co już istnieje. 

101   

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego o samo-

realizacji, abyście wiedzieli, czego oczekiwać, gdy 

do niej dojdziecie. Chociaż może istnieć fizyczne 

ciało, ono nie będzie należeć do was – będzie na-

leżeć do całego wszechświata, ponieważ urze-

czywistniona osoba nie utożsamia się z fizycz-

nym ciałem. 

102   

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego o samo-

realizacji, abyście wiedzieli, czego oczekiwać, gdy 

do niej dojdziecie. Nie będziecie już mieli żad-
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nych potrzeb, takich jak jedzenie, picie, kąpiel i 

mówienie. 

103   

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego o samo-

realizacji, abyście wiedzieli, czego oczekiwać, gdy 

do niej dojdziecie. Będziecie potrzebowali kogoś, 

kto zadba o was, gdyż sami nie będziecie w stanie 

tego robić. 

104   

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego o samo-

realizacji, abyście wiedzieli, czego oczekiwać, gdy 

do niej dojdziecie. Nie będziecie już musieli ni-

komu niczego wyjaśniać, nie będzie nikogo, ko-

mu można by cokolwiek wyjaśniać. 

105  

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego o samo-

realizacji, abyście wiedzieli, czego oczekiwać, gdy 

do niej dojdziecie. Nie będziecie mieli do czynie-

nia z żadnym życiem, gdyż was nie będzie. 
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106  

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego o samo-

realizacji, abyście wiedzieli, czego oczekiwać, gdy 

do niej dojdziecie. Nie będzie też Mnie, Bhaga-

wana Śri Sathya Sai Baby, gdyż scalicie się w jed-

ność, a Ja jestem tą Jednością. 

107  

Chcę wam powiedzieć jeszcze coś innego o samo-

realizacji, abyście wiedzieli, czego oczekiwać, gdy 

do niej dojdziecie. Dalej będziecie mieli umysł, 

który będziecie mogli używać, gdy postanowicie 

to zrobić w jakimś celu. 

108   

Teraz już wiecie wszystko, co chciałem wam po-

wiedzieć o tym, czego możecie oczekiwać po 

urzeczywistnieniu Jaźni osiągniętemu dzięki kro-

czeniu tą ścieżką ze swoim Sadguru, Bhagawanem 

Śri Sathya Sai Babą. 
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