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PODZI KOWANIA�Sai Baba nauzyª mnie fundamentalnej rzezy | tego, »e wszystko jestmo»liwe dzi�ki Jego Miªo±i i �ase ale »e potrzebny jest do tego mój wysiªek.Nigdy nie s¡dziªam, »e potra�� napisa¢ ksi¡»k�. Teraz moje sere przepeªniawdzi�zno±¢ dla drogiego Sai, gdy» pomógª mi osi¡gn¡¢ o±, o zdaniemmojegoego byªo niemo»liwe.Podzas wst�pnego szkiowania tej ksi¡»ki otrzymywaªam ogromn¡ pomood Barbary Rogers, która tak»e jest wielbiielk¡ Sai. Jej ±wiatªy wkªad przy-sporzyª mojej pisarskiej pray ±miaªo±i i przyzyniª si� do ostateznego ukªadutre±i i formy aªo±i.Inna wielbiielka, Sybil Primrose, przyszªa mi na ratunek w Prasanthi Ni-layam po tym, jak Sai kazaª mi opublikowa¢ r�kopis. Byªa przykªadem bez-interesownej sªu»by po±wi�aj¡ niezlizone godziny na ko«owe wygªadzenietej ksi¡»ki.Mój m¡» i duhowy partner, Robert, odegraª zasadniz¡ rol� w naszej hi-storii. Jego zah�ty i zaanga»owanie si� w pomo w ka»dej sprawie i w ka»dymzasie byªy dla mnie udownym i nieoenionym wspariem. Stanowi on nie-rozª¡zny skªadnik tyh wysiªków oraz nierozª¡zn¡ z�±¢ mojego »yia.Prosz� Sai Bab� aby Pobªogosªawiª tyh kohanyh ludzi swoj¡ Miªo±i¡,od siebie za± pokornie skªadam im wyrazy wdzi�zno±i. | Rita Brue
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WST�P
Artysta ujmuje swój p�dzel i maluje dopóki na pªótnie nie powstanie ob-raz. Ja równie» próbuj� malowa¢ obraz na kanwie waszego umysªu za pomo¡sªów. Jest to obraz Sai Baby | niezmiennej, wieznej Miªo±i i �wiatªa.Ale jak uj¡¢ Sathya Sai Bab� w ramy j�zyka i odda¢ Go sªowami? Wy-daje si� to niemo»liwe! A jednak, je±li otworzyie umysª i sere odsuwaj¡ nabok bariery uprzedze«, Jego �wiatªo Prawdy przepªynie z Jego Sera wprostdo waszego | z Sera do sera. Ja jestem tylko gaw�dziark¡, nie jestem pi-sark¡, a sªowa M¡dro±i przytozone w tej ksi¡»e, to sªowa �ri Sathya SaiBaby. Na tyh stronah opowiem wam histori� moih do±wiadze« z Sai Bab¡i o tym jak Jego przykªad i sªowa gª�bokiej m¡dro±i uz¡ mnie o znazyPRAWDZIWA MI�O�� pomogªy mi odeprze¢ negatywne siªy panosz¡esi� w naszym ±wieie.Nie jest ªatwo »y¢ z Sai Bab¡ i jego nauzaniem. Uzy mnie jak posi¡±¢wewn�trzn¡ siª�, jak prowadzi¢ wojn� dobra ze zªem, jak przegrywa¢ i ro-zumie¢ wªasne niepowodzenia, jak wij¡ si� z bólu walzy¢ ze shorzeniamistylu naszego spoªeznego »yia oraz skutkami, które poszarpaªy, zniszzyªy iprzeraziªy m¡ dusz�, by w ko«u si�gn¡¢ po sukes na drodze do elu.Uzy mnie akeptowa¢ i zmienia¢ | gdy jest to mo»liwe | problemy poja-wiaj¡e si� w maª»e«stwie, w wyhowywaniu dziei, w przewlekªyh horobah,w rodzinnej gehennie narkotyznego naªogu, a jednoze±nie akeptowa¢ i ko-ha¢ siebie sam¡ i ka»d¡ istot� spotykan¡ w moim »yiu.Przytazamwiele wyj¡tków z Jego Boskih Dyskursów poniewa» w naukahSai tkwi ±wiadetwo Jego to»samo±i. Wielu ludzi sªyszy o Jego Boskih Cu-dah i powiada ÿNiemo»liwe!" Przestaj¡ doieka¢ zanim jeszze zaz�li. Có»jednak jest niemo»liwe dla Boga?Sai Baba mówi nam, »e Jego misj¡ jest odbudowanie Prawdy, Prawo±i,Pokoju i Niekrzywdzenia poniewa» obenie duhowym wierzeniom i prawo-my±lnemu »yiu zagroziª zanik. Wszysy, niew¡tpliwie, mo»emy zgodzi¢ si� odo moralnej zgrozy naszego wspóªzesnego spoªeze«stwa.Logika ka»e nam wierzy¢, »e »aden zªowiek nie jest w stanie naprawi¢bª�dów naszego ±wiata. Czemu wi� tak i�»ko jest uwierzy¢, »e przyszedªBóg? Spoªezno±¢ hrze±ijan od dawna »arliwie modliªa si� o drugie przyj±ievii



viii WIZJA SAIChrystusa, dlazego wi� tak trudno uwierzy¢, »e modªy te zostaªy wysªu-hane? Czy dlatego »e Sai Baba nie pasuje do naszyh wyobra»e«, naszegopojmowania Boga, postai Jezusa? Uwa»aj jednak. Czy Jezus Chrystus niezostaª ukrzy»owany poniewa» nie przyj¡ª postai, jakiej spoªezno±¢ »ydowaskaozekiwaªa po Bogu? Nie przepu±¢ swojej bezennej okazji przez zaniehaniestudiowania nauk Sai. Wielu ludzi utrzymuje, »e Jego dyskursy stanowi¡ ja-sne, proste i praktyzne wykªadnie skomplikowanyh pism ±wi�tyh wszystkihreligii. Mówi¡ oni o pogª�bionym zrozumieniu odwieznyh Prawd i o wzrusze-niu b¡d¹ otwariu miªo±i w ih serah. Jego sªowa gª�boko w nas zapadaj¡i pobudzaj¡ od dawna niesªyszan¡, a jednak znajom¡, nut� m¡dro±i. Roz-brzmiewa ona odrodzeniem po dªugotrwaªej iszy.Osobi±ie wierz�, »e kiedy Sathya Sai Baba mówi do nas, pojawia si� nie-ko«z¡y si� strumie« Energii Miªo±i, której do±wiadzamy na niezlizonesposoby. Jestem przekonana, »e ka»dy d¹wi�k jaki pohodzi z Jego Gªosuprzesyony jest Energi¡ Miªo±i zawart¡ w wibraji ka»dej zgªoski. Gª�bokow ka»dym Boskim sªowie zamkni�ta jest Prawda i Miªo±¢ i kiedy je zytamylub sªyszymy, nasze ozy lub uszy zapalaj¡ ka»d¡ liter� i uwalniaj¡ Jego Ener-gi�, która tkwi w d¹wi�ku ka»dego sªowa. Sªodyz Jego Miªo±i wypªywa zka»dego sªowa wzruszaj¡ nasze sera. Czysto±¢ i jasno±¢ w Prawdah, o któ-ryh mówi, promienieje �wiatªem, które roziskrza nasze wewn�trzne widzenie,rozja±nia nasz intelekt i wyswobadza nasze ego.Sathya Sai Baba z�sto mówi: ÿMoje »yie jest Mym posªaniem". Uzy nassªowami i wªasnym przykªadem. Moralne nauki bez praktyki s¡ bez warto±i.Mówi, »e nasz¡ powinno±i¡ jest nie tylko poznawa¢ prawd�, ale tak»e »y¢ ni¡.Jest On przykªadem bezinteresownej Czystej Miªo±i, wolnej od najmniej-szego ±ladu ego zy pragnie«. Kiedy przyjrzyie si� Jego nieskazitelnemu za-howaniu, wy równie» zrozumieie, »e »aden zªowiek nie mógªby pój±¢ w Jego±lady. Prawd� o Jego Boskiej To»samo±i wyra¹nie wida¢ na przykªadzie Jegoi¡gªego dawania, Jego jednakiej miªo±i dla wszystkih, dla ka»dej rasy, ka»-dej religii, ka»dej kultury, ka»dej pozyji: bogatego i biedaka, sªabego i sil-nego, dobrego i zªego | wszysy jednakowo s¡ przez Niego kohani. Jegomiªo±¢ nie zna ogranize«. Jego dawanie jest bezbrze»ne i ponadzasowe. Jegowspóªzuie przebaza wszystkiemu. Jest On Wszehwiedz¡y, Wszehobenyi Wszehmony.Mo»esz spyta¢ kim»e ja jestem by os¡dza¢ osob�, która przejawia ehyboskie? Mam t� sam¡ jedni�, o± o jest i w tobie, która dostrzega ró»ni�pomi�dzy bezinteresowno±i¡ i egoizmem, mi�dzy miªo±i¡ i nienawi±i¡.Niekiedy pytaj¡ mnie: dlazego jeste± wielbiielk¡ Sai Baby? S¡ ku temutrzy wa»ne powody: Jego Obezwªadniaj¡a Miªo±¢, Jego Wizja Prawdy i Pra-wo±i oraz Jego Wola, które obdarzaj¡ nasz¡ wol� siª¡ potrzebn¡ do przeksztaª-enia, przemiany naszej ±wiadomo±i a w ko«owym rozrahunku, naszego za-howania.Czy znaie kogo±, kto ma mo zalezania ran i blizn zasu i przemiany»yia zªowieka od egoentryzmu do altruizmu? Odpowiedzieliby±ie hyba,»e tylko Bóg mo»e robi¢ takie rzezy. Caªym serem si� z tym zgadzam. Tomo»e by¢ jedynie Bóg, a wszystkie te Boskie ehy znajduj¡ si� w ludzkiejformie, postai zamieszkaªego w Indiah �ri Sathya Sai Baby.



WST�P ix�atwo jest przysta¢ na pierwsz¡ z�±¢ tego zdania, a aªa trudno±¢ le»y wpozostaªej. Lez pami�taj | Czego nigdy nie do±wiadzyli±my, o tymnie mo»emy wyrobi¢ sobie wyobra»enia. Dlatego mówi On aby±my przy-hodzili go do±wiadza¢, sami prawd� zbada¢. Zaprasza nas do przynoszeniaze sob¡ naszego septyyzmu i w¡tpliwo±i.Nie powinno si� przeozy¢ Jego nadzwyzajnej moy nauzania. Je±li Jegobosko±¢ teraz jeszze nie przekonuje was, rozpoznajie w Nim i odbierajie Gojako mistrzowskiego nauzyiela, �wi�tego. Popro±ie Go aby odsªoniª wamswoj¡ Bosk¡ To»samo±¢. On potra� rozwi¡za¢ ka»dy problem| wielki i maªy.Dajie Mu szans�; nie zbagatelizujie Jego wezwania.Jak sam mówi, Misj¡ Sai Baby jest odnowa Prawdy, Prawo±i, Miªo±i,Pokoju i Niekrzywdzenia. Praktyzne wielanie tyh pi�iu zasad w moim»yiu sprowadza si� do nast�puj¡yh de�niji:�yie z Sai to Prawda. Je±li posiedli±my Prawd�, mo»emy szybiej si�rozwija¢, gdy» nie ma ju» waha« zwi¡zanyh z w¡tpliwo±iami.�yie z Sai to Prawo±¢. Je±li wiemy zym jest wªa±iwe prowadzenie si�,potra�my rozró»nia¢ mi�dzy tym, o szkodzi a tym, o dobrozynne dla innyhi dla nas.�yie z Sai to Miªo±¢. Kiedy do±wiadzamy zystej, nieuwarunkowanejMiªo±i Sai Baby, wi�ej dajemy i przebazamy sobie i innym.�yie z Sai to Pokój. Kiedy Bogu powierzymy wszystkie pragnienia, poja-wia si� Pokój. ÿCh� Pokoju". Usu« owe ÿja h�", a Pokój bujnie wyro±nie.�yie z Sai to Niekrzywdzenie. Je±li »yjemy zgodnie z naukami Boga i ihdo±wiadzamy, zyskujemy zrozumienie. Rozumiemy, »e aªe Jego stworzeniejest Jedno±i¡, a je±li zranimy jak¡kolwiek jego z�±¢, zranimy Boga.Pozostaje pytanie:ÿKim jest ta osoba w pomara«zowej szaie z aureol¡ mi�kkih zarnyhwªosów?" Jedynie wy sami mo»eie znale¹¢ na nie odpowied¹. On mówi,»e nikt nawet nie usªyszy Jego imienia, o ile nie jest taka Jego Wola. Nieprzyjmujie wi� zyih± sªów jako wªasnej prawdy; doiekajie i odkrywajiesami. Nie zarzuajie tej zªotej sposobno±i by ostateznie pój±¢ do swojegogrobu, pustego i odludnego. Pójd¹ie do Niego i po brzegi napeªnijie swojesera BOSK� MI�O�CI�.Uwaga do zytelnika: Wszystkie fragmenty ytowane wprost z wypowiedziSai Baby wydrukowano kursyw¡.



WIZYTÓWKA
Kiedy zamykaªam drzwi i mahaªam dzieiom na po»egnanie, wydawaªosi� »e jest to dzie« jak ka»dy inny. Zwykle budziªo mnie woªanie dziei alboih bijatyka. Pierwsza deyzja dnia ze±rodkowana byªa na ÿgarderobie". Dladziei nigdy nie miaªo znazenia, które ubrania byªy zyste i w sza�e | z tymwieznie byªy problemy. Tajemnizy element odzienia, który hieli nosi¢, byªalbo brudny, albo rozdarty, albo noszony w ubiegªym tygodniu, albo niemodny,albo zbyt pospolity. Codziennie, gdy o± proponowaªam, otrzymywaªam t�sam¡ odpowied¹.Mªodsze dziei byªy przylepione do telewizora ogl¡daj¡ rysunkowe �lmy ihrupi¡ wysuszone ziarna z miski. To, o nie tra�aªo do ih ust, l¡dowaªo napodªodze. ÿWyª¡zie telewizor i ubierajie si�", woªaªam, ÿbo spó¹niie si� naautobus". Gdy rzezywi±ie spó¹niali si�, wtedy byªam rodzinnym kierow¡.Codzienne pytania pojawiaªy si� kolejno zgodnie z wa»no±i¡. Co hielije±¢ na ±niadanie? Czy kupi¡ sobie o± na lunh, zy jedzenie zabior¡ ze sob¡, aje±li zabior¡, to o? Czy odrobili zadania domowe? Wtedy nagle przypominalisobie, »e maj¡ do wypeªnienia formularz zezwolenia. ÿDo dzisiaj byª termin",mówili. Ja za± my±laªam ÿo b�dzie nast�pne?" M¡» mógª zawoªa¢: ÿRita,gdzie s¡ moje buty?" ÿAkurat tam, gdzie± je zostawiª wzoraj wiezorem |obok twojego telewizyjnego fotela", zwykªam odpowiada¢. Jak to si� dziaªo,»e byªam jedyn¡ dorosª¡ osob¡ w domu, która potra�ªa wszystko znale¹¢?Tego szzególnego poranka westhn�ªam z ulg¡, ale dr»aªam jak ziemiapodzas trz�sienia. Stoj¡ w kuhni zaz�ªam wrzeszze¢ jak szalona. W zªo±iwydzieraªam si� na Boga potrz¡saj¡ na« palem. ÿGdzie jeste±?" krzyzaªam.ÿJak Bóg miªo±i mógª stworzy¢ ±wiat zam�tu i nienawi±i? Je±li istniejesz,o robisz? Nie wiesz zym jest miªo±¢ | ja te» nie. Ale je±li si� dowiem |powiem Ci".Opanowaª mnie gniew i pal¡e pragnienie odkryia prawdy. Czy Bóg ist-nieje? Czy zysta bezwarunkowa miªo±¢ | zastanawiaªam si� | jest tylkoteori¡, zy mo»e jest ona mo»liwa do osi¡gni�ia dla zªowieka? Moje sumieniepodpowiadaªo mi, »e szaunek, troskliwo±¢, takt a nade wszystko bezintere-sowno±¢ jest wªa±nie tym, zego hiaªam doznawa¢ i otrzymywa¢ od innyh.Je±li jednak taka byªa prawda, dlazego dostrzegaªam tak maªo tyh nót we1



2 WIZJA SAIwªasnej rodzinie, u mojego m�»a i dziei?�atwiej mogªam zrozumie¢ ten brak u moih dziei, ale z Robertem po±lubie przekazali±my sobie solenne przysi�gi miªo±i i wzajemnego wspieraniasi� tak w dostatku, jak i w nieszz�±iu. Gdzie si� podziaªa ta miªo±¢, zy mo»ewinnam powiedzie¢: ÿCzy ona w ogóle istniaªa w naszyh harakterah, zybyªa to tylko iluzja naszyh umysªów?"Najbardziej bolaªo mnie ogl¡danie Roberta sªodkiego, uprzejmego i troskli-wego w stosunku do innyh. Gdzie si� to podziewaªo, gdy na mnie przyhodziªakolej? Zamiast taktu byª nietakt. Zamiast iepªa | ozi�bªo±¢. Codzienniepadaªy obra¹liwe sªowa, doinki i pos¡dzenia. Nie daj� sob¡ pomiata¢ | od-pªaaªam mu pi�knym za nadobne, o tylko pogª�biaªo moje pozuie winy.Byªam wtedy tak udr�zona i zuªam si� tak samotna.Lez moim przemo»nym pragnieniem byªa poprawa tego zahowania i na-uzenie si� darzenia takim rodzajem miªo±i, o jakim uzono mnie, »e istniejejako Bóg. Miªo±i¡ przebazaj¡¡, akeptuj¡¡, uprzejm¡, wspóªzuj¡¡, wy-rozumiaª¡, a przede wszystkim ±wiadom¡ i wra»liw¡ na potrzeby innyh. Topragnienie biªo we mnie z tak¡ siª¡, »e jeszze dzisiaj pami�tam ka»dy szzegóªtamtego do±wiadzenia sprzed ponad dwudziestu lat.Paradoksem jest, »e Bóg zamiast powiedzie¢ mi ÿzym jest miªo±¢", uzyªmnie. Lekje byªy twarde | twardsze ni» mogªabym kiedykolwiek pomy±le¢.Sama wielokrotnie ±miaªam si� z zuhwalstwa mojego ÿego". Lez siªa tegopragnienia pomogªa mi wytrwa¢ | nawet wtedy, gdy ka»de wªókno mojegoiaªa hiaªo si� ÿpodda¢".Katastrofa dotkn�ªa nie tylko mój osobisty ±wiat, ale tak»e aªe ±rodowiskospoªezne. Byªy to zªe lata sze±¢dziesi¡te. Wszystkie ameryka«skie warto±ii tradyje walzyªy o przetrwanie. Naród zostaª ograbiony z wielkiego przy-wództwa Johna Kennedy'go, Roberta Kennedy'go i Martina Lutera Kinga,któryh »yia nagle przerwaªy kule zamahowów.Byªy to te» zasy wietnamskiej wojny i protestów, walki o równe prawa ikrwi¡ okupionyh pokojowyh demonstraji ÿFreedom Riders" (Je¹d¹ów Wol-no±i). Narkotyki przekrozyªy granie entrów miejskih wdzieraj¡ si� doprzedmie±¢. Stany Zjednozone zdawaªy si� by¢ zaszzepione dawk¡ ÿmanii".Moje wªasne progi nie byªy wyj¡tkiem.Byli±my typow¡ ameryka«sk¡ rodzin¡ ±redniej klasy z przedmie±¢. M¡»miaª dobr¡ pra� i posiadali±my ±lizny nowy dom i zwórk� zdrowyh dziei |wszystkie te dobra, które w powszehnym poj�iu powinny tworzy¢ szz�±ie.Wystarzyªo jednak tylko ÿtam by¢", »eby wiedzie¢ i» byªa to jedynie kolejnailuzja.W swojej naiwno±i wierzyªam | jak przedstawia to wiele �lmów | »edwoje ludzi zakohuje si� i odt¡d »yj¡ ju» zawsze szz�±liwie. Byªam bardzomªoda | szesna±ie lat | i tak niewinna. Nie byªo tam kursów przedmaª-»e«skih. Byªam nieprzygotowana do odpowiedzialno±i, oddania si�, brakuswobód, ani do wewn�trznego po±wi�enia konieznego do pokohania siebie iinnyh w sposób, który nie ª¡zyªby tego z ozekiwaniem zego± w zamian. Niebyª te» przygotowany Robert. Sp�dzili±my dwana±ie lat w ignoranji rani¡si� wzajemnie. Wszystkie te braki gromadziªy si� w naszej nie±wiadomo±i,dopóki nie pozostaªo ju» miejsa na wi�ej.



WIZYTÓWKA 3Ból staª si� tak wielki, »e nagromadzona siªa wybuhªa nizym wulkanwyrzuaj¡ z gª�bin pod±wiadomo±i ognist¡ law� emoji. Wiele pokªadówkrytyki, pos¡dze« i pot�piania przesyonyh gniewnymi uzuiami goryzy idoznanyh krzywd wybuhªo i rozlaªo si� wsz�dzie wokóª nas. Zdawaªo si� toby¢ nie do powstrzymania!Byli±my ju» tak oddaleni, »e w¡tpiªam zy w ogóle jest mo»liwe zbudowaniejakiego± pomostu przez ten rozziew. Dziei wtórowaªy nam tym samym gªosemrozgoryzenia. Byªy zepsute, samolubne i i¡gle walzyªy. Przypadªo to na latawyra»ania siebie; dysyplina staªa si� staro±wieka. Moje dziei za± przodowaªyw wyra»aniu siebie!Miªo±¢, do której d¡»yªam i nigdy nie otrzymaªam, zast�powaªam zado-walaniem zmysªów wszelkimi rodzajami aktywno±i z przyjaióªmi, zakupami,rozrywk¡, proszonymi obiadami i sportem. Przez jaki± zas takie przyjemno±imi wystarzaªy, lez wszystko to byªo tak ulotne. Z biegiem lat oryginalno±¢miejs, ludzi i rzezy stawaªa si� oraz ubo»sza. Moje poszukiwania przybieraªyna sile, gdy» wzrosªa we mnie potrzeba miªo±i i uznania. Przyjemno±¢, jak¡ongi± zerpaªam z zewn�trznyh zainteresowa«, poi¡gaªa mnie oraz mniej.Moje pragnienia odpadaªy jedno po drugim w miar� jak zast�powaªam jekolejnymi. B�d� szz�±liwa, gdy znajd� m�»a, który mnie pokoha. B�d� szz�-±liwa, gdy b�d� miaªa dziei. B�d� szz�±liwa, gdy dostan� mój wymarzonydom. B�d� szz�±liwa, gdy otrzymam telewizor itd. Lista nie miaªa ko«a,gdy» gdy speªniaªo si� jedno pragnienie, szybko byªo zast�powane innym wnieko«z¡ym si� ªa«uhu.Ostateznie zrozumiaªam jakie spotkaªo mnie szz�±ie, »e urodziªam si� wStanah Zjednozonyh, gdzie w bardzo krótkim zasie mogªam zdoby¢ dobramaterialne i szybko u±wiadomi¢ sobie podzas wzgl�dnie krótkiego okresu po-jedynzego »yia, »e miªo±¢, pokój i rado±¢ s¡ nietrwaªe, gdy zerpie si� je ze±wiata zewn�trznego. Z tego punktu widzenia zrozumiaªe jest stwierdzenie, »eÿmaterializm poprowadziª mnie do duhowo±i".Pewnego wiezora, gdy dziei poszªy ju» do ªó»ek, odbyli±my z Robertemsªown¡ bitw� i w zªo±i otwarli±my puszk� Pandory. Nie byªo sposobu napra-wienia szkód wyrz¡dzonyh bolesnymi sªowami jakie wtedy padªy, ale dzi�kitemu oboje zdali±my sobie spraw� jak bardzo si� oddalili±my od siebie. Byªoto niezmiernie bolesne.O rok wze±niej, kiedy nasz dom byª w budowie, przyszªo tornado i znisz-zyªo wszystko. Nasz dom trzeba byªo budowa¢ od nowa. Dopiero znazniepó¹niej u±wiadomiªam sobie, »e nasze stosunki w tym nowym domu równie»przeszªy tornado | psyhologizne tornado.Nasz wewn�trzny dom opadªa emojonalna i mentalna burza. Jego zawar-to±¢ zostaªa rozmieiona na wszystkie strony. �eby zaz¡¢ od nowa, trzebabyªo starannie bada¢ pi�tro po pi�trze, pokój po pokoju, rzez po rzezy ideydowa¢ jakie elementy byªy dobre i u»ytezne; te, które nie byªy przy-datne, musiaªy by¢ podniesione (obejrzane) i wyrzuone. Nie miaªam poj�iajak odbudowa¢ nasze maª»e«stwo, ani jak naprawi¢ nasze stosunki z dzie¢mi.Wszystko, o mogªam poz¡tkowo zrobi¢, to jako± radzi¢ sobie z burzliwymiwirami wiatru tyh tak wielu emoji.Niemal jednoze±nie z tym, zaz�ªam sªysze¢ wewn�trzny gªos i s¡dziªam,



4 WIZJA SAI»e moje zdrowie psyhizne znalazªo si� w niebezpieze«stwie. Nigdy przedtemnie do±wiadzyªam, ani nie spotkaªam si� z tym o mi si� przytra�ªo. Byªoto duhowe przebudzenie, ale wówzas tego nie wiedziaªam. Tak intensyw-nie »yªam w swoim ÿzewn�trznym stanie", »e dopóki ból emoji mi tego nieu±wiadomiª, nie bardzo wiedziaªam »e mam te» ÿwewn�trzny stan".Poniewa» te odmienne stany ±wiadomo±i byªy tak niezwykªe, wiedziaªam»e nie istniaªa mo»liwo±¢ abym to ja sama ±wiadomie je wykreowaªa. Dzi±powiedziaªabym, »e to kundalini1 zaz�ªa si� we mnie unosi¢, a ja nie byªamjeszze ±wiadomo±iowo na to gotowa. Nie byªam wªa±iwym kandydatem nate prze»yia. Mój rajonalny umysª mówiª: ÿJak mogªoby si� to przydarzy¢katolikiej mate, która »yªa na zahowawzym �rodkowym Zahodzie w sze±¢-dziesi¡tyh latah, która pierwsze dziesi�¢ lat »yia maª»e«skiego sp�dziªa wi¡»ah i na opiee nad rodzin¡? Bóg musiaª si� pomyli¢".Istniaªa jednak z¡stka mnie, która wewn�trznie wiedziaªa, »e byªam ohra-niana i kierowana na »yiowej drodze przez labirynt nieznanego. Byªy jednakmomenty, »e zuªam si� niepewnie i byªam przestraszona, a nawet spaniko-wana. Pewnego dnia, gdy si� przebudziªam, pozuªam ªagodne skurze wgªowie. W i¡gu dnia ih intensywno±¢ i zas trwania wzrosªy. Dokªadnieprzypominaªy bóle porodowe, tyle »e zahodziªy one w gªowie, a nie w iele.Mój rajonalny umysª podpowiadaª, »e mo»e rodz� wy»sz¡ inteligenj�. Trwaªyone aªy dzie«, a potem ustaªy tak szybko, jak si� zaz�ªy. Miaªam te» inneprzypadki pi�knyh prze»y¢ duhowyh.Pewnego dnia, gdy przeklinaªam Boga, pozuªam shodz¡¡ wi¡zk� ±wia-tªa, która poz�ªa przenika¢ aªe moje jestestwo. �wiatªo rozprzestrzeniªo si�i obj�ªo mnie trudnym do opisania polem energii. Ka»dy atom mojego iaªaodzuwaª niewa»ko±¢, peªni� ±wiatªa, miªo±i i bªogo±i. Nazwaªam to Energi¡Czystej Miªo±i. Pomy±laªam, »e Bóg daª mi posmak swojej Boskiej Chwaªytak, bym w zªyh okresah zawsze pami�taªa do jak wyj¡tkowego elu zmie-rzam. To mi pomagaªo przetrwa¢.Niewielka porja tego ±wiatªa b¡d¹ energii pozostaªa ze mn¡ przez trzy ipóª roku. Byª to okres intensywnej nauki. Uzyli±my si� od ±rodka, »e zªowieknie tylko powinien ozy±i¢ si� ze wszystkih negatywnie zaprogramowanyhzahowa« jakie posiada, ale tak»e musi zrozumie¢ jak dziaªaj¡ ztery skªad-niki ludzkiej istoty. Zasadniz¡ spraw¡ jest by owe ztery z�±i byªy trak-towane jednakowo i u»ywane w sposób wywa»ony. Nazwali±my je ÿCzteremaEnergiami" zªowieka i odró»niali±my je jako energi� �zyzn¡, intelektualn¡ iemojonaln¡ oraz sumienie.Pewnej noy ze snu obudziª mnie wyra¹nie sªyszalny gªos. ÿRita", powie-dziaª, ÿzamknij ozy i uwa»aj. Nie stanie i si� »adna krzywda, ale musisz tozobazy¢". Potem po raz pierwszy prze»yªam wewn�trzn¡ wizj�. Zostaªa mipokazana naturalna katastrofa dokªadnie w miejsu, gdzie mieszkali±my. Byªoto kolosalne trz�sienie ziemi. Oznajmiono mi, »e »ywioª ten ozyszzaª ludzi iziemi� z ogromnego zaniezyszzenia, jakie nagromadziªo si� z marnotrastwa i1Kundalini | boska energia kosmizna drzemi¡a w entrum nerwowym u podstawykr�gosªupa. Praktyki jogizne zmierzaj¡ do przebudzenia tej energii i jej wzniesienia si�gªównym kanaªem kr�gosªupa a» do zakry tysi¡pªatkowego lotosu w gªowie. Wtedy joginstaje si� poª¡zony z Najwy»szym Duhem (dop. tªum.).



WIZYTÓWKA 5nienawi±i.Ogrom tamtego zniszzenia oszaªamiaª mnie jeszze przez lata. Powie-dziano mi, »e Australia jest bezpieznym miejsem do »yia i pod wpªywemtej wizji oraz wewn�trznego nakazu przeprowadzili±my si� : : : do Australii.Bezzwªoznie sprzedali±my nasz dom i wszystkie posiadªo±i i wyjehali±my zzwórk¡ naszyh dziei. Ka»de mogªo zabra¢ tylko dwie walizki. Wszystkiepozostaªe rzezy zostawili±my przyjaioªom albo wyprzedali±my. W Australiimieszkali±my przez trzy lata.Wszystko zmierzaªo ku nowemu poz¡tkowi; tym razem wspóªpraowali-±my nad maª»e«stwem miªo±i. Najpierw musieli±my nauzy¢ si� jak by¢ ko-hanymi. Osi¡gni�ie tego elu nie przyszªo natyhmiastowo. Byª to powolnyproes | stopniowa ale staªa zmiana. I hoia» jeszze teraz si� uzymy, towida¢ »e wyniki warte s¡ tego wysiªku.Po dwóh tygodniah od przyjazdu m¡» otrzymaª bardzo dobr¡ posad�.Dziei dobrze si� przystosowaªy. W Stanah nie byªo katastrofy. Niemniej,wyjazd do Australii okazaª si� niezmiernie dobrozynny. Byli±my tam z dalaod rodziny i przyjaióª, o pozwalaªo nam na nieskr�powan¡ pra� nad naszymiproblemami w odziennym post�powaniu nie b�d¡ niepokojeni przez nikogoz naszej przeszªo±i.W Australii przei�li±my wiele p�t | nie tylko na pªaszzy¹nie �zyznej,ale tak»e psyhologiznej. Dzisiaj u»ywa si� na to okre±lenia ÿPrzeinanie wi�-zów, które kr�puj¡" (Cutting the Ties that Bind), o jest te» tytuªem jednej zksi¡»ek Phyllis Krystal. Przeanalizowali±my nasze stosunki z rodziami. Corazlepiej rozumieli±my jak zostali±my wze±niej zaprogramowani. Aby oddzieli¢si� od przywi¡za«, wyobra»ali±my sobie odinanie p�powiny, która ª¡zy matk�z dziekiem. Zamiast reagowa¢ automatyznie potra�li±my teraz przyjrze¢ si�sytuaji, zrozumie¢ j¡ i stopniowo zmienia¢ siebie. Choia» dzi�ki temu zdo-bywali±my wgl¡d, to jednak wdra»anie tej zdobyzy w praktyk� byªo powolne.Pewnego razu w wewn�trznej wizji zobazyªam ±wi�te miasto, gdzie niepo-dzielnie panowaªy miªo±¢ i harmonia. Ka»da osoba oddawaªa spoªeze«stwuswoje talenty i umiej�tno±i. Je±li byªe± nauzyielem| uzyªe±, je±li ie±l¡ |budowaªe± itd. �adne pieni¡dze nie przehodziªy z r¡k do r¡k. Ka»dy sªu»yªdrugiemu zgodnie ze swoimi zdolno±iami i mo»liwo±iami. �rodowisko to byªopokojowe i miªe.Zostaªam poinformowana, »e jest to nowe miasto budowane dzisiaj na ziemiprzez Baranka, Jezusa Chrystusa. Wizj� t� prze»yªam tak realistyznie, »epróbowaªam Go odszuka¢, a kiedy opowiedziaªam o niej innym, uznali »e mambzika! Szybko nauzyªam si� trzyma¢ j�zyk za z�bami.Nasz pobyt w Australii byª okresem wyt�»onej nauki. Potem równie szybkojak phn�ªo nas do wyjazdu do Australii, skierowani zostali±my z powrotemdo U.S.A.Nasza podró» duhowa rozpoz�ªa si� w 1969 r., ale a» do 1976 r. �ri SathyaSai Baba nie daª si� nam rozpozna¢. Przez te siedem lat moje ÿwy»sze ja"przygotowywaªo nas do rozumienia i uznania duhowego bogatwa Wshodu.Nasza opowie±¢ dotyzy Sai Baby i Jego obezwªadniaj¡ej Miªo±i. To a»niewiarygodne jak On wzbogaiª nasze »yia. Ogromnie zmieniª nasz¡ ±wia-domo±¢ i post�powanie i nie widz� sposobu wyja±nienia tyh transformaji.



6 WIZJA SAIJednak to, o napisaªam, jest prawd¡ i kiedy b�dzieie zytali o naszej historii,zrozumieie dlazego jestem Mu tak gª�boko wdzi�zna za przedstawienie namswojej to»samo±i. Przezytaie o tym dlazego stali±my si� wielbiielami i, ojest wa»niejsze, o powodah, dla któryh i¡gle nimi pozostajemy.? ? ? ?Nasze �zyzne zwi¡zki z Sai Bab¡ rozpoz�ªy si� zim¡ 1976 r. pewnego lu-towego poranka, kiedy medytowaªam staraj¡ si� uspokoi¢ mój umysª. Wtedy,bez »adnyh spejalnyh zabiegów usªyszaªam znajomy ju» gªos |mój gªos we-wn�trzny, który wyrazi±ie i z m¡dro±i¡ nieosi¡galn¡ dla mojego ±wiadomegoumysªu opowiedziaª mi o tym, zego nauzyªo mnie minione sze±¢ miesi�y.Z jakiego± nieznanego powodu zaz�ªam zadawa¢ pytania | aª¡ ih seri�.Nie dotyzyªy one nizego nowego, ale domagaªy si� odpowiedzi absolutnyh.ÿKim jeste± |moj¡ dusz¡, Bosko±i¡, nauzyielem, przyjaielem?" Do±wiad-zaªam ju» wszystkih tyh identy�kaji z t¡ wewn�trzn¡ istno±i¡, lez zybyªy to tylko moje wyobra»enia, zy rzezywisto±¢? Ci¡gle poszukiwaªam ab-solutnego dowodu.Tym razem, gdy zapytaªam, otrzymaªam nast�puj¡¡ odpowied¹: ÿJestemtwoim nauzyielem i dzisiaj to i udowodni�". Sªuhaªam z przej�iem. Gªosi¡gn¡ª dalej: ÿDam i wielki znak; rano pójd¹ w odwiedziny do Pat i Briana".Pat i Brian byli mªodym maª»e«stwem, a poznaªam ih na naszyh oty-godniowyh spotkaniah grupy dyskusyjnej dla mªodyh dorosªyh. B�d¡ odkilku lat z nimi zaprzyja¹niona, nie miaªam »adnyh oporów gdy zadzwoniªamby dowiedzie¢ si� zy s¡ dost�pni na maª¡ wizyt� tego poranka. ÿTak, przy-hod¹", odpowiedzieli. O mojej rannej medytaji w ogóle nie wspomniaªam.Zaraz jak weszªam do ih pokoju go±innego, Brian zapytaª: ÿJak tamtwoja medytaja, Rito?" Pomy±laªam: ÿPrzeie» on ni nie wie o dzisiejszejporannej medytaji, dlazego wi� pyta?" Co za dziwne pytanie, zwa»ywszy»e zadaje si� je komu± na powitanie.Zahowuj¡ du»¡ ostro»no±¢ odparªam: ÿW porz¡dku. Czemu pytasz?"ÿMam dla iebie o±, o pomo»e i w medytaji", odpowiedziaª.Brian wyszedª z pokoju, a kiedy wróiª niósª ze sob¡ wielki obraz, którywªa±nie sko«zyª malowa¢. Byªam zaskozona i zdziwiona tym nietypowymprezentem. Po latah dowiedziaªam si�, »e byª to shemat albo symbol zakr.Brian wyja±niª mi, »e kiedy malowaª ten ±wi�ty symbol, zuª »e jest topomost mi�dzy SAI BAB� i mn¡. ÿKto to jest Sai Baba?", spytaªam. ÿTo±wi�ty zªowiek z Indii", odpowiedziaª i wskazaª na Jego zdj�ie na okªadeksi¡»ki le»¡ej na stole. Byªa to ksi¡»ka napisana przez dr Samuela Sandweissai zatytuªowana ÿSai Baba, �wi�ty Czªowiek i psyhiatra"2. Wróiªam do domuz tym nowym obrazem i now¡ ksi¡»k¡, której przezytanie wprawiªo mnie wosªupienie.Nast�pnego dnia rano siedziaªam w kuhni przy stole pij¡ kaw�. Dzieiwªa±nie poszªy do szkoªy. We mnie, w ±rodku, nadal trwaª dialog. ÿJak isi� podoba mój wielki znak?" Za±miaªam si� do siebie zauwa»aj¡, »e byª to2Tytuª oryginaªu: Sai Baba, the Holy Man and the Psyhiatrist ; ksi¡»ka ma si� ukaza¢w polskim przekªadzie w wydawnitwie SAPERE AUSURIS (dop. tªum.).



WIZYTÓWKA 7aªkiem dosªownie wielki znak! ÿJest to moja ¯wizytówka®. Jestem Sai Bab¡".Pomy±laªam, »e byªa to dziwna uwaga.Kilka dni pó¹niej, kiedy zaz�ªam zyta¢ ksi¡»k� Sandweissa, dowiedziaªamsi�, »e Sai Baba materializowaª maªe wizytówki ze swoja podobizn¡ i adresemi rozdawaª je podzas interview (spotka« z wielbiielami). ÿMoimi wizytów-kami" nazywaª On tak»e drobne prezenty, które kreowaª na prywatny u»ytekobdarowywanyh, takie jak obr¡zki, wibhuti (popióª), medaliki itp.Tego dnia wielokrotnie sªyszaªam sªowa m¡dro±i reytowane jak strofypoezji. Byªa to zysta rado±¢. Byªam zaskozona, gdy zytaj¡ ksi¡»k� San-dweissa znajdowaªam tam te same sªowa.Sai powiedziaª: ÿNie narzuaj dystansu mi�dzy siebie i mnie; nie wprowa-dzaj formalno±i stosunków guru | przyjaiel, ani nawet postawy stosownejdo zwi¡zku Bóg | wielbiiel, pomi�dzy siebie i mnie. Nie jestem ani guru,ani Bogiem; jestem tob¡; ty jeste± mn¡; taka jest prawda. Nie ma ró»niy. Toza± o wydaje si� takim, jest uªud¡. Ty jeste± fal¡, ja jestem oeanem. Wiedzto i b¡d¹ wolny, b¡d¹ boski".Nast�pnego dnia zytaªam ksi¡»k� dr Sandweissa. Porwaªa mnie ta opo-wie±¢ o Sai Babie, opowie±¢ o ±wi�tym z Indii, który posiadaª nadzwyzajnenadludzkie ehy.Dr Sandweiss przedstawia szzegóªowo, krok po kroku, swoje wst�pne ba-dania Sai Baby, którego opisano mu jako osob� mog¡¡ stwarza¢ przedmiotymaterialne zgodnie ze swoj¡ wol¡.Potra�ª On materializowa¢ wysypuj¡ z dªoni ±wi�ty popióª nazywany wi-bhuti. Wibhuti to posiadaªo udowne wªasno±i sprawiaj¡e, »e ludzie bylilezeni duhowo, �zyznie i umysªowo. Baba znaª równie» przeszªo±¢, tera¹-niejszo±¢ i przyszªo±¢ odwiedzaj¡yh Go ludzi. Nie tylko lezyª ludzi, alenawet wskrzesiª pewnego zmarªego zªowieka. Odwraaª ludzkie widzenie od±wiata i kierowaª je ku Bogu. Opowie±i o tyh udah miaªy ten»e sam zna-jomy harakter o relaje o udah Jezusa Chrystusa.Rozmy±laªam: ÿCzy to mo»liwe, by osoba ta byªa Bogiem w ludzkiej po-stai na ziemi? Czy to ten ¯Jeden®, którego przed laty kazano mi odszuka¢?"Kiedy o Nim zytaªam, odzuwaªam Rado±¢. Jego sªowa wzruszaªy mnie iwiedziaªam, »e to o mówiª byªo prawd¡. Jego nauki odnowiªy moj¡ wiar� wBoga, mojemu »yiu nadaªy nowego znazenia, wzbudziªy we mnie nadziej�na ±wiat miªo±i i napeªniaªy mnie uzuiem bezpieze«stwa poniewa» obieaªodbudowa¢ w ±wieie prawo±¢ i uhroni¢ go przed aªkowit¡ zagªad¡.Moje poszukiwania absolutnej wiedzy dobiegªy kresu. Wiedziaªam, »e Onodpowie na wszystkie moje pytania. Moje duhowe doiekania znazenia mi-ªo±i zako«zyªy si� u Jego Lotosowyh Stóp.Mówi On: ÿSªowo prema zyli miªo±¢ bardzo z�sto jest nadu»ywane. Miªo-±i¡ nazywamy ka»dy pozytywny odd¹wi�k na atrakj�; ka»de pozuie przywi¡-zania, jak by nie byªo trywialne zy przelotne, nazywane jest prem¡. Niew¡t-pliwie musimy uku¢ nowe terminy albo zarezerwowa¢ okre±lone sªowa na wska-zywanie ró»nyh form miªo±i. Przywi¡zanie rodziów do dziei, albo dziei dorodziów nale»y nazywa¢ afektem albo przywi¡zaniem. Reakj� na powaby pªinajlepiej oddawa¢ sªowami fasynaja, ozarowanie, iluzja | moha. Uzuiaprzyja¹ni to lubienie. Przyjemno±¢ jak¡ zerpie si� z faktu posiadania, szze-



8 WIZJA SAIgólnie przedmiotów materialnyh, mo»na nazywa¢ zadowoleniem, satysfakj¡.Tylko t�sknota za wzniosªo±i¡ tkwi¡¡ w Prawdzie ma prawo by¢ nazywanatym ±wi�tym sªowem, prem¡. Jest to bowiem najsªodsza, najbardziej uroza,najbardziej satysfakjonuj¡a posiadªo±¢ zªowieka. Miªo±¢ albo prema jestwystarzaj¡o silna i niezawodna na przekrozenie wszelkih przeszkód, na spo-kojne stawianie zoªa wszystkim kaprysom fortuny i pokonanie wszystkih próbpowstrzymania lub zephni�ia z obranej drogi. Nie os¡dza ona jednego zdarze-nia jako dobrego, a innego jako zªego; nie przypisuje ih pohodzenia ró»nymzynnikom. Tak samo jak jedno sªo«e sprawia zarówno dzie«, jak i no, tak te»ta sama Boska Wola powoduje rado±¢ i smutek. Dlatego wielbiiel nie krzywisi� na zªo, ani nie unosi si� wobe dobra.Miªo±¢ jest nieustaj¡ym strumieniem boskiej promienno±i. Riszi (m�-dry) nazywaj¡ t� miªo±¢ atm¡. Ta peªna miªo±i atma ja±nieje we wszystkihserah. Miªo±¢, atma i sere s¡ synonimami Boga. Dla tak zystej miªo±inie mo»e by¢ »adnego rozró»niania na ¯moje® i ¯twoje®. Ta miªo±¢ jest nie-zmiernie bezinteresowna."Powiedziaª On równie», »e zªowiek nie jest �zyznym iaªem. Ono nie jestnaszym prawdziwym ÿja" hoia» tak wierzymy. On mówi, »e nasz¡ rzezy-wist¡ natur¡ jest Bosko±¢. Powiada, »e sam jest Boski i »e tak»e my jeste±mytay, a jedyn¡ ró»ni¡ mi�dzy nami jest to, »e my tego nie wiemy. Nie u±wia-damiamy sobie tego : : : SAMOREALIZACJA!ÿJe±li zrobisz jeden krok ku mnie, ja zrobi� dziesi�¢ ku tobie. Pami�taj, »ez ka»dym krokiem zbli»asz si� do Boga. A kiedy zrobisz jeden ku Niemu, Bógzrobi dziesi�¢ ku tobie. W tej pielgrzyme nie ma przystanków; jest to jednai¡gªa podró» | dniem i no¡, przez ±mier¢ i narodziny, grób i ªono. Kiedyw�drówka dobiega kresu i osi¡ga si� el, pielgrzym odkrywa, »e podró»owaª odsiebie do siebie, »e droga byªa dªuga i przebiegaªa w samotno±i ale Bóg, któryprowadziª go do siebie samego, aªy zas byª w nim, wokóª niego, z nim! Onsam za± zawsze byª Boski. Jego t�sknota za poª¡zeniem si� z Bogiem byªajedynie woªaniem Oeanu przez morze! Czªowiek koha poniewa» jest Miªo-±i¡! Pragnie melodyjno±i i harmonii. Poszukuje rado±i, gdy» jest Rado±i¡.Pragnie Boga, gdy» skªada si� z Boga i bez Niego nie mo»e istnie¢."Pªakaªam jak dzieko, kiedy doszªam do nast�puj¡ego wyj¡tku w �wi�tyCzªowiek i psyhiatra:Byªo to Bo»e Narodzenie 1972 r. Baba mówiª do grupy ludzi. ÿPrzekazydonosz¡, »e na niebie byªa gwiazda, która spadªa ±l¡ nowe ±wiatªo. Popro-wadziªa ona kilku Tybeta«zyków i innyh ludzi do miejsa, gdzie narodziª si�Zbawiiel. Ludzie zytaj¡ t� opowie±¢ przyjmuj¡ j¡ w dobrej wierze, hoia»gwiazdy nie spadaj¡ ani nawet nie przesuwaj¡ si� tak nagle. Relaja ta do-nosiªa, »e kiedy narodziª si� Chrystus niebo nad t¡ wiosk¡ o±wietlaªa ogromnaaura splendoru. Oznazaªo to, »e urodziª si� ten, który miaª pokona¢ iemno±¢zªa i ignoranji, »e rozpropaguje ±wiatªo miªo±i w serah ludzi i w rz¡dahludzko±i. Kiedy na ziemi zdarzaj¡ si� wielkie inkarnaje, wtedy naturalne s¡przejawy splendoru lub innyh znaków zarania nowej ery.�wietlista aura byªa znakiem, »e iemno±¢ zostanie zniszzona. Mistrz przy-bywa w odpowiedzi na modlitwy zªowieka: Thamaso ma d¹jotir gamaja(Poprowad¹ nas od iemno±i ku ±wiatªu).



WIZYTÓWKA 9Jest pewna sprawa, na któr¡ dzisiaj nie mog� nie zwrói¢ waszej szzegól-nej uwagi. W zasie, kiedy Jezus zanurzaª si� w najwy»szym ¹ródle bosko±i,swoim wielbiielom przekazaª pewne informaje, które pó¹niej byªy interpreto-wane na rozmaite sposoby przez komentatorów i tyh, którzy znajduj¡ upodo-banie w skªadaniu pism na pisma i znaze« na znazenia dopóki nie zbierzesi� z tego ogromna sterta bezªadu. Wspomniane stwierdzenie byªo tak manipu-lowane i przekr�ane »e powstaªa z tego zagadka. A jest ono proste | Jezuspowiedziaª:¯Ten, który posªaª mnie po±ród was, przyjdzie ponownie® i wskazaª na ba-ranka. Jagni� jest tutaj symbolem, znakiem. Oznaza d¹wi�k ¯Ba{Ba®; byªoto obwieszzenie przyj±ia Baby. ¯Jego imieniem b�dzie Prawda®, o±wiadzyªChrystus. ¯Sathya® znazy prawda. ¯B�dzie nosiª zerwon¡ szat�, zerwono-{krwist¡ tog�® (tutaj Baba wskazaª na szat�, któr¡ nosiª). ¯B�dzie niski ib�dzie miaª koron� (wªosów)®. Jagni� jest znakiem i symbolem miªo±i. Chry-stus nie stwierdziª, »e przyjdzie ponownie; powiedziaª tylko ¯Ten, który mnieposªaª, przyjdzie ponownie®. Tamto ¯Ba{Ba® jest tym Bab¡."



KIM JEST SAI?
BOSKI DYSKURSBóg jest niezbadany. Nie mo»na go urzezywistni¢ w zewn�trznym ±wie-ie przedmiotowym; znajduje si� On w samym seru ka»dej istoty. Kamieniszlahetnyh trzeba szuka¢ gª�boko pod ziemi¡; nie lataj¡ w powietrzu. Bogaszukajie w gª�biah swojej ja¹ni, a nie w zwodnizej, zmiennej przyrodzie. Ob-darzono was iaªem dla tego wzniosªego elu, ale wy je teraz ¹le u»ywaie |jak owa osoba, która swoje odzienne posiªki gotowaªa w otrzymanej w spadkuzªotej wazie wysadzanej perªami.Czªowiek wysªawia Boga jako wszehobenego, wszehwiedz¡ego i wszeh-mog¡ego lez ignoruje Jego obeno±¢ w sobie samym! Ozywi±ie wielu o±mielasi� opisywa¢ przymioty Boga i obwieszza¢ »e jest taki a taki; ale s¡ to jedynieih wªasne domysªy i odbiie ih upodoba« i skali warto±i.Któ» mo»e utrzymywa¢, »e Bóg jest taki albo taki? Kto mo»e stwierdzi¢, »eBóg nie ma takiej formy albo takiego atrybutu? Ka»dy mo»e zabra¢ z rozlegªegoprzestworu oeanu tylko tyle, ile pomie±i nazynie, które przyniósª nad jegobrzeg. W opariu o t� maª¡ ilo±¢ mo»e on poj¡¢ tylko niewiele z tego ogromu.Ka»da religia okre±la Boga w wytyzonyh przez siebie ramah, potem jed-nak twierdzi »e Go poj�ªa. Religie, podobnie jak owyh siedmiu ±lepów, którzyopowiadali o sªoniu jako o �larze, wahlarzu, powrozie albo ±ianie, gdy» mielistyzno±¢ jedynie z z�±i¡ zwierz�ia i nie mogli obj¡¢ jego aªo±i, te» mówi¡o z�±i utrzymuj¡ »e ih ogl¡d jest peªny i aªkowity.Wszystkie religie zapominaj¡, »e Bóg jest wszystkimi formami i wszystkimiimionami, wszystkimi ehami i wszystkimi stwierdzeniami. Religia ludzko±ijest sum¡ i istot¡ wszystkih tyh z¡stkowyh wierze«; jest bowiem tylko jednareligia, a jest to religia Miªo±i. Owe rozmaite z�±i sªonia, które niewido-mym badazom ih prawdziwo±i wydaªy si� oddzielne i ró»ne, byªy karmionei o»ywiane tym samym strumieniem krwi. Rozmaite religie i wierzenia, któreuznaj¡ si� za oddzielne i ró»ne, podtrzymuje jeden i ten sam strumie« miªo±i.Zmysª wzroku nie mo»e odda¢ prawdy. Podsuwa on jedynie faªszywy i za-mglony obraz. Jest na przykªad wielu, który przygl¡daj¡ si� mojemu post�po-waniu i o±wiadzaj¡, »e moja natura jest taka i taka. Nie s¡ oni zdolni doeni¢±wi�to±i, majestatu i odwiezno±i rzezywisto±i, któr¡ jestem. Pot�ga Sai10



KIM JEST SAI? 11jest bezgranizna; przejawia si� wieznie. Wszystkie postaie ÿmoy" spozy-waj¡ w tej dªoni Sai.Lez i, którzy gªosz¡ »e mnie zrozumieli | uzeni, jogini, pundii (na-uzyiele), d¹nani (i, którzy posiedli wiedz� duhow¡) | wszysy oni wiedz¡tylko o najmniej wa»nym: o przyzynowyh, zewn�trznyh przejawah niesko«-zenie maªej z�±i tej pot�gi zyli o tzw. ÿudah". Nie pragn�li oni bezpo±red-niej styzno±i ze ¹ródªem wszelkiej moy i wszelkiej m¡dro±i, które dost�pnejest tutaj w Brindavanie. Zadowalaj¡ si� otrzymaniem okazji wykazania si�ozytaniem i paradowania ze swoj¡ uzono±i¡ w pismah wedyjskih nie zda-j¡ sobie sprawy z faktu, »e osoba z której emanowaªy Wedy znajduje si� po±ródnih i dla ih dobra. W swoim zadufaniu o±mielaj¡ si� prosi¢ nawet o kilkadalszyh okazji!Tak byªo we wszystkih epokah. Ludzie mog¡ przebywa¢ bardzo blisko (�-zyznie) Awatara, ale prze»ywaj¡ »yia nie±wiadomi swojego szz�±liwego losuwyolbrzymiaj¡ rol� ÿudów", które w ±wietle mojej hwaªy i majestatu s¡ taktrywialne, jak rozmiarami i siª¡ komar ma si� wobe sªonia, na którym siedzi.Dlatego, kiedy mówiie o tyh ÿudah", w duhu ±miej� si� z politowaniem,»e tak ªatwo pozwalaie sobie na strat� drogoennej ±wiadomo±i mojej rzezy-wisto±i.Moje moe s¡ niezmierzone; moja prawda jest niewytªumazalna, niezgª�-biona. Ogªaszam te rzezy o sobie, gdy» taka pojawiªa si� potrzeba. Lez to, oteraz robi� jest jedynie ÿwizytówk¡". Powiadam wam, »e równie dobitne dekla-raje tej Prawdy po±ród awatarów byªy zynione tak wyra¹nie i jednoznaznietylko przez Kriszn�. Mimo tyh o±wiadze« w karierze tego» Kriszny zauwa-»yie, »e kilkakrotnie doznawaª On pora»ki w swoih wysiªkah i staraniah,hoia» musiie te» zauwa»y¢, »e te pora»ki stanowiªy z�±¢ dramatu, jaki za-planowaª i osobi±ie re»yserowaª. Na przykªad, kiedy wielu królów nalegaªo abyzapobiegª wojnie z Kaurawami (rodzinnym klanem w sªynnej epopeji hinduskiej,Mahabharaie), Kriszna wyznaª, »e nie ÿpowiodªa si�" Jego pokojowa misjana dworze Kaurawów! Lez to Jego wªasn¡ wol¡ byªo, aby si� nie powiodªa!Postanowiª by wybuhªa wojna! Tamta misja miaªa na elu ujawnienie »¡dzyi nikzemno±i Kaurawów i pot�pienia ih przed aªym ±wiatem.Musz� wam powiedzie¢, »e w zasie »yia tego Awatara Sai nie ma miejsanawet na taki ÿdramat" z jego senami niepowodze« i przegranyh! To opostanowi�, musi nast¡pi¢; to o zaplanuj�, musi si� dokona¢. JestemPrawd¡, a Prawda nie musi si� waha¢, ani si� ba¢, ani ust�powa¢.ÿWola" jest mi niepotrzebna, gdy» moja ªaska jest zawsze dost�pna wiel-biielom, którzy maj¡ staª¡ miªo±¢ i wiar�. Poniewa» hodz� swobodnie po-±ród nih rozmawiaj¡ i ±piewaj¡, nawet intelektuali±i nie s¡ w stanie poj¡¢prawdy o mnie, mojej moy, mojej hwaªy, ani mojego prawdziwego zadaniajako Awatara. Mog� rozwi¡za¢ ka»dy problem | jak by nie byª zawiªy. Je-stem poza zasi�giem najzagorzalszyh doieka« i najbardziej drobiazgowyh ba-da«. Jedynie i, którzy rozpoznali moj¡ miªo±¢ i do±wiadzyli tej miªo±i, mog¡utrzymywa¢, »e przelotnie zobazyli moj¡ rzezywisto±¢. �ie»ka miªo±i jestbowiem królewskim traktem, jaki wiedzie ludzko±¢ do mnie.Nie starajie si� pozna¢ mnie zewn�trznymi ozami. Kiedy idzieie do ko-±ioªa i stajeie przed obrazem Boga, modliie si� z zamkni�tymi ozami, nie-



12 WIZJA SAIprawda»? Dlazego? Poniewa» zujeie, »e tylko wewn�trzne oko m¡dro±imo»e wam Go objawi¢. Dlatego te» nie pragnijie otrzymania ode mnie try-wialnyh przedmiotów materialnyh; lez MNIE »arliwie pragnijie a zostanie-ie nagrodzeni. Nie w tym rzez, »e nie otrzymaie przedmiotów, które rozdaj�z peªni miªo±i jako znaki ªaski. Powiem wam dlazego rozdaj� te obr¡zki,talizmany, ró»a«e itd. Robi� to dla zaznazenia wi�zów mi�dzy mn¡ a tymi,którym s¡ dawane. Kiedy spada na nih jakie± nieszz�±ie, przedmiot taki wmig przybywa do mnie i w mig powraa zabieraj¡ ode mnie ze sob¡ zaradz¡ªask� ohrony. �aska ta jest dost�pna nie tylko tym, którzy nosz¡ te podarki, alewszystkim, którzy wzywaj¡ mnie dowolnym imieniem albo w dowolnej formie.T¡ wi�zi¡, która zdobywa ªask�, jest miªo±¢.Jakie znazenie niesie imi� Sai Baba? Sa oznaza ÿBoski", ai lub ayioznaza ÿMatka". Baba za± znazy ÿOjie". Imi� to wskazuje wi� na Bo-sk¡ Matk� i Oja i znazy to samo o Samba-±iwa. Wasi �zyzni rodziemog¡ »ywi¢ do was miªo±¢ z domieszk¡ egoizmu, ale ta Matka i Ojie Sai da-rzy uzuiem lub udziela reprymendy wyª¡znie w elu poprowadzenia was dozwyi�stwa w wale o samorealizaj�.Wªa±nie dlatego Sai przyszedª z elem wypeªnienia najwy»szego zadaniazjednozenia ludzko±i w jedn¡ rodzin� wi�zami braterstwa; w elu zar�zeniao istnieniu i wyja±nienia atmiznej rzezywisto±i ka»dej istoty i by ujawni¢bosko±¢ b�d¡¡ podstaw¡, na której wspiera si� aªy kosmos; oraz w elu uze-nia wszystkih rozpoznawa¢ wspólne boskie dziedzitwo, jakie ª¡zy zªowieka zzªowiekiem, tak by zªowiek mógª wyzby¢ si� zwierz�ej natury i wznie±¢ si�do bosko±i, która jest jego elem.Jestem uiele±nieniem miªo±i | miªo±¢ jest moim narz�dziem. Nie mastworzenia bez miªo±i; najni»sze kohaj¡ przynajmniej siebie, a ih ja¹« jestBogiem. Tak wi� nie ma ateistów, hoia» niektórzy mog¡ Go nie lubi¢ alboodrzua¢ tak, jak horzy na malari� nie znosz¡ sªodyzy albo diabetyy nieh¡ mie¢ ni do zynienia ze sªodyzami. Ci, którzy teraz stroj¡ si� w pióraateistów, pewnego dnia, gdy odejdzie ih horoba, b�d¡ rozkoszowa¢ si� Bogiemi oddawa¢ Mu ze±¢.Musiaªem opowiedzie¢ wam tak du»o o swojej prawdzie, gdy» pragn� by±ierozmy±lali nad tym i zerpali st¡d rado±¢, aby±ie t¡ drog¡ znale¹li nathnieniedo przestrzegania ustalonej przeze mnie dysypliny i zynili post�py ku elowisamorealizaji, urzezywistnienia Sai, który ja±nieje w waszyh serah.| SATHYA SAI BABA



CHOROBA
Pewnego wiezora wygªaszaªam wykªad na zaproszenie grupy wªa±iieliziemskih w St.Louis. Mówiªam tam o samo±wiadomo±i, pozytywnym na-stawieniu i motywaji. Kiedy z Robertem opu±ili±my spotkanie, z zaskoze-niem stwierdzili±my, »e przez okolie St. Louis przeszªa solidna burza lodowa.Wszystko byªo pokryte lodem, a drogi staªy si� zdradzieko niebezpiezne. GdyRobert prowadziª samohód w drodze powrotnej zah�aªam go aby odzekaªa» przyjad¡ pojazdy rozsypuj¡e sól i sprawi¡, »e drogi b�d¡ bezpiezniejsze.On jednak ufaª, »e dojedziemy bez szwanku je±li pojedzie wolno i ostro»nie. Itak si� staªo!W tamtym zasie miaªam silne przezuie, »e ta podró» byªa znaz¡a iwspomniaªam Robertowi, »e zeka nas jakie± zdazrenie, które b�dzie wyma-gaªo od nas podró»owania nieªatw¡ tras¡ | wolno i wytrwale | i »e okol-wiek by to nie byªo, dojedziemy aªo. Nawet mnie sam¡ zdziwiªy moje sªowa.Miaªam pó¹niej wielokrotnie wspomina¢ to zdarzenie, kurzowo trzymaj¡ si�ÿnadzieji" | nie, byªa to ÿpewno±¢" hoia» spowita w¡tpliwo±iami | bez-pieznego przetrwania, gdy przehodziªam przewlekª¡ horob�.ÿSam ±wiat jest wielkim nauzyielem, staªym przewodnikiem i nathnie-niem. Oto dlazego ±wiat otaza i podtrzymuje zªowieka. Ka»dy ptak, ka»dezwierz�, ka»de drzewo, ka»da góra i gwiazda, nawet ka»dy drobny robazek madla zªowieka jak¡± nauk�, je±li tylko ma on wol� i pragnienie nauki. Sprawiato, »e ±wiat jest istnym uniwersytetem dla zªowieka; jest to gurukul (szkoªaprowadzona przez guru), w którym jest uzniem od urodzenia do ±mieri".Kiedy usªyszaªam, »e na ziemi przebywa Bóg w ludzkiej postai, pomy-±laªam »e znikn¡ moje problemy. W jaki± sposób przestan¡ istnie¢. Byªamzm�zona duhow¡ harówk¡. Tyle wewn�trznej pray, a i¡gle pojawiaªy si�te same problemy. Rozumiaªam, »e ewoluja zajmuje zas, ale moje ramy za-sowe byªy inne ni» Pana. Nie±wiadomie ustalaªam w umy±le zas i ozekiwaªamwyników. Gdy ozekiwania nie speªniaªy si�, popadaªam w rozpaz.Mniej wi�ej w tym samym zasie Sai przysªaª nam swoj¡ ÿwizytówk�". Wmoim seru znów zapanowaªa nadzieja i w ogóle nie podejrzewaªam, »e zekaj¡mnie dodatkowe trudno±i.Data 29 mara 1976 r. pozostanie na zawsze w mojej pami�i. Byªo tozaledwie jeden krótki miesi¡ przed tym, jak Baba przebudziª mnie na swoj¡13



14 WIZJA SAIto»samo±¢. Pªawiªam si� wtedy jeszze w promieniah rozpoznania Jego Bo-skiej Formy. Trwaªam w stanie wdzi�zno±i, wiedz¡ »e Bóg jest tutaj po to,by bezbole±nie odsun¡¢ moje problemy.Powiedzenia Swamiego w rodzaju ÿBez zahodu nie ma przyhodu" alboÿBez uderzenia nie ma przy±pieszenia"3 nie weszªy jeszze do mojego sªowni-twa. Tak naprawd� nie rozumiaªam te» tej duhowej gry. W najmniejszymstopniu nie domy±laªam si�, »e przede mn¡ jest jeszze tyle nauki. Zªapaªamwirusa grypy, z którego wynikªy powikªania. W drugim dniu grypy zuªam si�aªkiem dobrze; w istoie miaªam na tyle energii, »e dzie« ten sp�dziªam napray. Byªam zdumiona, jak szybko uporaªam si� z tym wirusem.Powróiª jednak nast�pnego dnia i tym razem miaªa zawroty gªowy. Ob-jawy stawaªy si� oraz powa»niejsze. Przehodziªam horob� morsk¡, miaªammdªo±i, byªam oszoªomiona, zuªam uisk w uhu i w gªowie i byªam bardzoosªabiona. Czuªam si� jak na rozkoªysanym statku, który od zasu do zasudostawaª si� w szalej¡y sztorm. Wszystko, o mogªam zrobi¢ to poªo»y¢ si�pªasko i zakry¢ gªow� prze±ieradªem, gdy» ±wiatªo raziªo mnie w ozy.Poszªam do innego lekarza, który posªaª mnie do spejalisty od zawrotówgªowy. Ten po kilku testah orzekª, »e w wewn�trznym uhu nast¡piªa infekjawirusowa, która zakªóiªa równowag� mojego organizmu. Byªam bardzo hora.Powiedziano mi, »e powrót do zdrowia zajmie okoªo trzy miesi¡e.Zabrzmiaªo to jak wiezno±¢. Byªam tak hora i tak ¹le si� zuªam, »eka»dorazowo musiaªam dobywa¢ aªo±¢ zasobów mentalnej moy by przetrwa¢jeden dzie«. Gdy lekarz powiedziaª mi o trzeh miesi¡ah, odebraªam to jakaªe »yie.Teraz kiedy widz� osob� hor¡, szzególnie gdy ierpi ona na horob� hro-nizn¡ lub degeneruj¡¡, »ywi� do niej bardzo gª�bokie wspóªzuie. Dobrzepami�tam moj¡ wewn�trzn¡ walk� z horob¡, a przeie» wielu ierpi bardziejni» ja. Nigdy nie lubiªam by¢ sama i ¹le si� wtedy zuªam. W samotno±i to-warzystwa dotrzymywaªo mi radio, telewizja lub telefon. Kiedy ierpiaªam lubbyªam hora, jeszze bardziej t�skniªam za towarzystwem. Za ka»dym razem,gdy powa»nie horowaªam, pojawiaªy si� okolizno±i nie pozwalaj¡e mojemum�»owi na sp�dzanie ze mn¡ zbyt wiele zasu. Sytuaje takie powtarzaªy si�wielokrotnie. Pytaªam: ÿDlazego, gdy go najbardziej potrzebuj�, o± mu niepozwala by¢ ze mn¡?" To nie byªa jego wina. To »yie rozdawaªo mi i¡gle tesame karty.Równie» ta horoba nie byªa wyj¡tkiem. W tym samym tygodniu, w któ-rym si� rozhorowaªam, w przedsi�biorstwie Roberta rozpoz¡ª si� dwumie-si�zny strajk. Poniewa» byª kierownikiem, praowaª po dwana±ie godzin nadob�, przez siedem dni w tygodniu, »eby podzas strajku utrzymywa¢ fabryk�w ruhu.Z drugiej strony, nie miaª on »adnego wsparia. Obi¡»aªy go nie tylko3Wolne tªumazenia wyra»e«: No pain, no gain oraz No bumps, no jumps. W rzezy-wisto±i to drugie powiedzenie pohodzi od N. Kasturiego, który tak zatytuªowaª dyskursSwamiego z dnia 14 listopada 1975 r. nawi¡zuj¡ do Jego sªów: In the path of servie : : :there should be no bumps of doubt or jumps of deviation, znaz¡yh »e na ±ie»e sªu»by niepowinno by¢ zw¡tpie« i odhyle«, zyli nieo inazej ni» w wyrwanym z kontekstu skróieprzytozonym przez autork� (dop. tªum.).



CHOROBA 15nadgodziny w pray, ale jeszze dodatkowa praa w domu. Dla nas obojgata sytuaja byªa bardzo stresuj¡a. W rzezywisto±i byªam zbyt hora bypozostawa¢ sama i po kilku dniah u±wiadomiªam sobie, »e potrzebuj� pomoy.Zatelefonowaªam wi� do Mamy. Z powodu Taty nie mogªa przyj±¢ do naszegodomu, ale ja mogªam pój±¢ do niej.U Mamy przebywaªam kilka tygodni. Mój stan nie polepszaª si�, dlategoposzªam po porad� do innego lekarza. Wykonano dalsze badania, ale nie zna-leziono przyzyny horoby. Wkróte zdaªam sobie spraw�, »e okolwiek mniedotkn�ªo, byªo to sterowane przez Boga i »e prze»yie to byªo dla mnie kolejn¡wielk¡ lekj¡. Wszystko, o mogªam uzyni¢ to zaakeptowa¢ ka»dy dzie« irobi¢ o byªo w mojej moy. Wiedziaªam, »e NIE PANUJ� nad swoim losem.Jak ju» mówiªam, ¹le si� zuªam b�d¡ sama. Ale nadszedª mój zas napodj�ie tego wyzwania. Nigdy w »yiu nie zuªam si� tak samotna. Nawetkiedy Robert i dziei przyhodzili do domu, byªam zbyt sªaba i hora na wspóª-pra�. Nie mogªam im pomaga¢ i dzieli¢ z nimi odziennyh obowi¡zków. Oninatomiast musieli przej¡¢ na siebie dodatkowo tak»e moje obowi¡zki. W sumiebyli zbyt zaj�i by dotrzymywa¢ mi towarzystwa.Po aªodziennej samotno±i t�skniªam za zyim± dotykiem. To byª mójkontakt ze ±wiatem zewn�trznym. Ile» byªo takih wiezorów, gdy Robertwraaª z pray i braª mnie w ramiona, a ja wylewaªam swoje strahy i ªzy.ÿLudzie ierpi¡ poniewa» posiadaj¡ rozlizne nieuzasadnione pragnienia inajpierw usyhaj¡ z t�sknoty za ih speªnieniem, a potem spotyka ih niepowo-dzenie. Przywi¡zuj¡ zbyt wielkie znazenie ±wiatu przejawionemu. Cierpiieból i smutek tylko wtedy, gdy wzrasta wasze przywi¡zanie. Je±li na przyrod� iwszystkie przedmioty stworzenia spojrzyie korzystaj¡ z wgl¡du pohodz¡egoz Wewn�trznej Wizji, wtedy przywi¡zanie odpadnie, hoia» sama d¡»no±¢ po-zostanie; wtedy tak»e wszystko zobazyie o wiele wyra¹niej i z hwaª¡ prze-syon¡ Bosko±i¡ i Splendorem. Zamknijie zewn�trzne ozy i otwórzie sweWewn�trzne Ozy a ujrzyie wspaniaªy obraz zasadnizej jedno±i! Przywi¡za-nie do przyrody ma swoje granie, ale przywi¡zanie do Pana, jakie rozwinieiegdy otworzyie Ozy Wewn�trzne, nie zna »adnyh grani".Poniewa» nie miaªam dok¡d uie | wszystko o potra�ªam, to le»e¢ wmroku | byªam zmuszona stawi¢ zoªa moim l�kom i zwrói¢ si� do wn�trzai sªuha¢ Boga. Tym razem niew¡tpliwie po±wi�iªam mu uwag�. Dot¡d, zpowodu mojego zamiªowania do aktywno±i, normalnie nigdy nie byªam do-stateznie dªugo wyiszona, aby Bóg mógª o± mi zakomunikowa¢. Obenienie miaªam innego wyboru jak tylko skierowa¢ uwag� do ±rodka.Podzas tej horoby Sai Baba tak wiele mnie nauzyª. Nauzyª mnie pole-ga¢ na Nim i u±wiadomi¢ sobie, »e nigdy nie jeste±my sami, poniewa» Bóg jestnaszym staªym towarzyszem. Im bardziej pogª�biaªy si� moje zwi¡zki z SaiBab¡, tym mniej zuªam si� samotna. Traiªam powoli owo uto»samianie si� ziaªem. Wraaªam do fundamentalnego pytania ÿKim jestem?" Ju» dalej niemogªam gra¢ roli »ony, matki, przyjaióªki, spoªeznika itd., itd. Kim jestem?Wszytkie znajome role poodpadaªy i staªam si� nio±i¡ dopóki wewn¡trz sie-bie nie zbudowaªam domu i wªasnej to»samo±i, które mogªy przetrwa¢ wpªywyzewn�trznego otozenia.Baba mówi: ÿJedynie Guru mo»e otworzy¢ wewn�trzne oko i ozy±i¢ we-



16 WIZJA SAIwn�trzne narz¡dy intuiji. Nakªania was do stawiania sobie pytania ¯De-ham?® Czy jestem tym iaªem, zy iaªo jest tylko wehikuªem, którego u»y-wam? Pomaga nam znale¹¢ odpowied¹: To nie ja; ja nie jestem tym iaªem.Nie. Jestem Tym{który{widzi, �wiadkiem, Widzem. Nast�pnie doiekaniekierujemy na istot� ¯ja® | kim wi� jestem? W ozyszzonej ±wiadomo±iodsªania si� odpowied¹: ja jestem Nim; jestem iskierk¡ tej Chwaªy, jestemBosko±i¡".W 1977 r. do O±rodka Sathya Sai Baby w St.Louis przyjehaª dr Hislopi mówiª o duhowyh praktykah zwi¡zanyh z imieniem i form¡. Powiedziaªnam, »e Baba mówi i» aby osi¡gn¡¢ samorealizaj�, mo»emy ogranizy¢ si�jedynie do wizualizowania postai Boga | dowolnej Jego formy, która jestnam znajoma | i wymawiania Jego imienia. W i¡gu dnia nale»y wewn�trz-nie wyobra»a¢ sobie Jego form� i powtarza¢ Jego imi�. Je±li praujemy i niemo»emy skonentrowa¢ si� na imieniu i formie, po prostu Bogu po±wi�amynasz¡ pra� i zyny traktuj¡ je jako oddawanie Mu zi. Po zako«zeniu zada-nia, powraamy do powtarzania imienia, gªo±no na zewn¡trz lub bezd¹wi�zniewewn�trznie, i do wyobra»ania sobie postai. Kiedy wi� le»aªam w bezruhudzie« po dniu, praktykowaªam powtarzanie imienia i wizualizaj� formy.ÿMiej zawsze Imi� Boga na j�zyku, w oddehu. Wywoªa to Jego Form�jako Wewn�trzne J¡dro wszystkiego, ka»dej my±li albo zdarzenia. To zapewniwam Jego Towarzystwo i styzno±¢ z Jego niezawodn¡ Energi¡ i Bªogo±i¡.Jest to dobry zwi¡zek przynosz¡y wam maksimum korzy±i. Rozmawiajie zBogiem, który jest w was i zerpie od Niego odwag� i poieszenie. Ten Gurujest najbardziej zainteresowany waszym post�pem. Nie poszukujie guru nazewn¡trz w pustelniah zy w ±wi�tyh miejsah. Bóg, który jest w was, jestOjem, Matk¡, Nauzyielem, Przyjaielem".Wielokrotnie przysªuhiwaªam si� wyst¡pieniom dr Hislopa, a pó¹niej sªu-haªam ih z kasety. Bardzo byªam szz�±liwa, »e posiadam o± do sªuhania,o podnosi mnie na duhu i przypomina o prawdziwym elu »yia. Zwykªymtrybem nie mogªam uzestnizy¢ w ±wieie zewn�trznym, ale za to teraz za-zynaªam zapoznawa¢ si� ze ±wiatem wewn�trznym. Reytaja Jego imieniadaªa zaj�ie mojemu maªpiemu umysªowi. Choroba i ból s¡ pot�»n¡ ÿpodró»¡mentaln¡".Wiedziaªam, »e ierpiaªam z powodu przywi¡zania do iaªa, lez zdawa-nie sobie z tego sprawy niewiele pomagaªo poniewa», po latah skojarzania,nie ªatwo byªo zmieni¢ stary sposób my±lenia. Faktyznie stan ten przyspo-rzyª jeszze jednej pozyji do listy przywi¡za« duhowyh, która i bez tegowydawaªa si� ju» o wiele za dªuga.Moje nastroje zmieniaªy si� bardzo z�sto. Na przykªad, w i¡gu jednej go-dziny mogªam u»ala¢ si� nad swoim losem, zu¢ si� odwa»na, mogªam uzyska¢wgl¡d i dostrze m¡dro±¢ i dobro wynikaj¡e z tego karmiznego dziaªania, mo-gªam popa±¢ w gª�bokie przygn�bienie. Wielkie ierpienie i nat�»enie horobysprawiaªy, »e moje nastroje i¡gle wahaªy si� mi�dzy wzniosªymi i depresyj-nymi.U±wiadomiªam sobie ogromne przywi¡zanie umysªu do iaªa. Za ka»dymrazem, gdy skupiaªam si� na Sai Babie, umysª rwaª si� do ponownego my±le-nia o iele. Przyi¡gaªam uwag� z powrotem na Pana, a on jak rozi¡gliwa



CHOROBA 17guma wraaª znów wprost do iaªa. Przez okr¡gªy dzie« tam i z powrotempompowaªam energi� mentaln¡ zamiast �zyznej. Staraªam si� rozwin¡¢ ÿdu-how¡ t�»yzn�". Po usilnyh próbah utrzymywania si� w pozytywnym stanie,w noy byªam mentalnie wyie«zona, znajdowaªam si� w niskiem stanie emo-jonalnym.Kiedy Robert przyhodziª do domu, dodawaª mi otuhy. To od niego po-»yzaªam ±wiatªo duhowe, gdy moje si� wyzerpywaªo. Od Sai Baby uzyªsi� bezinteresownej sªu»by. Wykonywanie pray sªu»ebnej w domu jest trud-niejsze, gdy» na ego skupia si� mniej uwagi, otrzymuje ono mniej zah�t. Mo-tywaja ego wzrasta wielokrotnie, gdy otrzymuje nagrody. W domu nikt niewie o robisz, z wyj¡tkiem rodziny, która ma skªonno±¢ do traktowania twojejpray jako rzezy ozywistej. Rzadko zdarzaj¡ si� gratulaje. Mo»na nauzy¢si� jak nale»y sªu»y¢ innym z wy»szyh pobudek, bezinteresownie.L�k przed nieznanym n�kaª mój umysª. Po upªywie pierwszego roku na-st¡piªa tylko niewielka poprawa. Lekarze byli zdezorientowani i nie potra�lipostawi¢ diagnozy. Zmagaªam si� z my±l¡ o sp�dzeniu reszty »yia z tymiszale«zymi zawrotami.Ni mnie nie bolaªo, ale byªam skrajnie hora i skr�powana. Wra»enie ruhupost�powo{zwrotnego nieustannie przyprawiaªo mnie o morsk¡ horob� | t�jej odmian�, któr¡ dostaje si� »egluj¡ po niespokojnym morzu. Byªo to takdokuzliwe. Zawroty i uisk w gªowie praktyznie uniemo»liwiaªy mi normalnemy±lenie i musiaªam bardzo si� konentrowa¢, aby wykona¢ najdrobniejszezadanie lub rozwi¡za¢ jaki± problem. Sai pomagaª mi w poprawianiu zdolno±ikonentraji.Byª to kolejny aspekt tej horoby. Dla lekarzy wszystko to byªo zagadk¡, alenie dla Sai. Wiedziaªam, »e uzyª mnie tak wielu nowyh zahowa«. Ciekawe,»e horoba ta powodowaªa objawy, które stanowiªy odpowiednie ±rodki donauki pokonania wi�kszo±i z moih sªabo±i. Baba dysponowaª sposobamiudzielania nauk wªa±iwyh do ka»dego mojego problemu.Jak wspomniaªam wze±niej, pomógª mi On pozby¢ si� l�ku samotno±i,oswoi¢ si� z przestrzeni¡ wewn�trzn¡, zwi�kszyª moje mo»liwo±i konentraji inauzyª mnie jak nale»y si� skupia¢ i jak szerzej wspiera¢ si� Nim we wszystkihpotrzebah.Nast�pn¡ na li±ie byªa umiej�tno±¢ sªuhania. Jestem wzrokowem. Uz�si� gªównie za pomo¡ wzroku. Je±li zobaz� o± napisane, mog� to zapami�ta¢.Kiedy to samo jest powiedziane, mniej zostaje mi w pami�i.Nie potra�ªam sªuha¢ tak, jak patrze¢ zy mówi¢. Te mo»liwo±i byªyniezrównowa»one. Dowiedziaªam si�, »e do sªuhania potrzeba wi�kszej kon-entraji i »e wymaga ono spokoju iaªa i umysªu. Poprawiªam si� w tymwzgl�dzie, gdy» moja horoba stworzyªa korzystne ku temu warunki. Nie mo-gªam u»ywa¢ ozu do zytania, ani ogl¡dania telewizji. Byªam wi� zmuszonado sªuhania skierowanego ku wn�trzu i na zewn¡trz. Dni sp�dzaªam na sªuha-niu ta±m i bhad¹anów (hinduskih pie±ni nabo»nyh). Nauzyªam si� mantryGajatri, rodzaju modlitwy, i miaªam mnóstwo zasu na medytaj�.Moim szzególnie ulubionym ytatem Sai Baby na temat zasad mowy igªosu jest nast�puj¡a Jego wypowied¹:ÿJedn¡ z najwa»niejszyh zasad prostego »yia jest praktykowanie milze-



18 WIZJA SAInia. Gªos Boga mo»eie bowiem usªysze¢ w waszyh serah jedynie wtedy,gdy j�zyk jest uiszony i gdy ustanie wewn�trzna burza, a fale stan¡ si� ªa-godne. Kiedy mówiie szeptem, wtedy inni nie maj¡ pokusy krzyzenia. Samiustawiajie poziom gªo±no±i tak nisko, jak tylko jest to mo»liwe, ale wystar-zaj¡o wysoko by dotrze¢ do najdalszyh sªuhazy do któryh si� zwraaie.Oszz�dzajie gªos, gdy» jest to skarb »ywioªu aka±y, emanaja pohodz¡a zsamego Boga. Rozs¡dek przetrwa tylko wtedy, gdy przedstawiane argumentypoda si� bez smagania gªosem. Cisza jest mow¡ duhowego aspiranta. Mi�kka,sªodka mowa jest wyrazem szzerej Miªo±i. Nienawi±¢ skrzezy, strah piszzy,pró»no±¢ tr¡bi, ale miªo±¢ ±piewa koªysanki; ona u±mierza, dziaªa jak balsam.Praktykujie sªownitwo miªo±i; oduzie si� j�zyka nienawi±i i pogardy."Lubiªam mówi¢ i mówiªam du»o. Sai uzyª mnie doeniania iszy i sztukisªuhania. Kiedy naprawd� byªam sªaba, szybko zdaªam sobie spraw� z ogromuilo±i energii potrzebnej na mówienie. Wprost nie mogªam uwierzy¢ ile energiiszªo na jedn¡ pi�iominutow¡ rozmow�. Gdy rozmawiaªam przez telefon alboz kim± z domowników, potrzebowaªam potem aªego dnia, by doj±¢ do sie-bie. Tak byªam sªaba. Byªam zmuszona do odziennego dokonywania wyborupomi�dzy jakim± jednym zaj�iem domowym i jedn¡ rozmow¡ telefonizn¡.Choroba ta stworzyªa mi doskonaªe pole do nauki: ogranizone widzenie,mówienie i dziaªanie. Le»aªam w spokoju przygl¡daj¡ si� wn�trzu i nasªu-huj¡. Szzerze wierz�, »e bez tego uprzedniego do±wiadzenia, z pewno±i¡nie byªabym zdolna wysiedzie¢ spokojnie i dostateznie dªugo, aby napisa¢ksi¡»k�.Do±wiadzenia te to ¢wizenia duhowe. Na poz¡tku horoby moje ozybyªy wra»liwe na ±wiatªo; dzisiaj s¡ one wra»liwe na mrok. Nie hodzi tu oiemno±¢ jaka zapada no¡, lez o mrozno±¢ zbrodni, ranienia innyh, nie-przyzwoito±i, przemoy i nadu»ywania seksu.Pan zamkn¡ª moje ozy, ale otworzyª uszy. Nauzyª mnie dostraja¢ si� doJego wewn�trznej staji. Napeªniª moje uszy mantrami, bhad¹anami i dyskur-sami, a uzyniª mnie gªuh¡ na plotki, przekle«stwa i krytykantwo. Mój j�zykju» nie papla bezustannie lez lubi spozywa¢ w bezruhu.Teraz koham isz� i lubi� by¢ sama. Czuj� przy sobie blisko±¢ Jego Obe-no±i. Nauzyª mnie sªuha¢, a mow¡ jedynie równowa»y¢ sªuhanie, zamiastzagªuszania wewn�trznego gªosu rozmow¡ lub pogaw�dk¡. Mog� siedzie¢ wspokoju i samotnie, albo sta¢ si� aktywn¡ | zale»nie od okolizno±i. Ju» niejestem ÿkalek¡" u»ywaj¡¡ tylko jednej nogi albo jednego aspektu mojej osoby| teraz hodz� równiej, na dwóh nogah, maj¡ lepiej zrównowa»ony aspektzewn�trzny z wewn�trznym.Chorobie tej postawiono diagnoz� ÿrozstrój wewn�trznego uha". Domy-±lam si�, »e Jego przesªanie dla mnie byªo bardzo wyraziste: ÿrozstrój we-wn�trzny : : : tutaj". Mówi On: ÿCzasami zªowiek jest bardzo szz�±liwy, za-sami si� boi, a kiedy indziej jest odwa»ny. Zmiany te nast�puj¡ szybko po sobiei w przypadkowej kolejno±i. Zastanówmy si� nad gªówn¡ przyzyn¡ wszystkihtyh zmian. Zasadniz¡ przyzyn¡ wszystkih takih zmian s¡ zmiany jakie za-hodz¡ w naszej wªasnej mentalnej orientaji. S¡ one przejawami naszyh ehharakteru. Istniej¡ tzw. guny albo tendenje: sattwizna, tamasowa i rad¹a-sowa. Je±li te trzy ehy wyst�puj¡ w zrównowa»onyh proporjah, wtedy w



CHOROBA 19naturze nie b�dzie drastyznyh zmian. �wiatªo sªonezne skªada si� z kilkuró»nyh barw. Je±li zmiesza¢ je w odpowiednih proporjah, wtedy nie ma»adnej zmiany i sªo«e b�dzie ±wiei¢ w swojej naturalnej barwie. Je±li nato-miast w mieszaniu barw nast¡pi zahwianie równowagi, wówzas stwierdziie,»e wyró»niaj¡ si� niektóre spey�zne barwy. Tak samo, je±li guna sattwizna,rad¹asowa i tamasowa s¡ wymieszane w zrównowa»onyh proporjah, wtedynie ma »adnej znaz¡ej zmiany w tym o widzimy wokóª siebie, ale je±li po-jawi si� nierównowaga i jedna z eh we¹mie gór�, wtedy stwierdziie istnieniedrastyznyh zmian."Tak wi�, Sai Baba uzyª mnie, »e istniej¡ trzy guny, skªonno±i, jakiefunkjonuj¡ wewn¡trz mnie. Guna jest harakterystyk¡ zªowieka. Guna sat-twizna odpowiada esze ÿbiaªej" | aktywnej, zystej, dobrej, spokojnej, nie-poruszonej. Guna rad¹asowa jest eh¡ ÿzerwon¡" | pobudliw¡, emojo-naln¡, »¡dn¡ przygód i dziaªania. Guna tamasowa jest eh¡ ÿzarn¡" |t�pa, nieaktywna, bezwªadna. Jest to zarazem spokojny aspekt pierwotnejenergii.Moja guna rad¹asowa przejawiaªa si� w sposób skrajnie wybujaªy. Paªaªamaktywno±i¡. Zawsze o± byªo w ruhu | r�ka, stopa albo usta, z�sto wszyst-kie naraz! �atwo uto»samiaªam si� z dziaªalno±i¡ zewn�trzn¡. Aktywno±iwewn�trzne | takie jak spokój, isza, byie z sam¡ sob¡ | byªy mi zgoªaobe. Baba zaz¡ª mnie uzy¢, i iagle jeszze to robi, zahowywania rów-nowagi mi�dzy tymi trzema gunami. ÿJe±li wewn�trzna równowaga nie jestzakªóana przez zewn�trzne wzloty i upadki, wtedy jest to prawdziwy sukes."Moje odzienne prae lub rozrywki musz¡ by¢ równowa»one isz¡, odpo-zynkiem i medytaj¡. Musz� by¢ gotowa potraktowa¢ ka»d¡ sytuaj� ze spo-kojem i zysto±i¡ guny sattwiznej. Baba nauzyª mnie, »e moje dziaªanianie tylko musz¡ by¢ zrównowa»one, ale »e powinny one te» by¢ wykonywanejako ±rodek oddawania zi Bogu.ÿMusiie zaj¡¢ si� dziaªaniem w elu najpo»ytezniejszego wykorzystaniazasu i umiej�tno±i. Jest to wasz obowi¡zek, a obowi¡zek jest Bogiem. Kto±t�py i opieszaªy b�dzie wahaª si� podj¡¢ dziaªanie z obawy wyzerpania, nie-powodzenia albo poniesienia straty. Osoby emojonalne, nami�tne rzu¡ si� wporywie liz¡ na szybkie wyniki i b�d¡ rozgoryzeni, gdy te nie przyjd¡. Osobyzrównowa»one b�d¡ aktywne, gdy» jest to ih obowi¡zek; nie poruszy ih aniniepowodzenie, ani sukes. Bogobojni podejmuj¡ dziaªania jako ±rodek odda-wania zi Bogu, rezultaty za± pozostawiaj¡ Bogu. Wiedz¡ bowiem, »e s¡ tylkonarz�dziami w r�kah Boga."Z tego powodu moim duhowym elem wskazanym przez Sai Bab� jestwywa»ona aktywno±¢, wolna od wpªywu pohwaªy zy nagany, od ozekiwa«i wstrz¡sów i o�arowana Bogu jako zzenie Go. Gdybym hiaªa praowa¢dla Sai Baby i pomaga¢ w Jego misji poprzez Jego organizaj�, musiaªabymnauzy¢ si� sªu»y¢ bezinteresownie tak, jak tego ozekuje. Musz� zosta¢ na-uzona jak powierzy¢ si� Woli Boga; inazej moje ego, zamiast o�arowaniawszystkiego Bogu, b�dzie praowa¢ dla mojej korzy±i.Nie h� zostawia¢ wra»enia, »e okres ten przeszªam w stanie ±wi�to±i.Mówi¡ aªkiem szzerze, tylko dzi�ki temu »e min�ªo pi�tna±ie lat od tamtegozasu, mog� o tym do±wiadzeniu pisa¢ obiektywnie, kªad¡ naisk na nauki



20 WIZJA SAISai, a nie na moj¡ niedol�. Ponadto, dopiero teraz dostrzegam ogromne zmianyw moim zahowaniu, które wyst¡piªy jako bezpo±redni skutek tej horoby inauk Sai.Pomi�dzy marem 1976 r. a wrze±niem 1980 r. moje zdrowie poprawiaªosi� bardzo wolno. Baba umie±iª mi w gªowie »yw¡ wag� do mierzenia nie-równowagi. Je±li przesadzaªam w jakikolwiek sposób, jej szalki koªysaªy si�.Nast�powaª nawrót horoby i musiaªam sp�dzi¢ tydzie« zy dwa w ªó»ku ze-kaj¡ na ustanie odzuia koªysania w gªowie. Obrabowywaªo mnie to z siª.Staªam si� przygn�biona. Taka byªam wym�zona t¡ hronizn¡ horob¡.ÿCh�tnie zno±ie strat� i smutek; wzmaniaj¡ one wasz¡ osobowo±¢. Zawszeszukajie ±wiatªa; b¡d¹ie peªni ufno±i i zapaªu. Nie ulegajie rozpazy |ona nigdy nie sprowadza dobryh skutków. Jedynie pogarsza sytuaj�, gdy»zaiemnia intelekt i pogr¡»a was w w¡tpliwo±iah."W tym zasie Jego sªowa padaªy na gªuhe uszy. Nie mogªam ju» dªu»ejreagowa¢, ani nie hiaªam si� poddawa¢. Chiaªam jakiej± ulgi! Straiªamnadziej� i popadªam w rozpaz. Wygl¡daªo na to, »e ni o zrobiªam nie byªoskutezne. Woªaªam do Niego o lito±¢.Mój lekarz ponownie przyj¡ª mnie do szpitala na dalsze badania. Min�ªokilka lat, mo»e wi� pojawiªo si� o± nowego; badania jednak nizego nie wy-kazaªy. O Bo»e | my±laªam | zy ja podoªam »y¢ z tym ju» na zawsze?Pó¹niej tego samego dnia, mój lekarz poradziª bym porozmawiaªa z psy-hiatr¡. Dr Soto w i¡gu pi�iu minut postawiª diagnoz�, »e moja horobato depresja. Spytaª zy kto± w mojej rodzinie ierpiaª na depresj�. Odpowie-dziaªam: ÿTak, moja matka. Przez 25 lat braªa lekarstwa". Powiedziaª mi,»e depresja jest dziedzizna i »e w mózgu miaªam rozstrój hemizny. Ostat-ni¡ rzez¡ jak¡ pragn�ªam usªysze¢ byª kolejny rozstrój, NIERÓWNOWAGA!Obieaª mi popraw� w i¡gu kilku tygodni po za»yiu ±rodków przeiwdepre-syjnyh.Trudno mi byªo przyj¡¢ t� diagnoz�. Jak ten lekarz mógª da¢ mi odpowied¹w i¡gu pi�iu minut, gdy inni nie potra�li przez ztery lata? Czy lezenie mo-gªo by¢ a» tak proste jak poªkni�ie piguªki po tyh wszystkih metodah, którewypróbowaªam? Powróiªy wspomnienia. W suterenie uprawiaªam przeni�,robiªam wyi¡g ze ¹dziebeª i piªam go odziennie. Przez dwa tygodnie po±i-ªam o wodzie i soku z arbuza. Zmieniªam sposób od»ywiania si� uwzgl�dniaj¡w dieie zdrow¡ »ywno±¢ i wykluzaj¡ biaªy ukier, skrobi�, m¡k� i sól. Bra-ªam witaminy. Praowaªam nad swoj¡ mentaln¡ sylwetk¡, wizualizowaªamozdrawianie komórek itd., itd.Nast�pnie zadaªam sobie pytanie: zy wielbiiel znajduj¡y si� na ±ie»eduhowej mo»e by¢ przygn�biony? Jak wielki to ios dla mojego ÿego" i mojegowyobra»enia wielbiiela! Czy ju» ni nie ujdzie uwadze tego o tysi¡u ozui uszu? Przez te minione lata mojej horoby oskubaª mnie z egoistyznegoobrazu kobiety, »ony i matki. Tymzasem mój obraz wielbiiela wymykaª misi� niezauwa»ony przez moje ±wie»o wytrenowane ÿsokole oko".Trudno byªo mi uwierzy¢, »e spo»yie pastylki mogªo sprawi¢ »e pozuªamsi� a» tak znaznie lepiej i przynie±¢ ulg� mojemu zn�kanemu umysªowi. Uzna-ªam, »e Sai Baba uzyniª ud i byªam tak szz�±liwa, »e rozstrój uha wewn�trz-nego wreszie si� ustatkowaª. Jak»e wtedy byªam i teraz jestem wdzi�zna za



CHOROBA 21Jego lito±¢. Dzi�kowaªam Mu i pod niebiosa Go wysªawiaªam.W nast�pnyh pi�tnastu latah, symptomy tej horoby wraaªy jeszze,hoia» ju» nie tak powa»ne, i przypominaªy mi, »e o± w moim »yiu jestniezrównowa»one. Podzas osobistego spotkania Sai Baba powiedziaª mi, »emnie ulezy. Jestem pewna, »e nast¡pi to wtedy, gdy Jego pomo w postaiudzielanyh mi nauk przestanie mi by¢ tak niezb�dna. Poddanie si� Woli Panazamiast ÿmojej" jest lekj¡, której nie nauz� si� przez jedn¡ no. Mówi On:ÿPo to, by zrodziªo si� drzewo, urosªo i w ko«u daªo wam owoe, potrzebatrzeh zasadnizyh rzezy. S¡ to: wiatr, deszz i ziemia. Jeszze bardziejod nih istotne jest nasienie. Je±li nie ma ziarna to, nawet gdy mamy pozo-staªe niezb�dne skªadniki w postai ziemi, deszzu i wiatru, nie dozekamy si�drzewa. W analogizny sposób, dzi�ki sankalpie (pragnieniu) Pana w ±wieiezostaje stworzony zªowiek. Czªowiek przyhodzi na ten ±wiat jak gdyby z na-sienia. W przypadku ka»dego zªowieka jego sankalpa, która go stwarza, jestjak nasienie. Dopóty, dopóki w zªowieku jest sankalpa albo pragnienie, niemo»e on unikn¡¢ narodzin. W dniu, w którym stanie si� aªkowiie wolnym odswojej sankalpy albo pragnienia, b�dzie on te» wolny od narodzin. Aby wej±¢na t� ±wi�t¡ ±ie»k� »yia bez pragnie«, musi odda¢ siebie. Czªowiek h¡ysi� odda¢ napotyka jednak pewne przeszkody. Ka»dy rozumie, »e w tym ±wieienie mo»na ªatwo i bez wylegitymowania si� wej±¢ do domu osoby wpªywowejalbo kogo± na wy»szym stanowisku. Przy wej±iu do takiego domu natknieiesi� na stra»nika lub kogo±, kto spyta jak¡ maie spraw� do wªa±iiela.Skoro istniej¡ ogranizenia ustalaj¡e zasady wst�powania do domu osobyposiadaj¡ej sko«zon¡ wªadz�, zy nie ma takih zasad reguluj¡yh waszewej±ie do Jego domu? Je±li heie wej±¢ do paªau mokszy albo wyzwole-nia, stwierdziie, »e s¡ tam dwaj stra»niy. Wej±ie to jest miejsem, gdzieo�arujeie siebie i mo»na je nazwa¢ bram¡ oddania. Owyh dwóh stra»nikówto ±rama (wysiªek) i dama (ierpliwo±¢). Oznaza to, »e musiie dokona¢wysiªku i mie¢ ierpliwo±¢. S¡ to wªa±nie dwaj stra»niy u drzwi. Jakkolwiek»arliwie by±ie nie o�arowali siebie w oddanie, nie b�dzieie mogli wej±¢ domieszkania Boga bez ±ramy i damy."



22 WIZJA SAIÿNie byªo nikogo, kto wiedziaªby kim jestemdopóki nie stworzyªem ±wiatadla wªasnej przyjemno±i, jednym sªowem.Natyhmiast wyrosªy góry,natyhmiast ruszyªy rzeki,ziemia poni»ej, niebo u góry,oeany, morza, l¡dy i dziaªy wodnesªo«e, ksi�»y, pustynne piaskipojawiªy si� znik¡dby ±wiadzy¢ o Moim istnieniu.Potem przyszªy wszystkie formy,istoty ludzkie, zwierz�ta i ptaki,sªysz¡e, mówi¡e, lataj¡e.Pierwsze miejse darowano Ludzko±ia Moja wiedzazostaªa umieszzonaw umy±le Czªowieka." BABA



INDIE
ÿBabo, leimy", krzykn�ªam w duhu gdy koªa samolotu odrywaªy si�od pasa startowego, ze ±wiadomo±i¡ »e zanim wró� do St. Louis do±wiadz�Boga w ludzkiej postai. W iho±i pomodliªam si� o bezpiezn¡ podró»i mentalnie okryªam moj¡ rodzin� Jego miªo±i¡ i ªask¡ prosz¡ Go o opiek�nad nimi w zasie naszej nieobeno±i. Byli±my z Robertem bardzo podnieeni!Trudno byªo uwierzy¢, »e w ko«u wyje»d»ali±my do Baby. Od kiedy Sai daª osobie zna¢ przed trzema laty, po ihu marzyli±my o tym dniu. Ciekawa jestemjak dªugo nasze dusze zekaªy na t� sposobno±¢?Modliªam si� o mo»liwie najwi�kszy nasz po»ytek z tej wizyty. Tak bardzopragn�ªam dowiedzie¢ si� od Boga jak zosta¢ Bogiem. Chiaªam wªasny domnapeªni¢ t¡ sam¡ miªo±i¡, która jest w Jego domu. T�skniªam za do±wiad-zaniem odziennego »yia a±ramu i zwielokrotnieniem duhowej atmosfery wmoim domu. Miaªam przed sob¡ ele. Jedynie Bóg wie jak bardzo nasz dompotrzebowaª atmosfery duhowo±i. Rozparªam si� wygodnie w moim siedze-niu z jasn¡ ±wiadomo±i¡ wªasnyh my±li i odzu¢. Delektowaªam si� t¡ hwil¡,jak gdyby byªa to najwspanialsza uzta jak¡ kiedykolwiek prze»ywaª mój smaki byªam szz�±liwa.Sai Baba mówi, »e »adna osoba nie mo»e Go odwiedzi¢, o ile nie zostaªaprzeze« osobi±ie wezwana. Zanim podj�li±my t� podró», mieli±my do rozwi¡-zania trzy problemy: dziei, moje zdrowie i pieni¡dze. Pat i Brian, wielbiieleBaby, zaoferowali opiek� nad dzie¢mi | byª to z ih strony naprawd� wspa-niaªy sªu»ebny akt. Nast¡piªa poprawa mojego zdrowia, a Robert otrzymaªmo»liwo±¢ wzi�ia po»yzki na podró» z kredytowego stowarzyszenia w swojejpray.Po»yzka ta byªa maª¡ inwestyj¡ w Boskie dywidendy, jakie mieli±myotrzyma¢ z podró»y do Baby. Mono wierz�, »e pieni¡dze nie mog¡ by¢ wy-mówk¡ na i¡gªe odkªadanie wyjazdu do Sai Baby. ÿPieni¡dze to tylko artykuªzamienny", powiedziaª Robert. ÿJednego dnia s¡, nast�pnego ju» ih nie ma.S¡ równie nietrwaªe jak ten nasz ±wiat. Ale do±wiadzenia z wyprawy do SaiBaby b�d¡ trwaªy wieznie".Je±li szzerze pytamy Go z gª�bi naszego sera, zy mo»emy Go odwiedzi¢,On »yzenie to speªnia. By¢ mo»e nie w tej hwili, któr¡ sobie upatrzymy,ale nast¡pi to, gdy On zehe aby±my pojehali. Baba mówi: ÿWielu jest23



24 WIZJA SAIwoªanyh, lez niewielu wybranyh". Mo»e razej: wielu jest wybranyh, aleniewielu deyduje si� na odzew. Pragnienie i deyzja pojehania s¡ nasze.Kiedy ju» powiemy ÿTak", On staje si� odpowiedzialny za speªnienie tego»yzenia. Postawienie pierwszego kroku wymaga wiary i odwagi, ale to naszymwyborem jest sta¢ si� jednym z nieliznyh wybra«ów. Ile razy w naszym»yiu pozwalamy szz�±liwym okazjom prze±lizn¡¢ si� nam mi�dzy palami?Tej szansy nie dokªadaj do swojej listy.Ryk silników samolotu izoluje umysª od zewn�trznyh d¹wi�ków i stwarzasprzyjaj¡¡ atmosfer� na zagª�bienie si� w sobie. Tak te» zrobiªam. Byª toWielki Tydzie«, Wielki Czwartek 1979 r. i mieli±my nadziej� by¢ na naszympierwszym dar±anie w Niedziel� Wielkanon¡. Z jakiego± powodu Wielki Ty-dzie«, któru przypada w maru lub kwietniu, w naszej przeszªo±i zaznazaªwa»ne duhowe wydarzenia. Pami�taªam, »e w 1969 r. podzas Wielkiego Ty-godnia miaªam wizj� przyszªo±i i dowiedziaªam si�, »e Baranek, Chrystus, byªna ziemi w ludzkiej postai. Siedem lat pó¹niej, w maru 1976 r., Sai przed-stawiª si� jako Baranek, Ba{Ba, »yj¡y w Indiah w ludzkiej postai. Kilkatygodni pó¹niej moja horoba osi¡gn�ªa absolutny szzyt w zasie WielkiegoTygodnia i »ywo jeszze pami�tam jak sp�dzaªam Wielki Czwartek, Pi¡tek iSobot� uzepiona stóp Jezusa i Baby, gdy» byªam przestraszona i hora. Terazznowu Wielki Tydzie« a my wyje»d»amy do Sai Baby.Miaªam nadziej�, »e symbolizm ±mieri Chrystusa przedstawiaª dla nas±mier¢ naszyh ego, a Jego zmartwyhwstanie byªo znakiem, »e Sai Babawskrzesi nas do boskiego dziedzitwa, ku Samorealizaji, ostateznego eluwszystkih dusz, ostatniej drogi do domu.Nasze pierwsze zetkni�ie si� z Indiami nast¡piªo na lotnisku w New Delhi.Byªa 3 godz. rano i byli±my wyzerpani. Rozgl¡daªam si� za miejsem na odpo-zynek po i�»kiej przeprawie z elnikami. Nie byªo tam dywanowyh podªóg,ani obijanyh siedze«. Wszystko byªo surowe. Zauwa»yªam, »e niektórzy Hin-dusi spali na podªodze opatuleni jakim± przykryiem. Zastanawiaªam si� zynie zrobi¢ tak samo. Mono tkwiªo w mojej ±wiadomo±i nastawienie by nieurazi¢ ih zwyzajów moim zahowaniem. Zostaªam na ten punkt uzulonai u±wiadomiona przez Rad� Sathya Sai Baby w Amerye i przez wielu wiel-biieli, którzy odbyli tak¡ podró» przed nami. W ko«u zdeydowaªam si�gdzie± spoz¡¢. Zestawiªam nasze dwie du»e, twarde i pªaskie walizki w form�dªugiego ªo»a, przykryªam si� i zasn�ªam na kilka godzin | do zasu naszegoodlotu do Bangalore.Wze±niej zaªatwili±my sobie taksówkarza imieniem Singh, umawiaj¡¢ si� znim, »e b�dzie zekaª na nas na lotnisku w Bangalore. Posªali±my mu zdj�ie.Uieszyli±my si� widz¡ go ozekuj¡ego. W peªni polegali±my na jego wyzu-iu i pomoy w tym obym i nowym kraju. Singh oznajmiª nam, »e Sai Babajest w Prasanthi Nilayam, dlatego postanowili±my sp�dzi¢ t� no w Bangalore,aby odpoz¡¢ przed ostatnim etapem naszej podró»y. Udali±my si� wprost dohotelu Shilton | zbyt zm�zeni by si� zastanawia¢ b¡d¹ rozgl¡da¢, ale bardzoszz�±liwi, »e jeste±my tak blisko Sai Baby.Singh powiedziaª nam o dwóh Wªoszkah, które hiaªyby pojeha¢ z naminast�pnego dnia. Podaª nam numer ih pokoju i po odpozynku przedsta-wili±my si� im. Singhowi przekazaªam do kupienia spis najniezb�dniejszyh



INDIE 25artykuªów, które hieli±my zabra¢ ze sob¡.Odwiedzili±my Wªoszki proponuj¡ im nasz¡ pomo w ka»dym wzgl�dzie.Jedna z kobiet byªa aªkowiie niewidoma, a druga z�±iowo. Ta druga mówiªanieo po angielsku. Kobiety te dowiedziaªy si� o Sai Babie z artykuªu w jakiej±wªoskiej gazeie i natyhmiast przyjehaªy »eby si� z Nim spotka¢. Starali±mysi� odpowiedzie¢ na ih pytania. Sami b�d¡ tu po raz pierwszy opierali±mysi� na tym, o zasªyszeli±my, a nie na wªasnyh do±wiadzeniah.Spytaªam je zy znaj¡ reguªy ubierania si� w a±ramie. Okazaªo si� »e nie,wi� poinformowaªam je, »e Sai Baba »yzy sobie aby wszystkie kobiety byªyw peªni okryte. Mog¡ kupi¢ sobie sari albo dªug¡ koszul� lub dres, lez nogimusz¡ by¢ zasªoni�te. Je±li wybior¡ dres, b�d¡ potrzebowaªy jeszze szala lubdu»ej husty aby zakry¢ ramiona. Kobiety zdeydowaªy si� naby¢ sari, a jaobieaªam wrói¢ pó¹niej i pomó im je zaªo»y¢.Wezwaªy mnie po dokonaniu zakupów. Dot¡d tylko dwukrotnie zakªada-ªam sari z pomo¡ hinduskiej przyjaióªki, Kamal, w St. Louis. Daleko mi byªow tym do biegªo±i. Zaz�ªam od niewidomej i »artem powiedziaªam ÿMusito by¢ perfekyjny przykªad niewidomego prowadzonego przez niewidomego".�miaªy±my si� wszystkie i hihotaªy±my, gdy owijaªam je nieko«z¡ymi si�metrami materiaªu.Nast�pnego dnia rano przeszªy paradnie do taksówki, a ja byªam wprostozarowana tym, jak wspaniale si� prezentowaªy. Wydawaªy si� bardzo szz�-±liwe, »e s¡ ubrane wªa±iwie na a±ram Sai Baby. Podziwiaªam ih odwag� izdeydowanie.W Indiah byªo wtedy lato i, bior¡ pod uwag� wielkie upaªy, Singh pora-dziª nam wze±nie wyruszy¢ w drog�. Wyjehali±my okoªo 5{tej rano w Nie-dziel� Wielkanon¡. Prawie wszystkie moje zmysªy zalewaªy obe wra»enia |widoki, d¹wi�ki, zapahy, ubiory, j�zyk i po»ywienie.Ulie byªy ruhliwymi arteriami zatªozonymi samohodami, taksówkami,autobusami, rikszami, lud¹mi, rowerami, krowami, psami, motoyklami itd.Nie dostrzegaªam absolutnie »adnego skªadu zy porz¡dku w reguªah ruhu.Wygl¡daªo to razej na jaki¡± yrkow¡ parad�. Samohody bezustannie tr¡biªywywoªuj¡ wielki haªas. Wyruszaªam wi� peªna w¡tpliwo±i, ale uznaªam»e skoro przebyli±my bezpieznie 12 000 km w r�kah Sai Baby, te ostatniekilometry nie mog¡ nam zaszkodzi¢. Usiadªam wi� wygodnie, rozlu¹niªam si�i postanowiªam ogl¡da¢ to przedstawienie!Wkróte seneria ulegªa diametralnej zmianie z zam�tu miejskiego »yia nakrajobraz wiejski. Czuªam si� jak przeniesiona w wehikule zasu o aªe wiekiw przeszªo±¢. Krowy i owe hodziªy bezªadnie po drodze, a kobiety nosiªywod� na gªowah. Na polah przy pray widzieli±my wozy i pªugi zaprz�gni�tew woªy, a maªe, kryte strzeh¡ haty zbite w gromadki tworzyªy siedliska wiej-skie. Od zasu do zasu spotykali±my przy drodze ko±ioªy i ±wi¡tynie. Styl»yia wiele mówiª o ubóstwie i prostoie. Nigdzie nie byªo sªupów telegra�z-nyh, tabli informayjnyh ani elektryzno±i. Kobiety gotowaªy na otwartymogniu, sk¡d o tyh wzesnyh godzinah dobywaª si� dym unosz¡y si� nadka»d¡ wiosk¡. Dzie« tutaj zazynaª si� wze±nie, aby wykorzysta¢ hªodn¡por� poranka.Kraina byªa zasadnizo równinna z pasmami niskih pagórków i okazjonal-



26 WIZJA SAInymi skupiskami gªazów, jak gdyby wyrwanyh z wn�trza ziemi | niektóreaªkiem poka¹nyh rozmiarów. Od zasu do zasu mijali±my rz�dy drzew ro-sn¡yh wzdªu» drogi, które zapewniaªy ie« dla liznyh podró»ników. Samadroga byªa wyboista, a niekiedy w ogóle brakowaªo jej nawierzhni | tylkogruzy i mnóstwo kurzu.Drogi budowano tutaj gªównie siªami ludzkimi. Nie byªo »adnyh koparekzy spyhazy, które s¡ na porz¡dku dziennym na mi�dzystanowyh autostra-dah Ameryki. Miejsowi robotniy dªugie godziny wysiadywali w kuki przywi�kszyh gªazah i za pomo¡ maªego mªotka i dªuta kruszyli wi�ksze kamie-nie na »wir. Podzas gdy koªa naszego pojazdu tozyªy si� po twardej drodze,ja niemal zuªam nieko«z¡e si� godziny pray wielu Hindusów.Wizualne porównanie tego stylu »yia z obrazem wysoko rozwini�tej teh-niki i rozlegªej siei autostrad w Stanah Zjednozonyh wyryªo w moim umy±lesilne ±lady. Obraz ten przywoªywaªam pó¹niej wielokrotnie staraj¡ si� zaak-eptowa¢ i zrozumie¢ ludzi w tym staro»ytnym kraju, w Indiah.Panie z Wªoh pytaªy w jaki sposób b�d¡ mogªy zobazy¢ si� z Sai Bab¡.Powiedzieli±my im, »e Baba dwukrotnie w i¡gu dnia, rano i wiezorem, udzieladar±anu. Dar±an oznaza widzenie ±wi�tej osoby i przyj�ie jej bªogosªa-wie«stw. Wszysy zbierali si� na piaskah przed Mandirem zyli ±wi¡tyni¡.Znajdowaª si� tam obszerny ogrodzony pla, na którym siedzieli wielbiiele.Podzas dar±anu Baba idzie wzdªu» przedniego rz�du, zbiera listy, bªogosªawipodsuwane mu artykuªy i zasami rozmawia i wybiera ludzi na bardzo enioneinterview, spotkanie w w¡skim gronie.ÿJak mogªyby±my dosta¢ si� na takie spotkanie?" spytaªy. Tylko sam Babawybiera podzas dar±anu. Zwykle nikt nie wie, kto b�dzie tym szz�±liwemdopóki nie powie ÿGO!" (ID�!). Powiedziano nam, »e zale»y to od naszejprzeszªej i obenej karmy (sumy uzynków), zysto±i sera i �aski Baby. Je±lizbli»y si� do was podzas dar±anu, mo»eie poprosi¢ Go o interview (wyma-wiaj¡: ÿinterwiuª").Dojehali±my krótko po porannym dar±anie, dlatego na zobazenie Babymusieli±my zazeka¢ do wiezora. Zgªosili±my si� w biurze zakwaterowa«, gdzieprzydzielono nam pokój w Prasanthi West (Zahodnim Prasanthi). Otrzyma-li±my tradyyjny dwupokojowy apartament: sypialni� z przylegªym pomiesz-zeniem toaletowym. Wygl¡daªo to jak ameryka«ska suterena | wszystkobyªo ementowe, a pomieszzenia maªe. Obok toalety u»ywanej do k¡pieliznajdowaª si� kran z wod¡. Tutaj nazywa si� to ÿk¡piel¡ wiadrow¡". Wia-dro napeªnia si� wod¡ i kubkiem polewa iaªo. Jest to aªkiem ywilizowanysposób, a przy tym zapewnia oszz�dne wykorzystanie wody, o jest bardzoistotne w tym gor¡ym i suhym klimaie.Jak»e byªam wdzi�zna losowi, »e sze±¢ lat wze±niej zaz�li±my wybie-ra¢ si� na kampingi. Jestem przekonana, »e Baba ju» wtedy przygotowywaªnas na »yie w teraz zastanyh warunkah. Bez tego i�»ko byªoby nam si�przystosowa¢. Dzi�ki wze±niejszej praktye zuli±my si� jak u siebie w domu.Rozªo»yli±my nasze nadmuhiwane materae, rozi¡gn�li±my link� na wiesza-nie bielizny, urz¡dzili±my oªtarz, rozpakowali±my nasz pieyk kampingowy ibyli±my wdzi�zni za hydraulik� w zahodnim stylu.Niebawem poznali±my nasz¡ s¡siadk�, Catherine Braey, kohan¡ dusz�



INDIE 27z Nowej Zelandii. Odpowiedziaªa na nasze pytania i podzieliªa si� swoimiwra»eniami z kontaktów z Sai Bab¡. Catherine byªa staª¡ mieszkank¡ a±ramu.Kiedy z ni¡ rozmawiaªam, miaªam dziwne uzuie, »e Catherine byªa zym± wrodzaju przyszªej mnie i kiedy± równie» ja tutaj zamieszkam.My±l o zamieszkaniu tutaj na staªe wyzwoliªa i¡g pragnie« i wytr¡iªa mniez uwa»nej rozmowy z Catherine. ÿCzy mogªabym w ogóle »y¢ tak prosto? Czymogªabym wytrzyma¢ bez Roberta? W taki sposób mo»na obozowa¢, ale sp�-dzi¢ aªe »yie? Bez oeanu, bez wody, bez gór i bez trawy". Odsun�ªam odsiebie te odzuia i my±li. Nawet na pierwszy rzut oka byªo to dla mnie zbytprzytªazaj¡e, gdy» dopiero o przyjehaªam. Zbyt wiele byªo tu niewiado-myh. A jednak nie mogªam oprze¢ si� moim intuiyjnym przezuiom.Zaprzyja¹nili±my si� od pierwszej hwili. Mieli±my ponadto trzy wspólnemiªo±i: Sai Bab�, Australi� i Now¡ Zelandi�. Zakohali±my si� w iepªyh iprzyjaznyh Australijzykah i ih urokliwym kraju. Nareszie nadeszªa poradar±anu. Wszysy zasiedli w obr�bie Mandiru, a ja znalazªam sobie miejsew pobli»u tylnej ±iany obok kilku uzenni szkoªy Baby dla dziwz¡t. Otrz¡-sn�ªam si�: zy jest to �lm wideo, jaki tyle razy ogl¡daªam, zy rzezywi±ietu jestem?Prawie natyhmiast na werandzie pojawiªa si� pomara«zowa sylwetka.Ujrzenie Jego Boskiej formy poruszyªo mnie do gª�bi. Ból t�sknoty za Jegoobeno±i¡ wzbudziª we mnie potok niekontrolowanyh odzu¢. Staraªam si�stªumi¢ szloh dobywaj¡y si� gdzie± spod »oª¡dka. Nigdy nie do±wiadzyªamt�sknoty ani »adnego innego pragnienia, które dziaªaªoby na mnie tak silnie.ÿT�sknota do Boga i i¡gªa kontemplaja Bosko±i wynika z wrodzonyhbod¹ów maj¡yh swe ¹ródªo w przeszªyh »ywotah".Kiedy podszedª bli»ej, zobazyªam Jego promienny u±mieh. Jest on »y-wym obrazem miªo±i i nieustannie pªyn¡ej ªaski. Choia» ma tak drobn¡postur�, Jego obeno±¢ pot�guje Jego wielko±¢. Ruhy ma rozwa»ne, ±wia-domo±¢ | nadludzk¡. Obserwuj¡ Go podzas wielu dar±anów jak reagujena tak wielu ludzi, tak szybko, tak dokªadnie, nie sposób nie zauwa»y¢, »ejest to nadludzkie zahowanie. Ju» samo to post�powanie stanowi dowód JegoBosko±i.Wyobra¹ie sobie, »e maie odnale¹¢ jedn¡ tylko osob�, któr¡ znaie, wtªumie liz¡ym tysi¡e. I, by rzez nieo skomplikowa¢, mieliby±ie przekaza¢dziesi�¢ komunikatów | nie odzytywanyh lez z pami�i. Sai Baba potra�odnale¹¢ tak wielu z nas, da¢ bezpo±redni¡ odpowied¹ na bardzo osobiste izªo»one problemy podzas gdy my nie wypowiadamy nawet jednego sªowa.Gdyby byª zªowiekiem, ego nie pozwoliªoby Mu na obdarzanie innyh abso-lutn¡ uwag¡.Oto maªy przykªad. Pewien mªody ameryka«ski wielbiiel miaª wspóªpra-owników, którzy po pray zwykli hodzi¢ do baru na piwo. Zapraszali go bysi� do nih przyª¡zyª, a on i¡gle musiaª tozy¢ walk� z ohot¡ pój±ia, wie-dz¡ bardzo dobrze, »e Sai Baba nie pohwala piia alkoholu przez aspirantówduhowyh. Czasem to pragnienie zwyi�»aªo i piª z kolegami piwo. Swamipodszedª do niego podzas dar±anu, popatrzyª na« i powiedziaª: ÿHeinekendzisiaj; Heineken jutro!" Ów mªody m�»zyzna ni nie mówiª Sai Babie o swo-jej batali z h�i¡ na piwo. A jednak te kilka wybranyh sªów niosªy wielkie



28 WIZJA SAIprzesªanie. Sai Baba mówi kilka sªów, a przekazuje aªe akapity. My mówimyakapity, a przekazujemy kilka sªów.Pierwsze ±wiadome do±wiadzenie wszehobeno±i Sai Baby miaªam kilkadni po naszym przyje¹dzie. Gdy Baba podszedª do mnie, zaz¡ª powtarza¢pieszzotliwie: ÿBaba, Baba, Baba". Brzmiaªo to jak kiedy matka na±ladujeswoje dzieko woªaj¡ ÿMamusiu, mamusiu, mamusiu". Wiedziaªam dokªadnieo robi i dlazego. Przedrze¹niaª mnie. W zasie mojej niedawnej horobysp�dzaªam wiele godzin le»¡ na podªodze i wyobra»aj¡ sobie siebie szarpi¡¡dolny brzeg Jego togi, zupeªnie jak dzieko, i woªaj¡ Go po imieniu : : : Whwilah kryzysu zujemy si� tak nieprzygotowani i zale»ni jak dzieko.ÿJe±li lamentujeie w ierpieniu: zy mnie nie sªyszysz?, Moje uszy nasªu-huj¡. Je±li modliie si� z gª�bi sera: zy nie widzisz mojej kl�ski?, ozy Mojeogl¡daj¡ to ±l¡ ªask�. B�d� was hroniª tak, jak powieka hroni oka. B�d�przy was, za wami, przed wami, wewn¡trz i na zewn¡trz, teraz i zawsze".Po dar±anie Swami wzi¡ª kilku szz�±liwów do ±rodka na interview. WMandirze zaz�to ±piewa¢ bhad¹any sªawi¡e Boga, gdy tymzasem Sai siedziaªw swoim fotelu wtóruj¡ do rytmu ruhami r¡k. Bhad¹an jest pie±ni¡ na ze±¢Boga.ÿNie wszysy zdaj¡ sobie spraw� z moy i skutezno±i reytaji imieniaPana. Pierwszym wymogiem jest zysto±¢ my±li, sªowa i zynu. O imieniu,które wymawia j�zyk, powinien medytowa¢ umysª. To o jest wymawiane io którym si� rozmy±la, powinno by¢ podkre±lane klaskaniem r¡k. Ta potrójnakonentraja na Boskim imieniu | jedno±¢ umysªu, mowy i zynu | ozyszzasere i jest od»ywk¡ dla uzu¢ oddania. Bhad¹any, które si� ±piewa, przenikaj¡przestrze« w formie fal d¹wi�kowyh i wypeªniaj¡ atmosfer�, przez o ozysz-zaj¡ aªe otozenie. Oddyhanie w tak uszlahetnionej atmosferze ozyszzanasze sera. Reytaja imienia Pana jest proesem dawania i brania. �piewa-nie imienia Pana powinno sta¢ si� praktyk¡ wzajemnego dzielenia si� rado±i¡i ±wi�to±i¡. Nale»y pami�ta¢, »e d¹wi�ki jakie wydajemy rozbrzmiewaj¡ w at-mosferze. Prze»ywaj¡ zas ih formowania, pozostaj¡ w eterze na staªe jakofale.Dzisiaj atmosfera jest zaniezyszzona wulgarnymi i rozpustnymi d¹wi�-kami. Powoduje to rodzenie si� zªyh my±li i uzu¢, które prowadz¡ do zªyhuzynków. Je±li mamy mie¢ zyst¡ atmosfer�, musi ona wpierw zosta¢ wypeª-niona ±wi�tymi d¹wi�kami, a w tym elu koniezne jest kultywowanie zysto±iw my±li, sªowie i zynie.Wspólnego ±piewania bhad¹anów nie nale»y traktowa¢ jak rozrywk�. Kiedytysi¡e osób zbiera si� na ±piewy, wszysy powinni by¢ pohªoni�i tym nabo»-nym proesem i wzniosªo±i¡ tego prze»yia. �piew powinien by¢ »ywy i odsera, nie za± mehanizny, od niehenia i nieinspiruj¡y. Powinny zawiera¢si� w nim uzuia, melodia i rytm. Jak¡ rado±¢ mo»na prze»y¢, gdy wszysy±piewaj¡ hóralnie z tymi samymi odzuiami, t� sam¡ melodi� i w tym samymrytmie! Gdy jest taka zgodno±¢, wtedy mo»na do±wiadzy¢ Bosko±i".Po bhad¹anah powoli poszli±my z Robertem do naszego pokoju, dziel¡ si�wra»eniami z pierwszego dar±anu. Sai wzi¡ª od Roberta listy od wielbiieli zSt. Louis. Byli±my bardzo zm�zeni, ale te» bardzo szz�±liwi. Byªa to duhowaWielkano, radowanie si� w obeno±i Pana, Sai Baby. Zjedli±my kilka owoów



INDIE 29i orzehów i poªo»yli±my si� do spokojnego snu.Dzie« w Prasanthi zazynaª si� wze±nie. Rozpozynaªo omkar w Mandi-rze. Omkar to dwudziestojednokrotne ±piewanie mantry Om, po którym na-st�puje suprabatham, hymn na przebudzenie Pana. Po tym wzesnym przywi-taniu Boga wielbiiele ustawiali si� na zewn¡trz w rz�dy, m�»zy¹ni w jednyma kobiety w drugim, do nagarasankirtanu | ±piewania bhad¹anów podzasproesji po terenie a±ramu.Tego rana na dar±anie Baba wielorako mnie pobªogosªawiª. Patrz¡ Mu wozy spytaªam zy mogliby±my pój±¢ na interview. Pogªaskaª mnie po gªowiei powiedziaª:| Tak, wezm� i� na interview.Wzi¡ª listy od mojej rodziny i pozwoliª mi na padnamaskar. Czuªam si�okropnie skr�powana staraj¡ si� w tymmoim sari pohyli¢ z pozyji siedz¡ejz nogami zª¡zonymi w stylu hinduskim, ale byªam zdeterminowana poaªowa¢Jego stopy.Padnamaskar jest ±wi�tym aktem poaªowania stóp Pana. Jest to symbolpowierzenia naszego »yia woli Boga. ÿNie hodzi tu o poddanie siebie ko-mu± drugiemu. Oddajeie si� sobie samym. Rozpoznanie, »e jest si� Atm¡jest oddaniem si�. Oddanie w rzezywisto±i oznaza uzmysªowienie sobie, »ewszystko jest Bogiem, »e nie ma nikogo kto si� oddaje, »e nie ma nizego dooddania."Nast�pnie Jego r�ka wykonaªa ruh okr�»ny i zmaterializowaª wibhuti i daªje kobieie obok mnie. Widziaªam ud i zdarzyª si� on wprost na moih ozah!Wibhuti jest ±wi�tym popioªem materializowanym przez Sai Bab� z dªoniJego r�ki. Sai Baba u»ywa tego ±wi�tego proszku do �zyznego i duhowegouzdrawiania. Chroni on nas i osªania. Zgodnie z duhowym przepisem Sainale»y za»ywa¢ go odziennie. Lezy on wszystkie shorzenia iaªa, umysªui duha. Kiedy sypie si� z Jego r�ki do naszyh, jest ªadowany Jego zyst¡energi¡; kiedy za»ywamy go doustnie, dziaªa ozyszzaj¡o i lezy wszystkiehoroby.ÿW Upaniszadzie Brihad[aranjaka℄ popióª albo wibhuti przyrównuje si�do pomy±lno±i i duhowego splendoru. Jako talizman zawieraj¡y bosk¡ ta-jemni�, usuwa on te» niebezpieze«stwa i ohrania tego, kto nosi ten ornamentzysto±i Sai. Jest to milz¡y posªanie nieprzywi¡zania i wyrzezenia, uz¡ynajelementarniejszyh kroków sadhany.Wibhuti posiada tak»e aspekt nie±miertelno±i, który zyni go godnym ±rod-kiem oddawania zi Bogu. O�ary uzynione z kwiatów z zasem zwi�dn¡,li±ie wyshn¡, owoe zgnij¡, a woda pozostawiona dªu»ej zrodzi mikroorgani-zmy. Jedynie wibhuti pozostaje niezmienione, gdy» jest to ko«owy produktpi�iu »ywioªów stworzenia. To nasze pragnienia musz¡ zosta¢ zredukowane dopopioªu, a wibhuti jest symbolem tego wyrzezenia i nieprzywi¡zania."Wszystkie dzienne dziaªania w a±ramie stanowiªy przewodni model dopraktykowania po zako«zeniu wizyty. Sai uzy nas jak umoni¢ »yie duho-wymi praktykami, omkarem, medytaj¡, bhad¹anami, duhowymi dyskursami,rozmy±laniem o Panu i wypowiadaniem Imienia. Daje nam On »ywe do±wiad-zenie, dar±an, aby±my praktykowali ÿnieprzywi¡zanie ego". Nie zaj�ªo miwiele zasu by zorientowa¢ si�, »e moje poj�ie pokoju i pogodnej atmosfery



30 WIZJA SAIa±ramu Baby byªo mitem.Dar±an byª ÿdziaªalno±i¡ grupow¡". Gromadziªo si� tysi¡e ludzi z a-ªego ±wiata i wszysy hieli tego samego | siedzenia w pierwszym rz�dzie.Byªo to poletko do±wiadzalne, na którym mogli±my ogl¡da¢ nasz wªasny po-ziom nieprzywi¡zania i zdysyplinowania. Po±ród niektóryh zahowa« ludzibyªo popyhanie, przepyhanie si�, biegi, ±iskanie si� w rz�dah i wyprzedza-nie innyh. Byªa te» a±ramowa polityka sadowienia spejalnyh przyjaióª naspejalnyh miejsah. Na takie post�powanie Baba ozywi±ie nie zezwala.Nie byªy to jednak nowo wypraowane zagrywki | istniaªy one od powstaniaÿego" : : : owego syndromu ÿJA CHC�".Jest to ±wi�ta hwila, gdy wszysy dzielimy ogl¡danie Boga w ludzkiejpostai. Jedno±¢ tego do±wiadzenia, ogl¡dania Boga z innymi, powinnarozwin¡¢ si� do widzenia Boga w innyh.ÿObraz, forma nie jest Bogiem, ale wszystkie formy razem wzi�te, aªo±¢wszystkih form, mo»na przyj¡¢ za Boga. Bóg jest rzezywisto±i¡ formy. Wi-dzimy ±wiat, ale jego rzezywisto±i nie dostrzegamy. Rzezywisto±i¡ jest Bóg.Mo»na zauwa»y¢, »e prawda kryj¡a si� za ka»d¡ form¡ jest Bogiem. Je±li kto±ju» raz dojdzie do takiego postrzegania, nigdy nie zostanie ono utraone. Cho-ia» b�dzie on dalej widziaª formy, zawsze b�dzie ±wiadomy prawdy, rzezywi-sto±i."Dar±an jest lekj¡, na której mo»emy do±wiadza¢ i praktykowa¢ nauki Sai.W±ród tematów lekji s¡: dysyplina, rozró»nianie, nieprzywi¡zanie, dostrze-ganie Boga w rzezah nieprzyjemnyh i praa nad sob¡. Ni»ej przytazamkrótkie opisy nauk Swamiego dotyz¡yh tyh tematów.Dysyplina| ÿAby w tym ±wieie wykonywa¢ jak¡kolwiek pra� potrzebnyjest porz¡dek i dysyplina. �adna praa, któr¡ wykonaie bez zdysyplinowania,nie przyniesie dobryh wyników. Pewna dysyplina jest koniezna. To, orz¡dzi ±wiatem, to regulaja oparta o prawo, dysyplina. Tego typu kontrolasiebie samego jest jak tapas (dysyplina duhowa). �yie, w którym nie madysypliny i kontroli, pewnego dnia zako«zy si� niepowodzeniem i upadkiem.Je±li odejdzieie od tapasu, zyli znajdzieie si� w pata (zej±iu), oznaza¢to b�dzie wasz upadek. Musiie dostrze prawd� i» dysyplina i ogranizanieludzkiej natury s¡ koniezno±i¡. Pewne prawa kontroluj¡ tak»e pi�¢ »ywioªów,które skªadaj¡ si� na ziemi�. Nawet niesko«zony oean porusza si� w ramahpewnyh praw i reguª. Ludzkie »yie w konte±ie aªego ±wiata jest zaledwiejego z¡stk¡ i dlatego musi by¢ regulowane."Zdolno±¢ rozró»niania | ÿJest w was jeszze jedna siªa, przez któr¡dziaªa Bóg, a jest ni¡ rozró»nianie. Siªa ta musi by¢ u»ywana do odrzuaniazªyh zynów. Mo rozró»niania bowiem wie o jest wªa±iwe, a o zªe. Zªepragnienia s¡ Bogiem przesªoni�tym przez maj�, podzas gdy zdolno±¢ rozró»-niania dobra od zªa jest Bogiem mniej przesªoni�tym maj¡. Rozwagi i wy»szegorozs¡dku u»ywajie w elu odró»niania rzezywistego od nierzezywistego."Nieprzywi¡zanie (wajragja) | ÿWajragja oznaza ¯wyrzezenie® | niewyrzekanie si� wªasno±i i zwi¡zków rodzinnyh, lez uhwytu w jakim trzymawas umysª i »ywione przeze« pragnienia. Spalie do na zawi±¢, pyh� i »¡dze,a sera napeªnijie bezinteresown¡ Miªo±i¡. Jak mo»eie by¢ przydatni innym,je±li i¡gle powtarzaie ¯moje, moje®? Po±wi�enie jest ¯sol¡® »yia."



INDIE 31Dostrzeganie Boga w rzezah nieprzyjemnyh. Dr Hislop, prze-wodniz¡y ameryka«skiej Rady Sathya Sai Baby spytaª Bab�: ÿNa zympolega sztuka takiego patrzenia, »e widzi si� Pana nawet w nieprzyjemnyhi przykryh osobah?" Baba odparª na to: ÿB¡d¹ ±wiadom, »e Pan jest na-wet w serah osób nieprzyjemnyh. Miej ten aspekt w pami�i i z aªej siªystaraj si� traktowa¢ tak¡ osob� z tego punktu widzenia. Z zasem owa osobazareaguje i jej natura ulegnie przemianie. Ludzie widz¡ w innyh dobryh lubzªyh poniewa» nie dostrzegaj¡ peªni tyh osób, lez tylko jedn¡ ih stron�."Samodzielne doiekanie. Pewnego razu Hislop zapytaª Bab�: ÿNa zympolega umiej�tne doiekanie siebie?" Baba odpowiedziaª: ÿWielbiiel mo»e niemie¢ »adnego szzególnego talentu, ale wszysy mog¡ zapytywa¢ siebie zy to,o zamierzaj¡ zrobi¢, jest wªa±iwe zy zªe."Negatywne strony naszego harakteru mog¡ uaktywni¢ si� podzas dar-±anu. Do staryh znajomyh z tego gatunku zalizaj¡ si�: zazdro±¢, zawi±¢,pyha i gniew. Posta¢ Baby jest stuproentowo zysta, dlatego gdy siedzimyw Jego Boskiej Obeno±i, nizym zwieriadªo odbija On nasz¡ wªasn¡ syl-wetk�. Spojrze¢ w lustro jest ªatwo, gdy odbity w nim obraz jest przyzwoity,ale mo»e to by¢ nieprzyjemne doznanie, gdy obraz oka»e si� brzydki. Na sa-mym poz¡tku wi� mo»e to by¢ proes trudny do zniesienia, ale z zasemu±wiadomimy sobie, »e je±li ju» dostrze»emy nasze wady, mo»emy si� z nihwyswobodzi¢ i zast¡pi¢ je zaletami. Ten prosty akt dar±anu mo»e ozy±i¢nasze sera i uzyni¢ nas bardziej podatnymi na odbiór Jego bezinteresownejmiªo±i i dzielenia si� ni¡ z innymi.Jest te» inny el dar±anu. Magnetyzna miªo±¢ Baby przyi¡ga nasze serai systematyznie przybli»a nas do Niego. Po dar±anie zujemy si� tak Mublisy. W jaki± sposób przejawia On w nas pragnienie Jego miªo±i i uwagi.Siedz¡ w dar±anowym szeregu i t�skni¡, odzuwamy �zyznie to, o SaiBaba he by±my rozwin�li | blisko±¢ do Boga. Kiedy zakosztujemy miªo±ii rado±i przebywania w Jego obeno±i, zwi�ksza to jeszze nasze pragnienie±wiadomo±i Boga. ÿMy±l Bogiem".Bab mówi: ÿIstniej¡ trzy etapy poznawania Boga. Jednym jest intelekt,który jest tylko wyobra»aniem, drugim | zbli»enie, a trzeim | unia z Bo-giem. Oto przykªad: Rzeka ª¡zy si� z Oeanem, ale je±li kto± we¹mie sªodk¡wod� rzeki i umie±i j¡ w uszzelnionej torebe plastikowej, a nast�pnie wrzuido Oeanu, nie nast¡pi zmieszanie si� tej wody z Oeanem. Tak¡ sytuaj�mo»na przyrówna¢ do stanu osoby przed przybyiem tutaj (do White�eld alboPuttaparthi); ale po przybyiu w to miejse dzieje si� o± odpowiadaj¡ego sªod-kiej wodzie nie oddzielonej torebk¡ lez ª¡z¡ej i mieszaj¡ej si� z Oeanem.Tutaj mamy etap mieszania si�."Na zewn¡trz mo»e wydawa¢ si�, »e niewiele si� dzieje, gdy niezlizone go-dziny zekamy na podej±ie Swamiego. Mo»emy zosta¢ zwiedzeni i pomy±le¢,»e ta gra ozekiwania ma na elu jedynie rzuenie okiem na Jego drobn¡ po-mara«zow¡ posta¢. Ale to nie jest tak i wyja±niªam ju», »e kryje si� za tymo wiele wi�ej.Mo»na to porówna¢ do góry lodowej pªywaj¡ej w wodah Oeanu Arktyz-nego. Na zewn¡trz widzimy tylko zubek, lez gª�boko pod nim znajduje si�masywna bryªa. Oko dostrzega jedynie wierzhoªek, posta¢ Sai. Za tym jednak



32 WIZJA SAIkryje si� znazenie wewn�trzne | ogrom nauk i praktyk duhowyh. KiedyOn tak obhodzi teren dar±anu, otrzymujemy jeszze jeden niewidzialny dar,który si�ga daleko poza ten zubek. Jego miªo±¢ wzbogaa nas o nadnaturalnydar.ÿZawsze po moim dar±anie poszukajie zaisznego zak¡tka, gdzie mo»eietrwa¢ w spokoju i przyj¡¢ na dobre moje bªogosªawie«stwa. Moja energiapªynie ode Mnie, gdy mijam was. Je±li zaraz potem pójdzieie poroz-mawia¢ z kim±, otrzymana wze±niej energia zostanie rozproszona i niewy-korzystana wrói do mnie. Zapewniam was, »e o»ywieniu i przemianie ulegawszystko, o widz¡ moje ozy. Dzie« po dniu ulegaie powolnej przemianie.Nigdy nie umniejszajie znazenia tego, o dokonuje si� tym aktem dar±anu!Moje hodzenie po±ród was jest darem, o jakim marz¡ Bogowie najwy»szegoNieba, a wy tutaj �ask� t� otrzymujeie odziennie.B¡d¹ie wdzi�zni; Bªogosªawie«stwa, które otrzymujeie, przejawi¡ si� wewªa±iwym zasie. Pami�tajie jednak te», »e od tyh którym wiele dano, wielesi� »¡da!"Przez nast�pne ztery dni Swami ob�ie darzyª Roberta i mnie swoj¡ miªo-±i¡ i uwag¡. Rozmawiaª z nami, podpisywaª nasze zdj�ia, bªogosªawiª naszerzezy, gªaskaª nas po gªowah i pozwalaª nam na padnamaskar. Jak»e przy-jemnie byªo pªawi¢ si� w ieple Jego sªo«a! Pewnego dnia rano Robert wróiªz omkaru z pi�knym wie«em na nasz oªtarz. Poniewa» byªa to nasza pierw-sza girlanda, zaproponowaªam aby o�arowa¢ j¡ Sai w podzi�e za t� udown¡podró».Robert wzi¡ª wienie na dar±an i Swami go przyj¡ª. Byli±my bardzo szz�-±liwi. Byª to krótki dar±an, gdy» ku naszemu zaskozeniu okazaªo si�, »eSwami nagle wyje»d»aª do Bangalore. Wszysy w a±ramie ±piesznie szukalitaksówek i pakowali manatki aby zd¡»y¢ doª¡zy¢ do wyprawy Sai Baby. Mypostanowili±my ten ostatni dzie« sp�dzi¢ w Prasanthi i do Bangalore pojeha¢rano.Wszystkie duhowe proedury a±ramu przebiegaªy po staremu z wyj¡tkiemdar±anów. Tego dnia wiezorem poszli±my na bhad¹any do Mandiru, gdziezauwa»yli±my »e na szyi Shirdi Sai wisiaª wienie wygl¡daj¡y na ten, który±mydali Sai. Wprawdzie nigdy nie pytaªam Swamiego zy byª to ten od nas, aleRobert i ja odnie±li±my to samo wra»enie widz¡ go na oªtarzu. Rozpªakali±mysi� i zapytywali±my: dlazego akurat Shirdi Sai?Ostatnio, po powroie z naszej siódmej podró»y, zapoznali±my si� z prze-powiedni¡ z Ksi�gi Bhrighu, która jest opisana w rozdziale 18. Tekst teninformowaª, »e Robert i ja w poprzednim »yiu byli±my maª»e«stwem i byli-±my wielbiielami Shirdi Sai. Zastanawiali±my si�, zy to nie dlatego Swamizawiesiª t� girland� na szyi Shirdi Sai.



OOTY
Baba w White�eld, w pobli»u Bangalore, miaª gimnazjum dla hªop-ów. Tamtejszy a±ram nosi nazw� Brindavan. Byªa ju» niedziela, a od kiedyprzyjehali±my w pi¡tek rano Baba nie udzieliª »adnego dar±anu. Przybyli±mytu zbyt pó¹no na poranny omkar, gdy» nasz kierowa zaspaª. Baba wªa±niezako«zyª udzielanie dar±anu ze swojego balkonu. Rozeszªa si� pogªoska, »eBaba wyje»d»a do Ooty i wszysy biegli do bramy, »eby otrzyma¢ Jego dar±anz samohodu. Nie znali±my Ooty, ale poniewa» mieli±my tylko trzy tygodniewolnego, hieli±my pojeha¢ za Sai. Staªam w szeregu w seru prosz¡ Bab�o pozwolenie na towarzyszenie Mu w Ooty. Gdy samohód przeje»d»aª Bababyª zwróony do mnie pleami. Wygl¡daªo to tak, jak gdyby mnie ignorowaª,ale ja wiedziaªam lepiej.Spytali±my naszego kierow�, zy mogliby±my pojeha¢ z Bab¡. On od-parª, »e tylko za pozwoleniem Sai. Z pozuiem smutku i pustki opuszzali±myBrindavan, ale poddali±my si� woli Sai gotowi zeka¢ na Jego powrót. Gdywhodzili±my do naszego pokoju w hotelu Shilton, wielbiielka Nany, którazajmowaªa pokój naprzeiw naszego, przyszªa spyta¢ o poranny dar±an. Dla-zego tak wze±nie wróili±my? Powiedziaªam jej, »e Baba pojehaª do Ooty.Zaprosiªa nas do swojego pokoju i powiedziaªa: ÿCzy jeste± pewna, »e mówilio Ooty?" Kazaªa nam spoz¡¢ i zaz�ªa wydzwania¢ do innyh wielbiieli zeStanów. Informaja o Ooty wywoªaªa spore poruszenie.Nany rozmawiaªa z kierow¡ naszej taksówki i dowiedziaªa si�, »e miaªskalezone kolano i dlatego nie hiaª jeha¢ do Ooty. Byªa pewna, »e mypowinni±my jeha¢, tym bardziej »e pozostaª nam ju» tylko jeden tydzie« dopowrotu do USA. Nany zaªatwiªa nam wszystkie sprawy zwi¡zane z podró»¡.Mieli±my zabra¢ si� taksówk¡ z Janie i Janem Nigro | bardzo miª¡ par¡. Nie-zauwa»enie Baba zadbaª o wszystko. Byli±my nowijuszami bez do±wiadzeniawi� pomo innyh wielbiieli byªa dla nas zbawienna.Przed rokiem Swami udzieliª Nigrom ±lubu. Opowiedzieli nam o sobie.Baba zmaterializowaª im obr¡zki ±lubne i daª Janie pi�kne jedwabne sari.Wªa±nie w tym tygodniu obhodzili pierwsz¡ rozni� ±lubu. To niesamowite,»e tyh dwoje ludzi prze»yªo w rzezywisto±i nasze marzenie aby Swami udzie-liª nam ponownego ±lubu i zmaterializowaª obr¡zki. Nigdy nie my±laªam ojedwabnym sari ani o pierwszorozniowej podró»y do Ooty, ale te idee tra-33



34 WIZJA SAI�aªy teraz na podatny grunt by wypiel�gnowa¢ nowe pragnienia | szzególniepo zobazeniu Ooty.Podró» byªa bardzo widowiskowa: siedem godzin jazdy po równinah, przezlasy, d»ungle i góry. Górskie widoki zapieraªy nam deh, a drogi byªy bardzow¡skie. Miªe towarzystwo Nigrów i Brue'ów sprawiaªo, »e podró» sp�dzali±myprzyjemnie. Górski hªód byª prawdziw¡ ulg¡ po letnih upaªah Prasanthi.Wsz�dzie po±ród listowia o sozystej zieleni kwitªy kwiaty. Ni dziwnego, »epodró» Swamiego do Ooty wywoªaªa takie poruszenie.Ootaamund jest niewielkim malownizym miastem wij¡ym si� na sto-kah gór. Ongi± byªa tu górska kwatera Brytyjzyków i letni paªa maharad¹y.Pó¹niej paªa zamieniono na hotel, który jednak nie straiª nostalgii i wspa-niaªo±i tamtyh zasów. Miasto znane jest z uprawy i przetwórstwa herbatyoraz jako o±rodek turystyzny. Tutejszy hªodny klimat przyi¡ga zamo»nyhna urlopow¡ uiezk� przed letnim skwarem.W Ooty mie±i si� szkoªa podstawowa Sai Baby. Poªo»ona jest na zbozugóry wznosz¡ej si� nad zadbanymi ogrodami herbaianymi, z któryh sªynieto miasto. Czuªam si� tu jak w Rajskim Ogrodzie. Kwiaty, wielkie sosny i»ywopªoty zdobiªy drog� wiod¡¡ do szkoªy i ko«z¡¡ si� koªem otazaj¡ymfontann� i ogród.Uzniowie nosili mundurki: br¡zowe krótkie spodenki albo koszule, pod-kolanówki i pomara«zowe swetry w odieniu togi Baby. Pierwsz¡ rzez¡, naktór¡ zwróiªam uwag�, byªy u±miehni�te promienne twarze uzniów. Byªato szkoªa z internatem, wi� dziei byªy oddzielone od rodziów i rodze«stwa,ale mimo to ih twarze ujawniaªy takie szz�±ie.Baba mówi, »e je±li ju» stajemy si� jego uzniami lub wielbiielami i zazy-namy prowadzi¢ zyste »yie duhowe, On staje si� rodziem. ÿZastanówie si�nad imieniem Sai Baba. Sa oznaza ¯Boski®, ai lub ayi oznaza ¯Matka®.Baba za± znazy ¯Ojie®. Imi� to wskazuje wi� na Bosk¡ Matk� i Oja.Wasi �zyzni rodzie mog¡ »ywi¢ do was miªo±¢ z domieszk¡ egoizmu, ale ta¯Matka i Ojie® Sai darzy uzuiem lub udziela upomnienia wyª¡znie w elupoprowadzenia was ku zwyi�stwu w wale o samorealizaj�."Na porannym dar±anie obenyh byªo okoªo stu osób zgromadzonyh przedszkoª¡. Baba strofowaª dwie kobiety obok mnie. Powiedziaª, »e s¡ niedobre!U±miehaªam si� do Niego, a On od zasu do zasu spogl¡daª na mnie. Na-wet podzas udzielania nagany dobrze widozna byªa matzyna sªodyz Boga.Kiedy podszedª do mnie, znów zapytaªam:| Babo, kiedy b�dzie nasze interview?|Tak, tak | odpowiedziaª, a ja poaªowaªam Jego stopy. Gdy spotkaªysi� Jego i mój wzrok, wydawaªo si� »e moje sere skªaniaªo si� do oddania.Napisali±my z Robertem list z zapytaniem, zy mogliby±my pozosta¢ do-datkowo jeszze jeden tydzie«. Swami stan¡ª i przezytaª notk� Roberta, anast�pnie spytaª:| Kiedy wyje»d»aie?| W najbli»szy zwartek.| Czwartek | powiedziaª Baba | jeszze dwa dni.| Tak | odpowiedziaª Robert.| Spotkamy si� jutro | dodaª Baba.



OOTY 35Byli±my naprawd� podnieeni!Zaªo»yªam moje najlepsze sari, przygotowaªam sere na otwarto±¢ i prze-leiaªam moj¡ list� pyta« do Baby. Janie pomagaªa nam zebra¢ si� w sobiena spotkanie z Sai. Powiedziaªa, »e wielokrotnie zdarzaªo si�, »e ludzie szli nainterview z Bab¡ i tam traili rezon. Podkre±laªa wag� byia przygotowanymz list¡ pyta«. Okazja siedzenia przed Panem jest rzadko±i¡, dlatego nale»ydobrze wykorzysta¢ ten zas.Sam wybór pyta« godnyh przedstawienia Swamiemu jest ju» duhowym¢wizeniem. Uzy odró»niania my±li, sªów i zynów. Nadszedª dzie« 24 kwiet-nia 1979 r. Odbywaª si� poranny dar±an. Powietrze byªo zyste i hªodne,a niebo bª�kitne i byª to dzie« naszego interview. W swoim seru wiedzia-ªam, »e byª to nasz zas. Kiedy Baba powiedziaª do Roberta ÿgo" (id¹), mojesere zaz�ªo ªomota¢. Nagle zmi�kªy mi nogi i miaªam trudno±i ze wstaniem.Przydepn�ªam sobie sari i rozsypaªy mi si� kartki, które trzymaªam na udah.Chyba mam atak tremy! Bªagaªam Sai: daj mi prosz� zas na pozbieranie si�: : : Nie h� nizego uroni¢ z tego spotkania.Miaªam wej±¢ jako ostatnia po Babie. Byªo nas dziewi�ioro | poza namijeszze dwóh Hindusów, jedna Hinduska, dwie siostry Hinduski oraz dwieWªoszki, z którymi na poz¡tku dzielili±my taksówk�. Czekali±my w hallu, aw przylegªym pokoju znajdowaªy si� dziei szkoªy Baby. Stoj¡ w szeregahprzed Bab¡ od±piewaªy dwa bad¹any | jeden po angielsku, a drugi w j�zykutelugu. R�kami wykonywaªy ruhy i wygl¡daªy na bardzo zdysyplinowane.Baba obdarzaª dziei swoj¡ sªodyz¡.Po przytuleniu kilku maªyh hªopów Sai zabraª nas do pokoju interview,gdzie znajdowaªy si� krzesªa. Baba pozwoliª nam pozajmowa¢ miejsa, podzasgdy sam rozmawiaª z dwoma Hindusami i Hindusk¡. Radzili si� Sai w sprawahhirurgii. Dawaª mi zas na uspokojenie si�. Nie pami�tam by kiedykolwieksere tak mi ªomotaªo. Po zako«zeniu rozmowy owa trójka ludzi wyszªa izostaªo nas sze±ioro na to godzinne spotkanie.| Sk¡d jeste±? | Baba spytaª Roberta.| Z St. Louis, Babo.| To bardzo daleko | powiedziaª Baba.Swami poleiª Robertowi aby przesiadª si� na lepsze miejse, bezpo±rednionaprzeiw Niego.| Co robisz w harakterze sadhany? | spytaª Swami.| Czytam | wyj¡kaª Robert.| Nie | powiedziaª Baba | do±wiadzenie, do±wiadzenie, do±wiadze-nie.Po hwili spytaª Roberta| Jak si� zujesz?| Jestem lekko wystraszony | odparª Robert.| Jak si� zujesz �zyznie? | u±i±liª Baba.| Boli mnie w kilku miejsah, ale jest to normalne.Swami rozmawiaª z nami jak zatroskany rodzi. Pomagaª nam nawi¡za¢ zesob¡ ludzki kontakt. Rozlu¹nili±my si� nieo. Byªa to rzadka okazja. Ile razysiedzi si� razem z Bogiem, na przyjaielskiej pogaw�de w jego pokoju go±in-nym? Nagle prosta rozmowa wkrozyªa na tematy duhowe, a przewodziªa jej



36 WIZJA SAIBoska natura Sai Baby.Spojrzaª nam w ozy i gestykuluj¡ powiedziaª:| Kim jestem? Czy jestem t¡ r�k¡, t¡ nog¡, tym iaªem, tym umysªem?Nie. Nie jestem »adn¡ z tyh rzezy. Kim wi� jestem? Jestem Bogiem.Zwróiª si� do Roberta i pokazuj¡ palem spytaª: Kim jeste±? Ty jeste±Bogiem i ja jestem Bogiem. Ty i ja to my i my jeste±my Bogiem. Jedynaró»nia mi�dzy nami to to, »e ja wiem o tym, ty za± nie. Bóg jest miªo±i¡.Miªo±¢ jest bardzo wa»na. Bóg jest wszehobeny, jest wsz�dzie. Kohaj aªeJego stworzenie.Kiedy si� urodzisz, nazywaj¡ i� dziekiem, potem matk¡ lub ojem, potemdziadkiem albo babk¡. Ró»nie i� nazywaj¡, ale ty jeste± t¡ sam¡ osob¡. Tosamo dotyzy Boga. Bóg jest jeden, ale nazywany jest rozmaiie. Jest tylkojeden Bóg.Trója w Biblii jest tym samym o hinduska Trója | to adwaita (zasada»e Bóg i Dusza s¡ tym samym). Najpierw jeste± posªa«em Boga. Potemjeste± synem Boga; jest Bóg i ty. Nast�pnie stajesz si� Ojem i wtedy ty i Bógjeste±ie jednym.Ludzie my±l¡, mówi¡ i dziaªaj¡. Jednak ih my±li nie odpowiadaj¡ ih sªo-wom, a sªowa nie id¡ w parze z zynami. My±li, sªowa i zyny musz¡ by±jednym. Pragnienia tworz¡ umysª | je±li nie ma pragnie«, nie ma te» i umy-sªu : : : jest jedynie Bóg. Krzy» reprezentuje przekre±lenie ego, ÿja"4. Odetnijgªow� egu.Przed ±lubem masz dwie nogi, po ±lubie | ztery; syn | sze±¢, órka| osiem. Przybywa powa»ne obi¡»enie obowi¡zkami. Obowi¡zek ma by¢ napierwszym planie | jest to miªo±¢ bez przywi¡zania. Mój m¡», mój syn, mojasiostra. Kim jest to MÓJ zy MOJA? Rozlu¹nij swoje przywi¡zania; ªatwiejjest podró»owa¢ z mniejszym baga»em. Ale obowi¡zek przede wszystkim.Baba zwróiª si� do Roberta:| Kim jeste±? Jeste± zªowiekiem, z�±i¡ ludzko±i. Ludzko±¢ jest bardzozªa. Czªowiek bez moralno±i nie ma harakteru.Nast�pnie spytaª go:| Gdzie jest twoja »ona?Robert wskazaª na mnie. Baba spojrzaª na mnie i roze±miaª si�. (Poniewa»byªam jedyn¡ kobiet¡ z Ameryki, odpowied¹ byªa ozywista, wi� wszysy si�roze±mieli.)| Tak, wiem. Jak si� zuje twoja »ona? | spytaª Baba.| Jest hora | powiedziaª Bob.| Wiem, »e ma kiepskie zdrowie | odparª Baba.| Babo, pomó» mi prosz� | poprosiªam.| Zrobi� dla iebie troh� wibhuti i posypi� i nim gªow� | odpowiedziaªBaba.| Jak¡ wykonujesz pra�? | spytaª Roberta.| Jestem in»ynierem | powiedziaª Bob.| Co robi twoja »ona?| Prauje w domu.4ÿJa" po angielsku to ÿI", które przekre±lone staje si� krzy»ykiem (dop. tªum.).



OOTY 37| Zªo±i si� niekiedy | powiedziaª Baba. Pogroziª mi palem z bªyskiemw oku | Jest skora do gniewu, lez szybko jej to przehodzi. | I dodaª |Emoje.Baba zabraª dwie Wªoszki za kurtyn� i tymzasowo rozdzielili±my si�. Pó¹-niej dowiedzieli±my si�, »e niewidoma kobieta hiaªa dotkn¡¢ wªosów Swa-miego i »e On jej na to pozwoliª. Rozmawiaª te» krótko z dwoma Hinduskamii zmaterializowaª wibhuti.Robert poprosiª o prywatne spotkanie, a Baba powiedziaª »e b�dziemy jemieli w Bangalore.| Czy udzielisz nam ±lubu? | spytaª Robert.| Tak, w Bangalore.Gdzie± w poªowie interview Robert spytaª Bab�, zy mo»emy pozosta¢jeszze przez jeden tydzie«. Ja bªagaªam:| Prosz�, zy mo»emy pozosta¢, Swami?Baba roze±miaª si� i nast¡piªa dªuga przerwa. Potem powiedziaª:| Baba zastanawia si�.| Czy znazy to, »e Baba zastanawia si� nad naszym pozostaniem? |sparafrazowaªam Bab�.| Tak, Baba zastanawia si�.Na zako«zenie naszego interview, Baba podszedª do Roberta i rozkazuj¡-ym tonem powiedziaª:| Zosta«ie i zadepeszujie do domu.Swami wyszedª zza zasªony z dwoma wielkimi torbami wypeªnionymi paz-kami wibhuti. Kobiety uj�ªy ko«e swoih sari, uniosªy je a Baba wªo»yª wibhutido sari. Zrobiªam tak samo, ale Swami powiedziaª:| Nie. W r�e | i napeªniª je.Kiedy sko«zyª rozdziela¢ wibhuti, podszedª do mnie.| Babo, jaka jest przyzyna moih zawrotów gªowy i jak mog� to naprawi¢?On bardzo sªodko uj¡ª moj¡ r�k� i powiedziaª:| Na prywatnym interview w Bangalore.Poaªowaªam Jego r�k�, a On powiedziaª:| B¡d¹ szz�±liwa. Czas jest najwa»niejszy. Nie marnuj ani hwili. Dlawas zas jest bardzo enn¡ rzez¡. �yie jest jak ba«ka mydlana | pªywa wgór� i w dóª. Rado±¢ w nim jest tylko krótk¡ przerw¡ mi�dzy smutkami. Bezsmutku rado±¢ nigdy nie mogªaby zaistnie¢.Zabrali±my ze sob¡ Jego miªo±¢ i rado±¢. Pokój spotkania opuszzali±myprzepeªnieni ±wiatªem energii miªo±i, któr¡ ja±niaªy nasze ozy. Czuªam, »enie id� lez razej pªyn�.Udali±my si� na lunh i opowiedzieli±my Janie i Janowi o naszym spo-tkaniu. Byli±my bardzo wdzi�zni, »e byª kto±, z kim mogli±my podzieli¢ si�tym prze»yiem. Po posiªku poszli±my do naszego pokoju, usiedli±my, przy-pomnieli±my sobie przebieg spotkania i starannie zanotowali±my Jego sªowa wdzienniku. Strawienie duhowej po»ywki Baby wymaga zasu.Przed nasz¡ podró»¡ poproszono mnie o wzi�ie udziaªu w dyskusji o sa-morealizaji na stanowej konferenji Regionu Centralnego. Zgodziªam si�. Poodªo»eniu sªuhawki w duhu powiedziaªam do Swamiego: ÿNie mam odpo-wiednih kwali�kaji by przemawia¢ o samorealizaji | tylko Ty je masz.



38 WIZJA SAIProsz� wi� o dyskurs o samorealizaji, abym mogªa przywie¹¢ Twoje sªowawielbiielom z Regionu Centralnego". U±wiadomienie sobie, »e tematem Jegodyskursu podzas naszego interview byªa wªa±nie samorealizaja, zaj�ªo miaªe dwa dni.Interview byªo tkane z w¡tków o du»ym dla nas znazeniu. Ostrze Jegoigªy kªuªo nasze ega, lez Jego szwy miªo±i szybko koiªy sera.Odpowiadaª na niektóre z moih pyta«, hoia» ih nie zadaªam. Wi�kszo±¢rozmowy Baba regulowaª sam. Z trosk¡ mówiª o moim zdrowiu wskazuj¡, »ew moim przypadku problem tkwi w gªowie. Znaª te» ¹ródªo ierpienia Roberta| jego umysª.Robert i ja gª�boko przejmowali±my si� obowi¡zkami wyhowania naszyhdziei. Swami doeniaª to nasze brzemi� mówi¡ o przybywaj¡yh nogahpo ±lubie. Kiedy pytaª ÿkto jest" moj¡ »on¡, moim dziekiem, kim jest owoÿmoje", hiaª nam wtedy powiedzie¢ by±my oderwali si� od problemów na-szyh dziei. Czyje dzieko byªo uzale»nione? Czy dzieko to byªo rzezywi±ienasze, zy Jego?Gdy Sai pytaª Roberta ÿGdzie jest twoja »ona?", pytanie to miaªo po-dwójne znazenie. Po jego wskazaniu na mnie, Swami powiedziaª ÿWiem,wiem". Sugerowaª nam w ten sposób, »e ja jestem jego »on¡, gdy» Robertz�sto wyra»aª w¡tpliwo±¢ zy jestem w tym »yiu wªa±iw¡ dla niego »on¡.My±laª, »e mo»e kto± inny lepiej pasowaªby do jego osobowo±i i stwarzaª mumniej sytuaji koniktowyh. Baba zapewniaª go, »e jednak jestem odpowied-ni¡ dla niego »on¡.Swami odsªoniª moje usposobienie. Wiedziaª, »e jestem porywza. Pewnietowarzyszy to rudym wªosom! Moje emoje s¡ tak gwaªtowne, »e okazuje si� i»sªowa bywaj¡ wypowiadane jeszze zanim zorientuj� si� o powiedziaªam. I jakje wtedy ofn¡¢? Je±li zranili±my kogo± sªowami, jest ju» za pó¹no | szkodajest trwaªa. Sªów wypowiedzianyh nie da si� wymaza¢ tak, jak napisanyh.ÿPra¡ j�zyka jest mowa. Jest on narz�dziem, którego mo»eie u»y¢ abyda¢ uj±ie my±lom, swoim pomysªom, uzuiom, pragnieniom, modlitwom, ra-do±iom, smutkom. Kiedy jeste±ie rozgniewani, u»ywaie j�zyka wypowiadaj¡bardzo gªo±no szorstkie sªowa. Je±li jeste±ie zadowoleni, u»ywaie go by wy-powiada¢ sªowa mi�kko i miªym gªosem. Ch� by±ie u»ywali j�zyka wyª¡zniedla waszego dobra i dla dobra innyh. Je±li zwraaie si� do innyh opryskli-wie, oni równie» mówi¡ podniesionym gªosem i nieuprzejmie; gniewne sªowaprowokuj¡ dalsze gniewne sªowa. Gdy natomiast u»ywaie mi�kkih i sªodkihsªów, podzas gdy kto± inny jest na was zªy, uspokoi si� i b�dzie »aªowaª »e wtaki sposób si� odzywaª. Nie krzyz, nie mów dªu»ej ni» jest to koniezne, nieodzywaj si� je±li nie ma takiej potrzeby. Kiedy mówiie do kogo± lub do grupyprzyjaióª, podnie±ie gªos ale tylko na tyle, by sªuhaz zy sªuhaze dobrzesªyszeli, nie wi�ej. Dlazego mieliby±ie trai¢ swoj¡ energi� na mówieniegªo±niejsze i dªu»sze ni» jest to niezb�dne?"Kiedy Swami podszedª do mnie na osobist¡ rozmow�, powiedziaª mi abymbyªa szz�±liwa. Nie byªam szz�±liwa. Wiedziaª równie», »e pragn�ªam zrobi¢post�p duhowy, dlatego nalegaª na koniezno±¢ efektywnego wykorzystywaniazasu. Mówiª mi te», »e rado±¢ i smutek s¡ naturalnymi zynnikami »yia. Zpowodu naszyh problemów byªam bardzo przygn�biona. Daª mi do zrozumie-



OOTY 39nia, »e wie i rozumie to.Wiezorny dar±an byª wspaniaªy. W Ooty, je±li tylko przyszªo si� wze±niegotowym na zekanie, zawsze byªo wolne miejse na przedzie. Lizba ludziprzybywaªa wprawdzie z dnia na dzie«, ale w porównaniu z Prasanthi byªa towyj¡tkowa okazja odziennego przebywania blisko Baby. Miaªam wra»enie, »etu w Ooty Pan nas rozpieszza.Nagle wielbiiele zaz�li wstawa¢ i bie w kierunku wej±ia do szkoªy Baby.Powiedziano mi, »e Baba zaprosiª nas na wiezorne bhad¹any z dzie¢mi. Szªam,gdy» wiedziaªam, »e Swami nie pohwala biegu, ale w efekie byªam jedn¡ zostatnih whodz¡yh osób.Jakim± zrz¡dzeniem ªaski Sai zdarzyªa si� dziwna rzez. Poszªam usi¡±¢ nasamym tyle, lez byªo tam bardzo tªozno. Kobieta, która peªniªa ohotniz¡sªu»b� porz¡dkow¡, daªa mi znak abym przeszªa do przodu. Tak te» zrobiªam.Wtedy inna ohotnizka przesun�ªa mnie jeszze bli»ej i w ko«u znalazªamsi� obok Baby.Miaªam miejse przy boku Swamiego i mogªam wygodnie obserwowa¢ twa-rze maªyh uzniów. Widziaªam wymian� miªo±i mi�dzy Bab¡ i dzie¢mi. To,o prze»yªam najlepiej oddaj¡ Baby sªowa o miªo±i: ÿIm bardziej si� ni¡ dzie-limy, tym staje si� gª�bsza, tym jest sªodsza i tym wi�ksza z niej rado±¢".Ta miªo±¢ dziei do Sai stanowiªa doskonaªy przykªad ÿskupienia na jed-nym". Ih male«kie ozka nigdy nie odrywaªy si� od Baby. Byªam zdumiona.Jak tak maªe dziei mogªy spokojnie wysiedzie¢ przez trzydzie±i minut bezkr�enia gªowami? Na to pytanie znów odpowied¹ daj¡ Jego sªowa. ÿDzi�kimiªo±i mo»na zbli»y¢ si� do Boga i pozostawa¢ w Jego Obeno±i, gdy» Bógjest miªo±i¡ i gdy kto± »yje w Miªo±i, »yje w Bogu".Nast�pnego dnia zamówili±my rozmow� telefonizn¡ do domu. Pat powie-dziaªa, »e miaªa sen z Bab¡ i wiedziaªa, »e zostaniemy dªu»ej. Wiedziaªa te», »emieli±my interview. (Zastanawiaªam si�, zy Baba nie miaª wtedy na my±li, »esam po±le jej wiadomo±¢.) Nasze wiadomo±i okazaªy si� spó¹nione. Niew¡t-pliwie Pat byªa wtedy na elowniku Swamiego. Przez telefon nie wspominaªanam o tym, ale w tym zasie zahorowaªa na bardzo zªo±liw¡ gryp� i w tyhskrajnie trudnyh okolizno±iah musiaªa opiekowa¢ si� moj¡ rodzin¡. Mo»eto z tego powodu Swami wahaª si�, gdy miaª udzieli¢ nam odpowiedzi.Byªam pod wielkim wra»eniem zahowania si� dziei. Chiaªam porozma-wia¢ z nauzyielami i zapozna¢ si� z programem nauzania w szkole Baby.Powiedziano mi, »e musz� najpierw mie¢ pozwolenie od Baby zanim nauzy-iele udost�pni¡ mi swój program. Napisaªam wi� kartk� do Baby.Podzas dar±anu Baba nie podhodziª w okoli� miejsa gdzie siedziaªam.Jednak, gdy sko«zyª dar±an dla m�»zyzn, spojrzaª w moj¡ stron�. Podszedªi powiedziaª: ÿRITA", z wibruj¡ym R. Wzi¡ª ode mnie kartk� i przezytaªmoj¡ notk�, po zym wydaª d¹wi�k ÿhummmmmm". Domy±laªam si�, »e znówsi� zastanawia! Musz� wyzna¢, »e zaniewówiªam.Zastanawiaªam si�, zy ma to jakie± gª�bsze znazenie, gdy Pan wymawiananasze imi�. D¹wi�k mojego imienia wypowiedzianego przez Bab� wibrowaªwewn¡trz mnie podobnie do wibraji mantry OM, tyle »e znaznie silniej. Za-stanawiaªam si�, zy da mi odpowied¹ na moje pytanie.Podzas tego dar±anu zdarzyªo si�, »e Swami spojrzaª na obr¡zk� ±lubn¡



40 WIZJA SAIJanie i powiedziaª:| �lub rok temu; spotkamy si� jutro.Nazajutrz rano Janie ubraªa si� w swoje ±lubne sari, a Baba daª im wspa-niaªy prezent rozniowy | interview. Teraz byªa ih kolej dzielenia si� prze-»yiami podzas lunhu. Czuli±my jak przez nih pªynie miªo±¢ Swamiego.Byªo to jak otrzymanie kawaªka sªodkiej zekolady z zyjej± pazki.Mogli±my swobodnie przekazywa¢ sobie wra»enia z kontaktów z Bab¡, gdy»wszysy otrzymywali±my Jego ªask�. Gdy Bóg darzy jednakow¡ uwag¡ innyh,mniejsza jest obawa o zazdro±¢. Niekiedy jednak w podnieeniu dzielimy si�naszym szz�±iem z lud¹mi, którzy pragn¡ tego samego i nasze post�powaniemo»e sta¢ si� zazynem zazdro±i innyh i naszej pyhy.Zazdro±¢ i pyha to dwóh wrogów, przed którymi Swami stara si� nasuhroni¢, dlatego bª�dem jest wykorzystywanie opowiada« o Nim do stwarza-nia zego±, o On he wykorzeni¢. ÿPyha duhowa jest najjadowitszym ga-tunkiem wszystkih pyh. Osob� na ni¡ ierpi¡¡ za±lepia i prowadzi do ruiny.Zwa»ajie na pyh�; zawsze b¡d¹ie ±wiadomi, »e jeste±ie jedynie instrumen-tami w mojej boskiej misji".Nast�pnego dnia rano Sai pobªogosªawiª Roberta. Robert dzi�kowaª Swa-miemu i kiedy pohyliª si� aby uaªowa¢ Jego stopy, Sai zmaterializowaª dla«wibhuti.Co za rado±¢! Robert mówiª, »e smak, barwa i konsystenja byªy inne ni»popioªu z pazek. Siedziaªam po drugiej stronie i widziaªam peªne miªo±igesty Swamiego kierowane do Roberta. Swami zawsze tak delikatnie obhodzisi� z naszymi kruhymi serami.Nast�pnego dnia, 27 kwietnia, przed dar±anem Baba wyjehaª do Banga-lore. Cztery dni bªogo±i nagle si� urwaªy. Czuªam si�, jak gdyby±my wpadlina krótk¡ hwil� do nieba, a teraz nadszedª moment stawiania zoªa realiom»yia. Gdy zje»d»ali±my górskim zbozem, ból odjazdu skojarzyªam z sytuaj¡dzieka, które nie he opu±i¢ pierwszego swojego przyj�ia urodzinowego.Robert rozhorowaª si� i miaª wysok¡ gor¡zk�. W tym stanie ta siedmiogo-dzinna podró» nie nale»aªa do przyjemno±i. Kiedy przyjehali±my do hoteluShilton, Robert wzi¡ª pryszni i poªo»yª si� do ªó»ka.Wybieraªam si� na obiad po s¡siedzku do Anandy Bhavan. Asha, órkawªa±iiela, dr-a Gupty, miaªa zaªatwi¢ jaki± obiad i o± spejalnego dla Ro-berta. Bob jednak zuª si� tak ¹le, »e odmówiª pój±ia na obiad.Zauwa»yªam, »e przed k¡piel¡ zdj¡ª obr¡zk� Baby i teraz le»aªa na kreden-sie. Byªa to maªa metalowa obr¡zka, któr¡ kupiª a Baba mu j¡ pobªogosªawiª.Powiedziaªam: ÿRobert, tu jest twoja obr¡zka". Zaªo»yª j¡ i w dwie minutypozuª si� na tyle dobrze, »eby pój±¢ do s¡siadów i zje±¢ lekki posiªek. Odt¡dzuª si� ju» aªkiem dobrze. Zastanawiali±my si�, zy wibhuti, które Swamizmaterializowaª dla niego, nie miaªo jakiego± ozyszzaj¡ego dziaªania.W kolejnym dniu Swami wzi¡ª moj¡ kartk� z pytaniem, zy mogªabym po-rozmawia¢ z pani¡ Padmanaban, która przewodnizy programowi Bal Vikasna ten stan Indii. Po dar±anie otrzymaªam pisemne zaproszenie na programkulturalny prezentowany przez dziei Bal Vikas w dniu 2 maja, który prowadziªdr R.S. Padmanaban | m¡» kobiety, z któr¡ hiaªam si� spotka¢. Po±piesz-nie si�gn�ªam po mój kieszonkowy kalendarzyk, aby sprawdzi¢ dat� naszego



OOTY 41wyjazdu. Byª to dzie« poprzedzaj¡y wyjazd. Sªyszaªam ju» o pi�knyh przed-stawieniah dziei Bal Vikas i naprawd� byªam zahwyona zaproszeniem.Wkróte po tym pewna wielbiielka, Ellen, przedstawiªa mnie pani KamalPadmanaban, która zaprosiªa nas do swojego domu na rano w dniu przedsta-wienia. Bardzo mi pomogªa. Odpowiedziaªa na wiele moih pyta« o Bal Vikas,zaopatrzyªa mnie w rozmaite materiaªy i podzieliªa si� z nami niektórymi swo-imi do±wiadzeniami.Codziennie wyzekiwali±my na obieane drugie interview. Swami powie-dziaª, »e w Bangalore udzieli nam ±lubu i odpowie na pytania zwi¡zane z moj¡horob¡. Obawy narastaªy do ostatniego dnia. Wówzas to, kiedy przeho-dziª, spytaªam o nasze interview. Powiedziaª: ÿTak, tak; spotkam si� z wami"i pogªaskaª mnie po gªowie. Tylko Bóg zna zas naszego nast�pnego interview.Gdyby±my nie poªkn�li hazyka pragnienia i nie dali ponie±¢ si� egu, byliby-±my wolni i odje»d»aliby±my beztrosko. Poªkn�li±my jednak ten hazyk wrazz »yªk¡ i spªawikiem! Nasze rozzarowanie wkróte przeszªo we wdzi�zno±¢,gdy» po±wi�iª nam tak wiele swojego zasu i bardzo nam pomógª.Po dar±anie odwiedzili±my krawa Baby, pana Rao. Szyª on dla mnie pewnerzezy. Rao wªa±nie otrzymaª od Baby pewn¡ ilo±¢ kalendarzy podpisanyhprzez Niego i jeden z nih sprezentowaª nam. Byªo to o± w rodzaju prezentuod Baby na po»egnanie, a zarazaem pami¡tka z naszej podró»y.Gdy przyjehali±my do domu wyra¹nie wida¢ byªo skutki naszej miesi�znejnieobeno±i. Nasze prae zekaªy. Có» za przytªazaj¡y widok! Na dodatekzastali±my uszkodzon¡ pralk� i samohód, który nie hiaª je¹dzi¢. Nastolatkiwyªadowywaªy swoje wzajemne »ale zebrane z tygodni, a ja zastanawiaªam si�zy Indie to nie byª sen. ÿWiem" | powiedziaª kiedy± Baba | ÿgªowa w lesie;r�e w spoªeze«stwie".Krótko po moim przyje¹dzie do domu natkn�ªam si� na dyskurs Swamiegowygªoszony dnia 2 mara 1970 r. Przedstawiª w nim zasady prowadzeniaszkoªy. Odpowiedziaª tam na pytania (dotyz¡e szkolnyh reguª), które zada-waªam w Ooty, a które mo»na znale¹¢ w rozdziale o rodziah.ÿBóg na pierwszym miejsu;±wiat nast�pnie;ja na ko«u!" BABAPodpis na fotografii po 78-mej stronie:23 listopad 1990 r. | Zªoty Jubileusz, Pi�¢dziesi¡ta Roznia Jego MisjiNa fotografii na odwroie powy»szego zdj�ia:Wibhuti, które materializuj�, jest manifestaj¡ Bosko±i i ma wielkie znazenie.Jest to to, o pozostaje gdy wypali si� wszystko ±wiatowe, przej±iowe i zmienne.ÿZ prohu jeste± i w proh si� obróisz".



DLACZEGO SI� INKARNUJ�
BOSKI DYSKURSÿWiek po wieku inkarnuj� si� osobi±ie po to, aby hroni¢ pobo»nyh izgªadzi¢ niegodziwów, jak i dla ustanowienia prawo±i"5. Kiedykolwiek a±antialbo niepokój ogarnia ±wiat, Pan wiela si� w ludzk¡ posta¢ w elu ustanowieniasposobów osi¡gania pra±anti albo spokoju i ponownego nauzenia ludzko±ikrozenia ±ie»kami pokoju.Obenie wa±nie i niezgoda obrabowaªy z pokoju i pozuia jedno±i rodziny,szkoªy, spoªezno±i, towarzystwa, wsie, miasta i pa«stwa. Przybyie jest tak»enieierpliwie wyzekiwane przez ±wi�tyh i m�drów. Sadhu6 modlili si� wi�przybyªem. Moim gªównym zadaniem jest wspieranie Wed i opiekowanie si�wielbiielami. Wasza prawo±¢, samoopanowanie, nieprzywi¡zanie, wiara, wy-trwaªo±¢ | oto znaki, z któryh ludzie zytaj¡ o Mojej hwale.Mo»eie uwa»a¢ si� za Moih wielbiieli tylko wtedy, gdy w peªni oddali±iesi� w Moje r�e, nie zatrzymuj¡ nawet ±ladu ego. Bªogo±¢ zy najwy»sze szz�-±ie mo»eie prze»y¢ tylko dzi�ki do±wiadzeniu jakim darzy Awatar. Awatarzahowuje si� po ludzku po to, aby ludzko±¢ mogªa odzu¢ z Nim pokrewie«stwo,ale jednoze±nie wznosi si� na swoje nadludzkie wy»yny, »eby tak»e ludzko±¢aspirowaªa do tyh wy»yn i poprzez d¡»enia rzezywi±ie Go osi¡gaªa.Urzezywistnienie Pana wewn¡trz was jako ¹ródªa wszystkih pobudek jestzadaniem, dla wypeªnienia którego przybywa On w ludzkiej postai. Ró»niAwatarzy, tay jak Rama i Kriszna, musieli zabi¢ jednego lub wi�ej osob-ników rozpoznanyh jako wrogów dharmiznej (prawej) drogi »yia i w ten spo-sób przywrói¢ prawomy±lno±¢. Obenie jednak nie ma nikogo w peªni dobrego.Któ» wi� zasªuguje na ohron� Boga? Wszysy s¡ ska»eni niegodziwo±i¡,zatem kto przetrwa je±li Awatar postanowi wykorzeni¢ zªo? Dlatego przysze-dªem aby rozmaitymi sposobami poprawia¢ buddhi, inteligenj�. Musz� do-radza¢, pomaga¢, rozkazywa¢, pot�pia¢ i dawa¢ si� pozna¢ jako przyjaiel idobrozy«a wszystkih, tak by byli skªonni porzui¢ swe zªe tendenje i, rozpo-znawszy prost¡ drog�, pod¡»yli ni¡ i osi¡gn�li el. Musz� przedstawi¢ ludziom5Sªowa Kriszny z ÿBhagawad Gity" | sloka 4.8 (dop. tªum.).6Sadhu | dobry, ±wi�ty zªowiek, aseta lub jogin (dop. tªum.).42



DLACZEGO SI� INKARNUJ� 43warto±¢ Wed, �astr (traktatów) i innyh pism ±wi�tyh, w któryh zawartonormy post�powania. Je»eli zaakeptujeie Mnie mówi¡ ÿTak", Ja zareaguj�i te» powiem ÿTak, tak, tak". Je±li wyprzeie si� Mnie mówi¡ ÿNie" i Jajak eho odpowiem ÿNie". Przyhod¹ie, badajie, do±wiadzajie i nabierajiewiary. Oto jak nale»y Mnie wykorzystywa¢.W swoih dyskursah nie wspominam o Sai Babie. Choia» jako Awatarnosz� imi� Sai Baba, w najmniejszym stopniu nie uznaj� rozró»niania pomi�-dzy rozmaitymi postaiami Boga, takimi jak Sai, Rama, Kriszna itd. Nigdy niemówiªem, »e która± jest wa»niejsza, a inna mniej znaz¡a. Trwajie przy wiel-bieniu wybranego przez was Boga w znany ju» sobie sposób. Wtedy szybko prze-konaie si�, »e oraz bardziej zbli»aie si� do Mnie, bowiem wszystkie imionas¡ Moimi imionami i Moimi s¡ wszystkie formy. Nie ma potrzeby aby±iezmieniali raz wybranego Boga i w to miejse przyjmowali innego po tym, jakzobazyli±ie i usªyszeli±ie Mnie.Ka»dy krok w karierze Awatara jest ju» z góry ustalony. Rama przyszedªaby zasili¢ korzenie satji albo prawdy oraz dharmy albo prawo±i. Krisznaprzybyª aby zaopiekowa¢ si� ±anti (spokojem) i prem¡ (miªo±i¡). Obeniewszystkie te ztery szlahetne drzewa s¡ zagro»one ushni�iem i dlatego wªa-±nie przyszedª obeny Awatar. Dharma, która uiekªa do lasów, musi zosta¢sprowadzona z powrotem do wsi i miast. Antydharma, która rujnuje wioski imiasta musi zosta¢ przegnana do d»ungli.Przyszedªem aby da¢ wam kluz do skarbu anandy, zyli bªogo±i, aby po-wiedzie¢ wam jak zerpa¢ z tej kryniy, gdy» zapomnieli±ie drogi do bªogosªa-wionego »yia. Je±li zmarnujeie t� okazj� uratowania si�, to taki ju» was los.Przyjehali±ie tu aby otrzyma¢ ode Mnie bªyskotki i ±wieideªka, drobne wyle-zenia i poprawy, dozesne rado±i i uªatwienia. Tylko bardzo niewielu z waspragnie ode Mnie tej rzezy, z któr¡ przyszedªem do was, mianowiie wyzwo-lenia. Nawet po±ród tyh niewielu tylko garstka trzyma si� ±ie»ki sadhany(praktyki duhowej) i osi¡ga powodzenie.Wasza ±wieka inteligenja nie jest w stanie poj¡¢ dróg Boga. Nie mo»e-ie Go poj¡¢ zwykª¡ logik¡ zy intelektem. Mo»eie skorzysta¢ na Bogu, alenie mo»eie go wytªumazy¢. Wasze wyja±nienia s¡ tylko domysªami, pró-bami ukryia ignoranji pod przykrywk¡ pompatyznyh wywodów. Na dowód,»e poznali±ie ode Mnie tajemni� wy»szego »yia, wprowad¹ie o± do swojejodziennej praktyki. Wyka»ie si� wi�kszym braterstwem, mówie sªodziej i zwi�ksz¡ samokontrol¡. Pora»k� jak i zwyi�stwo zno±ie z hªodnym niezaan-ga»owaniem.Ja zawsze jestem ±wiadomy przyszªo±i, przeszªo±i oraz tera¹niejszo±i ka»-dego z was, dlatego lito±¢ nie ogarnia mnie zbyt ªatwo. Reaguj� inazej ponie-wa» znam przeszªo±¢ | tªo obenyh zdarze«. Dopuszzam by±ie ierpieli,hoia» z�sto z niewielk¡ rekompensat¡, gdy» jest to skutek zªa z rozmysªemwyrz¡dzonego w poprzednim »yiu. Nie Ja powoduj� wasz¡ rado±¢ zy smutek| sami jeste±ie twórami obu tyh ªa«uhów, które was kr�puj¡. JestemAnandaswarup¡ (Uiele±nieniem Bªogo±i). Przyhod¹ie i zerpie ze Mnieanand� (bªogo±¢); »yjie o tej anandzie b�d¡ peªni ±anti albo pokoju.To, o zyni� na o dzie« stanowi fundament, na którym buduj� Moje dzieªo| realizuj� zadanie, dla którego przyszedªem. Tak nale»y interpretowa¢ wszyst-



44 WIZJA SAIkie uda, któryh jeste±ie ±wiadkami. Fundament pod tam� wymaga ró»norod-nyh materiaªów; bez nih niedªugo opieraªaby si� naporowi wód. Kiedy Pan si�inkarnuje, zªowiek powinien ró»norako Go wykorzystywa¢ dla swojego post�puduhowego.Pan nie ma »adnyh intenji reklamowania si�. Ja nie potrzebuj� rozgªosu| »aden Awatar Pana tego nie potrzebuje. Co ±mieliby±ie reklamowa¢?Mnie? Dzisiaj mówiie o Mnie jedno, a jutro o innego. Nie maie jesz-ze niewzruszonej wiary. Wyhwalaie Mnie, kiedy sprawy maj¡ si� dobrze,a winiie | gdy ¹le. Gdy zazynaie reklamowa¢, zni»aie si� do poziomuwszystkih tyh, którzy rywalizuj¡ w gromadzeniu dóbr poprzez ozernianie in-nyh i wyhwalanie siebie. Tam, gdzie lizy si� pieni¡dze, gromadzi si� je inimi popisuje dla wykazania zyih± osi¡gni�¢, tam Mnie nie ma. Przyhodz�tylko w te miejsa, gdzie eni si� szzero±¢, wiar� i oddanie. Tylko po±led-nie umysªy pªawi¡ si� w rozgªosie i wywy»szaniu siebie. Postawa taka nie ma»adnego zwi¡zku z Awatarami | im nie potrzeba nijakiej reklamy.Ustanowienie dharmy (prawo±i) | oto Mój el. Przedmiotem Moihdziaªa« jest nauzanie dharmy, jaj upowszehnianie. Cuda, jak je nazywaie,s¡ tylko jednym ze ±rodków prowadz¡yh do tego elu. Niektórzy z was zwra-aj¡ uwag�, »e Ramakrishna Paramahansa (jeden z hinduskih ±wi�tyh) mówiªi» siddhi, zyli moe jogizne, s¡ przeszkod¡ na drodze sadhaki (duhowegoaspiranta). To prawda | siddhi mog¡ zwie±¢ sadhak� na manowe. Powi-nien on trzyma¢ si� prostej drogi bez zbytniego anga»owania si� w te moe,inazej jego ego poprowadzi go ku zªu | podda si� pokusie popisywania si�swoimi nowymi mo»liwo±iami. Jest to wi� sªuszna rada, której powinienprzestrzega¢ ka»dy aspirant. Bª¡d jednak le»y w porównywaniu Mnie do sa-dhaki, któremu Ramakrishna hiaª pomó, pouzy¢ go i ostrze. Takie siddhizy moe jogizne le»¡ po prostu w naturze Awatara. Kreaja przedmiotów dlaohrony wielbiieli i ku ih rado±i jest spontanizna i jest to mo trwaªa. TylkoWszehmony mo»e dokonywa¢ aktów kreaji, podtrzymywania i destrukji |nikt inny.Cyniy na±miewaj¡ si� nie rozumiej¡ przedmiotu, o którym mówi¡. Mo-gliby Mnie zrozumie¢, gdyby poznali �astry, pisma ±wi�te, albo doznawali bez-po±redniego do±wiadzania. Wasze wrodzone lenistwo odi¡ga was od duho-wyh ¢wize« niezb�dnyh do odkryia natury Boga. Powinni±ie wyzby¢ si�tego lenistwa. Musi ono zosta¢ przep�dzone z ludzkiej natury | we wszyst-kih swoih przejawah. Tak»e to nale»y do Mojej misji. Moje zadanie jestzym± o wiele powa»niejszym ni» tylko lezenie i poieszanie albo wyi¡ganiejednostek z tarapatów. Usuwanie niedoli i zmartwie« dzieje si� na marginesieMojej misji. Gªównym w niej zadaniem jest przywróenie nauk Wed i �astri objawianie tej wiedzy wszystkim ludziom. Zadanie to zostanie wykonane, bez»adnego uszzerbku ani opó¹nienia. Gdy Pan si� deyduje na o± i tego he,nie ma mo»liwo±i przeszkodzenia Jego Boskiej woli.Musieli±ie sªysze¢ jak niektórzy mówi¡, »e wszystko o robi� jest magi¡,ale manifestaji Boskih moy nie mo»na tak interpretowa¢. Magiy swojesztuzki robi¡ w elu zarobienia na »yie, zdobyia sªawy i dostatku. Ih sztuzkiopieraj¡ si� na faªszu i oszustwie, lez to iaªo nie zni»yªoby si� do takiegopoziomu. Ciaªo to przyszªo poniewa» Pan postanowiª przyj±¢. Postanowienie



DLACZEGO SI� INKARNUJ� 45to ª¡zy si� ze wspieraniem satji zyli prawdy. Boskie postanowienia zawszesi� realizuj¡. Pami�tajie, »e nie ma nizego, zego nie mogªaby dokona¢ Boskamo. Mo»e ona przemieni¢ ziemi� w niebo i niebo w ziemi�. W¡tpienie w tojest dowodem, »e jest si� zbyt sªabym, aby poj¡¢ rzezy wielkie i wspaniaªo±¢wszeh±wiata.Przyszedªem aby nauzy¢ was wszystkih istoty Wed, obdarzy¢ wszyst-kih tym bezennym skarbem, aby obroni¢ i zapewni¢ przetrwanie sanatanydharmy, odwieznej ±ie»ki prawo±i. Moj¡ misj¡ jest rozpowszehnianieszz�±ia, dlatego zawsze jestem gotów pój±¢ pomi�dzy was | nie raz jeden,ale dwa, trzy razy | tyle razy, ile razy Mnie heie.Prawdopodobnie wielu z was my±li, »e skoro do Puttaparthi przybywaj¡ lu-dzie z aªyh Indii, a nawet z zagraniy, musz¡ oni datkami zapeªnia¢ kasyNilayam7. Powiem wam jednak aª¡ prawd�. Od nikogo nie bior� nizegopoza miªo±i¡ i oddaniem. Post�powaªem w ten sposób konsekwentnie przezwiele minionyh lat. Ludzie, którzy przyje»d»aj¡ tutaj, przywo»¡ Mi ennedary wiary, oddania i miªo±i | to wszystko.Wielu z was przyhodzi do Mnie z problemami i pro±bami o tak¡ zy inn¡ po-mo. S¡ to tylko preteksty, dla któryh zostali±ie tutaj sprowadzeni. Gªównymwszak»e elem jest otrzymanie ªaski i umonienie wiary w Boga. W rzezywi-sto±i owe problemy i zmartwienia nale»y przyjmowa¢ z wdzi�zno±i¡, gdy»uz¡ one pokory i zi. Caªe to wasze niezadowolenie pohodzi z pogoni za do-brami dozesnymi. Tego typu pragnienia nie maj¡ ko«a. Gdy raz popadnieiew niewol� zmysªów, nie opuszz¡ was ju» do samej ±mieri. Pragnienia takies¡ nie do ugaszenia. Niemniej wzywam was do siebie, a nawet o�aruj� darydozesne, aby umo»liwi¢ wam zwróenie si� ku Bogu. Dot¡d »aden Awatartak nie post�powaª | Ja id� w masy, doradzam, kieruj�, poieszam, podno-sz� na duhu, prowadz� ±ie»kami satji, dharmy, ±anti (spokoju) i premy(miªo±i).Moje dziaªania nigdy nie zostan¡ zmienione | niezale»nie od tego kto io o nih powie. Nie zmieni� Mojego planu dharmasthapany (ustanawianiaprawo±i), Moih dyskursów ani post�powania. Od wielu ju» lat z determina-j¡ wypeªniam zadanie, dla którego przyszedªem, tzn. wpajanie wiary w ±ie»k�pra±anti (najwy»szego spokoju). O krok si� nie ofn�, ani nawet si� nie zatrzy-mam. Nawet najwi�kszy uzony nie jest w stanie zrozumie¢ Mnie za pomo¡swojej wiedzy naukowej. Cokolwiek si� dzieje, zawsze jestem peªen bªogo±i.Ni nie mo»e zakªói¢ Mojego u±miehu. To wªa±nie dlatego mog� darzy¢ wasrado±i¡, a wasze »yia zyni¢ zno±niejsze.Nigdy nie unosz� si� b�d¡ wyhwalany, ani te» nie zaªamuj� si�, gdy Mniel»¡. Niewielu u±wiadamia sobie Mój el i jego znazenie, ale nie martwi Mnieto. Czemu miaªbym si� przejmowa¢ kiedy przypisuj¡ Mi rzezy, któryh weMnie nie ma? Czemu miaªbym si� unosi¢, gdy mówi si� o rzezah, którerzezywi±ie s¡ we Mnie? U Mnie zawsze jest ÿTak, tak, tak". Je±li oddaiewszystko i poddaie si� Panu, On was ohroni i pokieruje wami. Po to wªa±nieprzyszedª Pan. Deklaruje si� tak zyni¢ i o±wiadza, »e sprowadziªo Go towªa±nie zadanie.7Prasanthi Nilayam | nazwa a±ramu Swamiego (dop. tªum.).



46 WIZJA SAIZnam niepokoje waszyh ser i ih aspiraje, lez wy nie znaie Mojegosera. Reaguj� na ból, przez który przehodziie, i na rado±i, jakie prze»y-waie, gdy» jestem w waszyh serah. Jestem mieszka«em ±wi¡tyni ka»degosera. Nie tra¢ie ze Mn¡ kontaktu i towarzystwa | wszak kawaªek w�gla mo»esam si� roz»arzy¢ tylko, gdy zetknie si� z rozpalonym w�glem. Utrzymujie wseru blisko±¢ ze Mn¡, a b�dzieie wynagrodzeni. Wtedy bowiem i wy otrzy-maie z¡stk� najwy»szej miªo±i. Jest to wielka szansa. Wszysy ufajie, »ezostanieie wyzwoleni. Wiedzie, »e zostanieie uratowani. Wielu w¡tpi zysprawy ulegn¡ poprawie, »e »yie wszystkih b�dzie szz�±liwe i peªne rado±i i»e nastanie znów zªoty wiek. Zapewniam was, »e ta dharmaswarupa (uiele-±nienie prawo±i), to Boskie iaªo nie przyszªo na pró»no. Powiedzie si� Muodwróenie kryzysu jaki dotkn¡ª ludzko±¢. | SATHYA SAI BABA



NARKOMANIA* Obenie wi�ej ni» trzeia z�±¢ ameryka«skiej mªodzie»y za»ywa niedozwoloneleki.* Pi�¢ milionów Amerykanów za»ywa kokain�.* Generalny Lekarz Stanów Zjednozonyh na miliony oenia lizb� mªodzie»yponi»ej 18 lat, która stosuje w jakiej± formie niedozwolone lekarstwa.Fakty te, zazerpni�te w Ameryka«skiej Radzie Wyhowania Narkotyz-nego, s¡ przera»aj¡e. Spo»yie nielegalnyh leków wzrosªo do takih rozmia-rów, »e staªo si� to narodowym kryzysem.Narkomania i alkoholizm s¡ horobami, które dotkn�ªy niezlizone osobyi rodziny w Amerye. Jest to wojna w naszym kraju, której nie towarzysz¡fanfary. Nie ma w niej widzialnego wroga. Nie wida¢ zabityh, rannyh anizbombardowanyh domów. Ten wróg niszzy od ±rodka. Ten wróg jest narzu-any autonomiznie i jest autodestrukyjnym.O�arami tej po»ogi s¡ m�»zy¹ni, kobiety i dziei. Alkohol i narkotykiz»arªy ih szaunek dla siebie i ih harakter. Choia» nie s¡ martwi �zyznie,niemniej umieraj¡ w ±rodku | jest to ±mier¢ degeneraji. Staj¡ si� nieudolni,a w r�kah niezuªego spoªeze«stwa dohodz¡ do trwaªego kaletwa.Choroba ta jest jak jaka± plaga, która rozªazi si� z dzieka na dzieko, zdorosªego na dorosªego. Objawia si� apati¡. Dotkni�i ni¡ ludzie tra¡ zainte-resowanie pra¡, osi¡gni�iami, tra¡ pozuie godno±i wªasnej i narodowej |tra¡ godno±¢ ludzk¡. Gdy mija sztuznie wywoªany stan euforii, »yj¡ w depre-sji i za»enowaniu. Niezaspokojone nawyki, potrzeba ponownego prze»ywaniaÿwysokiego" stanu rz¡dz¡ ih my±lami i pragnieniami.Sai mówi: ÿObenie zªowiek pod¡»a za niepohamowanymi »¡dzami zmy-sªowymi. Pogo« taka do rynsztoka ±i¡ga umysª zªowieka".Ta wojna jest bez fanfar, gdy» jest napi�tnowana | nosi pi�tno wstydu iupadku. Rodzie, nauzyiele, ksi�»a i ministrowie z�sto ukrywaj¡ t� horob�,gdy dotknie ih rodziny, szkoªy lub spoªezno±i. Zagranie fanfar mogªobyoznaza¢ ogªaszenie ±wiatu o wªasnej pora»e.Wspomniani ludzie s¡ budownizymi harakterów, wzorami postaw w na-szym narodzie. Czuj¡ si� odpowiedzialni za upadek i rozkªad harakterów,który dzisiaj w naszym kraju wida¢ jak na dªoni. �adna jednostka wspie-raj¡a warto±i moralne nie he dostrzega¢ wyniszzania moralno±i, któretowarzyszy narkomanii i alkoholizmowi.Im dªu»ej popieramy te naªogi milzeniem, tym wi�ksza lizba ludzi stajesi� ih o�arami. Jest to naªóg tajony. ÿDobrobyt narodu w ostateznym roz-rahunku zale»y od jako±i i natury jednostki. Dlatego reforma jednostki mapierwszoplanowe znazenie. Reforma taka ma dwa aspekty: wyplenianie zªyhnawyków i piel�gnowanie dobryh". 47



48 WIZJA SAIKto ponosi win� za t� horob� w Amerye? Mamy, ojowie, braia, sio-stry, wujkowie i iotki | ameryka«ska rodzina. Nikt nie jest wyª¡zony. T�odpowiedzialno±¢ dzielimy po równo, gdy» horoba ta niszzy nasz¡ ±wiatow¡rodzin�.ÿPOT�PIAJCIE Z�O I CHWALCIE DOBRO NATYCHMIAST, GDY JEZAUWA�YCIE U SWOICH DZIECI; TO JE OSADZI NA PROSTEJ DRO-DZE".Nadu»ywanie narkotyków i alkoholu jest plag¡. Nie wybiera ona swoiho�ar. Nikogo nie oszz�dza dlatego, »e jest dobrym rodziem, o tydzie« ho-dzi do ko±ioªa, uz�szza do dobryh szkóª albo zamieszkuje w okre±lonyhmiejsah. Ogarnia ka»de mieszkanie. Jest jak mrok noy i opada ka»dy dom.Moja rodzina padªa o�ar¡ wszystkih zakªama« tej horoby. Mój dziadekbyª alkoholikiem. Piª a potem urz¡dzaª dzikie awantury i w ko«u rodzinaoddaªa go do zakªadu psyhiatryznego. Zawsze mówiono mi, »e dziadek byªumysªowo hory i »e ª¡zyªo si� to z jego kiepskimi nerwami. Przez zterdzie±ilat trzymano w tajemniy naªóg piia dziadka.O�ar¡ byªa te» matka. Po swoim oju odziedzizyªa system nerwowy. Przy-gn�bienie i odziedzizone nerwy Mamy sprawiªy, »e padªa o�ar¡ ±rodków uspo-kajaj¡yh i piguªek nasennyh. W popadni�iu w naªóg narkotyzny matkizawiniª jej lekarz. Naªóg ten byª przez 25 lat ukrywany i przez to nielezony.W wieku 70 lat zaprowadziªam Mam� do lekarza, który pomógª jej z tegowyj±¢. Byªo to bardzo trudne i wymagaªo wiele odwagi. Miaªam dla niejwielki podziw. Kolejn¡ o�ar¡ byªa Donna.Ten rozdziaª i nast�pny opisuj¡ nasz¡ órk�, która zaz�ªa bra¢ narkotykiju» w wieku 11 lat. Niektórzy ludzie zgodz¡ si� z naszym otwartym i szzerympodej±iem, hoia» inni mog¡ zu¢, »e jest to zbyt osobista i prywatna sprawarodzinna i winna by¢ przemilzana.Ch� tu wyja±ni¢ najlepiej jak potra�� dlazego Robert i ja hieli±my po-dzieli¢ si� tymi do±wiadzeniami z innymi. Naªóg alkoholizmu lub narkomaniato horoba, która dotyka aª¡ rodzin�, gdy jeden jej zªonek we« wpada. Jestona zara¹liwa i harakteryzuje si� zahowaniami wyprowadzaj¡ymi wszyst-kih w domu z równowagi. Je±li wi� kto± uzale»niony mieszka w domu zrodzin¡, problem ten zwielokrotnia si� tyle razy, ile zªonków lizy rodzina.Problem wybrni�ia z naªogu wykraza poza mo»liwo±i ka»dego zªowieka,dlatego Anonimowi Alkoholiy wzywaj¡ wy»sze moe w przekonaniu, »e jestto ih nadzieja i ratunek.Je±li przez opisanie jak bardzo Miªo±¢ i �aska Sai Baby hroniªa i prowa-dziªa nas poprzez naji�»sze problemy naszego »yia, ho¢ jedn¡ osob� przy-i¡gn� bli»ej do Niego, uznam »e el opraowania tej ksi¡»ki zostaª osi¡gni�ty.�wiadomo±¢, »e Sai jest Bogiem i »e i¡gle zuwa nad Donn¡ sprawiaªa, »enasze »yia staªy si� zno±ne. Skoro mógª tak wiele pomó nam, mo»e równie»pomó innym w ih powa»nyh problemah.Inn¡ nasz¡ motywaj¡ jest mo»liwo±¢ zapobie»enia powstania uzale»nienia.By¢ mo»e podzielenie si� naszymi do±wiadzeniami u±wiadomi innyh rodziówi dzi�ki temu zdoªaj¡ pomó swoim dzieiom. Czy» nasze »yia i do±wiadzenianie s¡ po to? Sai mówi: ÿDo±wiadzenie, do±wiadzenie, do±wiadze-nie". Uzy nas poprzez do±wiadzanie. Modl� si� aby niniejsza opowie±¢ sta-



NARKOMANIA 49nowiªa wªa±nie takie do±wiadzenie. Ch� by±ie wiedzieli, »e Donna nauzyªanas wi�ej o »yiu, miªo±i i Bogu ni» którekolwiek inne dzieko. Nie winimyani jej, ani siebie, gdy» jest to nasza karma (skutek uzynków z wszystkihwiele«), a my jedynie staramy si� wyhodzi¢ innym naprzeiw i im pomaga¢.Baba objawiª nam swoj¡ Bosko±¢ w 1976 r., a rok pó¹niej odkryli±my uza-le»nienie narkotyzne naszej órki. Miaªa wtedy trzyna±ie lat. Takie JegoBoskie zrz¡dzenie zasowe umo»liwiªo nam wspiera¢ si� na Nim w tyh naj-trudniejszyh do±wiadzeniah tego »yia. Z jego nauk zerpali±my nathnieniei siª�. Jego przykªad uzyª nas nieprzywi¡zania i miªo±i | nie ludzkiej miªo±ilez Boskiej.ÿIstniej¡ dwie formy miªo±i. Jedna przywi¡zuje was do Boga, druga do±wiata. Za oba te stany odpowiedzialny jest umysª. Jest on jak zamek. Je±liobróiie kluz w prawo, zamek otwiera si�. Je±li obróiie w lewo, zostajezamkni�ty. Sere jest kluzem do zamka umysªu. Je±li obróiie ten kluz ku±wiatu, otrzymaie przywi¡zanie".Byª to pierwszy rok nauki Donny w ±redniej szkole Lindberga | byªa pierw-szoklasistk¡. Otrzymaªam telefon od kogo± z rady pedagogiznej z informaj¡,»e Donna opuszzaªa lekje i kryªa si� w ªazienkah. Miaªa trudno±i ze zro-zumieniem materiaªu.W szkole podstawowej Donna byªa opó¹niona w naue. Uz�szzaªa naspejalne lekje matematyki i zytania. Cz�sto pytaªam jej nauzyieli, zynie byªa upo±ledzona na tle nauki. Zawsze zapewniano mnie, »e byªa po pro-stu leniwa. W szkole ±redniej znalazªa si� w gªównym nurie uzniów, bezprzywilejów. Nie byªo ju» pomoy dla opó¹nionyh w naue. Zagubiªa si�.Je±li zadawaªa pytanie i nie mogªa poj¡¢ odpowiedzi, jej rówie±niy ±miali si�.Klasy byªy zatªozone a uzniowie niezdysyplinowani. Jeden z nauzyielizwierzyª si� nam i otwarie przyznaª, »e nie panowaª nad klas¡, gdy» byli bar-dzo rozpuszzeni. Nie byªo »adnej nadziei na to, by uzennia taka jak Donnamogªa otrzyma¢ od niego jak¡± spejaln¡ pomo.Musieli±my dowiedzie¢ si�, zy nie jest umysªowo upo±ledzona, dlatego od-dali±my j¡ na badania. Diagnoza mówiªa, »e doznaªa uszkodzenia mózgu pod-zas porodu i »e to byªo przyzyn¡ trudno±i w naue. Te wyniki bada« przed-stawili±my wyhowawy klasy, który za»¡daª aby badania Donny powtórzonow rejonie szkoªy. Ch�tnie zgodziªam si� na dodatkowe testy. Te nowe badaniapotwierdziªy nasze.Nieªatwo byªo mi rozpozna¢ naªóg Donny. Sposób zahowania si� Donnywynikaj¡y z upo±ledzenia umysªowego przesªaniaª symptomy za»ywania nar-kotyków, które równie» wpªywaªy na nauk� poprzez skróony zas skupionejuwagi, osªabion¡ zdolno±¢ komunikowania si� z otozeniem, zanik ambiji ispadek wyników nauki w szkole.Wªadze szkolne okazaªy przyhylno±¢ i byªy bardzo pomone. Donna otrzy-maªa spejalnyh nauzyieli w swoim pierwszym roku nauki. Zªo»yli±my po-danie o przyj�ie jej do szkoªy zawodowej. Powiedziano nam, »e w tej spejalnejszkole nauzyiele b�d¡ praowali nad upo±ledzeniem Donny indywidualnie.Gdyby pozostaªa w obenym systemie nauki, mizerne byªyby jej perspektywyna dyplom. W szkole zawodowej natomiast, szanse na dyplom rysowaªy si�bardzo pomy±lnie.



50 WIZJA SAITo byªa dobra nowina. Zªa wiadomo±¢ to to, »e z ogólnej lizby okoªo300 kandydatów zostanie przyj�tyh tylko 40 uzniów | 20 dziewz¡t i 20hªopów. Pragn�li±my tej szansy dla Donny. Wiedziaªam wprawdzie, »epotrzebny byªby ud, ale wiedziaªam te» do kogo si� o niego zwrói¢.Baba mówi nam by±my zawsze wzywali Bogana pomo. Bóg nie mo»e dziaªa¢, je±li go nie wezwiemy. Taka modlitwa jesttylko pierwszym krokiem. Naszym obowi¡zkiem jest zrobi¢ wszystko, o mo-»emy dla rozwi¡zania problemu. Jeste±my Jego instrumentami | Jego r�kamii nogami. Dopiero gdy ju» nie ma ni do zrobienia, Panu powierzamy skutki.Zªo»yli±my z Robertem wniosek o przyj�ie do szkoªy zawodowej, poddali±mysi� i zekali±my na ud. Zostaªa przyj�ta!Zahowanie si� Donny w domu post�powaªo od zªego do jeszze gorszego.Jej nastroje wahaªy si� mi�dzy eufori¡ i depresj¡. Pytaªam j¡ zy bierze nar-kotyki. Gwaªtownie zaprzezaªa i oskar»aªa | zaprzezaªa jakiejkolwiek styz-no±i z narkotykami i oskar»aªa o mój brak zaufania. Im bardziej staraªam si�korygowa¢ jej zahowanie, tym napastliwiej reagowaªa. To ja byªam t¡ winn¡osob¡.Gdy nasze dziei s¡ maªe, maj¡ zapewnion¡ ohron� w domu pod nadzo-rem rodziów. Im staj¡ si� starsze, tym mniej ohrony mog¡ zapewni¢ rodzie.Dzieko staje si� nastolatkiem, który he wolno±i od wªadzy rodziielskiej.Pragn¡ randek, h¡ prowadzi¢ samohody i by¢ sobie rodziami. Ih m¡dro-±i brakuje do±wiadzenia i wiedzy, jak¡ nabywamy przez »yie. My rodziebardzo ryzykujemy je±li pozwalamy naszym nastolatkom na kierowanie swoimlosem. Oni sobie nie zdaj¡ z tego sprawy, lez »yie ih jest w niebezpieze«-stwie.Zahowanie Donny byªo nie do opanowania; musiaªam jako± nauzy¢ si� wy-zytywa¢ prawd� z jej nieustannyh kªamstw. Zawsze zaprzezaªa za»ywaniunarkotyków. Doprowadzona do rozpazy przeszukaªam jej pokój i znalazªamodpowied¹: marihuana. Kiedy skonfrontowaªam j¡ z tym dowodem, zaprze-zyªa jakoby byª to jej narkotyk i powiedziaªa »e po prostu przetrzymuje todla przyjaióªki. Potra�ªa kªama¢ z takim przekonaniem. A rodzie pragn¡wierzy¢ swoim dzieiom. Któ» hiaªby przyzna¢, »e jego dzieko ma powa»nyproblem, zªamaªo prawo lub zraniªo kogo± drugiego? Rodzie h¡ tylko rze-zy najlepszyh dla swoih dziei, a dostrze»enie bª�dów dziei automatyzniedomaga si� analizy wªasnego post�powania. Opór przed tym ostatnim, alboaªkowita odmowa analizy jest z�sto barier¡ utrzymuj¡¡ drzwi zamkni�te nafakty. Sai Baba mówi: ÿNarkotyki s¡ zwodnize, ogªupiaj¡e i niebezpiezne iprzynosz¡ szkodliwe skutki."Mniej wi�ej w tym zasie do naszego o±rodka Sai przybyª nowy wielbiiel,dr William Harvey. Byª administratorem w NASCO, tj. Radzie d/s PomoyNarkomanom, która miaªa dwa o±rodki lezenia | jednym byªo entrum le-zenia domowego, a drugi spejalizowaª si� w poradnitwie. Sai przysªaª nampomo w postai dr Harveya, który zaoferowaª swoj¡ przyja¹«, zrozumienie iusªugi NASCO. Co tydzie« zaprowadzaªam Donn� i jej dwie przyjaióªki naporady, ale za ka»dym razem ih entuzjazm malaª. Problem le»aª w tym, »eja hiaªam ih wylezy¢, a one nie hiaªy.Porady byªy krokiem wst�pnym | nasieniem zasianym na przyszªe leze-



NARKOMANIA 51nie. Ja bardzo pragn�ªam wylezenia Donny, ale tylko ona mogªa przekr�i¢kluz od nadu»ywania do nieu»ywania. Czuªam si� zagubiona. Nie byªo wi-da¢ klarownego kierunku post�powania. Musiaªam zeka¢, a moja bezradno±¢powi�kszaªa tylko moj¡ frustraj�.Bolesne jest przygl¡danie si� jak kto± niszzy siebie. Je±li jest to twojedzieko, ból jest spot�gowany. Dla matki jest on nie do zniesienia. Matka swoje»yie po±wi�a zabiegom o potrzeby dziei i rozwi¡zywaniu ih problemów.Gdy dzieko dozna urazu ielesnego, stosuje si� lezenie medyzne i miªo±¢. Alejak pomaga¢, gdy dzieko dorasta i nie he pomoy? Powiedziaªam Donnie,»e ÿmatka ma bardzo szzególne zwi¡zki z ka»dym dziekiem. Bliskie stosunkiz dziekiem wywi¡zaªy si�, gdy matka dzieliªa z nim swoje iaªo. Czuªamsi� tak bardzo z ni¡ zwi¡zana, »e bardziej ni» zegokolwiek pragn�ªam by jej»yie byªo wypeªnione szz�±iem. B�d� j¡ zawsze kohaªa i b�d� zawsze dojej dyspozyji. B�d� walzyªa by pomó jej pokona¢ ten naªóg". Mówiªam, »eÿwiem »e mo»esz wyzby¢ si� swojego naªogu i nawet je±li nie b�dziesz hiaªamojej pomoy, modlitwami b�d� dobija¢ si� do bram niebios".Podpowiedzi poszukaªam u Baby. Przygl¡daªam si� Jemu i Jego roli ro-dzia. T�sknie wyzekuje On na moment, gdy b�dziemy wolni od wszystkihpragnie« i b�dziemy mogli si� z Nim poª¡zy¢. Ale On nie mo»e dowolnie naszmienia¢ a» nie staniemy si� gotowi przyj¡¢ to, o ma nam do o�arowania.Sami musimy zadeydowa¢.Zadaªam sobie pytanie: ÿJe±li Bóg mo»e zeka¢ ierpliwie na mnie, zemuja nie miaªabym ierpliwie pozeka¢ na Donn�?" Co Bóg robi podzas wy-zekiwania? Oddaje bezinteresowne usªugi innym. Jego post�powanie jestprzykªadem miªo±i. Odpowied¹ na dr�z¡e mnie pytania znalazªam w Jegosªowah i zynah. ÿW elu zalezenia bólu swojego sera sªu» innym".Przyj�ªam rad� Swamiego i zaz�ªam dobrozynn¡ dziaªalno±¢. Moje po-zuie bezradno±i straiªo na intensywno±i, gdy wyi¡gn�ªam pomon¡ dªo«ku tym, którzy byli gotowi j¡ przyj¡¢. Odkryªam, »e miªo±¢ jak¡ dzieliªamsi� z nimi, zwraana od nih pomna»aªa si� i ponownie wypeªniaªa pustk� wmoim seru. Byªam i i¡gle jestem ogromnie wdzi�zna mojemu LekarzowiSai za Jego domowy ±rodek na bóle sera | zaleenie sªu»by dla innyh, któraprzeradza si� w Miªo±¢.W domu zaz�ªy znika¢ pieni¡dze. Rahmistrzem zdeydowanie nie je-stem. Podzas zakupów pªa� zekami b¡d¹ gotówk¡. Nie prowadz� dokªad-nyh rahunków ile zostaªo mi dolarów w portmonete. Nie miaªam te» dotego powodów. Gdybym zapytaªa was, ile maie pieni�dzy w portmonete zyportfelu, najprawdopodobniej podaliby±ie jak¡± ÿprzypuszzaln¡ sum�". Nie-kiedy przyªapywaªam si� na mówieniu, »e my±laªam »e w portmonete mamjeszze jedn¡ 10{dolarówk�. Sumy jakie podbieraªa Donna byªy zwykle maªei trudne do zauwa»enia. Na ogóª nie przywi¡zywaªam do nih wagi s¡dz¡, »epewnie Robert je wzi¡ª albo ja si� pomyliªam.Pewnego dnia Donna jednak wpadªa. Zapªaiªam zekiem 80 $ i poszªamprosto do domu. Tym razem nie mogªo by¢ omyªki w sumie moih pieni�-dzy. Poªo»yªam portmonetk� na biurku i na kilka minut wyszªam z pokoju.Tego szzególnego dnia o± skusiªo mnie do sprawdzenia zawarto±i portmo-netki. Brakowaªo dwudziestu dolarów. Wyjrzaªam na zewn¡trz i zobazyªam



52 WIZJA SAIDonn� id¡¡ uli¡. Dogoniªam j¡, przyprowadziªam do domu i zapytaªam o tepieni¡dze. Zaprzezyªa jakoby je wzi�ªa. W ko«u zmuszona byªam przeszu-ka¢ wªasn¡ órk� i znalazªam brakuj¡e pieni¡dze. Nie potra�� nawet zaz¡¢opisa¢ smutku jaki wtedy pozuªam.Moj¡ rol¡ w tym »yiu jest byie »on¡ i matk¡, a nie polijantk¡. Gdyprzest�pstwo spotykane na uliah wkraza do waszego domu jako odziennezagro»enie, a zªodziejem jest wasza órka, ó» wtedy robiie?Przeprowadziªam z ni¡ powa»ne rozmowy, karali±my j¡ odbieraniem przy-wilejów, udzielali±my rad, zmuszali±my do zarobkowego odpraowania skra-dzionyh pieni�dzy itp. Jej praa jednak nigdy nie byªa zym± staªym, gdy»przy za»ywaniu narkotyków nie mo»na byªo na niej polega¢. Poniewa» byªaupo±ledzona wzgl�dem nauki, narkotyki tylko pogarszaªy jej trudno±i.Dom powinien by¢ miejsem, gdzie mo»na odpoz¡¢ od wrzawy i negatyw-nyh wpªywów »yia w spoªeze«stwie. Domowa atmosfera powinna by¢ wjakim± stopniu harmonijna i przepeªniona miªo±i¡, spokojem i wyrozumiaªo-±i¡. Zadaniem naszyh domów jest wzmanianie, odnowa i od±wie»enie nastak, by±my wstaj¡ rano mogli wyj±¢ do ±wiata w spokoju i równowadze.Nasz dom byª jednak tego przeiwie«stwem. Gdy w domu byªa Donna,wtedy spokojniej byªo na zewn¡trz. Byªa albo pobudzona i krzyzaªa, alboprzygn�biona i te» krzyzaªa. Wyzywaªa i wprawiaªa w zakªopotanie swoj¡mªodsz¡ siostr�, Joan, w obeno±i jej przyjaióª. Joan i¡gle skar»yªa si� nazahowanie Donny. Ih brat Craig hiaª korygowa¢ jej zªe maniery. Os¡dzaªjej post�powanie i tªumazyª jak ma je poprawi¢, a ko«zyªo si� to kªótni¡mi�dzy nimi.ÿCzy mo»na samemu osi¡gn¡¢ spokój? Je±li wsz�dzie wokóª was panuj¡haos i niepokój, zy wy sami mo»eie mie¢ spokój? Jak mo»eie mie¢ spkój,je±li go nie ma w domu i w spoªezno±i? Wasz spokój uzale»niony jest odspokoju w rodzinie, w spoªeze«stwie i na ±wieie. Nie mo»eie by¢ oboj�tni nastan otozenia, w którym »yjeie. Kto±, kto he wykopa¢ studni� z zyst¡ wod¡,wybierze miejse z dala od rejonów zaniezyszze« i zasolenia. Je±li heieosi¡gn¡¢ spokój, musiie zadba¢ by atmosfera otozenia sprzyjaªa spokojowi.Oznaza to, »e powinni±ie wyrobi¢ sobie przekonanie, »e wasz osobisty spokójjest ±i±le powi¡zany z pokojem w ±wieie."W naszym domu panowaª zam�t. Donna byªa nieszz�±liwa i wyªadowy-waªa swoje uzuia na ka»dym w domu. Modliªam si�, by dom nasz staª si�miªym i przepeªnionym spokojem przybytkiem. Wiedziaªam, »e pewnego dniatak wªa±nie si� stanie, ale nie hiaªam zeka¢ | hiaªam tego ju» teraz.Wszysy »yjemy w Po±piesznym Spoªeze«stwie.Mamy szybkie aparaty fotogra�zne, szybkie dania, ekspresowe wiadomo-±i, a nawet ±luby i rozwody na pozekaniu. Sai Baba mówi, »e mo»e zmieni¢nas natyhmiastowo, ale »e byªoby to nietrwaªe. Jego metodyka opiera si� napowolnej ale trwaªej przemianie. Zastanowiªam si� zego hiaªam: szybkiego,zy trwaªego zaªatwienia sprawy? Bóg potrzebuje zasu na naprawienie tego,o dªugo si� psuªo. Postanowiªam zeka¢.Pewnego wiezora Donna wyszªa z kilkoma kole»ankami i nie wróiªa. Bar-dzo si� niepokoili±my. Nie spali±my aª¡ no i modlili±my si� do Sai o jejohron�. Nazajutrz wze±nie rano zadzwoniªam do jej przyjaióªek, które rów-



NARKOMANIA 53nie» braªy narkotyki. Miaªam silne przezuie, »e Donne ukrywaªa jedna zdziewz¡t, do której dzwoniªam. Jej rodzie byli rozwiedzeni, a matka prao-waªa. Logiznie rzez bior¡ byªo to odpowiednie miejse na ukrywanie si� wi¡gu dnia. Jej matka nigdy by si� nie dowiedziaªa zy poszli do szkoªy, zynie.Aby przeszkodzi¢ mi w zabraniu Donny do domu, zadzwoniªy pod numerPogotowia Dziei Napastowanyh i doniosªy, »e Robert i ja zn�amy si� naddzie¢mi. Nastolatki po za»yiu narkotyków nie ofn¡ si� przed nizym. Prze-sªuhiwano nas jak kryminalistów, traktuj¡ jako winnyh zanim niewinno±¢nie zostaªa udowodniona.Bez trudu mog� zrozumie¢ nastolatk� uiekaj¡¡ przed rodziem, który si�nad ni¡ zn�a. Ale Robert i ja nigdy nawet nie uderzyli±my Donny i nie byªo»adnego uzasadnienia na takie telefonizne wezwanie. Wykazywali±my wobeniej tyle miªo±i i zrozumienia. Obraz nas jako dobryh rodziów byª gru-hotany na kawaªki. Przywoªaªam na pami�¢ wspaniaª¡ male«k¡ blondynk�o kr�onyh wªosah, która tuliªa si� do nas i nas kohaªa. Gdzie si� po-dziaªo to niewinne dzieko? Czy jeszze gdzie± istnieje pod aª¡ t¡ brzydot¡?Czy narkotyki potra�¡ zwie±¢ sumienie za»ywaj¡ego sprawiaj¡, »e uwierzyi» dopuszzalne jest ka»de zahowanie o ile tylko zaspokaja jego potrzeby, nie-zale»nie od tego kto jest raniony | matka, ojie, siostra, brat, ukohany zynajdro»szy przyjaiel? To pytanie i¡gle nie dawaªo spokoju memu seru : : :Dlazego? Tak trudno jest pogodzi¢ si� z tym, »e jedno z waszyh dziei upo-korzy i sha«bi was. Wydawaªo si�, »e nie ma ju» »adnej ±wi�to±i.Kilka dni pó¹niej byli±my przesªuhiwani przez 25{letniego praownika wzwi¡zku ze spraw¡ órki. Przyjehaª do naszego domu w tym samym zasie,o szkolny autobus Donny. Kiedy z nami rozmawiaª, zauwa»yª »e Donna mana r�kah dwie rany od poparzenia papierosem. Wygl¡daªo to tak, jak gdybykto± zgasiª papierosa na jej r�kah. Zrobiªo mi si� ¹le. Bolaªa mnie ignoranjatego dzieka.Przesªuhuj¡y wysªaª Donn� do jej pokoju i oskar»yª mnie o spowodowanietyh przypale« na r�kah. Zostaªam obra»ona i gwaªtownie zaprotestowaªamprzez¡ temu! Oskar»yª mnie nie maj¡ »adnyh podstaw. Nast�pne dziesi�¢minut sp�dziª na rozmowie z Donn¡. Kiedy wróiª, przyznaª, »e to byªa jej,a nie nasza wina. Odszedª z ostrze»eniem, »e raport z tego wywiadu b�dzietrzymany w naszej kartotee przez rok i zostanie usuni�ty tylko wówzas, gdynie wpªyn¡ »adne inne za»alenia.Byªam w±iekªa, zªa i ura»ona. Woªaªam do Baby: ÿCo robisz? Im moniejstaramy si� praktykowa¢ Twoje nauki, tym wi�ej spada na nas przeiwno±i".Sai Baba daª swoim wielbiielom ztery reguªy tªumienia gniewu. Wszyst-kie wypróbowaªam. Mówi On aby ÿoddali¢ si�, poªo»y¢ si�, wypi¢ szklank�wody albo spojrze¢ w lustro na swoj¡ twarz".W grudniu 1986 r. dr Jumsai z Tajlandii wyja±niª naukowe podstawy tyhztereh metod opanowywania gniewu proponowanyh przez Bab�.Gdy jeste±my rozgniewani, wytwarzamy silne wibraje energii. Im dªu»ejpozostajemy w polu tej energii, tym wi�kszy wpªyw na nas wywrze. Je±liwpadniemy w zªo±¢ lub kto± inny si� zªo±i, musimy natyhmiast usun¡¢ si� ztej sytuaji.



54 WIZJA SAIDruga reguªa mówi o poªo»eniu si�. Nie mo»emy si� rozgniewa¢, gdy naszkr�gosªup znajduje si� w pozyji horyzontalnej. Co si� dzieje, gdy kto± wpadaw gniew siedz¡? �eby da¢ upust swojej zªo±i, wstaje. Le»enie zapobiegawznoszeniu si� energii gniewu.Trzeia reguªa stanowi o wypiiu szklanki wody o pokojowej temperaturze.Dr Jumsai powiedziaª nam, »e kiedy pijemy wod�, obni»a ona temperatur�naszego iaªa i osªabia wpªyw niepo»¡danyh zynników hemiznyh obenyhwe krwi. Ponadto, pij¡ wod� przywraamy równowag� w naszym iele.Zgodnie z reguª¡ zwart¡, w hwili zªo±i mamy popatrze¢ na swoj¡ twarzw lustrze. Gdy zobazymy ten ±mieszny wygl¡d naszej twarzy, gniew mo»eprzerodzi¢ si� w rozbawienie.Po uspokojeniu si� u±wiadomiªam sobie, »e obwiniaªam Boga za moje pro-blemy. O wiele ªatwiej jest wini¢ kogo± innego ni» siebie. Zdaªam sobie spraw�z tego, »e moje ego wyrobiªo o sobie poj�ie ÿdobrego rodzia" i to przekonanieprzyprawiªo mnie o zªo±¢, gdy pos¡dzono mnie o niewªa±iwe zahowanie. Niemo»na ukry¢ naszego ego w promiennym ±wietle Jego Prawdy. Nie jest ªatwoogl¡da¢ odbiie naszyh ego, ale jest to proes koniezny je±li naszym elemjest samorealizaja. Nigdy nie staniemy si� jednym z nasz¡ Bosk¡ natur¡, zsamym Bogiem, gdy nasze maªe ego blokuje drog�, która pozwala na peªn¡ekspresj� naszej Boskiej Ja¹ni. B¡d¹ jak ta pusta w ±rodku trzina. ÿBóg nienagradza, ani nie karze. On jedynie odbija obraz, d¹wi�k i zyny! Jest OnOdwieznym Niewzruszonym �wiadkiem! To wy wybieraie swój wªasny los.Czy«ie dobro, b¡d¹ie dobrzy, a dobro otrzymaie w odpªaie. B¡d¹ie ¹li,zy«ie ¹le, a zbierzeie zªe »niwo. Nie dzi�kujie Bogu, ani Go nie wi«ie.Dzi�kujie sobie i wi«ie siebie".Sai Baba mówi nam, »e jeste±my projektantami i twórami swojego »yia.Warunki naszego »yia s¡ skutkami minionyh zynów. Ka»demu post�pkowitowarzyszy odpowiednia reakja.ÿPisma ±wi�te tego kraju gªo±no obwieszzaj¡, »e jednostka jest arhitek-tem swojego losu: wysokiej b¡d¹ niskiej pozyji w spoªeze«stwie, luksusów lubn�dzy, swobody lub niewoli. Do jakiejkolwiek formy zªowiek t�skni teraz, gdy»yje na tym ±wieie, t� wªa±nie form� osi¡gnie po ±mieri. Zatem jasne jest, »ekarma stanowi o narodzinah i »e bogatwo lub bieda, harakter i tendenje,poziom inteligenji, rado±i i smutki tego »yia s¡ zdobyzami z poprzedniegowielenia. St¡d nieunikniony jest wniosek, »e nast�pne »yie jednostki b�dziezgodne z zynami pokierowanymi okre±lonym poziomem inteligenji rz¡dz¡ejosob¡ tutaj i teraz".Problemy, które mam w tym »yiu, pohodz¡ z moih poprzednih »ywo-tów. Ta wiedza pomogªa mi zrozumie¢, »e nie byªam niewinn¡ o�ar¡ prze-±ladowa« bezlitosnego Boga. Z pewno±i¡ dzieje si� sprawiedliwo±¢ Boga, alosu naszego nie pozostawiono ªase jakiej± bezdusznej loterii. Sprawiedliwo±¢nie mo»e by¢ dzieªem przypadku lub gry losowej. Opiera si� ona na ±i±leprowadzonej ksi�dze, w której zapisano wszystkie dohody, debity i kredyty.Sai Baba podpowiada nam jak pozby¢ si� negatywnej karmy. ÿSkutkikarmy mo»na usun¡¢ karm¡, tak jak ier« mo»na usun¡¢ tylko innym ier-niem. Czy«ie dobr¡ karm� w elu ukojenia bólu zªej karmy, któr¡ zebrali±iei z powodu której teraz ierpiie. Najlepsza i najprostsza karma polega na po-



NARKOMANIA 55wtarzaniu Imienia Pana; róbie to zawsze. Praktyka ta odsunie zªe skªonno±ii niegodziwe my±li. Pomo»e promieniowa¢ wokóª miªo±i¡".W tym »yiu h� zrobi¢ jeden krok naprzód. Nie interesuje mnie ju» zbie-ranie dalszej karmy | nawet tej dobrej. Sai Baba mówi, »e prawo karmystosuje si� nie tylko do zªyh uzynków, ale tak»e do dobryh. Zatem mog�wrói¢ tu na ziemi� nie tylko by zapªai¢ za zªe post�pki, ale równie» by ode-bra¢ nagrody za dobre sprawowanie. Ch� wysi¡±¢ z tej karuzeli yklizniepowtarzanyh narodzin i ±mieri. Sai Baba mówi jak mo»emy sko«zy¢ z tymnieustaj¡ym yklem!Daª nam najenniejszy dar, klejnot m¡dro±i, zawsze sªuszn¡ metod� nazako«zenie yklu przyszªyh wiele«. Dla duhowego aspiranta jest to naj-po»ytezniejsza nauka Sai Baby: niszkama karma | wyrzezenie si� skutkównaszyh zynów. Poniewa» podzas pobytu na ziemi musimy dziaªa¢, niszkamakarma jest jedyn¡ pewn¡ drog¡ uiezki z tego koªowrotu.ÿOddanie si� Panu oznaza oddanie wszystkih my±li i zynów, nie pra-gnienie owoów naszyh zynów, lez podejmowanie dziaªa« wyª¡znie z po-zuia obowi¡zku. Czyn po±wi�amy Bogu, a zatem jego konsekwenje ponosiPan. Tak dokonane zyny, któryh owoów wyrzezono si� podzas dziaªania,s¡ wolne od karmy".



POWRÓT DO ZDROWIA
Przez ponad trzy lata Sai Baba powolutku przygotowywaª Roberta imnie na dzie«, gdy staniemy wobe krytyznej sytuaji.Byª to jesienny semestr Donny w ostatnim roku nauki. Rano sama za-wiozªam j¡ do szkoªy, gdy» kierowy autokarów strajkowali. Patrzyªam jakwhodzi do budynku i odje»d»aj¡ pomy±laªam sobie, »e przynajmniej wiem,»e jest w szkole bezpiezna.Kiedy wróiªam po poªudniu do szkoªy by j¡ zabra¢ do domu, jej tam niebyªo. Dopytywaªam si� o ni¡, ale nikt jej nie widziaª. Nauzyiele w tym dniuodnotowali jej nieobeno±¢. ÿJak to mo»liwe", pytaªam, ÿprzeie» przywiozªamj¡ tutaj dzisiaj rano?" Nie dostaªam odpowiedzi.Jak»e niem¡dry jest ten nasz umysª s¡dz¡, »e jakie± miejse reprezentujebezpieze«stwo. Jedynie Bóg mo»e ohroni¢ i by¢ z nami zawsze. Pozostaªojednak pytanie: ÿGdzie ona teraz jest?" Modliªam si�: ÿO Babo, POMÓ�prosz�".Wydzwaniaªam do jej przyjaióªek, ale nikt jej nie widziaª. Dopiero pó¹-nym wiezorem odkryli±my, »e jeszze tego wiezora Donna byªa w mieszkaniuswojego hªopaka lez wyszªa stamt¡d o godz. 22:00. Poszªa do pobliskiej sma-»alni, »eby zatelefonowa¢ do kole»anki ze szkoªy, Jane, która pilnowaªa dzieka.Donna miaªa sp�dzi¢ t� no u tej kole»anki | osoby, której nie znaªam. Wko«u udaªo mi si� znale¹¢ numer telefonu mieszkania Jane i rozmawiaªam zjej matk¡. Powiedziaªa, »e jej órka opiekuje si� dziekiem, ale nie wiedziaªagdzie. Obieaªa przedzwoni¢ do mnie je±li Donna przyjdzie z Jane.Przez no nie byªo telefonu. Rano ponownie zadzwoniªam do matki Jane.Powiedziaªa, »e jej órka wróiªa sama i potwierdziªa, »e Donna dzwoniªa doJane ze sma»alni mówi¡, »e podjedzie zym± i wpadnie do niej. Jednak nieprzyjehaªa.Fala strahu przeszªa moje iaªo. Byªam przera»ona. To ju» nie zakrawaªona wyst�pn¡ zagrywk� nastolatki, lez na o± o wiele powa»niejszego. Baªamsi� my±le¢ o mo»liwyh konsekwenjah. Znów bªagaªam: ÿO Baba, Baba,Baba | POMÓ�!"Zadzwoniªam do szkoªy Donny, »eby dowiedzie¢ si� zego± wi�ej. Wyja-±niªam aª¡ sytuaj� dyrektore i spytaªam zy nie mogªaby jako± sprawdzi¢,56



POWRÓT DO ZDROWIA 57kiedy Donna opu±iªa szkoª�. Pytaªam te» o jej kole»ank� Jane. Dyrektorkaobieaªa zrobi¢ rozeznanie i przedzwoni¢.Po rozmowie z nauzyielami i uzniami dyrektorka dowiedziaªa si�, »eDonna byªa nieobena ju» drugi dzie« i nikt nie potra�ª poda¢ »adnej wska-zówki gdzie mogªaby by¢. Na domiar zªego dyroktorka powiedziaªa, »e Janebyªa niesforn¡ dziewzyn¡ i miaªa przemo»ny wpªyw na Donn�. Dodaªa, »eJane miaªa bardzo siln¡, dominuj¡¡ osobowo±¢. Donna bardzo ªatwo podda-waªa si� naiskowi rówie±ników, nie dbaj¡ o to kto j¡ nakªania. Miaªa bardzosiln¡ potrzeb� byia akeptowan¡.Zadzwoniªam do Roberta aby przyszedª z pray do domu. Skontaktowali-±my si� z polij¡. Przyjehali do naszego domu i spisali nasze o±wiadzenia,lez w tej sytuaji bardzo niewiele mogli zdziaªa¢. Nast�pnie zwróili±my si�do Biura Osób Zaginionyh, gdzie powiedziano nam »e zajmuj¡ si� sprawami,w któryh poszukiwana osoba byªa nieobena przez dªu»ej ni» 48 godzin. Do-my±laªam si�, »e instytuja ta otrzymuje takie alarmy odziennie i zdarzeniatakie s¡ dla nih zwykª¡ norm¡. Dla nas jednak byªo to wszystkim tylko nieodzienno±i¡. Wszak to nasza órka zgin�ªa. Od nih nie uzyskali±my »adnegowsparia zy zapewnienia.Ni dziwnego, »e rodzie szalej¡. Wasze dzieko zagin�ªo, a wy mo»eiezrobi¢ tylko bardzo niewiele. Wykraza to poza nasze zrozumienie. Musieli±mysi� podda¢ i problem ten powierzy¢ Bogu. Jedyn¡ osob¡, która mogªa ohroni¢Donn�, byª Bóg, do Niego wi� si� modlili±my. Jak»e wi� byli±my wdzi�zni,»e mamy Sai Bab�, na którym mo»emy si� wesprze¢ i mie¢ nadziej�!Zadzwonili±my do wªadz dla nieletnih, gdzie wreszie znale¹li±my przy-hylne nastawienie. Powiedzieli, »e zadzwoni¡ do Jane i jej matki, aby spraw-dzi¢ jej informaje i uzul¡ miejsow¡ polij�, aby prowadzili inwigilaj� ihdomu na wypadek, gdyby Donna tam przyszªa. Mogli oni obserwowa¢ posia-dªo±¢, ale nie wolno im byªo whodzi¢ do mieszkania.Modlili±my si� i zekali±my. Lata praktykowania ierpliwo±i pomagaªynam w tej grze wyzekiwania. W zasie kryzysu mo»eie i musiie polega¢na umiej�tno±iah, które rozwin�li±ie poprzez praktykowanie nieprzywi¡za-nia i skupiania umysªu na Bogu zgodnie z naukami Sai Baby, poniewa» umysªpragnie wybiega¢ w przyszªo±¢ rzutuj¡ rozmaite ponure wyobra»enia zbrodni,jakie wasze zmysªy whªaniaªy przez aªe »yie | gwaªt, morderstwo, uprowa-dzenie itd. itd. Modlili±my si� do Sai Baby o szz�±liwy powrót naszej órki.Wizualizowali±my sobie Donn� i otazali±my j¡ biaªym ±wiatªem energii Miªo-±i Baby. Praktyki te nie tylko pomagaªy Donnie, ale tak»e dostarzaªy zaj�ianaszym umysªom.W pi¡tek po poªudniu, w porze obiadowej, zaraz jak Robert wróiª z pray,zadzwoniª telefon. Dzwoniª jeden z kolegów Donny, John. Powiedziaª: ÿPaniBrue, wiem jak musi si� pani martwi¢ o Donn�. My te» si� o ni¡ martwimy.Mary i ja hemy po±wi�i¢ aªy wiezór na poszukiwanie Donny. Sprawdzimywszystkie okolizne miejsa i damy pani zna¢ je±li na o± natra�my".Zadzwoniª nazajutrz rano. ÿPoszli±my z Mary do sma»alni i spotkali±mytam kelnerk�, która widziaªa Donn� we zwartek wiezorem". Potwierdzaªoto z�±¢ naszyh informaji. Wiedziaªam, »e ten mªody zªowiek te» za»ywaªnarkotyki, ale nie mogªam sobie wyobrazi¢ nikogo kªami¡ego w tak powa»nej



58 WIZJA SAIsprawie. Podzi�kowaªam mu i sama sprawdziªam jego doniesienie.Kelnerka mówiªa o dziewzynie, która weszªa tam we zwartek okoªo 10:30wiezorem, aby skorzysta¢ z telefonu. Opisaªa wygl¡d i ubranie mojej órki.Kelnerka zauwa»yªa te», »e przed sma»alni¡ staªy trzy furgonetki z m�»zy-znami w ±rodku. Powiedziaªa, »e nie wykluzone jest i» Donna skorzystaªa zjednego z wozów »eby pojeha¢ gdzie±, ale pami�taªa tylko to, »e skorzystaªa ztelefonu i wyszªa. Powiedziaªa mi te», »e przyjaiele Donny, którzy szukali jejtutaj poprzedniego wiezora, byli zasmueni a dziewzyna nawet pªakaªa. Porozmowie z kelnerk¡ byªam ju» pewna, »e przyjaiele Donny mówili prawd�.Byª te» telefon od praownika od spraw nieletnih, który potwierdziª in-formaje Jane i jej matki. Nie widzieli Donny. Sytuaja wygl¡daªa mroznie.Wszystko zdawaªo si� skªada¢ w sensown¡ aªo±¢. To zekanie byªo m�zarni¡.Kryzysy uz¡ nas dwóh rodzajów ±wiadomo±i duhowej: naszyh siª isªabo±i. Obserwuj¡ siebie ªatwo mo»na oeni¢ poziom nieprzywi¡zania. Wnaszym przypadku post�p byª ozywisty, ale równie ozywista okazywaªa si�potrzeba poprawy. ÿPrzeszkody, które si� pojawiaj¡, powinny by¢ odbieranejako testy. Zadaniem testów nie jest karanie, lez stwierdzenie zyjej± gotowo-±i na promoj�. Cz�ste testy oznazaj¡ z�ste okazje na awans. Je±li mi�dzytestami s¡ dªugie przerwy zasowe, oznaza to tylko tyle, »e promoja nie jestmo»liwa przez dªugi zas".Nasze lata praktyk duhowyh niew¡tpliwie pomogªy nam w tym kryzy-sie. Wspomniaªam ten pierwszy raz, kiedy nasza órka nie wróiªa do domu.Tamtej noy prawie wale nie spali±my. Ale tym razem, jakkolwiek dziwne si�mo»e to wydawa¢, spali±my przez aª¡ no. Ka»dego wiezora przed snem mo-dlili±my si� do Baby o jej szz�±liwy powrót powierzaj¡ Mu nasze udr�zoneumysªy i sera. Co wiezór zasypiali±my twardym snem. Byª to ud. Jego darsnu pozwalaª nam jako± przetrwa¢ te dni.Czterodniowe ozekiwanie dobiegªo ko«a w poniedziaªek w poªudnie.Moja najstarsza órka, Carol, byªa kierownizk¡ sklepu odzie»owego przy po-bliskim deptaku. Donna i Jane zwyzajnie weszªy do sklepu Carol, jak gdybyni si� nie zdarzyªo. Carol wzi�ªa j¡ na zapleze i podzas wypytywania sprawaz�±iowo wyszªa na jaw.Przedstawiªam t� histori� w szzegóªah, gdy» jest to przykªad destrukyj-nego zahowania spowodowanego narkotykami. Oto o si� naprawd� zdarzyªo.Donna i Jane opu±iªy szkoª� we zwartek, krótko po tym jak podrzuiªamDonn�. Wyszªy poza obr�b szkoªy i dzie« ten sp�dziªy na za»ywaniu narkoty-ków. Strajk kierowów autobusów daª dziewzynom doskonaª¡ osªon�, gdy» wtym zasie byªa wysoka nieobeno±¢.Wiezorem Donna przebywaªa u swojego hªopaka, a zako«zyªo si� to ihkªótni¡. Poszªa wi� do sma»alni, zadzwoniªa do kolegi Johna, a ten zawiózªj¡ do domu, w którym Jane pilnowaªa dzieka. Ojie dzieka odwiózª pó¹niejobie dziewzyny do domu Jane. Matka Jane udzieliªa Donnie shronienia iukrywaªa j¡ a» do zasu pojawienia si� jej w sklepie Carol w poniedziaªek.Byªa to niesamowita historia. Jak John, Jane i jej matka mogli tak wielenakªama¢? Jak»e byli dla nas niezuli. Otó» Donna i Jane okªamaªy matk�Jane. Powiedziaªy jej, »e Robert i ja zn�amy si� nad dzie¢mi. Byªa prze-konana, »e ohrania Donn�. �lepo zawierzyªa obu dziewzynom i kªamaªa



POWRÓT DO ZDROWIA 59sªu»bom do spraw nieletnih. Ani raz nie zapytaªa dziewzyn, ani te» nie za-dzwoniªa na polij� aby sprawdzi¢ to, o mówiªy. Co si� tyzy Johna, uznaªam»e jego zahowanie byªo naprawd� niezdrowe. Doskonale wiedziaª, gdzie miesz-kaªa Donna i sfabrykowaª aª¡ t� opowie±¢ o jej znikni�iu. Kelnerka mówiªaprawd�, a John wykorzystaª j¡ do potwierdzenia ih kªamstwa.Trudno nam byªo uwierzy¢, »e to wszystko rzezywi±ie tak si� odbyªo.Jak ktokolwiek mógª by¢ a» tak nieludzki by pozwala¢ rodziom my±le¢, »eih órka zostaªa porwana? I jak nasza órka mogªa si� na to zgodzi¢ i wtym uzestnizy¢? Odpowiedzi¡ byªy narkotyki. Kilka lat pó¹niej jeden zdoradów Donny powiedziaª nam, »e w te dni nieobeno±i w domu Donnadoznawaªa utraty ±wiadomo±i i pó¹niej niewiele mogªa sobie przypomnie¢.Nie wiedziaªa jak si� zahowywaªa, ani jak wpªyn�ªo to na nasze »yie. Miaªaluki pami�iowe.Sai mówi: ÿDzisiaj niekontrolowane zwyzaje i nieumiarkowane zahowa-nia spoªezne wysªawia si� jako oznaki wolno±i. W rzezywisto±i jest to jedy-nie wolno±¢ do stazania si� do zahowa« zwierz�yh, z któryh zªowiek si�wyd¹wign¡ª".Jeszze kiedy Donna zagin�ªa skontaktowali±my si� z dr Sato, psyhiatr¡,który spejalizowaª si� w przypadkah nadu»ywania leków. Dr Sato udzieliªnam wskazówek na wypadek odnalezienia si� Donny. Dobrze byªo mie¢ gotowyplan dziaªania. Powiedziaª nam by±my zawiadomili wªadze, które zabior¡ j¡ izatrzymaj¡ na przesªuhania. Zasugerowaª, »eby±my zostawili Donn� na jedn¡no w Domu dla Mªodoianyh. Mieli±my do niego zadzwoni¢, a on obieaªprzyj¡¢ j¡ do Szpitala �w. Jana na lezenie odwykowe. Zastosowali±my si� dojego rad.Jedna z praowni do spraw mªodoianyh po przesªuhaniu Donny za-dzwoniªa do nas. Telefon odebraª Robert. ÿPanie Brue. Nazywam si� Youngi dzwoni� z aresztu dla mªodoianyh. Mamy tu pa«sk¡ órk�, Donn�. Pa-nie Brue, zy pan siedzi?" Zaz�ªa si� ±mia¢. ÿPrauj¡ przez wszystkie telata w harakterze urz�dnizki aresztu, maj¡ i¡gle do zynienia z mªodzie»¡,s¡dziªam »e ju» wszystko na ten temat usªyszaªam. Ale ten przypadek jestnajlepszy! Pa«ska órka mówi, »e wierzy pan jakoby zupryniasty, iemnyzªowiek odziany w pomara«zow¡ tog� byª BOGIEM! Wy rodzie z pewno-±i¡ jeste±ie w porz¡dku, ale wasza órka ma problem!"Ryzeli±my ze ±miehu. Pan wiedziaª, »e potrzebowali±my ±miehu. To nasrozlu¹niªo. �yie rzezywi±ie jest Jego lil¡, Jego gr¡, zemó» wi� bierzemy totak serio? W ozah urz�dnizki Robert i ja stali±my si� wiarygodni, poniewa»iemnoskóry Bóg w pomara«zowej todze byª niewiarygodny! S¡dz�, »e w tento sposób Sai oszz�dziª nam kolejnyh przesªuha«.Po miesi¡u lezenia Donna wróiªa do domu z obietniami dobrego za-howania. Byli±my bardzo szz�±liwi i peªni nadziei. Szzerze wierzyªam, »emo»e to by¢ punkt zwrotny. Przyª¡zyªa si� do klubu AA (Anonimowyh Al-koholików) i uz�szzaªa na otygodniowe spotkania w grupie. Donna musiaªaznale¹¢ sobie nowe towarzystwo bez uzale»nie«. �ywili±my nadziej�, »e nast¡pito poprzez AA. Byª to jednak zbyt du»y dla niej wysiªek. Osªaniali±my j¡ przedtelefonami i wizytami, ale nie mogli±my jej pilnowa¢, gdy wyhodziªa z domu.Po kilku krótkih tygodniah staªo si� jasne, »e Donna odurza si� ze swoimi



60 WIZJA SAIstarymi znajomymi. Jak»e bolaªam nad moim dziekiem. Nie wiedziaªam odalej poz¡¢.ÿSp�dzajie swój zas w dobrym towarzystwie. Gdy zazniemy doieka¢, oto znazy dobre towarzystwo, zrozumiemy to jako przyja¹« z dobrymi lud¹mi.Mo»eie spyta¢, jaka jest korzy±¢ z uzestnizenia w takim dobrym towarzy-stwie? Dobre, jak i zªe ehy zªowieka nabieraj¡ ostateznego ksztaªtu, gdyprzebywa on po±ród innyh zªonków spoªeze«stwa. Je±li sp�dzaie zas wzªym towarzystwie i szw�daie si� po uliah jak zbª¡kane psy, pogwizduj¡ jaklisy, marnotrawiie tylko swoje »yie. Zmarnowany zas, to zmarnowane »y-ie."Zahowanie si� Donny zmierzaªo ku samozagªadzie. Wªasnym dzieiomzwykle mo»na pomó poprzez miªo±¢ i dysyplin�. Wzgl�dem Donny pró-bowali±my wszystkiego, na o byªo nas sta¢. Rozmawiali±my, darzyli±my j¡miªo±i¡, okazywali±my trosk�, dzielili±my si� z ni¡ naszymi uzuiami, mówi-li±my, »e jeste±my przekonani i» ona potra� pokona¢ swój problem. Niehbytylko oparªa si� na Bogu i na nas. Tak bardzo pragn�li±my jej pomó. Alewydawaªo si�, »e ni nie skutkuje. Swami nauzyª nas by¢ o wiele bardziejkohaj¡ymi i przebazaj¡ymi ni» byli±my we wze±niejszyh latah peªnie-nia rodziielskih obowi¡zków. Nie mogªam uwierzy¢ »e Miªo±¢, która pªyn�ªaod Niego, nie przyniosªa odzewu ze strony Donny. Dlazego to nie dziaªaªo?Podzas jednego z interview Swami powiedziaª mi, »e Donna nigdy mnie nieposªuha.Wi�kszo±¢ rodziów wie, »e w zanadrzu ma jeszze ostatni¡ atutow¡ kart�.Kiedy ju» wszystko inne zawiedzie, mo»emy dzieko usun¡¢ z domu. Nigdynie hieli±my podj¡¢ tego ostateznego kroku, poniewa» Donna byªa bardzomªoda i i¡gle »ywili±my nadziej�, »e nasza miªo±¢ i okazywana troska pomog¡jej poprawi¢ swoje zahowanie. Ale jedyn¡ osob¡, która mogªa pomó Donnie,byªa ONA SAMA i tylko wówzas, gdy wreszie sama zapragnie zmiany.Nadszedª zas by±my zdj�li nasz¡ siatk� ohronn¡ i przestali si� z ni¡ a-ka¢. Byªo to na dwa tygodnie przed Bo»ym Narodzeniem 1981 r. Pierwszegogrudnia Donna sko«zyªa osiemna±ie lat. Byªo ozywiste, »e potrzebowaªadalszego lezenia odwykowego. Wedªug prawa w wieku osiemnastu lat byªaju» osob¡ dorosª¡ i nie mo»na byªo ju» podi¡ga¢ jej przypadku pod paragrafÿniezdolno±i prawnej". W tej sytuaji musiaªa sama wyrazi¢ zgod� na ka»delezenie. Dwa tygodnie wze±niej nasze post�powanie byªoby zupeªnie inne.Bóg si� o to postaraª, »e byªa to deyzja Donny, a nie nasza.Dali±my Donnie mo»liwo±¢ wyboru: musi podda¢ si� kolejnemu lezeniuodwykowemu, albo opu±i nasz dom. Jak»e modliªam si� o siª� i odwag� po-st�powania zgodnego z nasz¡ deyzj¡.W któr¡± sobot� rano sp�dzili±my z Robertem dwie godziny na przekonywa-niu Donny aby dokonaªa wªa±iwego wyboru. Nie mogli±my dªu»ej przygl¡da¢si�, jak dzie« w dzie« niszzy siebie. To byªo zwyzajnie zbyt bolesne. Donnawybraªa opuszzenie domu. Pomogli±my si� jej spakowa¢ i patrzyli±my jak od-hodzi. Sªowa nie oddadz¡ tego, o wtedy zuli±my, dlatego nawet nie próbuj�opisywa¢.W duhu bªagaªam Bab�: ÿNie ka» nam wi�ej tego robi¢". Ale Babawiedziaª, »e w przyszªo±i wielokrotnie b�d� zmuszona powiedzie¢ ÿNie" na



POWRÓT DO ZDROWIA 61pro±by o przyj�ie do naszego domu. ÿMiªo±¢ musi by¢ kierowana i kontrolo-wana przez inteligenj� i rozró»nianie dobra od zªa. Inazej mo»e ona zrani¢ iprzynie±¢ pora»k�". Uzyli±my si� dawa¢ ÿtward¡ miªo±¢", na tyle opieku«z¡,by zmieni¢ zahowanie kohanej osoby nawet pod gro¹b¡ jej utraty.Min�ªy trzy dni i noe, a my ni nie usªyszeli±my od Donny. Potem zadzwo-niªa pytaj¡ zy mo»e wrói¢ do domu. Wewn¡trz wrzeszzaªam: ÿSwami, zymnie sªyszysz, nie h� robi¢ tego ponownie". W seru jednak sªyszaªam jakmówi: ÿTo jest jedyny sposób". Wiedziaªam, »e ma raj�.Donnie powiedziaªam: ÿNie, o ile nie poddasz si� nast�pnemu lezeniu". Wko«u przystaªa. Natyhmiast zawie¹li±my j¡ do Leznizego O±rodka WeldomSprings przeznazonego dla dziei i mªodzie»y. Musieli±my dziaªa¢ szybko.Wydawaªo si�, »e ka»da zwªoka mogªa zwi�kszy¢ prawdopodobie«stwo stratyDonny albo osªabienia naszej woli. Modlili±my si� do Sai prosz¡ o znak po-paria dla naszyh wysiªków.Ju» w pierwszym tygodniu otrzymali±my znak. Donna miaªa sesj� grupo-wej terapii w sali telewizyjnej w Weldon Springs. Kiedy weszªa, na ekranietelewizora widniaª obraz Sai Baby. Byªo to dla niej niesamowite prze»yie.Dot¡d s¡dziªa, »e On istniaª jedynie na obrazah zawieszonyh na ±ianahdomu jej rodziów, a teraz byª w telewizji.W St. Louis nadawano wªa±nie ÿZagubione lata Jezusa", lez nikt nie wie-dziaª, kto odpowiadaª za ten program. Baba dokªadnie zsynhronizowaª miej-se, zas, kanaª i swoje pojawienie si� na ekranie z momentem wej±ia Donnydo tego pomieszzenia. Wi�kszo±¢ owego �lmu przedstawia »yie Jezusa, a SaiBaba pojawia si� tylko w krótkim fragmenie. Byªo to Boskie zgranie w zasie.Mieli±my swój znak, ale aby±my nabrali pewno±i, Bóg daª nam jeszze jeden.W Weldon Springs wymaga si�, aby rodzie przyhodzili na otygodniowesesje informayjne. W niedziel�, gdy uzestnizyli±my w takiej sesji, Sai urzekªmnie swoim pozuiem humoru. Powiedziaªam Swamiemu, »e jestem nieot�pawa i je±li he mi o± powiedzie¢, nieh poda to na tabliy i wyartykuªujezarno na biaªym. No i tak zrobiª!Instruktor wtozyª wielk¡ tabli� do sali i u»yª jej w harakterze ekranu.O±rodek leznizy przedstawiaª nam �lm, w którym ojie Martin miaª wykªado horobah narkomanii i alkoholizmu. W tym �lmie o. Martin u»ywaª tabliy,na której wyrysowaª diagram.Naszkiowaª dwa okr�gi, a w ih ±rodkah napisaª sªowa ÿnienawi±¢" i ÿmi-ªo±¢". Wokóª sªowa ÿmiªo±¢" narysowaª strzaªki skierowane na zewn¡trz. Po-wiedziaª, »e ehy zwi¡zane z miªo±i¡ promieniuj¡ na zewn¡trz ku innym |dawanie, kohanie, uprzejmo±¢, pomo itd.Wokóª sªowa ÿnienawi±¢" umie±iª strzaªki skierowane do ±rodka. Powie-dziaª, »e depresja jest nizym innym jak u»alaniem si� nad samym sob¡.Jego stwierdzenie wywoªaªo we mnie reakj� ªa«uhow¡. Natyhmiastzobazyªam siebie i to, jak bardzo »al mi byªo Rity. Czy stwarzaªam wªasn¡depresj�? ÿCzy jest to Twoje posªanie dla mnie?", pytaªam Sai w my±lah.Potem zwróiªam uwag� na tablie. Nie jedn¡ lez dwie. Film byª wy±wietlanyna tabliy i w �lmie o. Martin pisaª te» na tabliy.Obróiªam gªow� i spojrzaªam na bozn¡ ±ian� sali. Byªy tam wielkielitery wyi�te z brystolu i ukªadaªy si� w sªowo ÿR I T A". Nie mogªam



62 WIZJA SAIuwierzy¢ wªasnym ozom. Nie tylko napisaª na tabliy posªanie o mojej de-presji spowodowanej u»alaniem si� nad sob¡, ale na wypadek gdybym w¡tpiªaw przesªanie, dopisaª do tego wielgahnymi literami moje imi�! Byªo to Bo»eNarodzenie. Litery na±ianie pierwotnie skªadaªy si� na ÿMERRY CHRIST-MAS" zyli ÿWESO�YCH �WI�T", ale wszystkie pospadaªy z wyj¡tkiem R,I, T i A pohodz¡yh ze sªowa CHRISTMAS!Sai Baba zawsze nam mówi, »e jest wszehobeny, »e nami kieruje, uzynas i nas ohrania. Jest On z ka»dym. Musimy mie¢ jednak ozy otwarteby Go zobazy¢, zujne uszy by Go usªysze¢ i sera otwarte na Boga. ÿGdymagnes nie przyi¡ga igªy, to winna temu jest rdza, która pokrywa igª�".Uzymy si� na bª�dah. Donna nie mogªa poradzi¢ sobie z wpªywem przy-jaióª. Kiedy byªa zwalniana i wraaªa do domu, byªo pewne »e powtórzy tesame bª�dy. Jej szanse na powodzenie wzrosªyby, gdyby±my mogli odsun¡¢ j¡od jej kole»anek i kolegów.Wiele zasu sp�dziªam próbuj¡ znale¹¢ rozwi¡zanie. Rozmawiaªam zlud¹mi, którzy mieli do±wiadzenie i mogli mi doradzi¢. Dowiedziaªam si�,»e Minneapolis znane jest z o±rodków lezenia stopniowego i ÿpóªszpitali" orazz doskonaªyh programów odwykowyh. Szanse Donny na wylezenie byªybyznaznie wi�ksze, gdyby da¢ jej mo»liwo±¢ nowego startu. Chieli±my da¢ jejka»d¡ z mo»liwyh sposobno±i na uzdrowienie | niezale»nie od kosztów mie-rzonyh miªo±i¡, zasem i pieni�dzmi. Nie miaªam jednak poj�ia jak zdoªamyj¡ tam wysªa¢. Nie maj¡ »adnej wskazówki, spraw� t� zostawiªam w r�kahSai Baby.Modlili±my si� i jakim± udem Donna zgodziªa si� tam pojeha¢. Zawie¹-li±my j¡ samohodem do Minneapolis i zostawili±my pod kuratel¡ ±wietnegoprogramu póªszpitalnego, który obejmowaª odzienne spotkania AA. Programpóªszpitalny oznaza »yie po±rednie mi�dzy o±rodkiem leznizym, a »yiemna wªasny rahunek. Chodzi si� do pray, ale jednoze±nie ma si� wspar-ie instytujonalne. Uz¡ tam jak przystosowa¢ si� do spoªeze«stwa i »y¢ beznarkotyków. Znów za±witaªa nam nadzieja. Byªam bardzo szz�±liwa z umiesz-zenia jej w tamtym miejsu. Obawiaªam si� tylko, »e zmi�kn� i zawró�, gdy»bardzo i�»ko byªo mi zostawi¢ j¡ sam¡ bez rodziny.Ale powodzenie nie miaªo przyj±¢ tak ªatwo, jak s¡dzili±my. Donna zostaªawydalona z jednego póªszpitala i uiekªa z innyh dwóh. Ju» baªam si�, »ezabraknie póªszpitali zanim zdeyduje si� traktowa¢ je powa»nie. Ale dzi�kiªase Boga, w ko«u postanowiªa podporz¡dkowa¢ si� reguªom póªszpitala irealizowa¢ program AA.Donnie brakowaªo ufno±i w siebie i baªa si�, »e nie podoªa w pray. Wa»newi� byªo, tak dla Donny jak i dla nas, aby poprawiªa swój wizerunek wewªasnyh ozah. Chwalili±my j¡ przy ka»dej sposobno±i, a gdy z ni¡ rozma-wiali±my, bardzo zwa»ali±my by unika¢ krytyki i pogn�biaj¡yh stwierdze«.Pragn�li±my aby u±wiadomiªa sobie swoje udowne mo»liwo±i i bardzo hieli-±my jej pomó. Ale ona po prostu nigdy nie reagowaªa na nasze zabiegi. My±l�teraz, »e dla nas najtrudniejszym momentem w przystosowaniu si� byªo niemie¢ ozekiwa«. Musieli±my podda¢ si� Bogu. Niew¡tpliwie nie rozumieli±myo si� dziaªo.Stopniowo, bardzo wolno, Baba zaz¡ª uzdrawia¢ Donn�. Pierwsz¡ pra�



POWRÓT DO ZDROWIA 63dostaªa w barze samoobsªugowym w samym póªszpitalu. Potem praowaªaprzy biurku jako sekretarka. W ko«u nabraªa do±¢ pewno±i siebie by szuka¢pray na z�±¢ etatu na zewn¡trz. Podejmowaªa rozlizne zaj�ia, a zterylata pó¹niej mogªa ju» praowa¢ zterdzie±i godzin tygodniowo zarabiaj¡na swoje utrzymanie. Ju» to samo byªo wspaniaªym krokiem do przodu, aponadto naprawd� lubiªa praowa¢! Byli±my z niej bardzo dumni.Pan potrzebuje zasu aby zmieni¢ nasze zahowanie. Cierpliwo±¢ jest enn¡zalet¡, która pozwala nam zeka¢, a» nie nast¡pi¡ zmiany. Sai mówi: ÿCier-pliwo±¢ to aªa siªa, jakiej zªowiekowi potrzeba". Nasza ierpliwo±¢ byªa na-prawd� wystawiona na prób�!Kilka lat pó¹niej jeden z doradów Donny powiedziaª nam, »e zaz�ªa pró-bowa¢ narkotyków ju» w wieku jedenastu lat. Zaj�ªo nam trzy lata zanimzauwa»yli±my zmiany w jej zahowaniu. Jej naªóg post�powaª, a» do nawykuodziennego za»ywania marihuany, amfetamin, alkoholu i haluynogenu LSD.Nie miaªam poj�ia, »e za»ywa o± jeszze próz alkoholu i marihuany.Oto dlazego tak wa»ne jest, aby w naszyh szkoªh nie byªo u»ywek. Nie-stety, obenie nie s¡ one od nih wolne. W samym entrum ±wiata naszyhdziei, w ih szkoªah, jawnie panuje peªen sezon na narkotyki. Instytuja tawprawdzie uzy zapobiegania i odstr�za od za»ywania narkotyków, ale ukry-wane s¡ one w szatnianyh szafkah, kieszeniah, portmonetkah i pod ªaw-kami zekaj¡ na dostanie si� do r¡k uznia, który którego± dnia mo»e przez niezmarnowa¢ swoje »yie. Dlazego nasze dziei nie mog¡ by¢ bezpiezne przy-najmniej w swoim odziennym ±rodowisku? Skoro moje dzieko otrzymaªo tenarkotyki od kolegów i kole»anek w szkole i byªam tego nie±wiadoma mimo, »eodziennie byªam w domu i witaªam je po szkole : : : zy nie jest wi� logizne,»e mogªo to si� zdarzy¢ i waszemu?Sai mówi nam: ÿPrzyszªo±¢ kraju zale»y od stanu i jako±i uzniów.Uzniów mo»na nazwa¢ korzeniami narodu. Dlatego musimy podlewa¢ je wod¡boskiej siªy. Uzniów mo»na te» przyrówna¢ do ukwieonyh pn¡zy. Je±li po-zwolimy tym pn¡zom pi¡¢ si� jak zeh¡, wyrosn¡ dziko i bezªadnie gubi¡pi�kno i symetri�. Dlatego musimy przyina¢ ka»de pn¡ze tak, by nabraªopi�knyh ksztaªtów i nie rosªo niesfornie i bez »adnego uroku. Pi�kno »yia za-le»y od naszyh dobryh manier. Okres lat uzniowskih jest wielk¡ ±wi�to±i¡i jest najwa»niejszy w »yiu jednostki. Uzniowie zatem musz¡ mie¢ zdysypli-nowane umysªy i nawyki i musz¡ napeªnia¢ umysªy zystymi my±lami i stara¢si� wszystkih tyh dobryh my±li przestrzega¢ i praktyznie realizowa¢ je w»yiu odziennym. Tylko wtedy mog¡ osi¡gn¡¢ wªa±iwy poziom rozwoju".Lepsza jako±¢ »yia jest zym± o wiele wi�kszym ni» materialny poziom»yia. Nasze dziei potrzebuj¡ do »yia bezpieznego ±rodowiska. Jak takinteligentny kraj jak nasz mo»e by¢ tak gªupi, »eby nasze dziei nara»a¢ naniebezpieze«stwo? Czy nie rozumiej¡, »e przyszªo±¢ naszego kraju to naszedziei?Opowiedziaªam nasze prze»yia aby pomó innym. Byªo to bardzo trudnedo±wiadzenie. Dzisiaj serem ª¡z� si� ze wszystkimi rodziami i dzie¢mi, któ-rzy wystawieni s¡ na ryzyko. Nie mog� zna¢ okropno±i naisku rówie±ników,z jakim spotykaj¡ si� nasze dziei | mog� to sobie tylko wyobra»a¢. Mojedziei«stwo byªo wolne od tego rodzaju pokus, jakie zyhaj¡ odziennie w ih



64 WIZJA SAI»yiah. Mog� jedynie odzuwa¢ ih niepokój, zmieszanie, ierpienie i ból ipragn¡¢ im pomó.Nasza historia powtarza si� w wielu domah w aªym narodzie. Kiedytuliie wasze dziei do snu, albo ogl¡daie je jak si� niewinnie bawi¡, mo»eiezastanawia¢ si� ÿCzy wyro±nie z nih kiedy± Donna?" Modl� si� aby tak si�nie staªo.Je±li kto± w waszej rodzinie potrzebuje pomoy : : : pomó»ie!Je±li kto± w waszej rodzinie potrzebuje u±wiadomienia : : : zróbie to!Je±li zahowanie waszego dzieka jest podejrzane : : : zbadajie to!Je±li wasze s¡siedztwo organizuje akj� zapobiegania : : : wesprzyjie j¡!Pami�tajie : : : je±li ukrywaie narkomani� : : : ONA ZOSTAJE!



MA��E�STWO
Dwadzie±ia lat min�ªo od mojego ±lubu, kiedy po raz pierwszy zetkn�ªamsi� z Sai Bab¡. Miaªam dostateznie du»o do±wiadzenia w maª»e«stwie bywiedzie¢, »e wszystko o mówiª jest rzezywi±ie prawd¡. Czasami my±laªamsobie, »e gdybym na poz¡tku znaªa nauki Swamiego, by¢ mo»e mogªabymzapobie niektórym moim bª�dom. Ale, jak mówi Swami, ÿCo byªo to prze-szªo±¢; »yjie w tera¹niejszo±i". Mówi On równie», »e nie powinni±my tylkopróbowa¢ lez ROBI�.Praktyka rozwodów w Stanah Zjednozonyh jest bardzo rozpowszeh-niona. Ta ±wi�ta instytuja maª»e«stwa dana zªowiekowi przez Boga jestszpeona i zniesªawiana. Co drugi ±lub ko«zy si� rozwodem, a o rok rozpadasi� milion maª»e«stw. Wierzie albo nie, ale z�sto±¢ rozwodów jest wi�kszaw±ród powtórnie po±lubionyh, a zterdzie±i pi�¢ proent wszystkih ±lubówzawieraj¡ rozwodniy. Wygl¡da na to, »e rodzina si� rozpada8.Za zasów pokolenia moih rodziów rozwód byª rzadko±i¡. Szzególniedotyzy to przyjaióª moih rodziów, którzy byli gor¡ymi wyznawami ko-±ioªa rzymsko{katolikiego. Nie znazy to, »e byli wolni od problemów maª-»e«skih, lez wówzas naisk byª na przetrwanie rodziny. Albo udawaªo si�im rozwi¡za¢ problemy, albo uzyli si� z nimi »y¢. W tamtyh zasah kobietyrzadko miaªy wybór, gdy» nie byªy �nansowo niezale»ne.W latah 60{tyh dla kobiet nastaªa rewoluja seksualna spowodowanaswobod¡ zapewnian¡ przez piguªki antykonepyjne. Pami�tam dªugie dys-kusje, jakie prowadziªy±my z przyjaióªkami w tamtyh latah, gdy ka»da znas analizowaªa swoje sumienie staraj¡ si� znale¹¢ uzasadnienie u»yia tyhpiguªek. Nigdy w peªni nie doeniaªam drastyznego wpªywu, jaki piguªkawywrze na obyzaje spoªezne. Dzisiaj wiele z naszyh latoro±li u»ywa pi-guªek antykonepyjnyh dzie« w dzie« nizym witamin i post�powanie takiejest obenie powszehnie akeptowane. Caªa ta rewoluja seksualna zagroziªanaszemu systemowi maª»e«stw i spowodowaªa wzrost z�sto±i rozwodów.Baba mówi: ÿSztuzne metody zapobiegania i¡»y sprzyjaj¡ rozwi�zªo±i isprowadzaj¡ na ten kraj (Indie) bestialskie stosunki pozamaª»e«skie. Ci, którzyzah�aj¡ do tyh niebezpieznyh wybiegów powinni razej wspiera¢ samokon-trol� i powstrzymywanie si�. Wstrzymywanie si� i sªu»ba to metody, które byªyzaleane w pismah ±wi�tyh przez m�drów, którzy znali nieszz�±ia b�d¡eskutkami nieodpowiedzialnego ojostwa albo powikªanego maierzy«stwa".W latah pi�¢dziesi¡tyh i sze±¢dziesi¡tyh miaªa miejse jeszze jedna re-8Przytozone w tym rozdziale fakty o maª»e«stwie i rodzinie w Stanah Zjednozonyhpohodz¡ z dokumentaji ABC pt. ÿAfter the Sexual Revolution (Po rewoluji seksualnej)".65



66 WIZJA SAIwoluja, która przeszªa przez ten kraj wywoªuj¡ sprzezno±i w moim »yiu.Rewoluja �nansowa daªa wielu kobietom swobod� zarabiania pieni�dzy narynku pray. Byªy zah�ane do przestawienia si� z tradyyjnej roli »ony imatki na wªasn¡ karier�. Ta niezale»no±¢ �nansowa tak»e wstrz¡sn�ªa posa-dami maª»e«stwa.Ruh Wyzwolenia Kobiet wmawiaª nam, »e karier� powinny±my stawia¢na pierwszym miejsu. Mówili: ÿZrób o± sama". Kobiety, które zostawaªy wdomu by opiekowa¢ si� rodzin¡ uwa»ano za ÿprzestarzaª¡ niewydolno±¢"! Babapowiedziaª nam: ÿNami�tno±¢ zyni kobiety agresywnie zuhwaªymi, ryzykan-kimi i spragnionymi wolno±i od ogranize«. Dzie«, w którym nami�tno±¢ zo-stanie przyj�ta jako oznaka kobieo±i, zaznazy poz¡tek ko«a niewiasty".Walzyªam z pozuiem braku warto±i. Choia» w swojej gª�bi znaªamwarto±¢ maierzy«stwa, obraz taki byª jednak odrzuany przez spoªeze«stwo.Moje rówie±nizki doksztaªaªy si�, wraaªy do ollege'ów, szukaªy pray, sta-waªy si� ÿrynkowe". Wszystko to brzmiaªo bardzo podnieaj¡o, byªo nowe ifasynuj¡e. W tym kontek±ie, rutynowe zadania sprz¡tania, prania, praso-wania itd. tworzyªy pos�pny, nudny i gªupi obraz gospodyni domowej.Praowanie w domu od pokole« miaªo opini� zaj�ia niewdzi�znego, zaktóre nie otrzymuje si� nawet ÿdzi�kuj�". Naprawd� niewiele jest w nim mo-mentów dodaj¡yh animuszu. Ile» to razy hiaªam wszystko to rzui¢, zna-le¹¢ jak¡± uiezk� od tej przera¹liwej odpowiedzialno±i utrzymywania domui wyhowywania dziei. Kobiety otrzymaªy wªa±nie tak¡ szans� | wyfrun¡¢ zgniazda | i gromadnie korzystaªy z tej mo»liwo±i.Moje przyjaióªki dzwoniªy i mówiªy: ÿMasz tyle talentu; dlazego marnu-jesz go w domu?" Ten rodzaj zah�ty zrodziª we mnie podwójne pragnienie:kobiety robi¡ej karier� i gospodyni w domu. Jeszze dzi± kiedy tu siedz� prze-»ywam dawne impulsy podnieenia przeiwstawiane domowej nudzie. Niktprzy zdrowyh zmysªah nie wybraªby pray domowej kosztem kariery o ilezabrakªoby wy»szej motywaji, gª�bszego powodu do zobowi¡zania na aªe »y-ie wykrazaj¡ego poza ramy zwykªej pray. �ri Sathya Sai Baba nauzyªmnie prawdziwej roli kobiety i daª mi podstawy do wierzenia w siebie, hoia»spoªeze«stwo i¡gle jeszze przypisuje wi�ksz¡ warto±¢ kobieie, która praujena zewn¡trz zamiast w domu.ÿMaierzy«stwo jest najenniejszym darem Boga. Matki s¡ twórzyniamiszz�±ia albo nieszz�±ia narodu, gdy» to one ksztaªtuj¡ muskulatur� jegoduszy. Muskulatur� t� wzmaniaj¡ dwie nauki, które matki powinny wpaja¢:strah przed grzehem i umiªowanie noty. Obie zasadzaj¡ si� na wierze w to,»e wewn�trzna motywaja wszystkih pohodzi od Boga. Je±li heie przekona¢si� jak dalee dany naród jest zaawansowany w rozwoju, przyjrzyjie si� mat-kom. Czy s¡ wolne od zmartwie« i obaw, zy paªaj¡ do wszystkih miªo±i¡, zymaj¡ wyksztaªone hart duha i noty? Je±li heie whªania¢ hwaª� danejkultury, przygl¡dajie si� matkom koªysz¡ym kolebki, karmi¡ym, dbaj¡ym,uz¡ym i pieszz¡ym dziei. Jaka matka, taki post�p narodu; jaka matka,taka sªodyz kultury".Ale zanim Swami wszedª do mojego »yia, ulegªam pragnieniu praowaniapoza domem. Praa ta stanowiªa po prostu dodatkowe zaj�ie przy i tak ju»przei¡»onym iele i umy±le. Teraz miaªam jak¡± karier� w miejsu pray plus



MA��E�STWO 67obowi¡zki »ony, gospodyni domowej i matki. Czuªam si� jak marato«zykodziennie próbuj¡ dobie do mety w ka»dym z tyh zaj�¢. Miaªam na gªowiewi�ej pray ni» zªowiek mo»e podoªa¢. U±wiadomiªam sobie, »e wszystkiegotego nie zdoªam ui¡gn¡¢. Ozekiwaªam wi�ej pomoy od m�»a i dziei.Okazaªo si�, »e byªa to zysta fantazja!ÿKto ma zajmowa¢ si� obowi¡zkami domowymi, gdy kobiety dla prayopuszzaj¡ swoje domy? Gdzie s¡ matki do opieki nad dzie¢mi, gdy m¡» i»ona id¡ urz�dowa¢? Kto ma uzy¢ dziei, gdy ih wªasne matki id¡ do szkoªyuzy¢ inne dziei? Nawet je±li poprawi si� sytuaja �nansowa w domu, poja-wi¡ si� inne trudno±i. Poszukiwaz urz�du staraj¡ si� zapewni¢ sobie wygodyosi¡ga jedynie pustk� w domu."Do domu przyhodziªam zm�zona i zestresowana pra¡ staraj¡ si� powi-ta¢ dziei z zainteresowaniem i ierpliwo±i¡. Wyzekiwaªy na mnie ze swoimizalegªymi potrzebami, ka»de próbuj¡ prze±ign¡¢ pozostaªe rodze«stwo w ry-walizaji o rodziielsk¡ pohwaª� lub aprobat�. Trzeba byªa zapanowa¢ nadbójkami, krytyk¡, wrzaskami, pra¡ domow¡, planami jazd itd. Gdy przest�-powaªam próg, wszysy zworo wpadali na mnie, ka»de ze swoimi »¡daniami.Moja najstarsza órka powiada, »e gdy przyhodzi z pray obdarza dzieiÿwyborowym zasem". Mówi¡ to ma na my±li, »e sp�dzanie zasu z dzie¢mipo pray wypeªnia intensywn¡ z nimi aktywno±i¡. W moim przypadku tojednak nie dziaªaªo. Po dniu peªnym »¡da«, stawiana wobe »¡da« rodziny,z�sto miaªam nastrój daleki od ÿwyborowego".W sprawie wyhowania dziei Baba pouza: ÿT� odpowiedziaªno±¢ musz¡przyj¡¢ matki, a nie wysªugiwa¢ si� opiekunkami. Dzieko, które wyhowywanejest przez opiekunki trai podstawowy zynnik rozwoju | miªo±¢. W ten sposóbodmawia si� dzieku tej najbardziej od»ywzej witaminy, jak¡ jest miªo±¢."Swamiego odkryªam krótko po rozpoz�iu mojej kariery zawodowej. T� ka-rier� przerwaª On gwaªtownie horob¡ wewn�trznego niezrównowa»enia. Dia-gnoza ta jest ze wszeh miar wªa±iwa, gdy» niezrównowa»one byªy wszystkieobszary mego »yia. Dlatego kohany Swami wtr¡iª si� i pomógª mi przez osa-dzenie mnie w bezruhu na tyle dªugo, bym miaªa zas przemy±le¢ sobie swoj¡hierarhi� warto±i. W i¡gu tyh wielu miesi�y spokojnego wypozynku na-uzyª mnie prawdziwej warto±i maierzy«stwa. Wówzas po raz pierwszy mójrozum wspóªdziaªaª z serem. Dot¡d moje sere szarpaªo pozuie winy za za-niedbanie domu i dziei, a rozum powtarzaª hasªa ruhu wyzwolenia kobiet.Dziwne to, ale prawdziwe | Swami wyzwalaª mnie z ruhu wyzwolenia kobiet.Przez ostatnie trzy dziesi¡tki lat rodzina ameryka«ska przeszªa radykalnezmiany. Obenie prawie nie ma ju» »adnej struktury rodzinnej. Rozwody isamotne wyhowywanie dziei zdaj¡ si� wypiera¢ stan maª»e«ski. Kto jestniewinn¡ tego o�ar¡? Nasze dziei. Jedno dzieko na troje widzi jak ro-dzie si� rozhodz¡. Ten rozªam jest prawie tak samo dramatyzny jak ±mier¢.Przygl¡daªam si� rozwodom moih przyjaióª i przyjaióª moih dziei. Cier-pienia i zam�t przez jakie przehodzili przepeªniaªy nas uzuiami bezradno±i.Rozbiie maª»e«stwa jest jak ±mier¢. Nie ma sposobu na naprawienie szkódemojonalnyh wyrz¡dzonyh rodziom i dzieiom.Straili±my z widoku warto±¢ maª»e«stwa, którego to ±rodka Bóg u»ywado szkolenia i nauzania ludzko±i moralno±i, manier, dysypliny, osi¡gania



68 WIZJA SAIharmonii we wspóª»yiu z innymi, rodziielstwa, oddania itd. Jak Bóg maksztaªi¢ nowonarodzone dusze, gdy rozpada si� podstawowa komórka spo-ªezna?ÿW kulturze Indii Matka traktowana jest jako obiekt zuªej zi. Jest onapani¡ domu, pierwszym nauzyielem dzieka, osob¡ która z miªo±i¡ prze-kazuje kultur� staro»ytnego kraju jego dziedziom w ih najwa»niejszyh dlaksztaªtowania osobowo±i latah. Matka i ojie s¡ pierwszymi przykªadamizahowa« spoªeznyh, które dzieko obserwuje i uzy si� na±ladowa¢. Uz¡oni wielbienia Boga i oddawania si� Najwy»szemu; dla uwa»nyh i hªonnyhozu dziei prezentuj¡ oni opanowanie i miªo±¢. Dziei musz¡ mie¢ inspira-j�, aby mogªy kiedy± otrzyma¢ swój udziaª w duhowym przebudzeniu : : : Wnowym pokoleniu nale»y promowa¢ toleranj� i pokor� poprzez propagowanieduhowego porz¡dku w±ród matek. Matka dla ka»dego jest ¹ródªem jego »yiai iaªa. Matka zatem musi by¢ silna psyhiznie i �zyznie, dojrzaªa kultur¡ iharakterem, u±wi�ona pobo»nymi my±lami i zatopiona w miªo±i i po±wi�e-niu. Dobre matki tworz¡ dobry naród. Matki musz¡ by¢ skªadniami nieprzy-wi¡zania, dysypliny i oddania."Rozwód nie jest »adnym rozwi¡zaniem. Ju» dostateznie dªugo byª wypró-bowywany i okazaª si� nieskutezny. Zarówno m�»zy¹ni, jak i kobiety h¡si� pobiera¢ i mie¢ szz�±liwe maª»e«stwo. Lizymy na partnerstwo, wsparie,miªo±¢ i bezpieze«stwo uzuiowe, jakie mo»e istnie¢ w maª»e«stwie. Nikt niepragnie emojonalnego horroru jaki stanowi rozwód, ani nie he by jego dzieistaªy si� tego o�arami.Instytuja maª»e«stwa jako taka nie jest nizemu winna. Zgodnie z zasa-dami Swamiego, korekty wymaga nasze prowadzenie si� w maª»e«stwie. �lubpohodzi od Boga. Jest to pierwsza instytuja, jak¡ Bóg obdarzyª zªowieka.Jest to dokªadnie ten sam proes, jaki Bóg u»ywa przy stwarzaniu. �iwa i�akti, materia i energia, ª¡z¡ si� by stworzy¢ nasz ±wiat.Maª»e«stwo jest równie stare, jak aªe stworzenie; w praktyzny sposóbwyra»a ono �lozo�� »yia | shodzenie si� dwojga by poª¡zy¢ si� w jedno.Czynnik m�ski i »e«ski, dwa dopeªniaj¡e si� skªadniki, ª¡z¡ si� by stworzy¢trzeie na swoje podobie«stwo lub ÿobraz". Ta instytuja maª»e«stwa jestform¡ lub formaln¡ struktur¡, przez któr¡ mo»na do±wiadza¢ odpowiedzial-no±i za nasze wªasne stworzenie. W ten sposób Bóg pozwoliª nam na udziaªw stwarzaniu poprzez instytuj� maª»e«stwa.W ksi¡»e ÿDivine Memories of Sathya Sai Baba (Boskie wspomnienia oSathya Sai Babie)" Diana Baskin, jej autorka, przedstawia swoj¡ urozysto±¢±lubu udzielonego przez Sai Bab�. Swami powiedziaª wtedy: ÿPrzed ±lubemon stanowi poªow� iaªa. Przed ±lubem ona stanowi poªow� iaªa. Kobietazawsze jest lew¡ stron¡. Prawa strona nale»y do m�»zyzny. Ciaªo m�»zyznyzawsze jest praw¡ stron¡ kobiety [: : : ℄ Teraz, oboje maie tylko jedno iaªo.W hinduskiej �lozo�i albo zwyzajah nazywa si� to ardhangi (ardha znazypóª). �ona przed ±lubem jest tylko ardhangi, póª iaªa. Obenie lewa stronaª¡zy si� z praw¡ i jeste±ie peªnym iaªem.Odt¡d kªopoty m�»a s¡ kªopotami »ony, a kªopoty »ony staj¡ si� m�»owymi.Jest to tak, jak gdy jedna z�±¢ iaªa ulega parali»owi, a druga zuje ten parali».Tak wi� twoja »ona musi odzuwa¢ twoje bóle, a ty jej. Wszystkie te bóle



MA��E�STWO 69u±mierza Swami. Oboje maie Swamiego. Zarówno m¡» powinien pomaga¢»onie, jak i »ona m�»owi.Niekiedy, naturaln¡ kolej¡ rzezy, mo»eie si� gniewa¢, pokazywa¢ swojeego, irytaj�, napi�ie. Musiie si� dostosowywa¢ i okazywa¢ wyrozumiaªo±¢.Najpierw musiie zrozumie¢ siebie nawzajem. Potem dostosowanie b�dzie ªa-twe. Najpierw zrozumienie, potem dostosowanie. Dziwi�¢dziesi¡t proent ludzipróbuje najpierw si� dostosowa¢. Jest to akurat na odwrót | najpierw musiby¢ zrozumienie."Podzas naszyh oryginalnyh za±lubin równie» mówiono nam, »e ka»de znas stanowi teraz poªow� i musimy si� poª¡zy¢ by utworzy¢ aªo±¢. Ale nigdziew zasie tyh urozysto±i nie powiedziano nam jak trudno jest to osi¡gn¡¢.Jestem pewna, »e byliby±my ju» rozwiedzeni, gdyby Swami nie interweniowaª.Sathya Sai Baba uratowaª nasze maª»e«stwo. Nie hodzi o to, »e nie próbowa-li±my ka»dej ziemskiej mo»liwo±i, ale »e podzas gdy ja szukaªam rozwi¡zaniatylko Bóg mógª zmieni¢ ±wiadomo±¢ Roberta tak, by zdaª sobie spraw�, »e i onma jaki± wkªad do tego rozwi¡zania. Pobrali±my si� 34 lata temu | Roberti ja byli±my wtedy mªodzi i bardzo w sobie zakohani. Wierzyªam, »e byªdoskonaªy. Porwana romantyznym uniesieniem nie potra�ªam dostrze »ad-nyh jego wad. Po latah po»yia dziwiªam si�, o si� staªo z miªo±i¡, któr¡prze»ywali±my przed ±lubem. Odpowied¹ znalazªam znaznie pó¹niej.Sai Baba mówi nam, »e nasze ego musi wyzby¢ si� swojego uto»samiania si�z iaªem w elu poª¡zenia si� z naszym prawdziwym jestestwem| z Bogiem wnas. Dla nas maª»e«stwo byªo laboratorium, gdzie zahodzi ÿroztapianie ego".Niekiedy my±l� sobie, »e do osi¡gni�ia doskonaªej bezinteresownej miªo±i wmaª»e«stwie koniezna jest samorealizaja.Na to, by dwoje ludzi poª¡zyªo si� w jedno, ka»de z nih musi po±wi�i¢swoje samolubne pragnienia. Przeiwno±i, jak wszysy wiemy, przyi¡gaj¡si�, a kiedy zejd¡ si�, naieraj¡ z niewªa±iwej strony powoduj¡ tarie. Tariewytwarza iepªo, a iepªo jest energi¡, która topi ego. St¡d mówimy o stapianiuego!Oto kilka przykªadów: Robert he ogl¡da¢ mez piªkarski w telewizji, jah� ogl¡da¢ �lm : : : Ja h� stosowa¢ diet� i nie gotowa¢ obiadu, on heobiad : : : Ja h� pojeha¢ samohodem na zakupy, on he go my¢ : : : Jah� aby wyk¡paª dzieko, on he zyta¢ gazet� : : : Czyje± ego musi stopnie¢.Im wi�ksza rodzina, tym wi�ej okazji do topnienia ego! Jestem przekonana, »ektokolwiek wybierze waszego partnera do ±lubu | Bóg, rodzie zy wy sami |jego zahowania b�d¡ zawsze przeiwne waszym, doskonale zaprogramowaneby denerwowa¢, irytowa¢ i niszzy¢ wasze ego. Pewnego dnia zrozumiaªam,»e gdyby Bóg zwi¡zaª nas z kim±, kogo uwa»amy za ÿdoskonaªego" partnerado wspóª»yia, wówzas nie byªoby »adnego rozwoju. I kiedy patrz� na maª-»e«stwo ozami Boga, dostrzegam w nim intryganta, którego gªównym elemjest skierowanie nas ku Niemu. Gdy jeste±my szz�±liwi i usatysfakjonowanizewn�trznym ±wiatem, zwykle zapominamy o Bogu. Nieszz�±ie zmusza nasdo zwraania si� do Niego.Kiedy nasz miesi¡ miodowy przeszedª w mijaj¡e lata, z ukryia wyhy-n�ªa rzezywisto±¢ naszyh przeiwstawnyh osobowo±i. Ile» to razy hiaªampój±¢ w jedn¡ stron�, a Robert w przeiwn¡? Od zasu do zasu zgadzali±my



70 WIZJA SAIsi�, ale z�±iej byªy spory. Bóg z pewno±i¡ miaª w tym swój plan, gdy stwa-rzaª przeiwno±i, gdy» równowa»ymy si� wzajemnie. Poprzez zrozumienie i±wiadomo±¢ mogli±my zauwa»y¢, »e umiej�tno±i i noty Roberta byªy niekiedymoimi najsªabszymi punktami i vie versa. Gdy nasze ego, albo wysokie o so-bie mniemanie, nieo zmalaªo, zaz�li±my wzajemnie si� obserwowa¢ i uzy¢si� od siebie. Proes ten nie nastaª z dnia na dzie«, ani my nie zmienili±my si�jako± nagle | zapewniam was, »e mieli±my wiele okazji do prób. Ostateznie,z ªask¡ Sai Baby wszystko jest mo»liwe.Oto ilustruj¡y to przykªad: �ona (ja) lubi mówi¢; m¡» jest maªomówny.Ka»da zaleta sprzyja zrównowa»eniu wzajemnyh zwi¡zków. Gdyby obojebyli milzkami, nie byªoby mi�dzy nimi komunikaji. Z drugiej strony, gdybyoboje byli gadatliwi, kto by ih sªuhaª? Tak wi�, jedno obserwuje drugie,wymieniaj¡ mi�dzy sob¡ my±li i odkrywaj¡ wzajemne niedostatki. Ideaªembyªoby osi¡gni�ie obustronnyh przymiotów i wykorzystanie ih w sposóbrozs¡dny i zrównowa»ony.Nasz ÿmaria» przeiwno±i" nie byª wyj¡tkiem. Byª to dobry przykªadtego, o zym pisz�. Ja mieszkaªam na przedmie±iah, on | w entrum. Mojarodzina byªa bardzo religijna, jego | prawie wale. W moim domu panowaªadysyplina, w jego w ogóle jej nie byªo. W jego domu gotowaª ojie, u nas| matka. Jego matka zabawiaªa si� z dzie¢mi, moja zaj�ta byªa obowi¡zkamidomowymi. Ja jestem najstarsza, on jest najmªodszy w rodzinie. Ja jestemniewolnikiem zasu, on go marnuje. On komunikuje si� zynami, ja | sªowami;on pokazuje, ja opowiadam. On mówi okr�»nie, ja | wprost. On psuje dziei,ja uz� dysypliny. Dla mnie ÿblisko±¢" oznaza rozmowy w elu podzieleniasi� ideami i my±lami; jemu wystarzy, »e ÿtam jest". Ja pozostawaªam w domuprzez aªy dzie« nie maj¡ do towarzystwa nikogo dorosªego; on wyhodziª imiaª zbytek towarzystwa. Po pray pragn�ªam gdzie± wyj±¢, on za± hiaªprzebywa¢ w domu itd. Teraz ju» hyba ze zrozumieniem przytakujeie gªow¡.Czy» nie jest zabawne jak te karty s¡ porozkªadane | jakby spejalnie dlautrudnienia zjednozenia w maª»e«stwie!Ró»nie prowadziªy do koniktów maª»e«skih. Mój ojie w ogóle nie po-magaª w praah domowyh, a du»o swojego wolnego zasu sp�dzaª ze swoimikolegami na grah sportowyh. Wyszªam za m¡» z przekonaniem, »e mój m¡»b�dzie mi pomagaª w domu i w wyhowywaniu dziei oraz »e wª¡zy mniedo swoih planów sp�dzania wolnego zasu. Z drugiej strony, ojie Robertawykonywaª wi�kszo±¢ pra domowyh po przyj±iu z pray. Robert po ihuozekiwaª, »e nie b�dzie gotowaª i sprz¡taª jak jego ojie; lizyª na »yie peªneuieh, jakie prowadziªa jego Mama. Czy teraz mo»eie wyobrazi¢ sobie ile razypotykali±my si� o te ró»nie?!!!Inny przykªad : : : porozumiewanie si�. Robert i ja rozmawiamy o sprz¡-taniu w gara»u. Jest brudny i zawalony starymi rupieiami. Pytam go zypodzas sprz¡tania gara»u wyrzui zbywaj¡e rupieie, które nieu»ywane le»¡tam ju» od lat. Poniewa» milzy i otwarie nie sprzeiwia si�, zakªadam »e si�zgodziª. On jednak milzy gdy» zwykle mówi niebezpo±rednio i nie lubi utar-zek sªownyh. Rupieie pozostaj¡ na swoim miejsu! Dopiero zyny wyra»aj¡jego my±li rodz¡ konikt. To tylko próbki tego, o ka»de z nas w ró»nym stop-niu do±wiadzaªo w maª»e«stwie. Gdy jeste±my ±wie»o po±lubieni, ró»nie nie



MA��E�STWO 71s¡ tak ozywiste, lez wyhodz¡ na wierzh z latami wspólnego po»yia. Za-stanawiam si�, zy to wªa±nie to ludzie maj¡ na my±li mówi¡ ÿMiªo±¢ jest±lepa".Po dziesi�iu latah wspólnego »yia uzbieraªa si� sterta ran, uraz i odmów,a nasze maª»e«stwo przehodziªo wielki kryzys. Byªo jak przeªadowany gara»,gdzie nagromadziªo si� zbyt wiele gratów i zazynaj¡ wysypywa¢ si� poza jegoobr�b. Nasze zbiorniki nie mogªy ju» dªu»ej utrzyma¢ zy tªumi¢ naszyhuzu¢, dlatego pewnego dnia wybuhªy gniewem przeiwko ka»demu z nas.Nazywam to teori¡ ÿwielkiego wybuhu" w maª»e«stwie. Jest to punkt, wktórym osi¡gamy nasze maksimum znoszenia emojonalnego bólu. Kryzys tenwymusza zmian�. Dla niektóryh jest to ozyszzenie i zmiana stosunków, dlainnyh | separaja.Dla nas byª to poz¡tek budowania bardziej sensownego maria»u i stosun-ków. Poprzez uparte poszukiwanie miªo±i, przygl¡daj¡ si� naszym bª�dom iniesprawiedliwo±iom zynionym sobie nawzajem, realizowali±my rodzaj ÿaktuskruhy". W dziei«stwie nauzyªam si� modlitwy, która dokªadnie oddaje to,o pragn�li±my powiedzie¢ Bogu i sobie: ÿO mój Bo»e, z aªego sera »aªuj�»e Ci� obraziªam; nienawidz� swoih grzehów i mono postanawiam nigdy ju»ih nie popeªni¢".Musieli±my zmieni¢ nasze zahowania, a to nie dzieje si� z dnia na dzie«.W trzydzie±i trzy lata pó¹niej i¡gle jeszze staramy si� budowa¢ stosunkibardziej oparte na miªo±i. Teraz jednak potra�my wi�ej ±mia¢ si� z siebie.Nasze maª»e«stwo przetrwaªo tylko dzi�ki �ase Boga. Nasz zwi¡zek zostaªdotkni�ty przez niemal ka»dy mo»liwy problem, jaki mo»e wyst¡pi¢ mi�dzym�»zyzn¡ i kobiet¡, którzy zostali zwi¡zani ±wi�tym w�zªem maª»e«stwa abypoª¡zy¢ si� w jedno. Najpierw jest maª»e«stwo, dopiero pó¹niej nast�pujepoª¡zenie!Proes ª¡zenia wymaga gª�bokiego zaanga»owania si� obu ±lubnyh part-nerów, ale pami�tajie »e przeiwno±i przyi¡gaj¡ si� i »e zwykle jeden zpartnerów he si� zaanga»owa¢, a drugi nie. Co w tej sytuaji powinni±myrobi¢? Modli¢ si� o pomo Swamiego i, je±li to mo»liwe, wi¡ga¢ i popyha¢opornego partnera na wªa±iwej drodze.Baba mówi, »e kobieta jest odpowiedzialna za oddanie jej m�»a Bogu. Za-wsze dziwiªo mnie, dlazego w tym proesie kobiety maj¡ silniejsz¡ motywaj�.Jedn¡ z przyzyn jest ih wrodzona natura. Nie h� przez to powiedzie¢, »eto zawsze kobiety, a nie m�»zy¹ni, s¡ tym bod¹em, ale nasze do±wiadze-nie wskazuje, »e przewa»nie kobieta pierwsza dostrzega potrzeb� i aktywniezabiega o zmian�.Na podsumowanie tego rozdziaªu zaªó»my, »e ka»de z nas w dniu ±lubujest nowiutkim samohodem. Tymi nowymi samohodami jedziemy do domu.�ona prowadzi swój samohód i m¡» swój. Za ka»dym razem, gdy mamyjaki± konikt, zderzamy si� powoduj¡ wgnieenia w mase. Kiedy upieramysi� przy tym, »e mamy raj� i opieramy si� rozmowie, zrozumieniu i zmianie,nawet gdy rani to naszego ±lubnego partnera, uszkadzamy samohody. Takiewypadki zdarzaj¡ si� tak»e, gdy wyra»amy nasz gniew, zazdro±¢ lub nienawi±¢.Zakres uszkodze« i zas trwania tego proesu zmienia si� i zale»y od wiel-ko±i ró»ni, ale pewnego dnia mo»eie odkry¢ »e wasz samohód ma pewne



72 WIZJA SAIuszkodzenia, jest rozbity albo jest kompletnym zªomem. Gdy o± takiego na-st¡pi, mo»emy dozna¢ obra»e«. Jedne samohody mog¡ pój±¢ do warsztatównaprawzyh, a inne s¡ nie do naprawienia, zniszzone : : : rozwiedzione.Naprawy s¡ kosztowne | pohªaniaj¡ pieni¡dze, zas i wymagaj¡ pray.Do naprawy mog� odda¢ tylko swój samohód | nie inne. Ka»de z nas musisamo zdeydowa¢ si� zaprowadzi¢ swój samohód do warsztatu na napraw�.Jest to warunek zasadnizy, aby jakakolwiek praa mogªa si� w ogóle zaz¡¢.Ka»dy partner w maª»e«stwie musi wi� sam wyrazi¢ pragnienie i podj¡¢ dzia-ªania.Nie wiem dlazego niektóre samohody mog¡ zosta¢ doprowadzone dosprawno±i, a inne nie. Jestem pewna, »e Sai Baba he by±my praowalinad naprawieniem wgniee«. Dzisiaj tak wiele ludzi uszkadza tylko bªotnik iaªy samohód wyrzua na zªom albo sprzedaje komu± innemu | uszkodzony.Czy warto odstawia¢ nasz samohód do warsztatów naprawzyh? Tak!Tak wierz�.Wygªadzenie naszyh wgi�¢ zaj�ªo nam du»o zasu. Odwiedzili±my wielewarsztatów. Straili±my zderzaki, przestawili±my silnik, usun�li±my drzwi, zde-montowali±my wn�trze i gdzie±, jakim± sposobem znale¹li±my si� tylko z jed-nym samohodem! Jedna jego poªowa jest m�»a, druga | moja. Je±li terazzdarza si� wgnieenie, wiemy »e uszkadzamy NASZ samohód. Odwiedziª onju» tyle warsztatów, »e wszystko o nim wiemy i ªatwiej potra�my oeni¢ gdziesilnikowi zabrakªo zego± i dlazego wymaga spejalnej uwagi. Je±li samohódten tra�a do naprawy, pohªania teraz mniej zasu i pieni�dzy. O wiele ªatwiejjest o± dopraowa¢, ni» przeprowadza¢ remont kapitalny.Sai mówi: ÿW rzezywisto±i kohaie tylko siebie, gdy» to wy jeste±ie wka»dym. On jest mn¡. Je±li kogokolwiek zraniie, zawsze to wªa±nie wy ier-piie; kogokolwiek oszukaie, wy jeste±ie oszukani. Nie ma innyh. Wszysyjeste±ie »ywymi komórkami w iele Boga. Sami jeste±ie Bogami."Sai Baba wyniósª rol� i obraz maª»e«stwa i rodziielstwa na nale»n¡ impozyj�, na honorowe miejse. Cele, jakie przed nami postawiª, to wyzawaniena aªe »yie. Nie jest to jakie± po±lednie zadanie | wymaga »yia w noie.Mo»emy by¢ przykªadami dla innyh, którzy zawieraj¡ maª»e«stwo. Pasjo-nuj¡e jest i godne uzmysªowienia sobie, »e my jako m�»zyzna i kobieta wzwi¡zku maª»e«skim mo»emy wzrasta¢ w miªo±i do Boga i razem dzieli¢ si�t¡ miªo±i¡.Maª»e«stwo jest ±wi�t¡ sadhan¡. Jest to pole Boga, na którym duhowyaspirant praktykuje rozmaite aspekty bhakti (duhowej ±ie»ki wielbienia).Jest to Jego praownia do sprawdzania siªy naszego ÿego" | zy jest onowykorzystywane dla Boga, zy dla wªasnego ja.Po wst¡pieniu do paªau ±lubów, przekrazamy próg Domu Pana. S¡ tam:Kuhnia, która sªu»y do przyrz¡dzania pokarmów; tu zbieramy przepisystaro»ytnej wiedzy duhowej.Jadalnia to miejse, gdzie jemy i przyswajamy duhowy pokarm, a jegowarto±i od»ywze staj¡ si� nasz¡ m¡dro±i¡.Codzienny pokój jest miejsem, gdzie sp�dzamy zas zgodnie z prawamiBoga.�azienka, w której z miªo±i¡ i przebazeniem uwalniamy si� od niezysto±i



MA��E�STWO 73powszedniego dnia.Sypialnia | prywatne miejse, gdzie budzimy u±pionego w nas Boga.Ka»de pomieszzenie jest zelektry�kowane i ma ±wiatªo i energi�.Energia Boga, to �wiatªo Jego Boskiej Miªo±i.ÿEsenj¡ Miªo±i jest ekspansywno±¢. Gdy zapalimy jedn¡ lamp� od drugiej,mamy dwie zamiast jednej. Pierwsza nie przestaªa wysyªa¢ ±wiatªa. Od jednejlampy mo»eie zapali¢ milion innyh, a mimo to tej pierwszej nie ub�dzie anina jot�! Taka sama jest Miªo±¢. Podzieliie si� ni¡ z milionem, a b�dzie i¡gletaka sama, jak gdy byªa sama."Bóg obdarzyª nas t¡ wspaniaª¡ instytuj¡ maª»e«stwa aby±my realizowali ido±wiadzali Jego Miªo±i. Pomi�dzy jej ±ianami wszysy zªonkowie rodzinybezpieznie mog¡ minimalizowa¢ ego i zwraa¢ si� ku Bogu zamiast do ±wiata.Jest to miejse, gdzie wszystkie narodzone i odrodzone dusze »yj¡ i rozwi-jaj¡ si�. Odpowiedzialno±¢ za ewoluj� zªowieka od zahowa« zwierz�yhdo boskih spozywa, z ka»dym nowym pokoleniem, w r�kah ka»dego m�»a i»ony. Nie mo»e by¢ bardziej wzniosªego zadania na tej ziemi ni» ksztaªtowaniei zmienianie natury innej istoty ludzkiej w kierunku osi¡gania samorealizaji.ÿDziei s¡ jak te uprawy rosn¡e na polah, które mog¡ da¢ zbiory na utrzy-manie narodu. S¡ one �larami, na któryh budowane s¡ fundamenty przyszªo-±i narodu. S¡ to korzenie drzewa narodu, które musi rodzi¢ owoe pray,zzenia i m¡dro±i dla nast�pnego pokolenia."Jak my, wielbiiele Sai Baby, mo»emy Mu pomó? Mo»emy przywrói¢maª»e«stwu honorowe miejse w kraju, w którym zamieszkujemy, poprzezuzynienie ±wi¡tyni Boga z wªasnego domu. Mo»emy »y¢ ze sob¡ w miªo-±i, bez kªótni. Mo»emy sprawi¢ by sªodyz miªo±i Boga spªywaªa z naszyhust i na wszyskih zªonków rodziny kªadªa si� rado±i¡ i szz�±iem.Mo»emy by¢ przykªadem prawdy, prawego post�powania, pokoju, miªo±i iniekrzywdzenia. Cnoty wpaja si� dzieiom przez praktyk�, przykªad, a nie po-uzanie. Musimy te» pami�ta¢, »e miªo±¢ mo»e zosta¢ wyra»ona tylko sªu»b¡,która zazyna si� w naszym domu.Sai mówi: ÿDom jest ±wi¡tyni¡, w której ka»dy zªonek rodziny jest ho-dz¡¡ ±wi¡tyni¡ i gdzie si� »ywi i wyhowuje. Matka to najwy»sza kapªankatego Domu Boga. Pokora jest kadzidªem, które wypeªnia mieszkanie zapahem.Cze±¢ jest zapalon¡ lamp¡, w której miªo±¢ jest oliw¡, a wiara knotem. Sp�-dzajie lata swojego »yia po±wi�aj¡ je takiemu oddawaniu zi w domah, wktóryh wyro±li±ie i które zaªo»yie."ÿZazynajie dzie« miªo±i¡, wypeªniajie dzie« miªo±i¡ i ko«zie dzie«miªo±i¡. Oto Droga do Boga."



WIELKI TYDZIE�
Na poz¡tku naszej trzeiej podró»y do Sai Baby mieli±my wiele opó¹-nie« jeszze zanim wyleieli±my. Podró» przez Indie zapewnia dªugie lekjeCIERPLIWO�CI, poniewa» zeka si� tam niezlizone godziny w kolejkah poprawie wszystko. Za±miaªam si� w duhu zastanawiaj¡ si� zy Sai nie ostrze-gaª nas, »e ÿta podró» b�dzie wymagaªa wi�kszej ierpliwo±i, z powodu nad-miernyh opó¹nie«".Podzas naszej drugiej wyprawy, na prywatnym spotkaniu (interview ),Swami spytaª:| Jak pani zdrowie?Wydaje si�, »e dla Sai Baby nie istnieje zas i przestrze«. Kontynuowaªrozmow� o moim zdrowiu dokªadnie od miejsa zako«zenia przed dwoma laty,podzas naszego pierwszego interview.| Troszk� si� poprawiªo { odpowiedziaªam.| Wiele zam�tu wprowadza i martwienie si� o przyszªo±¢. Co robi¢, albozego nie robi¢? Zosta¢, zy jeha¢? Zostajemy, jedziemy; zostajemy, jedziemy;zostajemy, jedziemy { za±piewaª Baba.| Swami, zy powinni±my pozosta¢ w St. Louis? { spytaª Robert.| Tak { powiedziaª Baba { Pozosta«ie w St. Louis, a ja udziel� wam wielubªogosªawie«stw.Nie byªo mo»liwo±i aby Sai wiedziaª o naszej obsesji wyjehania z St. Louisinazej ni» dzi�ki swojej Boskiej Wszehobeno±i.W Australii, ponad dziesi�¢ lat wze±niej, mieszkali±my tylko o blok odoeanu. To nas zepsuªo i teraz mieli±my ogromne pragnienie powrotu nadwybrze»e.W ostatnih dwóh latah trzykrotnie pojawiaªy si� okazje pray dla Ro-berta na Zahodnim Wybrze»u Stanów Zjednozonyh. Dwie z nih byªy do-browolne. Przy ka»dej z tyh sposobno±i rozgl¡dali±my si� za domem, gdy»praa wydawaªa si� razej pewna. Potem oferty znikaªy tak nagle, jak na-gle si� pojawiaªy. S¡dzili±my, »e si� przeprowadzamy (ÿJedziemy") : : : potemstwierdzali±my, »e nie jedziemy (ÿZostajemy!"). Zdarzaªo si� to trzykrotnieod naszej ostatniej wizyty u Sai Baby. Jak trafnie Sai dobraª sªowa ÿ jedziemy: : : zostajemy : : : " wypowiedziane trzykrotnie!74



WIELKI TYDZIE� 75Po ka»dym odrzueniu oferty pray byli±my bardzo rozzarowani. Zdali±mysobie spraw�, »e byª to test na stanie si� nieprzywi¡zanymi do »yia w miejsujakiego± konkretnego typu. Dla kogo± innego mógªby to by¢ ªatwy test, alemy bardzo pragn�li±my mieszka¢ nad brzegiem oeanu. Swami trzymaª nasza obie r�e i Jego pi�kna, jasna twarz promieniaªa miªo±i¡ gdy spogl¡daªnam w ozy, prowadz¡ nas swoj¡ m¡dro±i¡, pomagaj¡ nam pokona¢ naszeprzywi¡zania.| Swami, teraz jest 25{ta roznia naszego ±lubu; zy mógªby± udzieli¢nam ±lubu i zrobi¢ nam obr¡zki? | poprosiª Robert.Pomy±leli±my, »e skoro jest to nasza roznia, mógªy to by¢ odpowiednimoment. Swami zaz¡ª przesuwa¢ swoje pale tam i z powrotem po ka»dym znaszyh palów serdeznyh prawej r�ki tak, jak gdyby mierzyª rozmiary.| Tak | powiedziaª | Po±lubi� was zanim wyjedzieie i zrobi� obr¡zki.Kiedy wyje»d»aie?| 15 styznia | odpowiedziaª Robert.| Zanim odjedzieie. Po ±lubie b�dzieie mieli wiele spokoju i zdrowia,otrzymaie du»o bªogosªawie«stw | mówi Baba. Byªa to muzyka dla moihuszu.Przyª¡zyli±my si� do reszty grupy. Gdy Baba rozdzielaª wibhuti, potwier-dziª mi swoj¡ obietni�.| Nieh si� pani nie obawia, po±lubi� was zanim odjedzieie.Nadszedª dzie« naszego wyjazdu po drugiej wizyie, a ±lub nie odbyª si�.Na ostatnim dar±anie aªym serem bªagaªam Bab�.| Oh Babo, prosz� | powiedziaªam, gdy podszedª blisko mnie.| Oh Babo, prosz� | powtórzyª za mn¡ podsuwaj¡ mi swoje r�e.Uhwyiªam je tak mono, »e Robert zauwa»yª »e Swami szarpie je by wy-swobodzi¢ si� z u±isku.Wróiªam do domu z Jego wszehobezwªadniaj¡¡ miªo±i¡, monym u±i-skiem Jego r¡k i obietni¡ ±lubu w przyszªo±i.Do tej urozysto±i ponownyh za±lubin doª¡zyªam sekretn¡ pro±b�, nie-przewidywalny warunek. W gª�bi duszy poprosiªam Swamiego aby udzieliªnam ponownego ±lubu tylko wówzas, gdy zako«z� nasz¡ maª»e«sk¡ karm�,która okazaªa si� znazna. Zdaªam sobie wi� spraw�, »e wraam do domu zdalszym baga»em karmy do przerobienia.Zapytywaªam siebie, dlazego Swami sprawdzaª mój serdezny pale naprawej r�e, zamiast na lewej, na której w naszej kulturze nosi si� obr¡zk�±lubn¡. Nie rozumiaªam tego. Pó¹niej dowiedziaªam si�, »e w indyjskiej tra-dyji obr¡zk� nosi si� na prawej r�e.Kilka miesi�y po powroie do domu u»ywaªam elektryznego no»a, którywy±lizn¡ª mi si� z r�ki, a ja gªupio próbowaªam go zªapa¢. Wynikiem byªo po-wa»ne skalezenie serdeznego pala PRAWEJ r�ki. Nó» wszedª prostopadlew pale tu» pod stawem. W szpitalu lekarz stwierdziª, »e nie mógª uwierzy¢,»e ±i�gno nie zostaªo przei�te. Wtedy przypomniaªam sobie pale Sai prze-suwany tam i z powrotem wzdªu» serdeznego pala mojej prawej r�ki. Byªto zwartek (dzie« Sai). Na pale zaªo»ono szew i banda» akurat na zas, by-±my zd¡»yli jeszze na wiezorne bhad¹any i skorzystali z tej sposobno±i bypodzi�kowa¢ Swamiemu.



76 WIZJA SAI25 mara 1983 r. szz�±liwie dojehali±my do Bangalore. Od naszego tak-sówkarza, Bali Gopala, dowiedzieli±my si�, »e Swami przebywa w Brindavaniei »e je±li wyruszymy natyhmiast, mo»emy jeszze zd¡»y¢ na Jego porannydar±an. Bardzo byªo nam pilno znowu zobazy¢ Sai Bab�. W ostatnih dwóhlatah wielokrotnie t�sknili±my za t¡ hwil¡.Wiemy, »e Sai jest z nami zawsze, poniewa» jest On Bogiem zamieszkuj¡-ym w nas, Boskim Mieszka«em. Jednak Jego �zyzna forma wizualnie przy-pomina nam nasz¡ prawdziw¡ natur�, bezwarunkow¡ miªo±¢, o której wiemy»e istnieje, lez rzadko jej do±wiadzamy. Kiedy widzimy Boga w ludzkiej po-stai, do±wiadzamy Jego skarba niesko«zonego i wieznego bogatwa, któreskrzy si� i l±ni a» do bólu o±lepiaj¡¡ jasno±i¡ otwieraj¡ nasze sera na przyj-mowanie Jego skarbów Bezinteresownej Boskiej miªo±i. Gdy przebywamy wJego obeno±i, uzdrawia On nas i wzmania. Doªadowuje nasze baterie miªo-±i¡ i uzbraja nas w wiedz� i odwag� zgªadzania monstrów w postai naszyhpragnie« »yj¡yh w umy±le.ÿKto±, kto ma najmniejsze pragnienia, jest najbogatszym zªowiekiem na±wieie. Ten za±, kogo przepeªniaj¡ pragnienia, jest najwi�kszym biedakiem±wiata."Szmer przehodz¡y przez tªum oznajmiª Jego pojawienie si�. Znajomadrobna posta¢ w pomara«zowym odzieniu powtarzaj¡a t� sam¡ monotonn¡proedur�. Tylko Bóg mo»e i¡gle darzy¢ wszystkih wokóª bezinteresown¡miªo±i¡ tak, jak On to zyni.Miaªam mal� (wianek) z kwiatów, któr¡ hiaªam podarowa¢ Sai jako po-dzi�kowanie za aª¡ Jego pmo i bªogosªawie«stwa, jakie zesªaª na nas od zasunaszej poprzedniej wizyty. Baba pobªogosªawiª nasz¡ mal� i daª mi szans� wy-ra»enia podzi�kowa«.Po dar±anie spotkali±my przyjaióª, którzy zauwa»yli, »e w Brindavanie SaiBaba nie udzielaª »adnyh interview zagraniznym go±iom. Taki zwyzaj byªtu praktykowany ju» od wielu miesi�y. Nigdy nie przykªadaªam zbytniej wagido interpretaji post�powania Sai, poniewa» jest On zanadto nieoblizalny. Wka»dej hwili mo»e wszystko zmieni¢. Dowiedzieli±my si� te», »e Sai Babazamierzaª zburzy¢ swoj¡ star¡ rezydenj� i zbudowa¢ now¡ w tym samymmiejsu. Wªa±nie przenosiª niektóre swoje rzezy do innego pomieszzenia naterenie Brindavanu.Cieszyli±my si�, »e znów tu jeste±my. Jego dar±any byªy dªugie i sªodkie.Tymzasem nadeszªa Niedziela Palmowa rozpozynaj¡a Wielki Tydzie«. Wprzeszªo±i Wielki Tydzie« bywaª dla nas duhowym wydarzeniem. Ciekawabyªam, zy i ten tydzie« przyniesie jak¡± niespodziank�.Przyjehali±my na wzesny poranny nagarasankirtan, wy±piewywanie ±wi�-tyh imion Boga na uliah Kadugodi, pobliskiej wioski, i wróili±my abyotrzyma¢ ostatni dar±an z balkonu starej rezydenji. Znalazªam sobie zaisznemiejse na medytaj�. Niespodziewanie stan�ªam wobe natªoku bardzo wieluuzu¢, które wze±niej w tym roku odªo»yªam na bok, a które wi¡zaªy si� znasz¡ órk¡ Donn¡. Miaªam do podj�ia trudne deyzje. Teraz musiaªamzignorowa¢ nasuwaj¡e si� odzuia, aby nie zgubi¢ gªównego elu.ÿTajemnia szz�±ia nie le»y w robieniu tego, o si� lubi, lez w lubieniutego, o trzeba zrobi¢."



WIELKI TYDZIE� 77Mój matzyny instynkt sprawiaª, »e byªo mi niezmiernie »al Donny i pra-gn�ªam tylko trzyma¢ j¡, koªysa¢ i koi¢ | tak, jak to robiªam gdy byªa dzie-kiem. Lez ona nie byªa ju» dziekiem. Jej dawna dzieinna niewinno±¢ zostaªazwiedziona przez spoªeze«stwo na manowe zaspokajania »¡dzy zmysªowyh.Z tak¡ rzezywisto±i¡ musiaªam si� pogodzi¢ mimo, »e byªo to bardzo bolesne.Wszysy lubimy wspomina¢ to, o byªo przyjemne, lez smutek, ból, urazy,konikty i ha«ba nie nale»¡ do przyjemno±i. Swami pomógª mi otworzy¢zbiornik uzu¢, zmywaj¡ je gdy wynurzaªy si� na powierzhni�. By¢ mo»e toporanny nagarasankirtan ozy±iª moj¡ wewn�trzn¡ ja¹«. Ka»dy dokonywanyakt ma dwojaki wpªyw | zewn�trzny i wewn�trzny.Dzie« pó¹niej Robert napisaª list do Sai. Baba wzi¡ª go i przezytaª, pozym powiedziaª gªo±no:| Maªpi umysª.| Czy powinienem medytowa¢ by si� go pozby¢? | spytaª Robert.| �adnej medytaji. Go (Id¹)! | powiedziaª Swami.Gdy Robert zmierzaª w kierunku rezydenji w Brindavanie, pod¡»yªam zanim. Pªon�ªam z iekawo±i, gdy usiedli±my na zewn¡trz pokoju interview. Cote» Baba powiedziaª Robertowi? Byli±my jednak zbyt daleko od siebie, »ebyporozmawia¢, musiaªam wi� ierpliwie zeka¢.Swami wróiª z dar±anu i wezwaª nas oboje do pokoju interview. Zamkn¡ªdrzwi i wskazaª nam siedzenie u Jego stóp. Byª to dzie« s¡du nad naszymmaª»e«stwem. Poniewa» przed Bogiem nia ma »adnyh tajemni, wiedziaªwszystko o zdarzyªo si� w naszym po»yiu. Jego miªo±¢ i wspóªzuie przy-bli»yªy nas do Niego bardziej ni» kiedykolwiek przedtem.Sai powiedziaª: ÿJak nale»y kultywowa¢ prem� zyli miªo±¢? Mo»na torobi¢ na dwa sposoby: (1) Zawsze uznawajie bª�dy innyh za nieznaz¡ei zaniedbywalne, niezale»nie od tego jak wielkie by nie byªy; swoje bª�dy za±uznawajie za wielkie i odzuwajie smutek i skruh�. Tymi ±rodkami mo»eienaby¢ przymioty braterstwa i wyrozumiaªo±i. (2) Cokolwiek robiie ze sob¡lub z innymi, róbie to pami�taj¡, »e Bóg jest wszehobeny. On widzi, sªyszyi wie wszystko. Cokolwiek mówiie, pami�tajie »e Bóg sªyszy ka»de sªowo;rozró»niajie prawdziwe od faªszywego i mówie tylko prawd�; okolwiek robiie,rozró»niajie dobre od zªego i zy«ie tylko dobro. W ka»dej hwili dokªadajiestara« by by¢ ±wiadomi wszehobeno±i Boga."Kiedy Swami sko«zyª mówi¢ o nas, si�gn¡ª po zdj�ie naszyh dziei, któretrzymaªam. Wypowiedziaª si� o dwojgu dziei.Nasz syn Craig hiaª aby Baba zezwoliª mu na po±lubienie jego sympa-tii. Swami poradziª nam by±my powiedzieli Craigowi, »eby nie »eniª si� z t¡dziewzyn¡ lez pozekaª jeszze. Swami udzieliª mu bªogosªawie«stwa. Otrzy-mali±my od Baby wiadomo±¢ dla Craiga o tej dziewzynie lez ni z tego nierozumieli±my. Craig jednak wszystko zrozumiaª natyhmiast, gdy mu t� wia-domo±¢ przekazali±my.Po raz pierwszy zdarzyªo si�, »e Sai Baba rozmawiaª z nami o Donnie. Daªnam pewne bardzo pomone wskazówki. Nie byli±my pewni, »e Donna potra�sama si� utrzyma¢, dlatego od zasu do zasu posyªali±my jej pieni¡dze, gdyo nie prosiªa. Baba powiedziaª, »e mo»e sama sobie poradzi¢. Nie powinni-±my posyªa¢ jej pieni�dzy, a gdy wyjdzie za m¡», b�dziemy mogli solidniej j¡



78 WIZJA SAIwesprze¢. Powiedziaª nam, »e da jej pra�.Byªo to od r�ki odj�ie w¡tpliwo±i i obaw, jakie towarzyszyªy nam przezostatnie dziesi�¢ lat. Cz�sto martwili±my si�, zy zdoªa przeªama¢ niekorzystneo sobie mniemanie. Wiedzieli±my te», »e je±li mogªaby znale¹¢ pra� i utrzyma¢j¡, wzrosªaby jej ufno±¢ w siebie. Teraz otrzymali±my odpowied¹ Swamiego nanasze modlitwy. Daª jej pra�, a my wi�ej nie pomagali±my jej �nansowo.Pohyliªam si� by z wdzi�zno±i za pomo i miªo±¢ uaªowa¢ Jego r�k� istop�. Z mojego wezbranego sera wylaªy si� sªowa i zawoªaªam:| Koham Ci�, Babo.Swami popatrzyª na mnie z tak¡ sªodyz¡ i powiedziaª:| Koham i�; Koham Ci�; BARDZO CI� KOCHAM.Za ka»dym razem, gdy powtarzaª ten zwrot, ekspresja i melodia Jego gªosuzwalniaªy i przybieraªy na sile. Nigdy dot¡d nie sªyszaªam sªów wypowiedzia-nyh z tak¡ gª�bi¡ uzu¢. Wydawaªy si� nadludzkie. Wierzyªam, »e byª togªos Boga rzutuj¡ego swoj¡ wielkoduszn¡ miªo±¢ na ludzko±¢.Od razu te» wiedziaªam, »e Jego posªanie miªo±i byªo przeznazone nietylko dla mnie, lez dla aªej ludzko±i, dziel� si� wi� tym prze»yiem z wamiponiewa» wielki jest SAI BABA a nie Rita. Jego miªo±¢ nie jest wi�kszadla jednej osoby ni» dla innej. Sprawia, »e ka»de z nas zuje si� spejalne,wyró»nione, ale w rzezywisto±i nikt nie jest bardziej spejalny od innyh.Jego miªo±¢ do ka»dego z osobana jest jednaka.Czytaªam raz ytat z wypowiedzi Swamiego, który mówiª »e Jego miªo±¢ dlanajbardziej oddanego wielbiiela nie jest wi�ksza ni» dla najgorszego grzesz-nika. Rozpªakaªam si� wtedy. Jego miªo±¢ przekraza wszelkie ludzkie poj�ie.Mo»eie przyj¡¢ to do±wiadzenie za swoje, je±li heie. Zamknijie po pro-stu ozy i sªuhajie Jego gªosu wewn¡trz was mówi¡ego ÿkoham i�". Gdyotworzyie ozy, pami�tajie »e jedyn¡ rzez¡, o jak¡ prosi Swami, jest naszamiªo±¢.Nast�pnie r�ka Swamiego zatozyªa okr¡g i napeªniª moje i Roberta r�ewibhuti. Nigdy nie widziaªam tak du»yh ilo±i sypi¡yh si� wprost z Jegor�ki. Pogªaskaª mnie po gªowie i powiedziaª:| Wylez� i�.Potem jego r�ka wykonaªa kolejny ruh okr�»ny. Tym razem zmateriali-zowaª pi�kny srebrny medalion i mnie go wr�zyª. Jest tam z jednej stronywyryta trójwymiarowa twarz Sai Baby, a na odwroie widnieje symbol OM.Opu±ili±my pokój interview oszoªomieni i wolnym krokiem przemierzali-±my pla dar±anowy kieruj¡ si� do naszej taksówki. Wszysy ju» odeszli, a mybyli±my wdzi�zni za panuj¡¡ tutaj isz�. To interview przytªozyªo nas i�-»arem wra»e«. Wróili±my do hotelu staraj¡ si� przyswoi¢ duhowy pokarm,jakim nas Swami obdarzyª w tym �wi�tym dniu.Nast�pnego dnia rano rezydenja w Brindavanie zostaªa zburzona, ª¡zniez pokojem interview w starym budynku. Dla nas jednak byª to znak, »e naszegrzehy, o któryh byªa mowa poprzedniego dnia w tymmaªym pokoju, zostaªyzniszzone i rozbite mªotem Jego Boskiej Woli. Zanosiªo si� na to, »e tenWielkiTydzie« nie minie bez wydarze«.W Wielki Czwartek napisaªam do Sai list nast�puj¡ej tre±i: ÿWzorajopowiedziaªe± nam o naszyh problemah, ale ni nie mówiªe± o zaradzeniu



WIELKI TYDZIE� 79im. Prosz� przyj¡¢ ten list i udzieli¢ mi padnamaskaru, ale tylko wówzas je±liobieasz peªne rozwi¡zanie". Podszedª wprost do mnie, wzi¡ª list, obdarzyªmnie szerokim u±miehem, a ja uaªowaªam Jego stopy. Moja wdzi�zno±¢byªa zbyt gª�boka, by wyra»a¢ j¡ sªowami.ÿUmysª he, t�skni, ponagla i nalega na wysiªek i dziaªanie. Ten proesnosi nazw� sankalpa".Niezale»nie od tego jak powa»ny jest wasz problem, albo jak gª�boko si�gaj¡korzenie sankalpy, Jego siªa miªo±i uzdrowi umysª i usunie przyzyn�.Wspominam o tym, gdy» h� »eby ka»dy »ywiª nadziej�. Nie trzeba si�poddawa¢; polegajie na Sai. Nam pomógª przebrn¡¢ przez pewn¡ trudn¡karm�. Gdy karma wyzerpaªa si�, pomógª nam usun¡¢ j¡ jaki± zas wze±nieji zalezyª rany jakie spowodowaªa. Przyhodz¡ mi na my±l sªowa MartinaLuthera Kinga: ÿUwolnijie si� wreszie, uwolnijie si� wreszie, uwolnijie si�Wreszie!"W Wielki Pi¡tek jedna z wielbiielek powiedziaªa nam o wªa±iielu sklepuna Commerial Street (ul. Handlowej) w Bangalore, który posiadaª pi�knerze¹bione �gurki. Wiedziaªa, »e Robert i ja pasjonujemy si� rze¹bami w drew-nie i w ko±i sªoniowej. Wielbiielka ta wspomniaªa, »e ów wªa±iiel byªbyszz�±liwy prezentuj¡ nam ih pi�kno.Poszli±my i podziwiali±my rze¹by. Charakteryzowaªy si� kunsztem wyko-nawstwa i delikatno±i¡ oraz bogatwem wzorów. Pomy±laªam o wielu godzi-nah wyt�»onej, ierpliwej pray niezb�dnej do wytworzenia z surowego ma-triaªu artystyznyh przedmiotów o tak porywaj¡ym uroku. Naprawd� byªampod wra»eniem urzezywistnienia idei ÿtrud = wyniki". Bardzo dobrze przytym wiedziaªam, »e ta sama idea mogªa dotyzy¢ Roberta i mnie.Jedna z ostatnih rze¹b, które ogl¡dali±my, byªa wykonana z ko±i sªonio-wej i przedstawiaªa �iw�. Robert zaproponowaª mi zaªo»enie tego naszyjnika.Byª pi�kny i staª si� moim od niego prezentem. Wªa±iiel zawin¡ª naszyjniknajpierw w pas baweªnianego materiaªu, a dopiero potem w papier. Zwróiªamuwag� na nietypowe opakowanie przypominaj¡e poduszk�.W Wielk¡ Sobot� Robert przyniósª naszyjnik na dar±an aby Swami pobªo-gosªawiª go. Swami uniósª r�k� i silnie uderzyª zawini�ty naszyjnik mówi¡:| Bªogosªawi�!Grube baweªniane opakowanie hroniªo naszyjnik. Nosz� go z�sto, gdy»zostaª przez Swamiego pobªogosªawiony.Na nast�pnym naszym interview Sai pokazaª naszyjnik i spytaª mnie:| Kto to jest?| �iwa | odpowiedziaªam.| A gdzie �iwa mieszka? | spytaª.| W naszyh serah | odpowiedziaªam niepewnie.| Nie | powiedziaª Baba | �iwa jest wsz�dzie.�iwa jest jednym z trzeh aspektów Boga whodz¡yh w skªad hinduskiejTrójy. Brahma jest stwór¡, Wisznu ohrania i podtrzymuje, a �iwa niszzywszelkie zªo. Bóg stwarza, podtrzymuje rzezy dobre, a niszzy zªe. Wydajesi�, »e Sai darzyª nas dobrodziejstwami �iwy. Post�powanie Sai wzmogªo mojenadzieje na wylezenie si� z horoby.



80 WIZJA SAIGruhn�ªa wie±¢, »e wiezorem w Wielkanon¡ Niedziel� Sai Baba wylatujedo Hyderabadu. Wielbiiele kupowali bilety lotnize aby przyª¡zy¢ si� do Saiw samoloie. Mojemu seru w zwi¡zku z tym zadaªam pytanie i odzuªam, »ei my powinni±my poleie¢. Przyszªo nam godzinami zeka¢ zanim dostali±mybilety w biurze Indyjskih Linii Lotnizyh. Odlot miaª nast¡pi¢ o 6:30 popoªudniu.Sko«zyª si� wiezorny dar±an, ale nie byªo »adnego znaku, »e Sai Baba leido Hyderabadu, lez my nie mogli±my ju» dªu»ej zeka¢, je±li w ogóle hieli±myleie¢. Weszli±my na pokªad samolotu, a i¡gle nie byªo »adnyh oznak »eSai ma si� pojawi¢. Pomy±laªam, »e nasze zahowanie musiaªo wygl¡da¢ nairrajonalne, ale z pewno±i¡ wskazywaªo na siª� naszego pragnienia byia zNim.Sªyszeli±my, »e Sai zwykle jest ostatnim wsiadaj¡ym pasa»erem | wsiadana minuty przed startem. Nerwowo spogl¡daªam na zegarek, który pokazywaª6:20, : : : , 6:25, a Sai i¡gle nie byªo. Rozejrzaªam si� wokóª stwierdzaj¡, »einni wielbiiele tak»e zdawali si� by¢ zaniepokojeni i próbowali dojrze¢ jakie±oznaki. Zw¡tpiªam ju» i zaz�ªam si� zastanawia¢ zy nie byª to wielki bª¡d.Kto± powiedziaª szeptem ÿpatrzie, PATRZCIE", a potem ju» prawie krzy-z¡ ÿTO SAMOCHÓD SWAMIEGO!" Zªoty adilla pªynnie jehaª przezpªyt� lotniska. Oh! Nie mogªam uwierzy¢ wªasnym ozom. Niebawem mójniepokój zamieniª si� w rado±¢! Byªa Niedziela Wielkanona, a ÿMy poleimyz Sai przez nieboskªon". Chiaªo mi si� rozwin¡¢ t� my±l i powiedzie¢ ÿmo»ejest to wspóªzesne zmartwyhwstanie!!".Baba nauza, »e nale»y by¢ spokojnym i emoje utrzymywa¢ w równo-wadze. Musimy by¢ bezinteresownymi ±wiadkami. Wystarzyªo jednak jednospojrzenie na Swamiego, »ebym hiaªa ta«zy¢ w przej±iu mi�dzy siedzeniamisamolotu.Jaki ±wietny widok mieli±my na Bab�! Nabyli±my bilety do pierwszej klasys¡dz¡, »e tam b�dzie siedziaª Sai. Bª¡d! Sai usiadª w klasie turystyznej |na pierwszym siedzeniu obok drzwi. Baba jest przykªadem skromno±i. Bógsiedz¡y w klasie turystyznej, podzas gdy ja byªam w pierwszej klasie |byª to absolutny absurd. Jednak sytuaja ta obróiªa si� na nasz¡ korzy±¢.Byli±my pi�¢ rz�dów przed Sai siedz¡ na skrajnyh miejsah w ±rodkowejsekji. Wystarzyªo, »e obróiªam gªow� i ju» widziaªam Jego sªodk¡ twarz.Miaªam wi� doskonaªy widok. Pomy±laªam, »e powinnam by¢ dyskretna.ÿJak z�sto mog� obraa¢ gªow�, »eby zerkn¡¢?" Nie hiaªam si� gapi¢. NawetBóg potrzebuje prywatno±i | domy±laªam si�.W Hyderabadzie dowiedzieli±my si�, »e Swami udaª si� prosto do swojej±wi¡tyni nazywanej ÿSivam", i my wi� tam poszli±my. Wielbiiele w Hy-derabadzie zgotowali Babie wspaniaªe przyj�ie. Potem nagle zdali±my sobiespraw�, »e jest ju» pó¹no i b�dziemy potrzebowali hotelu. Ani Robert, anija nie byli±my zbyt wytrawnymi podró»nikami po Indiah, dlatego posªaªamSOS do Sai Baby prosz¡ aby podesªaª nam pewn¡ dziewzyn�, któr¡ znam zeStanów, albo kogo±, kto ma wi�ksze do±wiadzenie i mógªby nam pomó.Kiedy dojehali±my do hotelu | zgadnijie kto tam równie» przyjehaª?Dziewzyna, o jak¡ mentalnie prosiªam Bab�. Powiedziaªa: ÿNie rozumiemdlazego taksówkarz przywiózª mnie do tego hotelu; to nie ten, którego »¡da-



WIELKI TYDZIE� 81ªam". Wygl¡daªa na zawiedzion¡ taksówkarzem. Pohyliªam si� ku niej by jejpowiedzie¢: ÿTo moja wina, »e tu jeste±. Prosiªam Sai by i� przysªaª".Nast�pny dzie« byª poniedziaªkiem, 4 kwietnia. Wstali±my wze±nie»eby uzestnizy¢ w nagarasankirtanie i wzesnym suprabhatam dar±anieBhagawana9. Potem zjedli±my z Robertem ±niadanie i poszli±my na spaerpo terenah Sivam. Podzas naszej nieobeno±i zebraªy si� wielkie tªumy.Kiedy usiadªam na dar±an, u±wiadomiªam sobie »e jestem bardzo daleko wtyle. Spojrzaªam w gór� i zobazyªam »e jaka± Hinduska daje mi znaki »ebymprzeszªa bli»ej. Przesun�ªam si� do przodu, ale gdy tylko usiadªam podeszªa domnie przyjaióªka i powiedziaªa: ÿMam siedzenie na samym przodzie i znajdziesi� tam miejse dla iebie". Nie mogªam wprost uwierzy¢ w ªask� Sai Baby,który w taki sposób zaspokajaª ka»de moje »yzenie.Robert siedziaª po m�skiej stronie wprost naprzeiwko mnie w przednimrz�dzie. Byªo lato; gor¡zka i skwar sªonezny dawaªy si� we znaki. Tymzasemtªumy wypeªniªy aªy ogrodzony obszar i wylewaªy si� na uli�.W aªym tym podnieeniu nie pomy±leli±my o spytanie o powody wizyty Saiw Hyderabadzie. Robert siedz¡ na dar±anie zauwa»yª, »e na w�gle ±wi¡tyniSivam byªa wypisana aktualna data, 4 kwietnia, i rok 1973. Okazaªo si�, »e byªato urozysto±¢ dziesi¡tej rozniy otwaria Sivam, ale tak»e DZIE� URODZINRoberta. Robert dowiedziaª si�, »e data ta byªa bardzo pomy±lna dla �iwy.Nie ulega w¡tpliwo±i, »e dla nas byªa to ÿpodró» �iwy". Przedstawiano nam�iw�, a ja wiem, »e nasza miªo±¢ do Niego wzro±nie w nadhodz¡yh latah.Dla Roberta i dla mnie 4 kwietnia staª si� pami�tnym dniem. Podzasdar±anu Swami udzieliª nam padnamaskaru i miªo±i¡ napeªniª nie tylko naszesera, ale sera wszystkih tam obenyh. W przypªywie miªo±i dla tak wielu,wielu wielbiieli Baba wszedª na gzyms kamiennej ±iany, która oddzielaªa nasod ludzi na uliy i udzielaª im dar±anu. Ka»dy krok, który stawia, jest krokiemwspóªzuia i miªo±i do nas.ÿBóg nie jest despot¡ o kamiennym seru. Jest On wspóªzuiem. Przy-garnia was do siebie by poieszy¢ i doda¢ otuhy."Caªy dzie« sp�dzili±my w Sivam hªon¡ widok Sai podzas dar±anu. Za-inaugurowaª On nowe budynki wzniesione na terenie kompleksu Sivam w elupeªnienia sªu»by i dziaªalno±i edukayjnej przez stanow¡ Samithi10. Po dar-±anie rozdano sªodyze od Baby jako prasadam, zyli po±wi�ony pokarm.Wiezorem Swami wygªosiª swój Boski dyskurs o ró»nyh typah bhakti.Powiedziaª wtedy: ÿIstniej¡ ztery rodzaje oddawania zi. Pierwszy rodzajpojawia si� podzas kªopotów i zmartwie«, po zym gdy problemy min¡ Bógznów idzie w zapomnienie. Drugi rodzaj oddawania zi prowadz¡ i, którzyszukaj¡ dobryh rzezy na »yie u okre±lonego bóstwa, któremu oddaj¡ ze±¢ niedbaj¡ o inne. Trzei typ oddawania zi polega na prowadzeniu praktyk dladobra innyh, modleniu si� o dobrobyt wszystkih i trzymaniu si� przekonania,»e wªasny dobrobyt jest zwi¡zany z dobrobytem wszystkih. Czwarty rodzaj,który jest najwy»sz¡ form¡ oddawania zi, to zzenie w duhu aªkowitegopowierzenia si� Bosko±i i o�arowanie wszystkih zynów na usªugi Boga. Tenrodzaj znany jest te» pod nazw¡ ananiya bhakti."9Bhagawan to tytuª b¡d¹ imi� Baby oznazaj¡e Bªogosªawiony Pan (dop. tªum.).10Samithi | organizaja; tu: Organizaja Sathya Sai (dop. tªum.).



82 WIZJA SAIDyskurs ten byª wezwaniem wszystkih wielbiieli do wi�kszej miªo±i ioddania. Baba wzywaª nas do sªu»enia ludziom, którym jest najtrudniej idostrzegania w tyh ludziah Boga. Ko«zyª swój dyskurs siedz¡ na brzeguseny jak gdyby hiaª by¢ tak blisko wielbiieli, jak to tylko jest mo»liwe.Czuªo si� jak wypªywa Jego Miªo±¢ gdy ±piewaª koªysz¡ si� w rytm pie±ninazywanej ÿSai Bhad¹ana". Jej tre±¢ w tªumazeniu brzmi nast�puj¡o:ÿNie mo»na osi¡gn¡¢ pokoju i szz�±ia bez ±piewania i reytowania sªod-kiego imienia Pana Sai.Nie mo»na zdoby¢ bªogo±i bez oddawania zi Panu Hari.Nie mo»na osi¡gn¡¢ wyzwolenia bez miªo±i, oddania i nieprzywi¡zania.Nie mo»na osi¡gn¡¢ nirwany zyli mukti albo wyzwolenia bez oddawaniazi Szlahetnemu Nauzyielowi.Nie mo»na osi¡gn¡¢ samadhi zyli zª¡zenia z Bogiem, bez reytaji imieniaPana i bez medytaji.Nie mo»na osi¡gn¡¢ najwy»szej wiedzy bez pragnienia realizaji Boga.�aden zyn nie mo»e by¢ dobry o ile nie jest wspierany miªosierdziem iprawo±i¡.Nie ma nikogo, kogo mogliby±my nazwa¢ naszym osobistym, z wyj¡tkiemBoga.Nie ma Pana próz Najwy»szego Pana Panów, PANA SAI NATH."Moja przyjaióªka zaªatwiªa nam sp�dzenie noy w hinduskiej rodzinie, zktór¡ mieli±my zapozna¢ si� w domu pewnego wielbiiela, po drugiej stronieuliy biegn¡ej przy Sivam. Zrobiªo si� ju» bardzo pó¹no, a my dzie« tenrozpoz�li±my o 3:30 rano. Byªam wyzerpana. Czekali±my, ale owi ludzie nieprzyhodzili. Próbowali±my wezwa¢ taksówk�, ale telefon byª gªuhy. Teraznie byªo ju» tªumów przy Sivam. Nie byªo jednak te» ani taksówek, ani riksz.Robert poszedª wzdªu» uliy. Nie wiedz¡ o zyni¢, posªaª do Baby mentaln¡pro±b� o pomo. Jaki± mªody zªowiek na skuterze podwiózª Roberta na szzytwzniesienia, do bardziej ruhliwej uliy o dawaªo nadziej�, »e tam ªatwiejb�dzie zatrzyma¢ jaki± samohód.Sivam znajduje si� do±¢ daleko od miasta. Robert zekaª. Wreszie pod-jehaª samohód, zatrzymaª si� i wysiadª z niego m�»zyzna. Poniewa» niemówiª po angielsku, Robert próbowaª jako± wytªumazy¢, »e potrzebujemyhotelu. Gdy wspomniaª nazw� hotelu, mªody zªowiek skin¡ª gªow¡. PotemRobert pokazaª w kierunku ±wi¡tyni i powtórzyª ÿSivam". M�»zyzna nie zro-zumiaª wi� pokazaª mu gdzie ma podjeha¢. Nasza przyjaióªka, Robert i jazaªadowali±my nasze walizki do samohodu.Ów m�»zyzna zdawaª si� by¢ w transie. Dªugo jehali±my. W ko«u prze-je»d»ali±my obok hotelu o nazwie, jak¡ wze±niej podaªa mi pewna wielbiielka.Byª to hotel o przyzwoitym standardzie i umiarkowanyh enah. Chodziªo miwªa±nie o niego, ale nie potra�ªam wymówi¢ jego nazwy. Baba znów wyratowaªnas z opresji!Nast�pnego dnia rano na dar±anie Robert dostaª plan Sai Baby na bie»¡ytydzie«. W programie byªy dwa dni w Hyderabadzie, potem przejazd do Vi-jayawady, Gunturu, Eluru, Kovura i Rajahmundry. Nam pozostaªo jedyniedziesi�¢ dni do powrotu do USA, dlatego zdeydowali±my si� jeha¢ za SaiBab¡ | je±li taka byªa te» Jego wola.



WIELKI TYDZIE� 83Mi�dzy rozliznymi zaj�iami religijnymi i dar±anem Sai próbowali±my wy-kupi¢ bilet lotnizy do Vijayawady. Na lot ten nie byªo ju» miejs i moja przy-jaióªka, Robert i ja zapisali±my si� na list� rezerwow¡ na pozyjah 8, 9 i 10.Mogli±my teraz jedynie modli¢ si�, przyjeha¢ wze±nie rano na lotnisko i znadziej¡ zeka¢ na miejse.Wstali±my i przyjehali±my we dwójk� z Robertem na lotnisko o godz. 5:00maj¡ nadziej�, »e dostaniemy miejsa. Dowiedzieli±my si�, »e nasza przyja-ióªka byªa w kasie biletowej o 5:00 po poªudniu poprzedniego dnia i dostaªabilet. Wiedziaªam, »e byªa do±wiadzonym podró»nikiem, ale nie my±laªam,»e a» tak dobrym!!Odlot byª zaplanowany na 6:30. Wkróte zjehali si� inni wielbiiele iwielu z nih ozekiwaªo na miejse. Kiedy otworzono kas� biletow¡, powie-dziano nam, »e pojemno±¢ samolotu wynosi 48 miejs i »e NIE MA wolnyhmiejs. Kasjer powiedziaª nam »eby±my zwróili nasze bilety rezerwowe z li-sty ozekuj¡yh, a on odda nam wyªo»one pieni¡dze. Nie zgodzili±my si� ipoprosili±my by trzymaª je jeszze na wypadek gdyby zwolniªy si� miejsa.Ponownie zapewniª, »e nie ma ju» wolnyh miejs na ten lot.Mo»eie wyobrazi¢ sobie t� seneri�. Niektórzy wielbiiele mieli bilety napodró» z Sai Bab¡. Byªo te» wielu innyh wielbiieli, którzy pragn�li przyª¡-zy¢ si� do Swamiego, ale nie mieli biletów. Zaz�ªy si� kombinaje, w któryhi bez biletów nalegali na wielbiieli Baby posiadaj¡yh bilety, aby pomogliim zaªatwi¢ miejse.Rano zbudziªam si� z gor¡zk¡, zuªam si� ¹le i zastanawiaªam si� zy jestto wyraz woli Sai by±my zostali, zamiast pod¡»a¢ w ±lad za Nim. Ale obojehieli±my jeha¢ i postanowili±my nie poddawa¢ si�. Nieh to b�dzie deyzjaSai, a nie nasza. Czekali±my w milzeniu, ale tym razem zmieniªam moj¡mantr� na ÿSwami, zy mo»emy z Tob¡ jeha¢?" Powiedziano nam, »e terazna li±ie ozekuj¡yh mamy numery 3 i 4, ale znów stwierdzono, »e nie mamiejs.W ko«u nadeszªa godzina 6:30. Wedªug rozkªadu powinien nast¡pi¢ odlot.Min�ªo dªugie póªtorej godziny. Kasjer biletowy wezwaª numer 1 i wydaª mu bi-let. O 6:35 kasjer wezwaª nr 2 i te» wydaª mu bilet. Obaj byli przedsi�biorami.Jaka szkoda, »e to nie wielbiiele | pomy±laªam. Znów zakomunikowano, »ebrak jest wolnyh miejs. Jest 6:40 i kasjer wzywa ÿNr 3 i 4". O Bo»e, tomy! Samolot jest gotowy do startu; mówi¡ nam by±my si� ±pieszyli. Czuªamsi� jak dzieko, które na jarmarku wªa±nie wygraªo nagrod�. Nikt | nawet jasama | nie mógªby si� domy±li¢, »e byªam hora i z gor¡zk¡ biegªam przezpªyt� lotniska : : :Swami byª ju» na pokªadzie. Mujaj¡ Go wyraziªam nasz¡ wdzi�zno±¢.U±miehn¡ª si� i powiedziaª:| Tak, tak | z gestem oznazaj¡ym »e to drobnostka.Stewardessa wzi�ªa od nas karty pokªadowe. Mieli±my oba siedzenia bez-po±rednio przed Swamim. Na miejsah tyh siedzieli ju» jednak dwaj pasa»e-rowie. Sai zwróiª si� do nas mówi¡:| Znajd¹ie sobie miejsa gdzie indziej.Byli±my tak szz�±liwi »e jeste±my w samoloie, »e mogli nas posadzi¢ nawetw baga»owni. Otrzymali±my ostatnie dwa miejsa dost�pne w tym samoloie.



84 WIZJA SAIA aªe to poruszenie po to tylko by nigdzie nie leie¢! Byªo bardzo gor¡o;pot spªywaª nam po twarzah. Siedzieli±my w samoloie przez 30 minut |bez klimatyzaji, w istoie brakowaªo tam powietrza. Potem kapitan oznaj-miª, »e lot zostaje opó¹niony do 8:30 z powodu sªabej widozno±i | mgªy wVijayawadzie. Wszysy musieli±my opu±i¢ pokªad. Co za lila11!O 8:30 ponownie wsiedli±my. W ko«u wyl¡dowali±my w mieju nazywa-nym Gannavaram i do Vijayawady dojehali±my taksówk¡. Tu Baba miaªzainaugurowa¢ nowy mandir. Tªum ludzi zekaª na Jego dar±an. Potem za-trzymali±my si� w Gunturze.W majowymwydaniu miesi�znika ÿSanathana Sarathi" z tego roku (1983)o tyh urozysto±iah napisano: ÿNie znieh�eni gor¡zk¡ i kurzem lataw Andhra Pradesh wsz�dzie wielbiiele tysi¡ami witali Swamiego szz�±liwi»e mog¡ spojrze¢ na Bhagawana, dotkn¡¢ Jego stóp b¡d¹ r¡bka Jego togi,albo sªuha¢ Jego dyskursu. W Gunturze Swami zainaugurowaª now¡ ±wi¡ty-ni� zbudowan¡ z granitu w tradyyjnym indyjskim stylu, oraz obejrzaª praeprowadzone pod hasªem rozwoju wsi w Zahodnim Godavari przez Sai SevaSamithi12".Do Gunturu dojehali±my okoªo 45 minut po Sai Babie. Panowaª wielkiruh samohodowy dlatego zmuszeni byli±my zaparkowa¢ samohód w znaznejodlegªo±i od mandiru. Byªo ju» prawie poªudnie i sªo«e pra»yªo niemiªosier-nie, a ja na dodatek miaªam jeszze gor¡zk�. Kiedy dotarli±my do nowegomandiru, Swami przemawiaª ju» do tªumu 50 000 wielbiieli. Nie byªo jakdosta¢ si� dostateznie blisko by zobazy¢ Bab�, albo hoia» shroni¢ si� wieniu brezentowego zadaszenia wzniesionego dla wielbiieli. Robert poprosiªo pozwolenie wej±ia na maªe podwórze bezpo±rednio przed nowym mandi-rem. Byª tam ie« i pitna woda. Nigdy jeszze nie byªam tak spragniona, jakpodzas tej podró»y. Pot stru»kami spªywaª po moim iele, a ubytek pªynównale»aªo uzupeªnia¢.W swoim dyskursie Sai powiedziaª: ÿWyzbyjie si� nienawi±i, rozwijajienatomiast po±wi�anie si�. To z Miªo±i wszysy tutaj si� zebrali±ie. To zMiªo±i przyjehaªem tak daleko. Wi�zy, które nas ª¡z¡, to Miªo±¢. Zbudowa-li±ie ten mandir du»ym kosztem. Dlazego to zrobili±ie? Mo»na spyta¢ te»,sk¡d w ogóle potrzeba mandiru skoro Boga mo»na zi¢ jako BezpostaiowyAbsolut? Nie ka»dy mo»e wielbi¢ Bezpostaiowego Brahmana. Dopóki maieiaªo, dopóty potrzebujeie ±wi¡tyni dla oddawania zi. Prawnik przypominawam o legalnyh ±rodkah post�powania. �wi¡tynia przypomina o boskiej po-moy. Ciaªo jest tabernakulum Bosko±i. Naszym obowi¡zkiem jest hodzi¢ do±wi¡tyni i oddawa¢ Bogu ze±¢."Gdy Swami wraaª z dyskursu wielbiiele na plau uformowali szereg abyprzyj¡¢ dar±an przed Jego wej±iem do nowego mandiru. Staªam bardzo bliskodrzwi do mandiru. Tªum szalaª; niektórzy ludzie próbowali przehodzi¢ przezpªot, który okalaª pla, a sªu»by porz¡dkowe staraªy si� ih usun¡¢. Brakowaªotam »e«skih sewa dal 13. Kiedy Swami zbli»yª si� do mnie, wygl¡daª jakuosobienie spokoju w ±rodku ludzkiej burzy próbuj¡ej si� na Niego zwali¢.11Lila | boska gra (dop. tªum.).12Seva Samithi | organizaja bezinteresownej sªu»by (dop. tªum.).13Sewa dal | grupa sªu»ebna (dop. tªum.).



WIELKI TYDZIE� 85Nie byªo »adnej dysypliny. Poniewa» jestem du»a, szeroko rozªo»yªam r�ezatrzymuj¡ tyle kobiet, ile mogªam i mówi¡:| Nie, nie, nie; biedny Swami.Baba usªyszaª to i spojrzaª zdziwiony. Po±piesznie otwarto drzwi nowegomandiru a zdenerwowani m�»zy¹ni z sewa dal, którzy ubezpiezali Bab�, nie-mal wephn�li Go do ±rodka i bardzo szybko zamkn�li drzwi. Swami pozostaªw Guntur kilka godzin. Tutaj po raz pierwszy spotkaªam si� z rozwydrzonymi niezdysyplinowanym tªumem. Ih zahowanie byªo przera»aj¡e. Odze-kali±my a» rozproszy si� wi�kszo±¢ ludzi. W zam�ie kto± zabraª Robertowisandaªy, przez o jego dªugi spaer na boso do taksówki po rozpalonym grunieprzypominaª tanie w podskokah. Odkryli±my, »e jeste±my zm�zeni, prze-grzani, gªodni i spragnieni. Czy nie jest wi� prawd¡, »e gdy Swami znika namz widoku, nasza uwaga zwraa si� wprost do iaªa?Stosowali±my diet� z gazowanyh napojów i owoów, staraj¡ si� przyj-mowa¢ du»o pªynów, ale i¡gle zuli±my si� odwodnieni, a moja gor¡zka wtym nie pomagaªa. Gdy przekrazali±my rzek� Krishna, woda w niej wygl¡-daªa orze¹wiaj¡o i kusz¡o. Przyjaióªka zaproponowaªa zanurzenie si� wrzee. Wze±niej mówiono mi, »e w Indiah kobiety whodz¡ do wody w peªniubrane. Nie byªa to pora na pruderyjne zahowania, weszªam wi� do rzeki.Modlili±my si� do Pana Kriszny aby ozy±iª nas z grzehów i napeªniªskórne pory »yiodajn¡ wod¡. Robert stwierdziª, »e rzeka Krishna uratowaªanam »yie. Spytaªam które »yie | �zyzne, duhowe, zy oba?Pozuli±my si� o sto proent lepiej. Nasze ubrania byªy przemozone, alew tym upale bardzo szybko wyshªy. Znale¹li±my restauraj� z klimatyzaj¡,spo»yli±my lunh i odpoz�li±my troh�. Przez aªy zas zuli±my obeno±¢Swamiego.Odmªodzeni podj�li±my podró» do Rajahmundry. Byª ju» wiezór, gdy do-tarli±my do hotelu. Rajahmundry jest maªym miastem. Okazaªo si�, »e tennajlepszy jego hotel byª brudny. Wyj�ªam moj¡ butelk� ±rodka bakteriobój-zego Shaklee, wyzy±iªam ªazienk� i usun�ªam insekty, które znalazªam wªó»ku. Zbyt zm�zeni by rozmy±la¢, poszli±my spa¢.Rano pod drzwiami znale¹li±my kartk� od naszej pomonej przyjaióªki,która zdeydowaªa si� odjeha¢ do Bangalore. Swami podesªaª nam kogo±innego. Na korytarzu Robert spotkaª fotografa Baby, Burzisa, i otrzymaª odniego plan Swamiego na ten dzie«. Jak mo»na wyja±ni¢ ten i¡gªy przypªywpomoy inazej ni» Boskim zrz¡dzeniem?Sai Baba pojehaª do swojej szkoªy w Rajahmundry okoªo 9{tej wiezoremi zostaª przywitany przez liznyh wielbiieli. Je±li my potra�my zapewni¢ takirodzaj miªo±i i oddania Sai Babie w USA, wtedy by¢ mo»e przyjedzie tam.W jednej z wiosek, któr¡ odwiedziª Sai, zebraªo si� 75 000 wielbiieli, a Onpobªogosªawiª ih dyskursem. Byªa to pagórkowata wiejska prowinja. Zasta-nawiaªam si�, sk¡d wszysy i ludzie przyszli i jak daleko musieli w�drowa¢.O godz. 8 rano Bhagawan zainaugurowaª nowy internat dla uzniów pozym przeszedª do auli by przemówi¢ do uzniów i kadry nauzyielskiej.Swami zasypywaª swoje dziei miªo±i¡. W dyskursie powiedziaª: ÿEduka-ja powinna by¢ przygotowaniem do dobrego »yia w sªu»bie spoªeze«stwu idla samorealizaji. Celem instytuji edukayjnyh Sai jest reforma systemu



86 WIZJA SAIksztaªenia w taki sposób, by uzniowie nabywali szaunku dla kultury Indii iuzyli si� »y¢ z po±wi�eniem i oddaniem."W zasie wiezornego dyskursu Bhagawana wyª¡zono pr¡d. Ciemno±¢okryªa 50{tysi�zn¡ publizno±¢ i zamilkª mikrofon. Niepokój zaz¡ª wkrada¢si� w tªum. Sai Baba wróiª do mikrofonu i Jego gªos byªo sªyha¢ mimobraku energii elektryznej. Po iemku uspokajaª ludzi i nakªaniaª do powrotuna miejsa bhad¹anem, który byªo sªyha¢ z gªo±ników!Sai Baba u»ywaª BO�EJ ENERGII! My wielbiiele niekiedy widzimy tyleudów Baby, »e skªonni jeste±my przyjmowa¢ je jako o± zwykªego. Ale wy-obra¹ie sobie, »e to samo zdarzyªoby si� prezydentowi Stanów Zjednozonyh.Krzyzaªyby o tym nagªówki wszystkih gazet aªego ±wiata.Mój m¡» znajdowaª si� w tym zasie na skrzydle seny, na którym siedziaªSai Baba. Byª on ±wiadkiem tego udu i ma ponadto te» do dodania o±od siebie. Obok Roberta na senie le»aª hory m�»zyzna, któremu Swamipozwoliª przebywa¢ blisko siebie. Wentylatory zapewniaªy mu hªód, ale gdyzabrakªo pr¡du, zaraz pozuª si� ¹le. Robert przypomniaª sobie hustezkiod±wie»aj¡e, jakie miaª przy sobie a nie u»ywaª, wyi¡gn¡ª je wi� z torby,któr¡ nosiª na ramieniu. Chustezki byªy wilgotne i hªodne i sprawiªy ulg�owemu staremu zªowiekowi.Godne uwagi w tym jest to, »e Pan wykorzystuje do maksimum wszystkienasze rzezy, zas i zdolno±i | je±li Mu je oddamy. Ni nie umknie JegoWszehobeno±i. Jest to szzególnie widozne na przedmiotah �zyznyh,które s¡ przywo»one z innyh krajów, a nie mo»na ih kupi¢ w Indiah.Przerwa w dostawie pr¡du trwaªa godzin� i hoia» dyskurs nie byª ju»kontynuowany, tego wiezora Swami przekazaª nam posªanie bez sªów. Nauzyªnas, »e Jego mo jest wi�ksza ni» jakakolwiek inna na ziemi. Jego wspóªzuiei miªo±¢ do nas przewy»sza wszystko inne, a Jego gªos kieruje nami i ohranianas w hwilah potrzeby.Nast�pnego dnia rano mieli±my nadziej� pojeha¢ za Bab¡ na lotnisko wVijayawadzie, ale przegapili±my Jego odjazd z terenu szkoªy. Kiedy ruszyli±myprzez most na rzee Godavari, zobazyli±my ztery motoykle eskorty Sai.Powiedziano nam:| Skªada On wizyt� w pobliskiej wiose. Zosta«ie tam, gdzie jeste±ie;potem b�dzieie mogli pojeha¢ w Jego kolumnie samohodów.Po kilku minutah przejehaª samohód Sai, a my znale¹li±my si� jakosiódmy wóz w kolumnie za Nim. Byli±my zahwyeni!Samohód Baby zatrzymaª si� i wszysy wysiedli±my. Kto± z pomoni-ków Sai podszedª do nas i spytaª zy nie mamy kubka, który mogliby od naspo»yzy¢. Zobazyª jak zdejmuj� kaptur z termosu.| Czy maie wod�? | spytaª | Sai he si� pi¢.Nasz termos od wzoraj byª wypeªniony do poªowy wod¡ z a±ramu. Przedodjazdem Robert uzupeªniª j¡ przez dolanie butelki wody sodowej.Ch�tnie o�arowali±my termos dla Baby. Byli±my jednak zaskozeni. Gdziepodziaªa si� woda Baby? Dwoje pasa»erów, którzy jehali z nami widzieli jakwielbiiele ªadowali do samohodów jad¡yh z Sai wielkie termosy i koszepeªne artykuªów »ywno±iowyh oraz napojów na drog�.Wróiª pomonik Baby.



WIELKI TYDZIE� 87| Co jest w tej wodzie? | spytaª.Okazaªo si�, »e spróbowaª jej i powiedziaª ÿwoda sodowa". Nie hiaª jejpi¢. Robert wyja±niª jak j¡ przygotowali±my, a ja marzyªam by woda byªawystarzaj¡o zysta dla Sai. Pó¹niej dowiedzieli±my si�, »e samohód z »yw-no±i¡ i napojami pojehaª przodem. St¡d ta lila w formie próby skorzystaniaz naszej wody.Zatrzymali±my si� w maªym mie±ie Eluru. Swami odwidzaª tam dr-a Rao.Nas posadzono na werandzie i poz�stowano zimn¡ wod¡ i napojami. Sªyszeli-±my st¡d gªos Swamiego w tle podzas spotkania z wielbiielami. Bardzo miªobyªo by¢ blisko Niego. Czuªam si� jak dzieko pod osªon¡ skrzydeª Uniwersal-nej Matki Kwoki.Dano sygnaª, »e Baba odje»d»a wi� wszysy ustawili±my si� w szereg.Znale¹li±my si� bezpo±rednio przy drzwiah; pªawiªam si� w rado±i z tegoszz�±liwego zbiegu okolizno±i, gdy podszedª kto± z obsªugi i powiedziaª:ÿBaba he by±ie wyszli za bram�".ÿCo zrobili±my nie tak?" pomy±laªam najpierw. Czy byªa to jaka± kara?Zaraz za bram¡ zamkn�ªam ozy »eby zwrói¢ si� do wn�trza z pytaniem.Powiedziaª mi wtedy, aby±my wróili do samohodu. Byli±my zupeªnie nie-±wiadomi wielkiego tªumu, jaki zgromadziª si� gdy my zekali±my na Sai.Gdyby±my Go nie posªuhali, nigdy nie udaªoby si� nam dosta¢ do naszegosamohodu aby na zas przyª¡zy¢ si� do kolumny. �zy napªyn�ªy mi do ozu,gdy zdaªam sobie spraw�, »e Sai Baba przy swoih napi�tyh planah po±wi�iªzas aby pami�ta¢ o nas na werandzie.Wznowili±my podró», ale niebawem zostali±my zatrzymani na przeje¹dziekolejowym. Samohód Sai pojehaª, a reszta zostaªa. Po przejehaniu poi¡gupostanowili±my wyprzedzi¢ kolumn�, gdy» pozostaªa nam tylko jedna godzinado odlotu samolotu. Swami nie musiaª przehodzi¢ kontroli biletów, ale mytak, dlatego musieli±my si� ±pieszy¢.Weszli±my na pokªad. Sai ju» tam byª. Kiedy przehodzili±my obok Jegosiedzenia, Swami spytaª:| Czy pojedzieie do Puttaparthi?| Tak | odpowiedziaª Robert i spytaª | Kiedy Swami wyje»d»a?Niestety, musieli±my odej±¢, gdy» blokowali±my przej±ie i dlatego nie usªy-szeli±my Jego odpowiedzi.Napisaªam list do Swamiego i wsun�ªam do niego zdj�ie mojej najstar-szej órki i jej rodziny. Poniewa» na interview Swami ni na jej temat niepowiedziaª, postanowiªam spróbowa¢ jeszze raz.Podaªam list Sai mówi¡:| Moja órka ma wiele problemów. Czy mógªby± jej pomó?Przezytaª list, spojrzaª na zdj�ie i powiedziaª:| Porozmawiam z tob¡ w Brindavanie. Czy pojedzieie do Prasanthi?| Tak, Swami; kiedy?| Pojutrze | odpowiedziaª.Wróiªam na swoje miejse i powiedziaªam Robertowi, »e musi by¢ jaki±powód, »e Sai he by±my pojehali z Nim do Prasanthi, skoro spytaª mnieponownie. Poniewa» pozostaªo nam tylko kilka dni do powrotu do domu,Swami upewniaª si� »e pojedziemy z Nim do Prasanthi.



88 WIZJA SAIOkazaªo si�, »e samolot odlei dopiero za ztery godziny. Wyszli±my nazewn¡trz, ale wróili±my na lotnisko wzesnym popoªudniem, gdy» byli±myzm�zeni. Nasz lot opó¹niª si� o dalsze ztery godziny. Wró»ba o nadmier-nyh opó¹nieniah z St. Louis niew¡tpliwie zi±iªa si�. W sumie na lotniskuzekali±my osiem godzin.Oboje zuli±my si� wyzerpani tygodniow¡ aktywno±i¡. Wiedziaªam, »eprzy moim kiepskim zdrowiu w normalnyh warunkah nie mogªabym wytrzy-ma¢ takiego wysiªku. To ªaska Boga utrzymywaªa mnie na hodzie.W ko«u m�zarnie ozekiwania poszªy w niepami�¢, gdy usiedli±my wsamoloie wraz z Sai, który wygl¡daª ±wie»o nizym p¡zek ró»y, podzas gdyaªa reszta opadaªa z siª. Baba udzieliª dar±anu pilotom i stewardessom izmaterializowaª dla nih wibhuti. Mieli±my te same miejsa i z takim samymwidokiem. W serah dzi�kowali±my Sai za zabranie nas ze sob¡.Byªam pod ogromnym wra»eniem niezlizonyh godzin po±wi�enia SaiBaby dla ludzko±i. Ch�tnie znosiª wszelkie niewygody. Dogl¡daª najmniej-szyh potrzeb i darzyª je tak¡ sam¡ miªo±i¡ jak te wielkie. Nigdy nie ustawaªw dawaniu. Kroie ludzi, którzy tªumnie gromadzili si� aby go zobazy¢, przy-pominaªy mi o Jego ziemskiej misji. Jak»e ªatwo byªo zapomnie¢, »e jest Ontutaj by d¹wign¡¢ ±wiadomo±¢ ±wiata. Bardzo ªatwo byªo pa±¢ o�ar¡ zapa-trzenia si� w siebie i krótkowzrozno±i w miejse realizaji poszerzonej wizjiSai | sªu»enia innym.Bardzo pragn�ªam da¢ Babie jaki± prezent w podzi�e za t� podró», aleo mo»na da¢ Bogu, który ma wszystko? Swami w swojej wielkiej m¡dro±i iprzezorno±i podpowiada nam jaki prezent mo»emy da¢ Bogu.W 1982 r., podzas dyskursu na swoih Urodzinah, Sai powiedziaª, »enajenniejszym darem, jaki mo»emy Mu zªo»y¢, jest miªo±¢ i sªu»ba innym.ÿMo»eie uwa»a¢, »e dali±ie Swamiemu wªa±iwy prezent jedynie wtedy, gdykohaie wspóªtowarzyszy, dzieliie ih ierpienia i anga»ujeie si� w owon¡dla nih pomo. Jest to jedyny podarek, jakiego pragn�. Bogu nale»y dawa¢prezent w postai zystej, solidnej, bezinteresownej miªo±i.Bogaze i ludzie u wªadzy maj¡ wielu sªu»¡yh. Lez n�dzarze i biedotaoraz ludzie ierpi¡y nie maj¡ nikogo do pomoy. Do takih ludzi id¹ie ib¡d¹ie ih przyjaióªmi, ih krewnymi, najbli»szymi sprzymierze«ami | nie-haj poznaj¡ was z tej strony. Je±li b�dzieie wtªaza¢ duhowo±¢ w uszy tyh,którzy przehodz¡ m�zarnie gªodu, nie zostanie ona przyswojona. Najpierwzaspokójie gªód.Dajie im Boga w postai po»ywienia.Dajie im Boga w postai odzie»y.Dajie Boga w postai pokoju tym, któryh dr�zy niepokój.Dajie Boga w postai lekarstw tym, któryh trawi¡ horoby.Dajie Boga w takiej postai, która usunie strah i ukoi ból i smutek.Tylko gdy tak post¡piie, duhowo±¢ mo»e przenikn¡¢ do sera. Je±li za-howaie si� inazej, wesprzeie jedynie ateizm zamiast duhowo±i."Misj¡ Sai Baby jest zbudowanie wielkiej góry bezinteresownej, sªu»ebnejmiªo±i, która niesie pomo potrzebuj¡ym i by tego dokona¢ potrzebuje Onwielu r¡k. Rodzaj pray, to zy jest wielka zy maªo wa»na, nie ma znazenia.Istotne jest za± by±my pomagali peªni¡ naszyh mo»liwo±i i na wszystkih



WIELKI TYDZIE� 89rozprowadzali Jego miªo±¢. Je±li wszysy rzuimy gar±ie bezinteresownej mi-ªo±i w taki sam sposób, Bóg b�dzie miaª najwy»sz¡ gór� miªo±i, jak¡ ziemiakiedykolwiek widziaªa. Bardzo musimy uwa»a¢ by nasze ego nie budowaªoswojej wªasnej góry, nizego nie dokonuj¡. Tylko gdy zª¡zymy si� razem jakjedna r�ka, rozdaj¡ gar±ie miªo±i w taki sam bezinteresowny sposób ludziompotrzebuj¡ym, góra miªo±i naprawd� wyro±nie.



ATMICZNE ZA�LUBINY
Przed powrotem do Prasanthi Baba zamierzaª sp�dzi¢ kilka dni w Ban-galore. My mieli±my wyruszy¢ w drog� do USA 14 kwietnia. Poniewa» Saisugerowaª nam przyjazd do Prasanthi, poprosili±my go o pozwolenie na prze-dªu»enie naszego pobytu o trzy dni i odpowiednio zmienili±my bilety.Tego rana na dar±anie Baba znów spytaª Roberta:| Wybieraie si� do Prasanthi?| Tak, Swami. Wyjedziemy wtedy, kiedy Ty wyjedziesz | odparª Robert.Sai wyjehaª po dar±anie. Ci¡gle byªo dla nas zagadk¡ dlazego Swamiprosiª nas o pojehanie z Nim. Niestety, nie mieli±my »adnej wskazówki.W a±ramie Prasanthi Nilayam odbywaªa si� wielka urozysto±¢. Byªo to±wi�to Yugadi, hinduski Nowy Rok. Dowiedzieli±my si�, »e byª to bardzoszzególny Nowy Rok, poniewa» w trzeh ró»nyh okr�gah, zbiegaªy si� w tymzasie trzy ró»ne daty tego ±wi�ta. W tym roku przypadaªy one wyj¡tkowo wtym samym dniu, o nie miaªo miejsa ju» od 250 lat.W swoim dyskursie Swami powiedziaª: ÿNapeªnijie swoje umysªy hartem,ierpliwo±i¡, prawd¡ i pokojem i sprawie by rozkwitªy i rozsiewaªy wo« bosko-±i. Oto Moje posªanie dla was wszystkih na Nowy Rok. Wyzbyjie si� zªyhnawyków i piel�gnujie zysto±¢ my±li, sªowa i zynu. Sposobem na osi¡gni�iezysto±i jest i¡gªe powtarzanie ±wi�tego imienia Pana."Szukali±my zdj�ia Sai Baby dla naszego o±rodka i hieli±my aby On po-bªogosªawiª go i podpisaª. Wybraªam pewien obraz, ale za ka»dym razem gdyprzynosiªam go na dar±an, On mnie unikaª. Uznaªam wi�, »e nie hiaª by±myu»ywali tego obrazu. Szukali±my dalej. W Nowy Rok usªyszeli±my o fotogra-�e Padmanabanie z a±ramu, który sprzedawaª zdj�ia Baby. Z jego zbiorówwybrali±my pi�kny zarno{biaªy obraz.Nast�pnego dnia na wiezornym dar±anie Swami przyj¡ª nas na interviewwraz z zternastoma hinduskimi wielbiielami. Swami wykreowaª dla mniewibhuti i spytaª:| Czy walzysz z nim?Popatrzyª na Roberta i spytaª:| Czy walzysz z ni¡?| Tak, Swami, zasami. 90



ATMICZNE ZA�LUBINY 91Baba nie he by pary maª»e«skie walzyªy ze sob¡. Jest pod tymwzgl�demstanowzy, a Jego standardy s¡ o wiele surowsze ni» kiedy± byªy moje. ÿWalka"dla Baby oznaza krzywe spojrzenie albo podniesiony gªos. Pewnego dniapodzas medytaji Sai powiedziaª mi:| Niehaj twoja mowa b�dzie sªodka | sªodka jak amrita14!"Baba byª bardzo wesoªy | rozmawiaª z ka»dym i »artowaª. Zmaterializo-waª maªy zªoty medalion, dwie zªote statuetki hinduskih bóstw, zªoty sygnetze szmaragdem i d¹apamal�15 z mlezno{biaªyh kamieni. Po wze±niejszympoznaniu zdolno±i materializaji Sai, nie wydawaªo si� to nizym nadzwyzaj-nym lez razej ozekiwanym zahowaniem. Prawdziwie niesamowitym udem,jakiego dokonuje, jest przemienianie nas | nawet w sytuajah gdy wszystkiewze±niejsze nasze próby ko«zyªy si� niepowodzeniem.Najbardziej widoznym darem dla wielbiieli jest jego bezbrze»na miªo±¢.T�sknimy za ni¡. Byªam ±wiadoma bardzo szz�±liwego zrz¡dzenia losu, którysprawiª »e byªam tam z Nim, ale te» zdawaªam sobie spraw� z gªodu tyhwielbiieli w dar±anowyh szeregah, którzy t�sknie wypatrywali okazji byiablisko Jego Formy. Powiedziaªam do Baby:| Wszysy i ludzie na zewn¡trz pragn¡ Twojej miªo±i.On podniósª r�e i powiedziaª:| Co ja na to poradz�? Miªo±¢ jest Moj¡ form¡.Przyszªa nasza kolej na prywatne interview. Kiedy przekrazali±my drzwido pomieszzenia interview, Robert w pomonym ge±ie uj¡ª mnie r�k¡ zarami�. Swami lekko stukn¡ª jego rek� mówi¡:| Nie dotykaj.Ukl�kli±my u Jego stóp i Robert powiedziaª:| Czy udzielisz nam ±lubu?Ja tak»e o to poprosiªam i dodaªam:| Czy wyzerpaªa si� ju» nasza karma?| Tak | powiedziaª Baba | Pobªogosªawi�.Nast�pnie popatrzyª na mnie i powiedziaª:| Czy hesz go po±lubi¢?| Tak, Babo.| Czy jeste± pewna, »e hesz go po±lubi¢? | spytaª ponownie.| Tak, Babo.Powtórzyª to pytanie jeszze trzei raz, a ja jeszze raz odpowiedziaªamtwierdz¡o. Swami uj¡ª nasze lewe r�e i zª¡zyª nasze serdezne pale. Tymrazem byªy to r�e ze strony przyj�tej w naszej kulturze. Powiedziaª, »e zrobinam obr¡zki. Nast�pnie spytaª:| Jaki mamy jutro dzie«?| Sobot� | powiedziaª Robert.| O wiele lepiej pasuje niedziela rano. �lub o ósmej lub ósmej trzydzie±i| rzekª Baba.| Czy mo»emy zaprosi¢ kilku przyjaióª? | spytaªam.14Amrita |mityzny nektar nie±miertelno±i; sªodki syrop stwarzany niekiedy przez Bab�(dop. tªum.).15D¹apamala | rodzaj ró»a«a o 108 koralah; sªu»y do odmawiania mantr (dop. tªum.).



92 WIZJA SAI| Nie, nie mówie nikomu | odparª Baba i patrz¡ na Roberta spytaª |Czy masz swój aparat fotogra�zny?| Swami | wtr¡iªam si� | hiaªby± aparat?| Tak | powiedziaª | dla hªopów ze szkoªy. Ostatni model, wieie |za»artowaª Sai.Kazaª nam przynie±¢ go w niedziel�. Poprosili±my by podpisaª swoje zdj�-ie, które kupili±my dla naszego o±rodka.| Przynie±ie je w niedziel� | odpowiedziaª znowu.Wróili±my do zewn�trznego pokoju by pozeka¢ a» Swami sko«zy in-terview z innymi wielbiielami. Potem si�gn¡ª po swój niewielki kosz pazekwibhuti sygnalizuj¡ tym zako«zenie aªego interview. Ka»de z nas otrzymaªood Niego ±wie»¡ porj�. Bardzo zale»aªo mi by w naszym ±lubie uzestnizyªaCatherine Braey. Pytaªam o to Swamiego, ale nie uzyskaªam odpowiedzi,znowu wi� spytaªam, a On odparª:| Czegokolwiek sobie za»yzysz, madam.Uaªowaªam Jego stopy, a On powiedziaª:| Nie martw si� | spotkamy si� w niedziel� rano.Ju» wze±niej sªyszaªam takie sªowa i zastanawiaªam si� zy tym razemrzezywi±ie to nast¡pi.| Czy mogliby±my otrzyma¢ posªanie na Konferenj� Stanów �rodkowo-{Zahodnih? | spytaª Robert.| Tak. Moje »yie jest Moim posªaniem | powiedziaª Sai.| Swami, zy mogliby±my dosta¢ Twoj¡ hustezk� dla uzestników kon-ferenji? | spróbowaª znów Robert.Swami zdj¡ª j¡ z krzesªa i podaª Robertowi do r�ki.Tym razem z rezerw¡ przygotowywaªam si� do urozysto±i ±lubnej. Je±linie odb�dzie si�, nie b�d� rozzarowana tak, jak ostatnim razem. ZaniosªamCatherine dobr¡ nowin�, »e Sai zgodziª si� na moj¡ pro±b� aby uzestnizyªaw naszym ±lubie.W niedziel� rano denerwowali±my si� z Robertem podzas ubierania si�na urozysto±¢ ±lubu. Z walizki wyj�ªam biaªe sari16 ze zªot¡ spink¡ abyubra¢ je na t� okazj�. To sari nabyªam pi�tna±ie lat temu na wyspah Fijiw drodze powrotnej z Australii. Wówzas widziaªam w nim materiaª ±lubny ipomy±laªam, »e którego± dnia jedna z moih órek zrobi ze« u»ytek. Wtedy wogóle nie przyszªoby mi do gªowy, »e mo»e to by¢ mój strój ±lubny.W Prasanthi kwieie« jest bardzo gor¡y, a moje zdenerwowanie nie poma-gaªo. Ponadto moje sari byªo wykonane z poliestru, syntetyznego przewod-nika iepªa | z pewno±i¡ niewªa±iwego na t� por� roku. Na twarzy nie mia-ªam suhego miejsa, gdzie mogªabym u»y¢ kosmetyków. Pokój opuszzaªamzuj¡ si� jak zwi�dni�ty kwiat | napewno nie ±wie»o zakwitªy. Pomy±laªam,»e ±wietnie to wspóªgraªo z faktem »e po trzydziestu latah maª»e«stwa mojekwiaty rzezywi±ie zmarniaªy!Przyszªy±my z Catherine tu» przed dar±anem i usiadªy±my pod ±ian¡. Saiprzehodz¡ nawet nie rzuiª na nas okiem | aªkowiie nas zignorowaª. W16Sari | rodzaj hinduskiego stroju kobieego (dop. tªum.).



ATMICZNE ZA�LUBINY 93duhu powiedziaªam sobie: ÿNie nabierzesz mnie | wiesz, »e tu jeste±my.Czy» to nie dzisiaj?"Dobry Bo»e, staªo si�! Robert poszeª ku werandzie. Wstaªy±my z Cathe-rine staraj¡ si� nie rzua¢ w ozy, ale prawd� mówi¡ zwraaªy±my uwag�.Catherine byªa bardzo dobrze znana w±ród mieszka«ów a±ramu, ja za± byªamw sari i aªa w skowronkah.Sai przeszedª obok mnie, u±miehn¡ª si� i zahihotaª sprawiaj¡, »e si�odpr�»yªam. Zaraz jednak zbiª mnie z pantaªyku gdy» zawróiª i powiedziaªdo Catherine:| Nie h� i� tutaj | i gestem nakazaª jej odej±¢.Oh, jak sere krajaªo mi si� z »alu, gdy patrzyªam jak idzie z powrotem popiasku. Niehybnie byªa to moja wina, ale o takiego zrobiªam? Nie byªo zasuna analiz� mojego zahowania, gdy» Sai wprowadzaª nas do pokoju interview.Przy whodzeniu Sai wykreowaª dla mnie nieo wibhuti. Kiedy usiadª,zaz¡ª strofowa¢ kobiet� przede mn¡. Czuªam si� nieswojo z Jego postai¡�iwy. Nast�pnie na nas skupiª uwag�. Spytaª bardzo sªodko:| Dzie« ±lubu? Jak dªugo byli±ie razem?| Znamy si� od trzydziestu lat | odpowiedziaª Robert.Sai Baba mówiª o maª»e«stwah w Stanah Zjednozonyh. Powiedziaª:ÿW jednym roku s¡ z jedn¡ »on¡, w nast�pnym z inn¡. Swami nigdy nie wiekogo przywioz¡ w kolejnym roku. Jest to bardzo zªe." Potem spytaª Robertai mnie zy przyjmiemy siebie za maª»onków. Skin¡ª na nas by±my podeszlido niego. Zmaterializowaª dla mnie pier±ionek i kazaª Robertowi naªo»y¢go na mój pale. Robert uj¡ª moj¡ dªo«. Baba znów pan¡ª r�k� Roberta ipowiedziaª: ÿNie dotykaj". Zdarzyªo si� to ju» drugi raz; o± zuj�, »e którego±dnia b�dzie trzei raz.Baba wzi¡ª moj¡ lew¡ r�k� i daª Robertowi pier±ionek.| Teraz | powiedziaª Swami | naªó» obr¡zk�.Nieo uwieraªa. Swami powiedziaª:| Zrobi� wªa±iwy rozmiar; b�dzie pasowaªa.Jego r�ka ponownie zatozyªa okr¡g i poprosiª mnie bym zaªo»yªa Rober-towi wykreowany pier±ie«. Jego pier±ie« jest pi�kny w porównaniu z moim.My±laªam, »e Swami zrobi nam identyzne obr¡zki, ale one s¡ bardzo ró»ne.Mój umysª przyst�puje do obl�»enia or�»em zazdro±i. Kiedykolwiek my-±laªam o pier±ieniu od Sai, zawsze hiaªam by byª ze zªota i z kamieniem. Niehiaªam srebrnego z kamieniem. Zgadnijie o dostaªam? Srebrny pier±ie« zpoddymionym kamieniem zªotego koloru.�eby pogª�bi¢ moje rozzarowanie, Baba zmaterializowaª Robertowi zªotypier±ie« z wielkim skrz¡ym si� zielonym kamieniem przypominaj¡ym zielonydiament. Doskonaªy kolor na zazdro±¢. Z zawi±i byªam zielona! Chiaªamtakiego samego pier±ienia.Sai gestem skierowaª nas do pokoju prywatnyh interview. Jego akje siej¡spustoszenie w moih pragnieniah. Pragn�ªam przyjaióª. Po±lubiª nas wzewn�trznym pokoju po±ród obyh. Czy»by przyªapaª moje ÿego"?Kiedy weszli±my do ±rodka Baba byª bardzo sªodki.| Jestem bardzo szz�±liwy | powiedziaª.| Kiedy b�dziemy mogli tu wrói¢? | spytaª Robert.



94 WIZJA SAI| Zawsze jeste±ie mile widziani; kiedykolwiek | to wasz dom. Daªemwam apartament jako prezent ±lubny. B�dzie gotowy za rok | powiedziaª namSai; o za udowna niespodzianka!Swami podpisaª fotogra�� dla naszego o±rodka i inn¡ dla nas jako pami¡tk�naszego ±lubu. Pobªogosªawiª iasto, które przynie±li±my na prasad i rzuiª pokawaªku ka»demu z nas na uda. Mnie spytaª:| Gdzie dostaªa± swoje sari?Zaz�ªam wyja±nia¢, ale przerwaª mi sªowami ÿWiem, wiem". Robertowipowiedziaª, »e da mi ±lubne sari nieh wi� przyjdzie po nie po bhad¹anah.Na konie Swami pobªogosªawiª nas i powiedziaª:| B�dzieie mieli zdrowie, dostatek, szz�±ie i wyzwolenie.Pogªaskaª mnie po gªowie, a Roberta poklepaª po ramieniu i szz�e.Po naszyh za±lubinah Swami udzielaª interview pozostaªym wielbiielom.Nie zaznawaªam spokoju. ÿDlazego nasze pier±ienie ±lubne s¡ ró»ne?", za-dawaªam sobie pytanie. ÿDlazego jego jest ªadniejszy od mojego? Dlazegoon dostaª pier±ie«, który ja sobie wymarzyªam? | przeie» mimo wszystkowi�ej zabiegaªam o ten ±lub ni» on". Czy mo»eie sobie wyobrazi¢ siedzenieprzed Sai z tymi ±mieiami zaprz¡taj¡ymi wasz¡ gªow�? Zwróiªam sobieuwag�, »e przeie» byª to dzie«, którego pragn�ªam. Czy ta szalona zazdro±¢o pier±ie« ma to wszystko zepsu¢?Czuªam si� okropnie i nisko upadª¡. Jak mog� by¢ zazdrosna o tego m�»-zyzn�, którego koham i znam tak dobrze? Zamiast radowa¢ si� z jego szz�-±ia, moje ego niszzyªo je. Swami daª mi tak wiele, dlazego wi� domagamsi� jeszze wi�ej? Gdzie moja wdzi�zno±¢? W ko«u u±mieriªam moje ego.ÿId¹ si� wypha¢", powiedziaªammu! ÿNie b�dziesz rujnowaª mojego pi�knegodnia".Po bhad¹anah Robert zekaª, lez Swami nie przysªaª sari. S¡dziªam, »eskoro moje my±li s¡ tak dalekie od ±wi�tyh, by¢ mo»e jest to Baby sposóbpotwierdzenia tego faktu. Robert poszedª do Kutumby Rao i zapytaª o sari.Rao odpowiedziaª:| Swami daª mi ±isªe poleenie aby nie rozdawa¢ ih do godz. 3-iej popoªudniu. Wtedy zapytam Swamiego.Planowali±my wyjeha¢ w poªudnie, ale nasz taksówkarz i wspóªpasa»erowieh�tnie zgodzili si� zazeka¢ na nas. Potrzebowali±my zasu by odethn¡¢ izebra¢ si�. Znalazªam Catherine i powiedziaªam jej jak mi jest przykro. Jestona bªogosªawion¡ dusz¡ i z godno±i¡ znosi kªopotliwe sytuaje. Po powroiedo domu przejrzaªam swoje notatki liz¡, »e uda mi si� znale¹¢ jaki± mój bª¡d.Czytam tu zarno na biaªym: ÿPytam znowu zy Catherine mo»e przyj±¢, aOn odpowiada: Czegokolwiek sobie za»yzysz, madam". Oh | westhn�ªam| to nie byªo Jego »yzenie lez moje. To moje ego tak srodze bª¡dziªo.Dlazego tak si� upieram by dziaªo si� po mojej my±li? Ile razy w tym jednymdniu Bóg musiaª powiedzie¢ mi ÿNIE"? Przeprosiªam Sai i posªaªam Catherinelist wyja±niaj¡y jej jak przykro mi jest z powodu tego bª�du.O 3{iej do naszego pokoju przyszedª jeden z naszyh wspóªpasa»erów tak-sówki i powiedziaª, »e Kutumba Rao wyszedª z pokoju Swamiego z pakunkiempod pah¡. Robert poszedª do reepji, ale Rao nie hiaª da¢ mu pazki.| Nie | powiedziaª | Swami mówiª, »e jest to ÿdla madam".



ATMICZNE ZA�LUBINY 95Robert przyszedª ponownie ze mn¡. Kutumba Rao podaª mi zawini�ty wgazet� pakunek i powiedziaª:| Nieh pani otworzy.Usiadªam na krze±le i odwin�ªam prezent. Rao stwierdziª:| Jest to jedwab! Zostaªa± pani bardzo pobªogosªawiona, poniewa» Sairzadko daje jedwab.Nie mogªam nie odnotowa¢ zwykªego, brudnego papieru gazetowego u»y-tego do zawini�ia tego ennego daru. Zewn�trzne opakowanie z pewno±i¡symbolizuje nasze iaªo, które okrywa prawdziwy skarb, Atm� (dusz�), któraznajduje si� wewn¡trz naszyh iaª. Baba powiedziaª: ÿGazeta dzi± kupiona,jutro wyrzuona". Dotyzy to równie» iaªa.Sari byªo wytworne i byªo to moje pierwsze jedwabne sari. Cieszyªamsi� z niego bardzo. Byªo biaªe o pi�knie haftowanyh zªot¡ nii¡ brzegah iwzorah na materiale. W istoie, biaªy kolor jest wªa±iwy na ±lub w Amerye,gdy» symbolizuje on zysto±¢. Sari to byªo bardzo podobne do tego, którenosiªam, ale Jego byªo artykuªem oryginalnym, a nie syntetyznym, tak jakmoje. Wzruszyª mnie tak gª�boko, »e nie mogªam powstrzyma¢ ªez pªyn¡yhmi po polizkah.Obenie min�ªo kilka lat od dnia naszego ±lubu. W mi�dzyzasie Babapowiedziaª mi na interview, »e mój pier±ie« ma dostarza¢ mi energii. Kiedypierwszy raz przyjehaªam do Baby, byªam �zyznie sªaba. Wzmoniª mojeiaªo poprzez srebrny pier±ie« i zªoisty kamie«. Klejnot ten nie odbija ±wia-tªa, lez skupia je w ±rodku. Mo»na dostrze smugi ±wiatªa zbiegaj¡e si� w±rodku pier±ienia i biegn¡e dalej wgª¡b mojego iaªa.Czy» nasze ÿega" nie s¡ niem¡dre? Wszystko, o widziaªam w tamtendzie« ±lubu, byªo pi�knem zewn�trznym pier±ieni : : : nie za± ih wewn�trznymzadaniem. W ka»dym sªowie i zynie Sai Baby jest jaka± nauka. Jest Onmoim guru17, kim± kto wskazuje drog�, moim za± obowi¡zkiem jako uzniajest studiowanie Jego nauk okiem badaza, który ka»dy szzegóª sprawdzapod mikroskopem.ÿDlazego Swami wzi¡ª aparat fotogra�zny?" pytaªam siebie. Przypo-mniaªam sobie wówzas o dla mnie znazyª aparat. Cz�sto mówiªam, »e Bógstworzyª »ywy aparat fotogra�zny w naszej gªowie. Ten aparat rejestrujewszystko o widzimy, sªyszymy, mówimy, odzuwamy smakiem i w�hem, anast�pnie te odzienne ÿulewy zdj�¢" determinuj¡ nasze zahowanie. Sai Babaprzyj¡ª nasz aparat, a to oznazaªo dla mnie, »e to On byª odpowiedzialny zaozyszzenie mojego ÿ»ywego aparatu" zmysªów.Caªe nasze za±lubiny byªy dla nas posªaniem by±my zwróili si� do we-wn¡trz i tam przyj�li Boga. Mo»na zatem nazwa¢ je ÿatmiznymi za±lubi-nami"!Odprawiª On formalne obrz¡dki eremonii w zewn�trznym pokoju inte-rview, w wewn�trznym za± staª si� osobowym i serdeznym Bogiem. Nawetgdy Robert próbowaª da¢ Mu wienie z kwiatów, Sai powiedziaª: ÿNie. Zsera do sera; wewn¡trz". Podzas urozysto±i zakªadania obr¡zki skariªRoberta za dotkni�ie mojej r�ki | owo ÿNie dotykaj". Ten ±lub nie wi¡»e17Guru | nauzyiel duhowy (dop. tªum.).



96 WIZJA SAIwi� nas wzajemnie �zyznie, lez ka»de z nas wi¡»e duhowo z Bogiem, a mymogli±my wesprze¢ si� poprzez ten wªa±nie proes jak i w przyszªo±i.Obieaª nam, »e po ±lubie b�dziemy mieli wi�ej zdrowia, spokoju i szz�-±ia. Nie staªo si� to natyhmiast po powroie do domu. Wtedy przypomnia-ªam sobie przykªad wentylatora. Gdy wyª¡zyie pr¡d, ±migªo przez jaki± zasjeszze si� kr�i. Po pewnym zasie, w nast�pnyh latah, moje sere wyzdro-wiaªo, miªo±¢ pogª�biªa si�, przybyªo pokoju i wzrosªo szz�±ie. Speªniaªo si�moje marzenie o peªnyh miªo±i relajah maª»e«skih!



UMYS�
Umysª jest przyzyn¡ rodzenia si� istot.Umysª jest przyzyn¡ wyzwalania si� istot.Umysª jest spraw¡ zwyi�stwa istotw wale o osi¡gni�ie ztereh elów »yia:dharmy (prawo±i), arthy (dostatku),kamy (speªnienia pragnie«) i mokszy (wyzwolenia).Umysª sprowadza wiezne poª¡zenie (joga niszt�).BOSKI DYSKURSUmysª he, t�skni, ponagla i nalega na wysiªek i do dziaªania. Taka ak-tywno±¢ nosi nazw� sankalpa. Sankalpy s¡ jak rozkazy ( sasany). Trzeba by¢±wiadomym rozmaito±i dziaªa« wymuszonyh przez te skªonno±i. Umysª go±ipi�¢dziesi¡t milionów my±li, które pojawiaj¡ si� i znikaj¡ jak hmury. Niektóreprzehodz¡ spokojnie, lez wiele z nih zatrzymuje si� i pobudza umysª do ak-tywno±i. Oba te rodzaje nazywa si� sankalpami. Dopóki nie zostan¡ onedobrze zrozumiene w szerszym ih kontek±ie, dopóty zªowiek nie b�dzie mógª»y¢ szz�±liwie i w pokoju. Czªowiek powinien dobrze zrozumie¢ jak funkjonujeumysª i jak wydaje poleenia; tylko wtedy b�dzie mógª po»yteznie wykorzysty-wa¢ tkwi¡e w nim niesko«zone zasoby energii.Dobre sankalpy mog¡ wydoby¢ to, o najlepsze w zªowieku i mog¡ mu po-mó spo»ytkowa¢ aª¡ jego energi� na udoskonalanie. Podobnie jak ryba, któramusi pªyn¡¢ pod pr¡d aby przetrwa¢, zªowiek musi rozpoznawa¢ zªe sankalpyalbo bod¹e natyhmiast jak si� pojawi¡ i unieszkodliwia¢ je poprzez systema-tyzne kultywowanie dobrozynnyh sankalp. W ten sposób mo»e ustrze si�kªopotów »yiowyh i »y¢ w pokoju.Statki na morzu trzymaj¡ si� wyznazonego kursu dzi�ki wykorzystaniukompasu. Bez niego ryzykowaªyby roztrzaskaniem si� na skaªah i górah lo-dowyh. Podobnie zªowiek musi bezpieznie »eglowa¢ przez oean samsary(±wiatowego »yia) ze spokojnym, niezahwianym i jednokierunkowo prowa-dz¡ym go umysªem. Bez takiej postawy b�dzie napotykaª problemy.Ludzka twarz jest wska¹nikiem, odbiiem, zdj�iem umysªu wraz ze wszyst-kimi jego nastrojami, postanowieniami, pragnieniami, sankalpami. Ka»da97



98 WIZJA SAImy±l, jaka pojawia si� w umy±le, znajduje swe odbiie na twarzy. Umysª mo»naprzyrówna¢ do zapisu fonogra�znego. Sªowa, pie±ni i inne d¹wi�ki tam zapi-sane mo»na tylko usªysze¢; nie mo»na ih zobazy¢. W przeiwie«stwie do tego,sankalp umysªu nie mo»na usªysze¢, ale mo»na je zobazy¢ odbite na twarzy.Sankalpy (my±li) emanuj¡e z umysªu s¡ dwojakiego rodzaju: zªe i dobre. Zªemy±li, takie jak gniew, nienawi±¢, zawi±¢, rozpaz i pyha, odbijaj¡ si� na twa-rzy jako brzydota. Dobre my±li, takie jak prawda ( satja), miªo±¢ (prema),ierpliwo±¢ ( sahanamu), wspóªzuie ( karuna), »yzliwo±¢ (daja) i umie-j�tno±¢ wzuwania si� w uzuia innej osoby ( sanubhati), pojawiaj¡ si� natwarzy w postai promienno±i i najwy»szego spokoju.Twarz jest jak forma albo matrya umysªu. Ka»da pojedynza sankalpa(zaakeptowana my±l, za któr¡ idzie zyn) odbija si� na twarzy jako smuga albolinia. Twarz mo»na porówna¢ do tabliy ogªosze«, która informuje wszystkiho dziaªalno±i prowadzonej wewn¡trz, w umy±le. Wszystko, o dzieje si� w±rodku umysªu, odzwieriedlane jest na twarzy. Niektórzy ludzie staraj¡ si�ukry¢ te oznaki, ale jest to niewykonalne. Wszelkie próby w tym kierunku s¡równie niem¡dre, jak przysªowiowe zahowanie si� ±iganego strusia. Chowaon gªow� w sypki piasek i uznaje si� za bezpieznego, hia» jego wielkie iaªojest dobrze widozne. Szybko staje si� o�ar¡ my±liwyh. Ludzi, którzy próbuj¡ukry¢ swoje sankalpy, spotyka taki sam smutny los, jak strusia.Ka»da sankalpa ma sze±¢ harakterystyk: form�, nazw�, wag�, barw�, roz-miar i siª�. Nie s¡ one podobne do zwykªyh liter wypisanyh zarnym atra-mentem na biaªym papierze, podlegaj¡ bowiem rozmaitym zmianom zale»nymod zasu i okolizno±i. Sankalpy rodz¡ dalsze sankalpy. Umysª jest podsta-wow¡ przyzyn¡ drzewa sankalp z jego liznymi gaª�ziami, li±¢mi i owoami.Sankalpy s¡ rzutowane na zewn¡trz poprzez ozy. Istnieje szzególny zwi¡-zek ozu z umysªem. Normalnie przyjmujemy, »e nasza zdolno±¢ widzenia rze-zy pohodzi od ozu, ale w rzezywisto±i ozy nie widz¡ rzezy. To dzi�kiwspomnianemu zwi¡zkowi z umysªem ozy mog¡ widzie¢. Podobnie te» uszymog¡ sªysze¢ jedynie, gdy nast¡pi komunikaja z umysªem.Umysª jest podstaw¡, instrumentem i ¹ródªem wszystkih organów zmysªo-wyh. Organy te mog¡ speªnia¢ swoje zadanie dzi�ki powi¡zaniu z umysªem.Oto przykªad. W dawnyh zasah paªa królowej budowano bez »adnyh okien»eby uhroni¢ je przed wzrokiem publizno±i. Zostawiano jedynie maªe otworyw ±ianie, tak by królowa, jej ±wita i sªu»ki mogªy ogl¡da¢ ±wiat zewn�trzny.Umysª jest jak ta królowa mieszkaj¡a w paªau. Ma on mo»liwo±¢ postrzegania±wiata, lez ±wiat nie mo»e zobazy¢ umysªu. W paªau królow¡ mog¡ ogl¡da¢jedynie król i jej ±wita. Kto mo»e zobazy¢ umysª? Jedynie król sankalp,Ten{który{wie (Aham) i sªu»ba, zyli sankalpy.My±li tworz¡ umysª. Jest on kª�bkiem my±li. My±li pohodz¡ z ego, a egopohodzi z Atmy (Bosko±i jako najgª�bszej ludzkiej esenji). Atma, ego iumysª s¡ ±i±le ze sob¡ zwi¡zane. Sankalpy, zyli wewn�trzne postanowieniao takih samyh lub podobnyh ehah, s¡ do siebie przyi¡gane jak istoty tegosamego pokroju. �urawie lataj¡ razem w kluzah i nie mieszaj¡ si� z wronami| wrony tworz¡ wªasne gromady. W±ród zwierz¡t le±nyh wªasne stada maj¡bizony. Nie przyja¹ni¡ si� one ze sªoniami, które je przep�dzaj¡ i same two-rz¡ stada sªoni. Jelenie tak»e tworz¡ wªasne grupy. Podobnie te», muzyy



UMYS� 99stowarzyszaj¡ si� z muzykami, nauzyiele stroni¡ ku towarzystwu nauzyieli.Przyzyn¡ takih tendenji w zahowaniah s¡ podobie«stwa w my±leniu.Ka»da deyzja, jak¡ podejmuje umysª: odªo»y¢ my±l do pami�i, podj¡¢odpowiednie dziaªania, zy odrzui¢ j¡ aªkowiie, ma ogromny wpªyw na jed-nostk�, bowiem stworzenie i aª¡ jego tre±¢ mo»na nazwa¢ skutkiem sankalp.Oko ma tylko niewielki otwór, ale potra� zobazy¢ ogromne przestrzenie ±wiata.Ozy zyskuj¡ zdolno±¢ widzenia dzi�ki zwi¡zkowi z umysªem. Nawet je±li ma-ie otwarte ozy, ale gdy umysª bª¡dzi gdzie± daleko, ni nie mo»eie zobazy¢.Zatem to nie ozy widz¡, ani uszy sªysz¡ | wszystko to robi umysª. Dopierogdy b�dzieie doieka¢ za pomo¡ widzenia wewn�trznego, u±wiadomiie sobie»e to Atman18 motywuje organy zmysªowe do dziaªania pod kierownitwemsankalp albo my±li.Skutki, jakih do±wiadzaie, s¡ pohodnymi sankalp. Sankalpa rodziowoe zgodnie z nasieniem, z którego wyrosªa. Aby zebra¢ dobre owoe, pie-l�gnujie dobre sankalpy. �atwo mo»eie popa±¢ w zªe sankalpy dotyz¡einnyh, lez pami�tajie »e b�dzieie musieli znosi¢ skutki takih zªyh my±li.Nikt nie mo»e unikn¡¢ owoów sankalp | ani dobryh, ani zªyh. Na przy-kªad, kto± mo»e odzu¢ pragnienie skrzywdzenia zy zranienia kogo± drugiego imo»e to zaowoowa¢ w skrzywdzeniu tej drugiej osoby. Jest jednak pewne, »esankalpa ta powrói rykoszetem i skrupi si� na osobie, która pierwsza przy-garn�ªa j¡ do swojego umysªu, przynosz¡ jej stukrotnie wi�ksz¡ krzywd�. Zªasankalpa rani zarówno posyªaj¡ego, jak i el jego ataku. Jest dla was »ywotniewa»ne by±ie u±wiadomili sobie ten istotny fakt dotyz¡y my±li.Jadowity robak mo»e da¢ tylko truizn� wszystkim osobom, które bior¡ gow r�e; nie mo»eie ode« ozekiwa¢ amrity (sªodkiego nektaru). Podobnie, zªesankalpy nios¡ zªe skutki i nikt nie mo»e uie od wywoªanego przez nie ier-pienia. Taka jest naturalna kolej rzezy. Epopeja ÿMahabharatha" opowiadao tym jak Kaurawowie podnieali i piel�gnowali swoje sankalpy maj¡e naj-ró»niejszymi podst�pami zniesªawi¢ i wyeliminowa¢ ih kuzynów Pandawów.I hoia» udaªo im si� do pewnego stopnia zaszkodzi¢ Pandawom, w rewan»udostaªo si� im jeszze sro»ej, gdy» skutkiem byªa totalna ih zagªada wraz zewszystkimi popleznikami. Pandawowie przetrwali w koronie hwaªy. Dobresankalpy pomagaj¡ zarówno nam, jak i innym.Dlatego, gdy tylko w umy±le zakieªkuje my±l w formie bod¹a lub pragnienia,nale»y dokªadnie zbada¢ zy jest dobra, zy zªa. Czy zszarga ona, zy poprawinasze dobre imi�, przyhamuje zy przy±pieszy post�p, osªabi zy wzmoni ha-rakter? Je±li nie ma przynie±¢ dobrozynnyh skutków, odrzu¢ie j¡. Chro«iesi� od zªyh skutków nasyaj¡ swój umysª dobrymi zamiarami.Jak mo»na pozby¢ si� zªyh my±li? Tylko poprzez satsang (utrzymywaniedobrego towarzystwa). �eby pozby¢ si� wstr�tnej woni, zapalaie troizki (ka-dzidªa). Podobnie, piel�gnuj¡ dobre my±li mo»eie odegna¢ my±li zªe. Gdypojawia si� jaka± my±l, rozwa»ajie jej wpªyw na wasz¡ przyszªo±¢.Niekiedy inni mog¡ wyzuwa¢ natur� sankalpy, która motywuje post�po-wanie danej osoby. W staro»ytno±i riszi (m�dry) potra�li rozpoznawa¢ takiesankalpy. Mieszkaj¡ razem pomagali sobie nawzajem w osi¡ganiu samoreali-18Atman | Najgª�bsza Ja¹« (dop. tªum.).



100 WIZJA SAIzaji (wyzwolenia).Pewien samotny farmer w Holandii jest dobrym tego przykªadem. Opu±iªon brata i matk� aby mó »y¢ w spokoju i by¢ wolnym. Osiedliª si� na 16{hekta-rowym gospodarstwie, gdzie zamieszkaª w zbudowanej przez siebie haie. Pro-wadziª ferm� drobiarsk¡ hoduj¡ kurzaki. Pewnej noy zjawiª si� lis i po»arªkilka kurzaków. Odt¡d odwiedzaª ferm� o no, dlatego farmer podj¡ª deyzj�( sankalp�) zabiia lisa. Pilnowaª fermy noami ze strzelb¡ w r�kah. Mi-n�ªo wiele noy, a jemu nie udawaªo si� upolowa¢ lisa. Kurz�ta dalej znikaªy.Cz�sto sªyszaª jak kurzaki trzepoz¡ skrzydªami gdy przyhodziª lis, lez jegonie mógª dojrze¢. Jego bezowone none zuwanie trwaªo przez pi�¢ dªugihlat. Radziª si� w tej sprawie wielu starszyh. Pewien zªowiek o zystym serupowiedziaª mu: ÿTwój umysª jest tak nieskazitelnie zysty, »e nawet drobnaplamka staje si� dla wszystkih ozywista. Lis zna twoje zamiary i stosujesprytne wybiegi, unikaj¡ przyªapania". Zwierz�ta posiadaj¡ t� zdolno±¢. Jestto dar natury. Na przykªad, pies zwini�ty na przydro»nej skarpie nie b�dzieobawiaª si� waszego zbli»ania si� je±li wasze sankalpy s¡ dobre. Z drugiejstrony, je±li b�dzieie przehodzi¢ ze zªymi sankalpami planuj¡ go uderzy¢,pies wstanie i uieknie gdy b�dzieie jeszze w odlegªo±i 6 metrów. Nawet psymaj¡ mo wyzuwania dobryh i zªyh sankalp pojawiaj¡yh si� w umy±le.Skoro zdolno±¢ tak¡ posiadaj¡ zwierz�ta, dlazego nie mieliby mie¢ jej ludzie?Bardzo ªatwo jest wykry¢ ludzkie sankalpy. Je±li spojrzyie w twarz osoby,która popeªniªa zªy uzynek, obmówiªa kogo± albo skªamaªa, zauwa»yie oznakizmieszania i strahu. Niepewno±¢ osªabia nerwy i niszzy krwinki; twarz stajesi� blada, a usta dr»¡. Zdrowie takiej osoby psuje si�. Je±li ukryjeie zªemy±li, b�dzieie ierpie¢ na zdrowiu. Je±li zªe my±li wyraziie, przyniesie wamto wstyd. Oto skutki zªyh sankalp. Dlatego w hwili, gdy przyhodzi zªamy±l, natyhmiast trzeba j¡ wyrwa¢ z korzeniami. Wszelki niepokój, zbrodniei anarhia w dzisiejszym ±wieie maj¡ swoje ¹ródªo w zªyh sankalpah.Nie sªuhajie zªyh sªów. Nie patrzie na zªe rzezy. Nie mów-ie ¹le o innyh. Nie róbie zªyh post�pków. Musiie dostrzega¢dobro, by¢ dobrymi, robi¢ dobrze i sªuha¢ dobryh rzezy, tak bynie rodziªy si� w was zªe zamiary.Ludzie, którzy maj¡ do zynienia z kryminalistami | tay jak prawniy,albo którzy zytaj¡ i pisz¡ o nih | tay jak dziennikarze, s¡ bardzo nara»enina zaka»enie zªymi my±lami, a ih twarze bywaj¡ aªkiem blade. Sadhakowie(aspirani duhowi), którzy przebywaj¡ w towarzystwie osób uduhowionyh,s¡ skorzy do wykazywania ªagodnego usposobienia i wspóªzuia. Ih twarzebywaj¡ promienne i zujeie si� przyi¡gani do nih. Twarz jest lustrem dlaumysªu, dlatego starajie si� ozy±i¢ umysª.�wiatªo biegnie szybiej ni» d¹wi�k, a umysª szybiej od ±wiatªa. Tak jakdo zapanowania nad p�dz¡ym peªn¡ szybko±i¡ samohodem koniezne s¡ ha-mule, tak samo trzeba panowa¢ nad umysªem, bowiem tylko wtedy osi¡gnie po-kój i szz�±ie. Posªuhajie kaprysów umysªu, a stanieie si� bestiami. U»yjiezdolno±i rozró»niania do zapanowania nad fanaberiami umysªu, a stanieie si�kandydatami do Bosko±i. Ka»da pobudka musi zosta¢ poddana testowi, musizosta¢ os¡dzona przez s�dzi�, jakim jest intelekt ( buddhi). Je±li my±l skªaniawas do wy±miania albo zniesªawienia kogo±, odrzu¢ie j¡ jako niegodn¡.



UMYS� 101Owoe dziaªa« pohodz¡ z ziaren sankalp. Z nasion zynów otrzymujeieowoe sadhany (praktyki duhowej). Z nasion sadhany otrzymujeie owoeprawego harakteru. Z nasion prawego harakteru rodz¡ si� owoe powodzenia.Zatem je±li pragnieie dobrego losu, winni±ie mie¢ prawy harakter. Dla osi¡-gni�ia prawego harakteru koniezna jest dobra sadhana. Sadhana oznazasposób, w jaki prowadziie si� na o dzie«. Aby sadhana byªa dobra, wa-sze zyny musz¡ by¢ zyste. Po to by mie¢ zyste zyny, musiie mie¢ zystemy±li. Tak wi� to zy los b�dzie nam sprzyjaª, zy b�d¡ spotyka¢ nas niepowo-dzenia, zale»y od sankalp zyli my±li. Gdy do±wiadzamy smutku lub rado±i,ierpienia lub straty, bólu lub przyjemno±i | wszystko to zale»y od naszyhsankalp.Je±li heie kultywowa¢ dobre sankalpy, musiie trzyma¢ si� dobrego to-warzystwa. Dobryh my±li nie mo»na zdoby¢ wyksztaªeniem, bogatwem, zdro-wiem, sªaw¡ ani wªadz¡. Nie mo»eie zdoby¢ ih z zewn¡trz | musz¡ wyrosn¡¢wewn¡trz, z sera, wolne od hwastów pyhy i »¡dzy. Je±li maie odzuie, »ejeste±ie osob¡ zamo»n¡, mon¡ albo uzon¡, takie my±li rozedm¡ tylko waszeego. Bóg nie obdarzyª was wyksztaªeniem, dostatkiem, siª¡, wªadz¡ i m¡dro-±i¡ by±ie rozbudowywali ego. Dostali±ie te dobra po to, by±ie prze»ywalirado±¢ i rado±i¡ t¡ dzielili si� z innymi. Za pomo¡ inteligenji rozwi«ie do-bro¢; wyksztaªeniem wzmonijie zdolno±¢ rozró»niania; zdolno±¢ rozró»nianiawykorzystajie do wzmonienia waszej pokory. Wszystkie te przymioty wyni-kaj¡ z dobryh sankalp.Wspóªze±ni ludzie musz¡ przyswoi¢ sobie takie nauki. Piel�gnujie sathsankalpy (dobre my±li) poprzez szukanie satsangu (dobrego towarzystwa) iprzebywanie w nim. Siej¡ truj¡e nasiona ludzie spodziewaj¡ si� otrzyma¢smazne owoe. Dlazego wini¢ Boga, gdy gorzkie nasiona nie daj¡ sªodkihowoów? To wy±ie je wyhodowali. Zatem, siejie dobre nasiona i zbierajiedobre owoe. Istnieje pi�¢dziesi¡t milionów sankalp. Zrozumie pot�»ny wpªywtyh my±li; wtedy b�dzieie w stanie rozpozna¢ ±wi�to±¢ ludzkih narodzin.Czªowiek jest jedynym zwierz�iem, które prze»ywa i wyra»a anand� (bªo-go±¢). �adne inne zwierz� nie posiada tej zdolno±i. Dlazego wi� zªowiekjest nieszz�±liwy? Cierpimy dlatego, »e nasze post�powania s¡ sprzezne znatur¡ zªowieka. U±mieh na twarzy jest rozkwitaniem rado±i rozpieraj¡ejsere. Zdmuhuje on niezadowolenie i przygn�bienie z innyh twarzy. Kiedyu±miehaie si�, nie powinni±ie wydawa¢ d¹wi�ku ani pokazywa¢ tylnyh z�-bów. Rozwijajie my±li, które prowadz¡ was do dobryh zynów, dzi�ki zemub�dzieie mogli u±mieha¢ si� i sprawia¢, »e inni te» si� u±miehn¡. Tylkoduhowo±i¡ ( sadhan¡) mo»eie to si¡gn¡¢.Oto ztery antakarany19:manas | umysª,buddhi | intelekt,¢itta | sere, orazahamkara | ego (ogranizone ÿja").Pierwszy to umysª (manas). Je±li b�dzieie kontrolowa¢ umysª, osi¡gnieiespeªnienie »yia. Umysª jest odpowiedzialny za ponowne narodziny, ale mo»e on19Antakarany | wewn�trzne zmysªy umo»liwiaj¡e my±lenie, rozró»nianie, uzuia i pa-mi�tanie (dop. tªum.).



102 WIZJA SAIrównie» wyzwoli¢ was z koniezno±i odradzania si�. Dzi�ki umysªowi mo»eiezdoby¢ ztery ele »yia: prawo±¢, dostatek, speªnienie pragnie« i wyzwolenie.Dzi�ki umysªowi mo»eie si�gn¡¢ szzytu w karmajodze (na ±ie»e zynu),d¹nanajodze (±ie»e m¡dro±i), bhaktijodze (±ie»e oddania) i rad¹ajodze(±ie»e medytaji). Umysª mo»e sta¢ si� narz�dziem do osi¡gni�ia sukesuna ka»dej z tyh ±ie»ek prowadz¡yh do najwy»szego elu »yia.Umysª odpowiedzialny jest zarówno za przywi¡zanie, jak i za wyzwolenie.�ródªem ludzkiego »yia jest umysª. Wszystko w ±wieie wynika z umysªu.Wszystko w ±wieie stwarzane jest przez umysª. Napeªniajie umysª dobrymimy±lami. Utrzymujie go wytrwale na wªa±iwej ±ie»e tak, by mógª zla¢ si�ze �ródªem, z którego si� wyªoniª. Zanurzie umysª w Aham albo JA�NI,wtedy ogranizone ÿja" stanie si� Ja, waszym prawdziwym Boskim �ródªemalbo nieogranizon¡ to»samo±i¡. Je±li utrzymujeie umysª odseparowany odjego �ródªa, uto»samia si� on z ogranizonym zªowiekiem, z ego. Gdy mówi-ie ÿja jestem Ja" (Aham Aham), o±wiadzaie, »e jeste±ie nieogranizeni,niesko«zeni.Ja jestem zªowiekiem = ahamkara (ego, ten o my±li)Ja jestem Ja = Aham (Wiedz¡y).Je±li dodaie akara (form�) do Aham, staje si� ona ahamkar¡. Zatemdopóki maie form� (±wiadomo±¢ ielesn¡), maie ahamkar�. Poª¡zie si�z Aham, Bosko±i¡, i sta«ie si� Ja (Brahmanem), wiezn¡ ±wiadomo±i¡Boga.Pierwsz¡ liter¡ alfabetu sanskrykiego jest ÿA", a ostatni¡ ÿHa". Je±li po-ª¡zyie A z Ha powstaje Aha. Je±li je poª¡zyie, »yie zostaje u±wi�one;Aham z kolei powinno zosta¢ przeksztaªone w Atmatatw� (wiedz� o Atma-nie). Aham Atma ma trzy nazwy:Aham dehasmi = jestem tym iaªem (iaªem grubym),Aham d¹iwasmi = jestem d¹iw¡ (dusz¡, iaªem subtelnym), orazAham Brahmasmi = jestem Bogiem (iaªem przyzynowym).W elu osi¡gni�ia zª¡zenia, speªnienia, przesy¢ie umysª sath sankal-pami. Pami�tajie: ÿDobre my±li prowadz¡ do dobrego umysªu; dobry umysªprowadzi do Boga". | SATHYA SAI BABA



RODZICEROZPOCZYNAJCIE DZIE� MODLITW�WYPE�NIAJCIE DZIE� PRAKTYK�KO�CZCIE DZIE� CIERPLIWO�CI�OTO DROGA DO RODZICIELSTWAJako mªoda matka nie zdawaªam sobie sprawy. »e wyhowanie dziekawymaga spejalnej psyhologii, �lozo�i albo teologii. My±laªam, »e one dora-staj¡ po prostu w naturalny sposób. Moimi jedynymi nauzyielami rodziiel-stwa byli moi rodzie. Zakªadaªam, »e gdy b�d� stosowaªa ih reguªy, wtedymoje dziei rozwin¡ si� tak jak ja kiedy±. Okazaªo si�, »e nie mogªo by¢ todalsze od prawdy. Moje rozumienie nie dopuszzaªo dodatkowego zynnikazmiany. Sk¡d miaªam jednak wiedzie¢, »e nasz ±wiat miaª si� tak drastyz-nie zmieni¢ od zasu mojego dziei«stwa? W ogóle nie zauwa»yªam, »e si� todzieje!W dziei«stwie mieszkaªam na przedmie±iah St.Louis. Moja rodzina,dziadkowie i krewni, wszysy mieszkali po s¡siedzku. Ka»dy znaª swoih s¡-siadów. Wszystkie dziei znajomyh moih rodziów hodziªy do mojej szkoªy.Nasze »yie konentrowaªo si� wokóª ko±ioªa katolikiego oddalonego zaledwieo blok.Przed pój±iem do szkoªy odziennie uzestnizyªam we mszy. Caªa mojaaktywno±¢ zewn�trzna obraaªa si� wokóª rodziny, ko±ioªa i szkoªy. Uwiel-biaªam gry sportowe, dlatego wi�kszo±¢ wolnego zasu sp�dzaªam z naszymtrenerem, katolikim ksi�dzem, który uzyª nas koszykówki w zimie i pewnejodmiany baseballa z mi�kk¡ piªk¡ latem.Rodzina mojego oja byªa muzykalna. W tym wzgl�dzie mieli±my wielk¡inspiraj� od Babi. Bardzo lubiªam gra¢ na pianinie i mogªam ¢wizy¢ aªymigodzinami. Trzy siostry mojego oja byªy zakonniami, a jedna z nih uzyªamnie muzyki w »e«skim klasztorze przy ko±iele.W naszej rodzinie przestrzegano ustalonego tygodniowego porz¡dku. Wponiedziaªek Mama i Babia praªy; we wtorek | prasowaªy; ±roda byªa moimulubionym dniem, gdy» wtedy odbywaªo si� piezenie. Rodzie i dziadkowie,którzy mieszkali z nami, zapewniali dzieiom stabiln¡ i bezpiezn¡ atmosfer�.Tradyje rodzinne tak»e odgrywaªy w moim »yiu znaz¡¡ rol� | szze-gólnie podzas ±wi¡t. W Wigili� Bo»ego Narodzenia aªa rodzina | wszysydziadkowie i babki, iotki i wujkowie oraz wielu kuzynów | zbieraªa si� wdomu mojego wujka »eby zªo»y¢ sobie ±wi¡tezne »yzenia. �piewali±my wtedykol�dy zebrani wokóª pianina, wymieniali±my prezenty od hrzestnyh, pili±my103



104 WIZJA SAIowoowe ponze i jedli±my ±wi¡tezny poz�stunek. Gdy wiezorem zegar wy-bijaª 11:00, obowi¡zkowo wszysy wyhodzili±my na Pasterk�. Corozne Bo»eNarodzenie, Wielkano, �wi�to Dzi�kzynienia itd. sp�dzali±my tak samo z ro-dzin¡. Mnie, jako dzieku, dawaªo to pozuie przynale»no±i i o±, na o si�zekaªo.Moje wzesne lata ksztaªtowaªy normy rodziów, które byªy takie same jakwszystkih naszyh krewnyh, przyjaióª i s¡siadów. Towarzyszki moih zabawbyªy wyhowywane na tyh samyh warto±iah o moje. Wiele z tyh warto±iustanawiaªa nasza religia. Moi rodzie mieli bezpiezny system wyhowaniadziei. Uznawali swoj¡ odpowiedzialno±¢ za dziei i na ile potra�li »yli zgodniez naukami Jezusa. Nie byªo tam sprzeznyh wierze«, które mogªyby zakªóa¢ih przekonania b¡d¹ rzua¢ im wyzwania. Byli dobrymi lud¹mi.Kiedy byªam w szkole ±redniej, do naszego domu wkrozyªa telewizja. By-li±my zaurozeni roz±wietlonym ekranem, który przenosiª nas do miejs i poka-zywaª rzezy, któryh nigdy nie widzieli±my. Przyjaiele i s¡siedzi gromadzilisi� przy nowym telewizorze u s¡siadów. Bardzo szybko staªo si� to zwyzajem.Po obiedzie ±piesznie myli±my nazynia i siadali±my przed ekranem. Nie hie-li±my nizego przegapi¢. Dziadek mógª teraz zabiera¢ nas na pokaz bez ubie-rania koszuli i krawata i bez opuszzania swojego ulubionego fotela. Wszystkoto byªo zbyt wygodne.Fasynowaªa nas wiezorna magizna rozrywka. Wtedy programy byªyjeszze zdrowe i nadaj¡e si� do ogl¡dania przez aª¡ rodzin�. Za±miewali±mysi� z niezwykªyh wyst�pów i z komików. Dziadkowi przypominaªy one dawneteatry rozmaito±i | jak»e on potra�ª si� ±mia¢!Sk¡d mieli±my wiedzie¢, »e ten niewinny ekran sprowadzi do naszyh do-mów tak»e wojn� wietnamsk¡, przest�pstwa i przemo naszyh uli, zabój-stwo naszego prezydenta, �lmy z seksem, rozwody, narkotyki, zn�anie si� naddzie¢mi itd.?Telewizja miaªa bardzo nieznaz¡y wpªyw na mój rozwój, lez miaªa ode-gra¢ wielk¡ rol� w rozwoju moih dziei. Moje pokolenie byªo pierwszym,któremu przypadªo »y¢ z odzienn¡ obeno±i¡ i wpªywem telewizji. Wdarªasi� ona do prywatno±i naszyh domów.Gdybym miaªa wskaza¢ jedn¡ rzez, która wniosªa do mojego domu naj-bardziej niepo»¡dane warto±i, z absolutnym przekonaniem musiaªabym po-wiedzie¢ »e jest to telewizor. To prawda, »e mo»e by¢ u»yty do po»yteznyhpokazów wyhowawzyh i szkoleniowyh, ale s¡ to ogranizone zastosowania,a poza tym kiedy si� je proponuje dzieiom, one nie s¡ nimi zainteresowanewol¡ o wiele bardziej programy, które ogl¡daj¡ ih rówie±niy. Wynalazekten zrodziª u moih dziei pragnienia i warto±i ró»ne od naszyh. Urz¡dzenie,które dla nas byªo jak opiekunka zabawiaj¡a dziei gdy one byªy jeszze maªe,przyniosªo spory i konikty kiedy staªy si� nastolatkami, gdy» poznawaªy innewarto±i. Dobra zarodziejka zmieniªa si� w potwora!Gdyby poproszono mnie o wymienienie jednej rzezy, jak¡ rodzie moglibyzrobi¢ by uªatwi¢ wypeªnianie obowi¡zków rodziielskih : : : bez wahania od-powiedziaªabym: usun¡¢ telewizor albo enzurowa¢ programy z wykorzysta-niem Sai{wizji zamiast telewizji.Wpªyw telewizji, która dawaªa mi zas wolny od dziei gdy byªy maªe,



RODZICE 105po»eraª mój zas gdy nieo dorosªy, gdy» musiaªam broni¢ i wpaja¢ warto±iSai, które ró»niªy si� od zwyzajów i zahowa« spoªeznyh prezentowanyh wtelewizji.Sai Baba mówi: ÿMusiie pami�ta¢, »e lata mªodo±i s¡ najenniejszymokresem w »yiu jednostki i nie powinny by¢ marnotrawione b¡d¹ ¹le sp�dzane.Pozwala¢ dzieiom na ogl¡danie telewizji od 6{tej do 10-tej wiezorem jest rów-nowa»ne z dopuszzeniem aby zapomniaªy wszystko, zego nauzyªy si� za dniaw szkole zy ollege'u. Ponadto uz¡ si� wielu zªyh rzezy. Je±li telewizjawykorzystywana jest to nauzania dobryh rzezy, mo»e sªu»y¢ dobrym elom.Ale tak si� nie dzieje. Mªode pokolenie jest wyhowywane przez niepo»¡dane�lmy i programy telewizyjne. Ih umysªy s¡ zatruwane. Nie jest oznak¡ ro-dziielskiej miªo±i pozwala¢ na takie rujnowanie harakterów dziei. Rodziepowinni unika¢ nawet hodzenia do kina. Wszystkie przest�pstwa i przemo,któryh dzisiaj jeste±my ±wiadkami, s¡ gªównie skutkiem zªego wpªywu �lmówna mªode umysªy."Pozwolili±my by masowa rozrywka staªa si� pod±wiadomym niekontrolowa-nym programowaniem i najz�±iej nie zdajemy sobie sprawy z wyrz¡dzonejkrzywdy. Jeste±my zwodzeni przez wyobra»enia narzuane nam wraz z propa-gowaniem obyh warto±i.Nie dosy¢, »e mieli±my nowy wpªyw ±wiatowej telewizji, ale te» »yli±my wwieku wzrastaj¡ej mobilno±i. Wiele rodzin takih jak my zostaªo przenie-sionyh w inne miejsa z powodu pray tra¡ tym samym wsparie szerszejrodziny.Moje pokolenie przeszªo te» o± w rodzaju trz�sienia posadami warto±i,które badaªo, kwestionowaªo i zagra»aªo wszystkim tradyyjnym reguªom mo-ralnym naszej kultury. Rewoluja lat sze±¢dziesi¡tyh podaªa w w¡tpliwo±¢nasz system ksztaªenia, wydatki rz¡du, polityk� zagranizn¡, nasz materialnystyl »yia, patriotyzm, moralno±¢ seksualn¡, rol� kobiety, system maª»e«stw,a nawet ko±ióª. Ko±ióª katoliki prze»yª swój wªasny wstrz¡s. Caªkowiiezmieniª oªtarze, usun¡ª ªain� i otworzyª si� próbuj¡ rzui¢ nowe ±wiatªo naprzestarzaªe interpretaje praw duhowyh i wierze«. Ruh ekumenizny pod-j¡ª prób� wyj±ia na zewn¡trz i uznania innyh doktryn hrze±ija«skih zasªuszne.Tymzasem staªam si� matk¡ polegaj¡¡ na metodah wyhowania, którezazerpn�ªam z przykªadu mamy i taty. Jednak ih metody stosowane w ±rodo-wisku kontrolowanym, u mnie nie sprawdzaªy si�. Moje pokolenie to pionierzyprzeieraj¡y nieznane szlaki. Nie znali±my skutków tego nowego ekspansyw-nego wieku informaji. Wydawaªo si�, »e aktualnie nie ma »adnego modelubyia rodziem, którego mo»naby si� trzyma¢. Ile» to razy mówiªam: ÿCie-kawe o w tej sytuaji zrobiliby Mama i Tata?" Zmiana i ruh zast�powaªywieki shematów i tradyji. Staªam si� o�ar¡ w postai rodzia unoszonego nagrzbieie tej nowej fali wyj¡tkowyh zmian.Sztuka byia rodziami staªa si� zbieranin¡ rozmaityh zalee« ÿeksper-tów". Próbowaªam troh� tego, troh� tamtego. Ci¡gle po omaku szukaªamjakiego± rozwi¡zania. Próbowali±my narzua¢ dysyplin�; powiedziano namwtedy »e dysyplina nie pozwala na swobodne wyra»anie siebie, o hamujetwórzo±¢. Pozwolili±my wi� naszym poiehom wyra»a¢ siebie | ó» to byª



106 WIZJA SAIza haos! To nie dysyplina, zy twórze wyra»anie siebie s¡ zªe. Po prostupozwalaªam im na skrajno±i. Twórze wyra»anie siebie i swoboda wyrazuu»yte w graniah dysypliny s¡ doskonaªe.W latah pi�¢dziesi¡tyh popularna psyhologia gªosiªa ide�, »e rodzie s¡odpowiedzialni za wi�kszo±¢ zahowa« ih dziei | tak dobryh, jak i zªyh.Ju» dalej nie daªo si� wini¢ uzulenia wuja Henia za napad zªego humoru ma-ªego Jasia, ani popisywania si� maªej Marysi zwala¢ na wzorze iotki Ireny.Nie; teraz kiedykolwiek nasze dziei broiªy, byªa to wina Roberta i moja. Su-miennie, hoia» nie aªkiem ±wiadomie, brali±my na siebie ten ogromny i�»ari przytªazaj¡y ªadunek winy, który zadomowiª si� w naszej ±wiadomo±i nadªugo po tym, jak w ko«u pokazano »e idea ta jest tylko z�±iowo sªuszna.Na wszelkie sposoby staraªam si� poprawi¢ mój wizerunek rodzia, lezdziei wymykaªy si� spod naszego wpªywu. Dzie« w dzie« stawali±my wobeobyh nam zahowa« dziei, takih jak brak szaunku dla rodziów, i mó-wi¡ otwarie, nie wiedzieli±my jak sobie z tym poradzi¢. Trwaª wówzas takizalew informaji i tyle zahodziªo zmian, »e nie potra�li±my znale¹¢ sposobuna zahamowanie tego wszystkiego albo hoia» na przetrawienie, zrozumie-nie i sprawdzenie skutków naszego nowego stylu »yia. Moje wªasne warto±imoralne byªy w nieustannym konikie z aktualn¡ moralno±i¡. Czuªam, »espoªeze«stwo robi z naszyh dziei o�ary i ksztaªtuje je na swoj¡ modª�, anasze r�e nigdy nie byªy do±¢ dªugie by je przed tym ustrze.W dzisiejszyh zasah zadanie rodziów jest przera»aj¡e. �ywi� dla ro-dziów najwy»sz¡ miªo±¢ i wspóªzuie. Ale by¢ mo»e ty drogi zytelnikub�dziesz mógª zyska¢ o± z nauk Sai Baby i z naszego do±wiadzenia. Jak»e mi»al, »e nie znaªam wtedy nauk Swamiego, które byªyby mi drogowskazem gdymoje dziei dorastaªy. Ci¡gle miaªam w¡tpliwo±i zy byªam zbyt ªagodna,zy przeiwnie | zbyt wymagaj¡a. Nie byªam konsekwentna w przestrzega-niu dysypliny | niekiedy pilnowaªam domowyh reguª, a zasami byªam poprostu zbyt zm�zona by walzy¢ o zapanowanie nad dzie¢mi. Dziei maj¡sposoby naprzykrzania si�, dopóki w ko«u nie zgodziie si� na ka»de ih »¡-danie.Pó¹niej Swami nauzyª mnie, »e dziei potrzebuj¡ stabilno±i, konsekwenji,dysypliny, regularno±i i tradyji w swoim »yiu, aby mó równowa»y¢ nisz-z¡e siªy zmiany, jakie dominuj¡ w dzisiejszym spoªeze«stwie, oraz zmianyzahodz¡e w nih samyh w miar� dorastania. Z kodeksem post�powaniaSai mo»emy mono i konsekwentnie krozy¢ przez »yie, poniewa» wyra»a onPrawd�.Ka»da nauka, jakiej udziela nam Sai, opiera si� na praktye. Nalega Onby±my zawsze ±wieili przykªadem. Mówi, »e je±li opowiadamy o Jego Bosko±i,a ludzie nie s¡ jeszze gotowi na sªuhanie, rzuamy sªowa na wiatr. ÿTo tak,jak z moimi dzie¢mi, gdy do nih mówi�. Im wi�ej mówi�, tym mniej mniesªuhaj¡", pomy±laªam. Próbowaªam wi� pój±¢ za rad¡ Sai i dotrze¢ do nihprzykªadem.Powiedziaª on ÿMoje »yie jest Moim przykªadem" i zy nie wyra»a towszystkiego? Nie jest ªatwo sta¢ si� dobrym przykªadem nauk Sai Baby. Pa-mi�tam zas, gdy zaz�ªam by¢ wielbiielk¡. Byªam przytªozona gór¡ na-wyków, które hiaªam zmieni¢. Im wi�ej przezytaªam ksi¡»ek, tym wi�ej



RODZICE 107znajdowaªam w sobie wad, które nale»aªoby skorygowa¢. Omal nie ulitowa-ªam si� nad sob¡ i nie poszukaªam wymówki by zapomnie¢ o tym wszystkim.Swami wie, »e jeste±my niedoskonali. Nie mogªam osªania¢ przeszªyh prze-win zy spodziewanyh niepowodze«, »eby usprawiedliwi¢ obene niedziaªanie.Kluzem, jak nam mówi Swami, jest ÿROZPOCZ�CIE". Wiedziaªam, »enajwi�kszym darem, jaki mogªam przekaza¢ rodzinie, byªo zastosowanie Jegonauk i zmiana wªasnego zahowania i dopiero wtedy by¢ mo»e pewnego dniab�d¡ mogli pozu¢ i zobazy¢ przeze mnie Jego Miªo±¢.Sai mówi: ÿRodzie musz¡ poprawi¢ siebie zanim spróbuj¡ poprawia¢ swojedziei". Powiada, »e rodzi jest pierwszym i najwa»niejszym nauzyielem dladzieka przedszkolnego. Pami�tam jak moje maªe dziei ªatwo reagowaªy namoje nastroje. Gdy byªam szz�±liwa i pogodna, one równie» takie byªy. Alegdy byªam napi�ta albo w jaki± sposób ura»ona, zaraz to wyzuwaªy i stawaªysi� niezno±ne.ÿDziei s¡ urozymi sadzonkami, przepeªnionymi obietniami i nadziej¡,które m¡dr¡ opiek¡ i wªa±iwie ukierunkowan¡ miªo±i¡ mo»na doprowadzi¢ dorozkwitu w idealnego obywatela zdolnego zrozumie¢, doeni¢ i wytrwale prakty-kowa¢ dysypliny ustanowione w przekazah staro»ytnej m¡dro±i, w elu po-znania siebie i Wszeh±wiata, który jest tylko innym aspektem Ja¹ni. Wzesnelata »yia s¡ w�zªowe, dlatego matka i ojie musz¡ dzieli¢ odpowiedzialno±¢za wªa±iwe wyhowanie. Umiej�tno±i, postawa, uprzedzenia i emoje, któretworz¡ albo niszz¡ przyszªo±¢, stanowi¡ skªadowe fundamentów harakteru bu-dowanyh w tyh deyduj¡yh latah. Rodzie musz¡ poªo»y¢ mone i prostefundamenty. Ale jak obenie rodzie s¡ wyposa»eni do tego zadania? Nie po-siadaj¡ dostateznie gª�bokiej wiedzy o wªasnej kulturze; nie maj¡ wiary w jejwarto±i; nie prowadz¡ »adnej duhowej praktyki; brak im mentalnego spokoju.Dziei musz¡ rosn¡¢ w atmosferze zi, oddania, wzajemnej pomoy i wspóª-pray. Musz¡ zosta¢ nauzone szaunku dla rodziów, nauzyieli i starszyh.": : : ÿNajpierw rodzie, nast�pnie nauzyiele, dalej przyjaiele i koledzy, a po-tem przywódy, którzy nakazuj¡ posªusze«stwo milionom. Liderzy i i¡gle po-winni sprawdza¢, zy s¡ odpowiednim przykªadem do na±ladowania przez dzieidanego kraju. Ksztaªtuj¡ oni haraktery, a wi� tak»e przyszªo±¢ narodu."Jako mªoda matka, nie bardzo zdawaªam sobie spraw� z tego o to znazymie¢ dziei i hyba dlatego zdarzenie z moim pierwszym dziekiem, Carol,wywarªo na mnie trwaªe wra»enie.Pewnego dnia stªukªam enn¡ waz�. Byªam zªa i z przekle«stwem wrzui-ªam j¡ do kosza na ±miei. Kilka dni pó¹niej odwiedziªa nas mama Roberta.Wzi�li±my Carol, maj¡¡ wtedy póªtora rozku, na spaer. Przewróiªa si� ipowtórzyªa dokªadnie to samo przekle«stwo, które usªyszaªa ode mnie przedkilku dniami. Nie tylko u»yªa tego samego sªowa, ale dokªadnie imitowaªa aªemoje zahowanie!Stara maksyma ÿNie rób tak jak ja robi�, lez tak jak i mówi�" w moimprzypadku nie sprawdzaªa si�. Kiedy potykali±my si� robi¡ o±, o kazali±mydzieiom nie robi¢, one byªy pierwsze by zwrói¢ nam uwag�. Je±li maiedziei, s¡ one dla was waszym zwieriadlanym odbiiem, a gdy dorosn¡ i s¡silni, kopiuj¡ nas. Sai mówi: ÿRodzie musz¡ poprawi¢ siebie zanim spróbuj¡poprawia¢ swoje dziei".



108 WIZJA SAIÿGdy dzi± posiejemy my±l, jutro zbierzemy zyn. Gdy dzi± posiejemy zyn,jutro zbierzemy nawyk. Gdy dzi± posiejemy nawyk, jutro zbierzemy harakter.Gdy dzi± posiejemy harakter, jutro zbierzemy przeznazenie."Sai Baba i¡gle nas uzy. Na jednym z interview powiedziaª Robertowi,»e jest dobrym zªowiekiem, a mnie, »e mam sªodkie sere. Po tym interviewprzyªapywaªam si� na obserwowaniu swojego zahowania i rozumowaniu, »eskoro Swami powiedziaª i» mam sªodkie sere, musz� to okazywa¢ i by¢ sªodk¡.Jeszze bardziej wi� staraªam si� »y¢ zgodnie z Jego sªowami.Stopniowao zaz�ªam lepiej u±wiadamia¢ sobie jakie posªanie przekazuj�dzieiom i jak je programuj�. Czuªam, »e »adne z nih nie miaªo o sobiezbyt dobrego mniemania | wszystkie mogªyby mie¢ wi�ej zaufania do siebie.Chiaªam by dobrze o sobie my±laªy | tak, jak dzi�ki Swamiemu ja my±la-ªam o sobie. Mówi On: ÿUfno±¢ w siebie prowadzi do zadowolenia z siebie,zadowolenie prowadzi do po±wi�enia, a po±wi�enie do samorealizaji".Zastanawiaªam si� zy zadziaªa to na nih tak, jak w moim przypadku.Miaªy ju» pewien stopie« ufno±i w siebie, ale poniewa» istniej¡ ró»ne stopniedobroi i sªodyzy, zawsze jest mo»liwo±¢ poprawy. Sai mówi, »e: ÿRodzie po-nosz¡ najwi�ksz¡ odpowiedzialno±¢ za formowanie harakteru swoih dziei".Ale dzisiaj, przy tej inwazji zewn�trznego ±wiata w prywatno±¢ mojego domui wpªywie na moje dziei, nie byªam ju» jedynym i pierwszorz�dnym zynni-kiem. Jak»e miaªabym bra¢ odpowiedzialno±¢ za aªy ±wiat goszz¡y w moimmieszkaniu podzas wiezornyh wiadomo±i? Wydawaªo mi si�, »e straiªamkontrol� nad atmosfer¡ mojego domu i nie wiedziaªam jak j¡ odzyska¢. Zaz�-ªam jednak pojmowa¢, »e je±li miaªam odpowiada¢ za ih zahowanie, na mniespozywaªa odpowiedzialno±¢ wprowadzenia wi�kszej dysypliny.ÿDzisiejsi rodzie maj¡ skªonno±¢ do przesadnego obsypywania swoih dzieiuzuiami. Takie uzuia jednak same nie wystarzaj¡. Powinien by¢ równie»nadzór nad dzie¢mi. Powinna by¢ zarówno ¯miªo±¢® jak i ¯prawo±¢®. Miªo±¢przyniesie dobrozynne skutki tylko wtedy, gdy obene s¡ jednoze±nie miªo±¢ ipowstrzymywanie.Nie jest zªem koha¢ dziei. Ale wy rodzie powinni±ie nauzy¢ si� jaknale»y je koha¢. Kiedykolwiek dziei rozmy±lnie zy nierozmy±lnie bª¡dz¡, ro-dzie powinni po±pieszy¢ ze zwróeniem uwagi na przewin� i sprowadzi¢ ih nawªa±iw¡ drog�. Zobowi¡zania rodziów nie ko«z¡ si� na zapewnieniu wy»y-wienia szkoªy i wiedzy o sprawah materialnyh. Dziei nie powinne my±le¢, »ezdobyie dostatku jest zasadnizym elem »yia. Takie warto±i nale»y wªa±nieim wpaja¢."Od kiedy zetkn�ªam si� z Sai Bab¡, od nowa musiaªam przemy±le¢ i prze-orientowa¢ moje rodziielskie praktyki. Swami mówi, »e darzymy nasze dzieizbyt wielkim uzuiem, a niewystarzaj¡o nimi kierujemy.Moi rodzie zapewnili mi lepsze warunki »yia, ni» sami mieli. Ja tak»ehiaªam tego samego dla swoih dziei. W swojej »arliwo±i gdzie± jednakstraiªam równowag� mi�dzy miªo±i¡ i kontrol¡. Nai¡gn�ªam poj�ie ÿdawa-nie miªo±i" do znazenia, »e trzeba dawa¢ dzieiom niemal wszystko, zegoh¡, wª¡znie z tolerowaniem nie do przyj�ia zahowa«. Zapewnianie lep-szyh warunków »yia, lepszego domu, ubra«, zabawek i jedzenia przerodziªosi� w styl »yia peªen nieszz�±¢.



RODZICE 109Pragn�ªam oszz�dzi¢ dzieiom nie tylko kªopotów �zyznyh, ale tak»epsyhiznyh skr�powa«. Postawiªam sobie niemo»liwy do speªnienia, niere-alny el. Nie mogªam przeie» speªni¢ wszystkih ih pragnie«, a jednak zuªamsi� zobowi¡zana do robienia tego.Sai mówi nam: ÿRado±¢ jest krótk¡ przerw¡ mi�dzy dwoma smutkami".ÿDlazego zatem staram si� usun¡¢ wszystkie ih zmartwienia : : : nawet tewynikaj¡e z dysypliny?", zadawaªam sobie pytanie.Wielokrotnie obserwowaªam jak Sai Baba zahowuje si� jak moja matkai ojie. Symboliznie matka reprezentuje miªo±¢, a ojie dysyplin�. Je±limoje zahowanie wymagaªo korekty, Swami dokªadaª wszelkih stara« abytego dokona¢. Sai Bab� nie interesuj¡ ele dora¹ne, to by uszz�±liwi¢ mnieteraz, lez przygotowuje mnie na dalekosi�»ny el poª¡zenia si� z Bogiem, naWiezn¡ Bªogo±¢.I znowu zadaªam sobie pytanie, jak si� to ma do mojego stosunku do dziei?Czy jestem zanadto zainteresowana uzyskaniem dora¹nej ih aprobaty? Co si�stanie, gdy jako doro±li stan¡ wobe rozzarowa« i problemów »yia? Co sobieo mnie pomy±l¡, gdy si� oka»e »e nie s¡ na nie przygotowane?Je±li daj� dzieiom zbyt wiele miªo±i bez dysypliny, staj¡ si� zepsute.Gdy narzu� im zbyt ostr¡ dysyplin� bez miªo±i, staj¡ si� buntownizy. Iznów koniezne jest wywa»enie tyh dwóh aspektów. Zdeydowaªamwi� tamgdzie mogªam w naszym domu wprowadzi¢ wi�ej kontroli przez wymuszaniekonsekwentnyh zasad wspóª»yia w rodzinie.Poniewa» Sai Baba gra role rodziów stosuj¡ miªo±¢ matki i dysyplin�oja, wyi¡gn�ªam st¡d wniosek, »e dla obdarzenia miªo±i¡ i pilnowania prze-strzegania dysypliny nie wystarza tylko jedno z rodziów, lez oboje powinniw tym bra¢ zynny udziaª. Dzisiejsze sprawowanie opieki rodziielskiej jest nie-porównanie bardziej stresuj¡e ni» wtedy, gdy byªam mªoda, a ponadto dzieipotrzebuj¡ wi�kszej uwagi z powodu wi�kszej lizby zynników rozpraszaj¡-yh. Zadanie to mo»e przekraza¢ mo»liwo±i jednego rodzia. Robert i jarazem podj�li±my si� tego obowi¡zku. Postanowili±my tak»e, »e na warsz-tat we¹miemy jedn¡ domow¡ reguª� na miesi¡ i konsekwentnie i z miªo±i¡b�dziemy wymusza¢ jej przestrzegania. Ponadto umówili±my si�, »e ka»d¡ de-yzj� dotyz¡¡ dziei b�dziemy podejmowa¢ wspólnie, gdy» ih ulubionymmanewrem byªo wykorzystywanie jednego z nas przeiwko drugiemu. W tensposób tworzyli±my wspólny front.Sai mówi nam, »e s¡ potkni�ia i przeskoki. Wzrastamy w rozwoju, gdysieramy si� z jakimkolwiek problemem. Zamiast pojedynzego kroku robimyznazny skok naprzód. Staria te rozwijaj¡ siª� wewn�trzn¡ i harakter, pogª�-biaj¡ nasz¡ ±wiadomo±¢ innyh i wszzepiaj¡ pragnienie dzielenia si� i dawania.To o hiaªam rozwin¡¢ u dziei, to wewn�trzny ih harakter i doenianiesiebie samego. Walzyªam ze zbytnim pobªa»aniem. Dot¡d zawsze im dawa-ªam, ale oni rzadko my±leli o nas. Byli samolubni | to ÿpokolenie JA". Mojedziei przeie» nie ró»niªy si� od ih mamy. Ja uzyªam si� na niepowodze-niah. Dlazego wi� staram si� usuwa¢ przeiwno±i losu z ih drogi? Naprzykªad, dlazego tak trudno byªo im okazywa¢ szaunek dla Boga, rodziów,nauzyieli i innyh? Czemu zamiast milzenia byªo ÿodszzekiwanie"? Czykoniezne byªo i¡gªe powtarzanie poleenia zrobienia zego± w domu, a» w



110 WIZJA SAIko«u stawaªo si� dostateznie przymuszaj¡e do wykonania zadania? A o zierpliwo±i¡ i grzezno±i¡ wobe brai i sióstr zamiast walki i krytykowania?Sai Baba mówi: ÿmiªo±¢ wyra»a si� tylko przez dawanie". Je±li wi�kszo±¢dawania pohodzi ode mnie, jak dziei mog¡ nauzy¢ si� sztuki kohania przezdawanie innym? Szaunek dla siebie zdobywa si� tak samo przez osi¡gni�-ia wewn�trzne, jak i zewn�trzne. Dotyhzas o wiele bardziej doeniaªamih osi¡gni�ia sportowe, muzyzne i w naue ni» ih osi¡gni�ia wewn�trzne.Mówi¡ szzerze, na zewn¡trz byªo jeszze sporo innyh rzezy do doenienia.Je±li moje dziei nie byªy i¡gle zabawiane : : : nudziªy si�. I, wierz-ie albo nie, moje wnuki s¡ jeszze gorsze. Rozpieszzali±my te dziei takimi±rodkami jak video, gry komputerowe, przyj�ia towarzysko{reklamowe, pota«-ówki, pªywanie, karate i lekje o sztue. Ponadto byªy przeie» gry sportowe:piªka no»na, baseballe, golf i tenis, a tak»e kino, zakupy i wspólne posiªki pozadomem. Czy o± pomin�ªam? Pytam was: jak oni mog¡ si� nudzi¢?ÿDysyplina pomaga wam radzi¢ sobie z niepowodzeniami; wieie, »e »yieobejmuje wzloty i upadki, »e ka»da ró»a ma swoje kole. Ludzie hieliby jednakró» bez kolów. �yie ma by¢ jedn¡ sag¡ przyjemno±i zmysªowyh, nieusta-j¡ym piknikiem. Kiedy tak si� nie dzieje, w±iekaie si� i zazynaie wini¢innyh. Je±liby ka»dy dbaª tylko o swoje przyjemno±i, jak wtedy miaªoby si�rozwija¢ spoªeze«stwo? Jak mieliby przetrwa¢ sªabi? ¯Moje, nie twoje® |ten rodzaj »¡dzy jest ¹ródªem wszelkiego zªa. To wyró»nianie ¯mojego® ludziestosuj¡ nawet wobe Boga: ¯Mój Bóg, nie twój! Twój Bóg, nie mój!®"Reguªy wªa±iwego post�powania podane przez Swamiego zdawaªy si� by¢tak bardzo odlegªe od norm naszej kultury. Gdy mówiªam o nih dzieiom,gªos mój brzmiaª jak szept w porównaniu ze wzmaniazami stereo obenegopokolenia. Zastanawiaªam si�, zy moje dziei w ogóle usªyszaªy ho¢ sªowo,albo zy zauwa»yªy nasze przykªady.Rodzie, którzy znaj¡ Sai Bab� maj¡ ognisko nadziei pªon¡e w PrashantiNilayam, poniewa» wi�kszo±¢ swojego zasu i energii konentruje On na dzie-iah i ih ksztaªeniu. Jego nauki s¡ praktyznie u»ytezne, jasne i zwi�zªe.Gªównym problemem, jaki istnieje, jest nasza zdolno±¢ do osªabiania Jego naukpoprzez niekonsekwenj�, wªasn¡ interpretaj� i zaniedbywanie praktykowania.Ale ka»dy najmniejszy efekt jaki osi¡gniemy On pot�guje za pomo¡ swojejBoskiej ªaski.Swami w swoih szkoªah ma wielu uzniów. Pewnego razu natkn�ªam si�na nast�puj¡e nauki, które reguluj¡ zahowanie si� w Jego szkoªah.ÿ�¡dam dysypliny. Czªowiek ma w sobie pewne spey�zne atrybuty,które musz¡ zosta¢ rozwini�te i wypiel�gnowane tak, by mógª si� wyprostowa¢okazuj¡ peªni� swojej sylwetki. Je±li zostan¡ zignorowane, lub pozwoli si� imle»e¢ odªogiem, zªowiek b�dzie egzystowaª tylko na poziomie zwierz�ym. Jedy-nie dysyplina mo»e sprawi¢, »e wzniesie si� on do poziomu swojego duhowegodziedzitwa. Umysªy dziei s¡ niewinne, delikatne i zyste. Tykwa pn¡a pozo-stawiona sama sobie wyrasta ko±lawo, dlatego ogrodniy przymoowuj¡ do jejko«a kamie«, który swoim i�»arem wyprostowuje j¡ podzas wzrostu. Umysªydziei i mªodzie»y tak»e ulegaj¡ wypazeniom pod wpªywem zmysªowyh �lmów,hipokrytyznej atmosfery pró»no±i stwarzanej przez dorosªyh, przez zwodni-ze pokusy i powaby ±rodowiska oraz na skutek faªszywego pojmowania przygody



RODZICE 111i sªawy. Rodzie i szkoªa musz¡ przywi¡zywa¢ kamie« dysypliny i sprawi¢, »eb�d¡ rosªy prosto i prawidªowo.Kamie« nie powinien by¢ zbyt i�»ki, »eby nie rozerwaª tykwy na dwoje!Zawsze i we wszystkih okolizno±iah unikajie skrajno±i. Reguªy dysyplinymusz¡ by¢ dobrze przemy±lane i przystosowane do grupy wiekowej, któr¡ maj¡korygowa¢. Atmosfera musi by¢ tak naªadowana, »eby podporz¡dkowanie si�dysyplinie przyhodziªo automatyznie i peªnym serem.�¡dam peªnego zi posªusze«stwa rodziom. Szaunkiem trzebadarzy¢ matk� która was urodziªa, oja który was wyhowaª i nauzyiela któryotworzyª wam ozy na tajemnizo±¢ natury waszej i ±wiata. Je±li w potrzebiezaniedbaie rodziów to jakkolwiek wysoko by±ie si� nie wspi�li w spoªeznejhierarhii, jak wysoki nie byªby stan waszego konta bankowego, wasze »yie jesttragiznie zmarnowane. To rodzie dali wam to iaªo, wypiel�gnowali inteli-genj� i miªo±¢, które s¡ w nim osadzone, dlatego nale»y si� im wdzi�zno±¢.Je±li nie ziie rodziów, którzy s¡ stwórami w ludzkim iele, jak mo»eienauzy¢ si� zi¢ Stwór� Boskiego? Ponadto rodzie odsªaniaj¡ wam hwaª�Boga i zapoznaj¡ was ze sposobami oddawania Mu zi; s¡ oni pierwszymi au-torytetami, z którymi si� stykaie i to od nih dowiadujeie si� jak si� oddawa¢Panu. Jak sadzonka zostanie wygi�ta, tak nahylone b�dzie drzewo.�¡dam umiaru w jedzeniu i zabawie. Ksztaª¢ie w dzieiah nawykiw jedzeniu; pokarm w du»ym stopniu okre±la zdrowie i inteligenj�, emoje i po-budki. Ustalajie ogranizenia na jako±¢ i ilo±¢ po»ywienia oraz na lizb� i zasposiªków. Tak»e rozrywka musi by¢ moralna i buduj¡a oraz musi przebiega¢w towarzystwie ludzi prawomy±lnyh i bogobojnyh.�¡dam ±isªego ustalania zasu nauki, ±piewania nabo»nyh pie±ni,medytaji itd. Z bhad¹anami powinno si� obowa¢ od samego dziei«stwa.Powinny one by¢ staªym towarzyszem zªowieka, jego poieh¡ i pokrzepie-niem. Nie odkªadajie ih na stare lata, gdy» s¡ podstawow¡ po»ywk¡ dla umy-sªu. Swoim dzieiom opowiadajie epizody z pism ±wi�tyh wszystkih religii,aby u±wiadomiªy sobie, »e ±wi�i i proroy wszystkih krain s¡ jednakowo do-brzy i wiely. Niehaj dziei zdaj¡ sobie spraw�, »e modlitwa w ka»dym j�zykukierowana do dowolnego Imienia doiera do tego samego Boga. Nie pozwalaj-ie by dziei pozostawaªy bezzynne i nie miaªy zaj�ia. Ka»da sekunda jestennym darem. Czas dobrze spo»ytkowany jest jak pokarm dobrze strawiony.Podtrzymuje »yie i daje uzniom siª�.Poleam równie» niektóre rodzaje sªu»by, takie jak opieka nad ho-rymi. Odwiedzajie pajentów w szpitalah, zytajie im z ksi¡»ek ªadne opo-wiadania siedz¡ przy ih ªó»ku, piszie im listy i w ogóle b¡d¹ie dla nihuprzejmi i przyjaielsy w ih samotno±i i bólu. Pójd¹ie do osiedli biedotypost�puj¡ jak zapalona lampa peªna miªo±i i wspóªzuia i pomagajie tam-tejszym ludziom robi¢ te rzezy, które poprawi¡ ih zdrowie, zwi�ksz¡ dohodyi poszerz¡ horyzonty.Pot�piam frywoln¡ paplanin�, »yie w zbytku, szkodliwe przyzwyzajenia,naªogowe ogl¡danie �lmów, komiznyh horrorów, korespondenyjne znajomo-±i, egzotyzne stroje, obe fryzury maj¡e przyi¡ga¢ uwag� itd. Takimi ±rod-kami hªopy i dziewz�ta stopniowo sprowadzani s¡ na nieprawe i niemoralne±ie»ki."



112 WIZJA SAISªyszaªam opinie, »e �lmy i telewizja z seksem, horrorami i przemo¡ niemaj¡ wpªywu na zahowanie naszyh dziei. Mimo to ±wiat businessu ªo»ymiliony dolarów na reklam� handlow¡, gdy» w istoie wszystko o sªyszymyi widzimy skªania nas do kupowania ih produktów. Jak to mo»e by¢, »eoddziaªuj¡ na nasze upodobania w zakupah, a nie maj¡ wpªywu na zaho-wanie moralne? Argument ten nie do±¢ »e jest nielogizny, ale jest te» jawnienieprawdziwy.ÿUnikajie �lmów, poniewa» hoia» mog¡ by¢ reklamowane jako bardzoksztaª¡e i inspiruj¡e, produeni w swojej »¡dzy zysków przemyaj¡ w nihniskie, wulgarne, upodlaj¡e seny w elu zadowolenia surowyh i niewyksztaª-onyh umysªów. Nie dopu±ie by wirus rozpusty zaraziª wasze mózgi. Je±liprzyzwoliie na to, zni»yie si� do poziomów gorszyh od bestialskih."Moje dziei lubiªy hodzi¢ z przyjaióªmi do kina. Ta forma rozrywki dladziei byªa akeptowana od lat trzydziestyh naszego stuleia | od kiedy roz-powszehniªy si� �lmy d¹wi�kowe. Jednak wiele z �lmów byªo nie do przyj�ia.Przemysª �lmowy wykorzystywaª zwierz�¡ natur� zªowieka w imi� rozrywkii relaksu.Dziei wywieraªy na mnie naisk abym w weekendy pozwalaªa im hodzi¢z przyjaióªmi do kina. Byªa to dla nih forma wyiezki, wypadu poza dom.Naszym problemem byªo znalezienie dla nih godziwego �lmu. Zwykli nalega¢:ÿMamusiu : : : rodzie mojego kolegi powiedzieli, »e on mo»e i±¢. Je±li oniuznaj¡, »e wszystko jest w porz¡dku, dlazego ty nie mo»esz?" ÿMamo, jeste±staro±wieka", mawiali. Odpowiadaªam wtedy: ÿJe±li staro±wieko±¢ oznaza,»e nie h� nizego, o was skrzywdzi, to maie raj� | jestem staro±wieka".Niekiedy nie sprawdzaªam �lmu, na który wybieraªy si� dziei. Polega-ªam wtedy na opinii moih przyjaióª, którzy go ogl¡dn�li, gdy» sami rzadkohodzili±my do kina. Szybko jednak zorientowaªam si�, »e nie jest to dobrysposób, gdy» ih mierniki oeny �lmów ró»niªy si� od mierników Sai Baby imoih. Rodzie pytali mnie: ÿA o z zasem, gdy nie mam kontroli nad tymo ogl¡da dzieko?" Dotyzy to szzególnie telewizji, gdy dzieko jest starsze.Przypominam sobie przykªad Sai Baby. Wie On, »e popeªniamy bª�dyi potykamy si� na drodze »yia. �wiadomo±¢ tego nie powstrzymuje Go odwskazywania nam o jest wªa±iwe, a gdy zawiedziemy, sªyszymy wewn¡trzJego gªos powtarzaj¡y ten sam pewnik.ÿRodzie nie powinni pozwala¢ dzieiom na wymykanie si� spod ih kontrolii bª¡dzenie bez kompasu i punktu oparia. Wielu rodziów karmi i pie±i swojedziei, a potem | w imi� swobód | pozwala im dobiera¢ sobie przyjaióª irozrywki. Zabieraj¡ ih na �lmy nie baz¡ na wra»enia, jakie wywoªuj¡ one wih wra»liwyh umysªah. Podejmuj¡ przyjaióª swih dziei lez nie sprawdzaj¡ih pohodzenia ani zwyzajów."Naprawd� nie lubiªam mówi¢ dzieiom NIE. O wiele ªatwiej powiedzie¢ÿtak", gdy» wówzas nie ma koniktów. Nasze przyzwalaj¡e spoªeze«stwodoszªo do takiego stanu, »e narzuenie jakiegokolwiek ogranizenia jest in-terpretowane jako wyraz zªej woli albo braku miªo±i. W ten sposób dzieiwyzwalaªy we mnie konikty. Chiaªam by wiedziaªy jak bardzo je kohaªam,a tymzasem one tak lekko tªumazyªy moje opieku«ze ogranizenia jako brakmiªo±i.



RODZICE 113Obserwowaªam jak Sai Baba, który aªy jest miªo±i¡, reaguje na mojepro±by. Je±li jest to o±, o mogªoby mi zaszkodzi¢, bez wahania mówi miÿnie". Jego miªo±¢ jest tak silna, tak uniwersalna i tak ªatwo odzuwalna, »enauzyªam si� polega¢ na Jego m¡dro±i; miaªam te» nadziej�, »e moje dzieib�d¡ polega¢ na mojej.Na przykªad, pragn�ªam interview, a On nie udzielaª go. Choia» pªaka-ªam, bªagaªam, prosiªam albo obieywaªam, On speªniaª moj¡ pro±b� w Jegozasie, a nie moim. Od Niego nauzyªam si� mówi¢ ÿnie" z wi�ksz¡ swobod¡ iwypowiada¢ to z miªo±i¡ i stanowzo. Do±wiadzenie Jego przykªadu w jaki±sposób pomogªo mi sta¢ si� silniejsz¡. Gdybym wobe dziei mi�kªa i mówiªaÿtak" w sytuajah gdy powinno by¢ ÿnie", jak wtedy mieliby nauzy¢ si� by¢stanowzymi i mówi¢ NIE gdy jest to koniezne? Dla nih jestem wzoremzahowania.Presja rówie±ników mo»e zmusi¢ dobre dzieko do milzenia i pój±ia zatªumem. Jest to zmora ka»dego rodzia! Chiaªam by moje dziei nauzyªysi� mówi¢ ÿNIE" z godno±i¡ i pewno±i¡ siebie (tak jak Baba) i nie dawaªy si�wi¡gn¡¢ w narkotyki, alkohol i pozamaª»e«ski seks albo jakie± inne praktyki,które s¡ etyznie podejrzane, niemoralne albo krzywdz¡e.Sai mówi: ÿWa»ny jest nie tyle poziom »yia, ile sposób »yia".�ri Sathya Sai Baba bardzo jasno stawia spraw� wyhowania naszyh dziei.Ka»e nam by¢ dokªadnymi, zdysyplinowanymi i posªusznymi jako rodzie idziei. Poni»sze Jego uwagi wydaj¡ mi si� bardzo mone, jasne i pomone.ÿObowi¡zkiem rodziów jest poprowadzi¢ dziei wªa±iw¡ drog¡ od ih naj-wze±niejszyh lat. Nie powinni waha¢ si� poprawi¢ je albo nawet ukara¢, gdydziei shodz¡ na zªe drogi. Najlepszy sposób wykazania swojej miªo±i wobedziei jest robienie wszystkiego o koniezne, aby skªoni¢ je do pod¡»ania wªa-±iw¡ drog¡. Je±li jaki± nastolatek nie poddaje si� i okazuje si� niepoprawny,powinni oni bez wahania si� go wyrze."Niektóre z moih dziei hiaªy wolno±i wyboru, mo»liwo±i samemu po-dejmowania deyzji. Nieierpliwie zekaªy na zas, kiedy b�d¡ niezale»ne. Tatak zwana wolno±¢ jest mitem. Nigdy nie jeste±my wolni od naszej Atmy, któraprzemawia przez nasze sumienie.Baba mówi: ÿLudzie na Zahodzie rozprawiaj¡ o wolno±i. Czym jest wol-no±¢? Czy oznaza ona, »e post�pujeie jak si� wam »ywnie podoba? Walenie. Prawdziwa wolno±¢ zawiera si� w utrzymywaniu zmysªów na wodzy; wprzeiwnym przypadku jest si� po prostu niewolnikiem zmysªów."Ka»dej jednoste dajemy wolno±¢ palenia, prowadzenia samohodu w stanienietrze¹wym, zytania materiaªów pornogra�znyh itd. Lez gdzie w spoªe-ze«stwie znale¹¢ wolno±¢ jednostki zbiorowej do oddyhania zystym powie-trzem bez dymu, swobod� prowadzenia samohodu bez obawy o wypadek spo-wodowany pijanym kierow¡, wolno±¢ spaerowania uliami bez napastowania,obelg albo okalezenia?Sai mówi, »e ÿwolno±¢" nie oznaza »e ka»de zahowanie jest dopuszzalne.Zwyzajowe, w¡skie postrzeganie wolno±i daje jednoste swobod� nadu»ywa-nia i obra»ania innyh, nie daje za± ÿnam ludziom" bezpieznego i zdrowegootozenia do »yia, pray i wyhowywania naszyh dziei. Ch� by moje dzieirozumiaªy, »e ih post�powanie zawsze wpªywa na zyje± samopozuie albo na



114 WIZJA SAIo± innego. Musz¡ zrozumie¢, »e ih zahowanie odbija si� na aªej rodzinie,a my nigdy nie mamy swobody wyboru tylko dla wªasnego dobra, gdy» takapostawa jest samolubstwem. Musimy akeptowa¢ skutki naszyh post�pków,u»ywa¢ zdolno±i rozró»niania dobra od zªa, wybiera¢ i popiera¢ zahowania,które s¡ dobrozynne dla wszystkih. Wolno±¢ musi by¢ wykorzystywana dlaÿbraterstwa ludzi", a nie dla pojedynzego brata.ÿIstnieje wªa±iwe znazenie sªowa dharma (poprawne post�powanie).Dharm¡ mo»na nazwa¢ wszystkie zyny, które nie whodz¡ innym w drog�,które nie godz¡ w wolno±¢ innyh. Oto drobny tego przykªad. Trzymaie dªugipr�t i zabawiaie si� mahaj¡ nim w jedn¡ i drug¡ stron�, a jednoze±nieidzieie gªówn¡ uli¡. Ulia ta jest ruhliwym deptakiem. Mówiie: ¯Mampeªne prawo pój±¢ gdzie mi si� spodoba. To jest moja wolno±¢. To jest mojadharma®. Je±li to jest wasza dharma, to osoba która idzie w przeiwn¡ stron�ma peªne prawo broni¢ si� przed uderzeniem waszego pr�ta. Oddajeie si� zyn-no±i, która najniehybniej narazi na niebezpieze«stwo innyh ludzi id¡yh t¡uli¡. Wªa±iwe prowadzenie si� wymaga od was takiego post�powania, którenie przeszkadza innym ludziom id¡ym t¡ sam¡ drog¡. Je±li potra�ie zaho-wa¢ si� tak, by nie ograniza¢ wolno±i innyh, wtedy post�pujeie zgodnie zdharm¡."Uzono mnie, »e Bóg daje nam prezent, gdy whodzimy w zwi¡zek maª-»e«ski. Jego darem jest prezent w postai »yia | dzieko. Nie jest to naszedzieko, lez Jego. My jeste±my tylko rodziami przybranymi na zas pobytutej duszy na ziemi. Napewno nie hiaªabym zwraa¢ tego dzieka w gor-szym stanie ni» byªo, gdy je otrzymaªam. W rzezywisto±i h� ka»de dziekozwrói¢ Bogu w stanie bardziej duhowo zaawansowanym.Jednym z najbardziej enionyh darów Baby dla wielbiieli jest lingam20.Gdybym posiadaªa lingam, z wielkim oddaniem odprawiaªabym odzienne ob-rz¡dki duhowe i hroniªabym, kohaªa i dbaªa o ten wspaniaªy symbol stwo-rzenia. Pomy±laªam sobie, »e i my otrzymali±my lingam : : : ludzki lingam wpostai dzieka. Teraz, gdy moje dziei dorosªy i maj¡ powy»ej dwudziestu lat,widz� ±wiateªka nadziei. Niektóre powtarzaj¡ swoim dzieiom te same prawdy,jakih ih uzyli±my. (Nie znieh�aj si� wi� drogi zytelniku.) Wszysy dzi-siaj mamy wi�ej nadziei ni» kiedykolwiek przedtemmaj¡ naszego ukohanegoSai Bab� tu na ziemi.Jako rodzi zuj� si� teraz lepiej poniewa» wreszie widz� pewne wyra¹newyniki. W roli rodzia, w szzególno±i matki, mo»emy po±wi�i¢ aªe »yie| dzie« i no | na pomaganie dzieiom, ale upªywa szmat zasu zanim naszapraa wyda owoe. Bardzo ªatwo jest zgubi¢ ten odlegªy el i ozekiwa¢ szyb-kih wyników. Musimy jednak pami�ta¢, »e miªo±¢ nigdy nie idzie na marne ijest nadzieja, »e którego± dnia zaowouje.ÿMiªo±¢ to nie mówienie | miªo±¢ jest zynieniem."Kiedy Robert i ja stali±my si� wielbiielami, nasze dziei miaªy 19, 17, 12 i10 lat. Zostaªy wyhowane w wierze katolikiej i o niedziel� uz�szzali±my doko±ioªa. Jako ±wie»o upiezeni wyznawy Baby rozmie±ili±my Jego obrazy wnaszym domu i oddawali±my Mu ze±¢ jako Bogu. Nasze dziei wprawiaªo to20Lingam | niewielki owalny przedmiot z twardej substanji b�d¡y symbolem Absolutui kreaji (dop. tªum.).



RODZICE 115w zakªopotanie | szzególnie dwoje najmªodszyh. Jak mogªam ozekiwa¢, »euhwy¡ nasze pojmowanie Boga, skoro wi�kszo±¢ z dorosªyh tego nie potra�?Dziei byªy wy±miewane przez ih rówie±ników.Rok pó¹niej brali±my udziaª w Pierwszej Stanowej Konferenji RegionuCentralnego w USA, na której dr Hislop21 miaª wyst¡pienie. Poradziªam si�go w tej sprawie, a on udzieliª mi bardzo konstruktywnyh wyja±nie«. Poradziªnam aby±my obrazy i pokój modlitw traktowali jako rzezy osobiste i kontynu-owali wyhowywanie dziei w religii, której si� uzyªy, wielbi¡ posta¢ JezusaChrystusa. Zahowali±my ih otygodniow¡ lekj� religii i niedzieln¡ msz�.Dr Hislop podpowiedziaª nam, »e je±li u»yjemy jakiejkolwiek siªy próbuj¡przekona¢ dziei, »e Sai jest Bogiem, zbuntuj¡ si� i nie b�d¡ miaªy swobodyprzyj�ia Sai jako Boga. Poj�ie buntu byªo mi znajome i nie trzeba byªo miju» ni wi�ej tªumazy¢. Poszli±my za jego rad¡ i okazaªa si� skutezna. SaiBaba mówi nam, »e nie przyszedª by zapoz¡tkowa¢ now¡ religi�. PowiadaOn:ÿJest tylko jedna Religia, Religia Miªo±i.Jest tylko jeden J�zyk, J�zyk Sera.Jest tylko jedna Rasa, Rasa Ludzko±i.Jest tylko jeden Bóg i jest On Wszehobeny."My±my dalej poznawali i praktykowali nauki Sai | bez nauzania dziei.Gdy mówili±my o Bogu, nigdy nie uto»samiali±my Go z »adn¡ postai¡. Wspie-rali±my powi¡zania dziei z Jezusem. Z upªywem lat dzi�ki praktye »yli±myzgodnie z niektórymi naukami Sai i starsze dziei mogªy zauwa»y¢ ró»nie wnaszyh zahowaniah. Mogli odzu¢ poprzez nas miªo±¢ Sai. Nawet mojamatka zwróiªa uwag� na nasz¡ przemian� i zauwa»yªa: ÿNie rozumiem SaiBaby, ale widz� zmian� w tobie i w Roberie i wydaje si�, »e dobre jest okol-wiek on z wami robi". Jej uwaga niezmiernie mnie uieszyªa.Mam nadziej�, »e nasze dziei maj¡ swobod� zareagowa¢ na wezwanie Sai,gdy takie si� pojawi, gdy» nie blokowali±my jego odbioru przez forsowanieby stali si� wielbiielami. Bóg wezwie ka»de z nih, gdy nadejdzie dla nihszzególna pora. Wielu rodziów he by nast¡piªo to ju» TERAZ; lez trzebamie¢ wiar�, odpr�»y¢ si� i by¢ szz�±liwym. Za ih drog� do Baby odpowiadaOn. My jeste±my odpowiedzialni za ih miªo±¢ i oddanie do Boga w dowolnejformie.Sai Baba nauzyª mnie, »e Prawda trwa wieznie | jej natura nie zmieniasi�. Prawd� mo»na rozpozna¢ poniewa» nie zmienia si� z wieku na wiek. Cehyuprzejmo±i, szaunku i zi dla rodziów pozostaj¡ te same i nie zmieniaj¡swojego znazenia z ka»dym nowym pokoleniem, dlatego nale»¡ do Prawdy i j¡wyra»aj¡. Teraz, kiedy ju» to wiem, ani moje dziei, ani inni ludzie nie mog¡przekona¢ mnie, »e jestem w bª�dzie. Moje sumienie jest stabilne i bardziejzwarte.Jednym z najtrudniejszyh wyzynów jest pªywanie pod pr¡d i jest to do-kªadnie to, zego Sai ozekuje od nas rodziów. Ka»e nam pªyn¡¢ pod pr¡dtr�dów naszego spoªeze«stwa, aby naprowadzi¢ nasze dziei na kurs, który21John S. Hislop | »arliwy wielbiiel Sai, autor popularnej ksi¡»ki Mój Baba i ja propa-guj¡ej nauki Swamiego (dop. tªum.).



116 WIZJA SAIoddzieli je od obenego nurtu warto±i, albo razej braku warto±i. U±wia-dommy sobie, »e hoia» jest to trudne zadanie, nasz wysiªek sprowadzi ªask�Boga i zawrói fal� pªywow¡ na nasz¡ korzy±¢.ÿCzªowiek rodzi si� w spoªeze«stwie; wyhowuje si� w spoªeze«stwie;ksztaªtuje si� na dobrego lub zªego pod subtelnym wpªywem spoªeze«stwa. Onz kolei, jako zªonek spoªeze«stwa, wpªywa na ludzi, którzy si� z nim kontak-tuj¡. Jego »yie podlega zwrotom i wpada w wiry standardów, mód i shematówzahowa« spoªeze«stwa, w którym si� urodziª w wyniku nagromadzonyh zy-nów. Ciaªo i kraj s¡ nierozerwalnie spleione. Ciaªo stanowi jedn¡ okryw� dladuszy zªowieka, a kraj | drug¡. Wykorzystujie spoªeze«stwo dla wªasnegorozwoju; starajie si� ksztaªtowa¢ spoªeze«stwo tak, by pomagaªo w rozwojujednostek, a nie odwraaªo ih od Boga."Pewnego dnia przed laty, gdy zmagaªam si� z moimi obowi¡zkami rodzi-ielskimi, Sai podsun¡ª mi nast�puj¡e my±li:Spoªeze«stwo mówi: daj dzieku to, zego he.Sai22 mówi: uz dziei niehenia.Spoªeze«stwo mówi, »e maj¡tek to dobra materialne.Sai mówi, »e maj¡tek to Duhowo±¢.Spoªeze«stwo mówi: ksztaª¢ si� aby rozwija¢ rynek.Sai mówi: ksztaª¢ si� aby rozwija¢ harakter.Spoªeze«stwo mówi: bierz.Sai mówi: dawaj.Spoªeze«stwo faworyzuje mªodzie» i zapomina o staryh.Sai przygotowuje mªodzie» do honorowania ludzi staryh.Spoªeze«stwo zah�a do nadu»ywania i zªego po»ytkowania.Sai zah�a do ohraniania i przehowywania.Spoªeze«stwo mówi: dogadzaj swoim zmysªom.Sai mówi: zadowolenie przyhodzi z opanowaniem wªasnyh zmysªów.Spoªeze«stwo mówi: nie rozdawaj swojego zasu | sprzedaj go.Sai mówi: nie marnuj swojego zasu | po±wi�¢ go na sªu»b�.Spoªeze«stwo mówi: ubieraj si� tak, by kusi¢ i podniea¢.Sai mówi: ozy±¢ si� i okryj si�.Spoªeze«stwo mówi: matki maj¡ prawo do kariery.Sai mówi: jedyn¡ wªa±iw¡ karier¡ matki jest by¢ matk¡.Spoªeze«stwo mówi: wyhwalaj si�.Sai mówi: upokorz si�.Spoªeze«stwo obra»a rodziów.Sai szanuje rodziów.Spoªeze«stwo mówi: nie ma �zyznego dowodu istnienia Boga.Sai mówi: JAM JEST FIZYCZNYM DOWODEM ISTNIENIA BOGA!ÿPokój na ±wieie zale»y od pokoju i przyja¹ni mi�dzy narodami; pokój na-rodu zale»y od pokoju mi�dzy przylegªymi regionami, wioskami, rodzinami izªonkami ka»dej rodziny. Dlatego ka»da jednostka ma obowi¡zek koha¢ in-nyh, ufa¢ im i zi¢ ih jako iskry Bosko±i. Ka»dy zªowiek musi piel�gnowa¢noty toleranji, wyrozumiaªo±i i braterstwa.22W oryginale w aªej tej li±ie u»yto zªo»enia ÿSai-iety" dla przeiwstawienia sªowuSoiety zyli Spoªeze«stwo (dop. tªum.).



RODZICE 117Gdy strai si� maj¡tek, mo»na go zdoby¢ ponownie takim zy innym forte-lem. Gdy strai si� zdrowie, jaki± lekarz mo»e przepisa¢ kuraj� przywraaj¡¡je. Gdy strai si� pozyj� i wªadz�, zwykªym zrz¡dzeniem losu mo»na je odzy-ska¢. Je±li jednak strai si� not�, przepada ona na zawsze; ni nie odtworzypierwotnej zysto±i. Trzeba wi� by¢ zawsze zujnym i nigdy nie folgowa¢.Najwi�ksz¡ not¡ jest miªo±¢. Miªo±¢ jest podstaw¡ harakteru. Wszystkihinnyh u»yteznyh rzezy mo»eie mie¢ pod dostatkiem, ale je±li nie maieharakteru (to znazy noty), który jest nanizany na nite miªo±i, nie zaznaieprawdziwego spokoju. Pieni¡dze przyhodz¡ i odhodz¡! A moralno±¢? Onaprzyhodzi i wzrasta! Moralno±¢ trzeba hodowa¢ w seru karmi¡ j¡ miªo±i¡.Tylko wtedy b�dziemy mieli sprawiedliwo±¢, bezpieze«stwo, praworz¡dno±¢ iporz¡dek. Gdy miªo±¢ zaniknie w±ród ludzi, narody osªabn¡ a ludzko±¢ zginie."
ÿGdy w seru jest prawo±¢,B�dzie pi�kno w harakterze;Gdy jest pi�kno w harakterze,B�dzie harmonia w domu.Gdy jest harmonia w domu,B�dzie porz¡dek w narodzie.Gdy jest porz¡dek w narodzie,B�dzie pokój na ±wieie."



G�OS WEWN�TRZNY
Dnia 11 kwietnia 1984 r. wstali±my bardzo wze±nie, spakowali±my naszemanatki i doª¡zyli±my do naszyh dwóh wspóªpasa»erek zekaj¡yh w halluhotelu Shilton: Sundaram, obenie staªej mieszkanki a±ramu Swamiego, którapohodzi z USA, oraz Maggie | dziewzyny z Australii, która przyjehaªa nakrótki pobyt. Obie spytaªy zy ÿ je»eli" Swami pojedzie do Ooty b�d¡ mogªyzabra¢ si� z nami w taksówe. Tak wi� tego ranka wyruszyli±my na Ooty ibyli±my niezmiernie iekawi jakie wydarzenia przyniesie nam dzie«.Byªa dokªadnie godz. 6:00 rano, gdy poprosili±my kierow� naszej taksówkiaby zjehaª w ie« wielkiego drzewa za miastem Bangalore przy jedynej drodzedo Ooty. Je±liby Swami jehaª do Ooty, musiaªby t�dy przeje»d»a¢. Ozywi-±ie, lizyli±my na mo»liwo±¢, »e zabierze nas z sob¡. Byli±my podnieeni,wierzyli±my i byli±my gotowi zeka¢.Nasza zwarta wyprawa do Indii rozpoz�ªa si� pi�¢ dni wze±niej, gdy BalaGopal, nasz przyjaiel, przywitaª nas na lotnisku ze swoj¡ taksówk¡. Gopal po-wiedziaª, »e Baba lada dzie« mo»e by¢ w White�eld. Od dwóh miesi�y Babaprzebywaª w Prasanthi Nilayam i przypuszzalnie powinien sprawdzi¢ post�pyna budowie swojego nowego domu w Brindavanie. Byli±my tu w ubiegªymroku, gdy burzono star¡ rezydenj�. No sp�dzili±my w Bangalore i dobrzewypoz�li±my.Poniewa» nie byªo wie±i o wyje¹dzie Baby z Prasanthi, pojehali±my tamwpoªudnie. Za ka»dym razem, gdy jehali±my t¡ drog¡, dostrzegali±my zmianyzahodz¡e w tej dolinie. Na drodze byªo wi�ej wybrukowanej nawierzhni,wi�ej wida¢ byªo upraw rolnizyh, wi�ej nowo posadzonyh drzew oraz zy-±iejsze byªy wsie. Wszystko zdawaªo si� wyra¹nie mówi¢, »e je±li b�dzie si�wytrwale podró»owa¢ drog¡ do Sai Baby, przyjdzie za tym post�p.Zaplanowali±my przyjazd do Prasanthi na wiezorny dar±an. Kiedy wje»-d»ali±my przez pierwsz¡ bram�, Gopal powiedziaª: ÿWygl¡da to na biaªy Mer-edes Swamiego". Zwolnili±my i zjehali±my z drogi. Sera nam podskozyªyz podnieenia w oblizu mo»liwo±i zobazenia Swamiego, gdy Jego samohódzwolniª i zawróiª. Wysiedli±my z samohodu by Go przywita¢. Opu±iª szyb�w oknie swojego wozu i powiedziaª: ÿJed¹ie; wkróte tam b�d�". Jaki wspa-niaªy poz¡tek naszej podró»y | powitanie przez naszego Pana we wªasnej118



G�OS WEWN�TRZNY 119Osobie. Wiezornego dar±anu nie byªo, ale dobro¢ Baby, gdy zatrzymaª si�w drodze, zostawiªa ±lad w naszyh serah. Jedynie On wiedziaª jak bardzot�sknili±my by Go zobazy¢. Nast�pnego dnia rano Baba wyjehaª do Banga-lore.Na okoªo miesi¡ przed naszym wyjazdem do Indii poprosiªam m�»a, Ro-berta, aby spróbowaª wzi¡¢ dwa dodatkowe dni zwolnienia z pray. Powie-dziaªam mu, »e zuªam i» Swami he by±my przyjehali dwa dni wze±niej ni»planowali±my. Robert zaªatwiª to ze swoim szefem i zmieniª bilety lotnize.Teraz poznali±my powód. Byª to jedyny dzie«, gdy podzas naszego aªomie-si�znego pobytu Baba przebywaª w Prasanthi, a my±my przywie¹li ze sob¡troh� zaopatrzenia dla wielbiieli mieszkaj¡yh w a±ramie.Po wyje¹dzie Swamiego, okoªo godz. 10:30 Robert wysªaª telegram do na-szego taksówkarza, Gopala, prosz¡ o przyjehanie i zabranie nas. Ponadto popoªudniu kilkakrotnie próbowaª zadzwoni¢, ale bez powodzenia. Byªa 7:30 wie-zorem, gdy siedzieli±my na shodah okr¡gªego hotelu i podjehaªa taksówka,a kierowa spytaª zy nie hemy by¢ podwiezieni. Pomy±leli±my, »e hybapowinni±my skorzysta¢ z okazji, gdy» Gopal prawdopodobnie nie otrzymaª te-legramu bo przeie» do teraz ju» by si� tu zjawiª. Kobieta, która jehaªa z namiwspomniaªa, »e Baba nie lubi gdy wielbiiele podró»uj¡ no¡ wi� powinni±mydojeha¢ do naszego elu za dnia. Nasze pragnienie dotaria do Bangalorebyªo jednak tak wielkie, »e zignorowali±my jej ostrze»enie i wyruszyli±my t¡taksówk¡.No i otrzymali±my od Baby kolejn¡ lekj�. Deszz lun¡ª tak ob�ie, »emusieli±my zjeha¢ z drogi i zeka¢. Powtórzyªo si� to kilkakrotnie. Dostali±mysi� w oberwanie hmury i byªo kompletnie iemno. Jako miastowa dziewzyna,nigdy przedtem nie do±wiadzyªam otwartej wiejskiej przestrzeni, w której niebyªo »adnyh ±wiateª na aªe kilometry. Byªo bardzo iemno, a widozno±¢ nadrodze bardzo kiepska. Ju» po raz trzei byli±my w Indiah w kwietniu i wzasadzie nigdy nie padaªo tu o tej porze roku. Jest to okres letnih suszy. Naszmªody kierowa wygl¡daª na przestraszonego i niedo±wiadzonego. Wszysytroje modlili±my si� do Swamiego o pomo. Odpowiedziaª na nasze pro±by iw ko«u dojehali±my szz�±liwie, ale byªo ju» bardzo pó¹no.Gdy otworzyªam nasz¡ walizk� spotkaªa mnie kolejna niespodzianka. Za-pomnieli±my, »e walizka ta byªa umieszzona na wierzhu samohodu. Byªawykonana z przemakalnego materiaªu. Woda deszzowa zmozyªa zarn¡ pod-szewk� walizki i na bieli¹nie Roberta oraz na mojej hale i holi powstaªyzarne plamy. Niezwykªe byªo to, »e splamieniu ulegªy tylko biaªe ubrania,hoia» byªy wymieszane z innymi kolorowymi rzezami. Moje jedwabne,biaªo{zªote ±lubne sari le»aªo jako drugi artykuª od góry. Pozuªam dreszzprzera»enia w po±piehu szukaj¡ plam. Ogl¡daj¡ sari u±wiadomiªam sobie,»e ten pi�kny strój mógª zosta¢ zniszzony, ale na szz�±ie ni mu si� nie staªo.Ohraniaª nas mimo, »e nie byli±my Mu posªuszni. Jego miªo±¢ nie zna grani.Plamy byªy dobitnym symbolem tego, o dzieje si� z naszymi duszami, gdynie zwa»amy na sªowa Pana. Jak jasne i pouzaj¡e jest to do±wiadzenie.Nigdy nie zapomnimy tyh wielkih zarnyh i szaryh plam. Zawsze musimypami�ta¢ i rozumie¢, »e sªowa Pana s¡ powa»ne. Udziela On rad z wa»nyhpowodów. W naszym przypadku powód byª prosty: w Indiah niebezpieznie



120 WIZJA SAIjest podró»owa¢ no¡.Nast�pnego dnia rano, w niedziel�, pojehali±my do Brindavanu. Odbywaªosi� tam aªodniowe i¡gªe ±piewanie bhad¹anów. Rozeszªa si� wie±¢, »e Babajedzie do Ooty.Ni nie mo»e równa¢ si� z wyj¡tkowo±i¡ gry pod nazw¡ ÿW ±lady pana".Jedyn¡ pewn¡ rzez¡ byªa Jego nieprzewidywalno±¢. Nikt naprawd� nigdynie wie, o Sai zrobi, ale mimo to zazyna si� peªna nadziei gonitwa. Naglezªowiek stwierdza, »e jest w trakie zaªatwiania taksówki, hotelu, rezerwajibiletów lotnizyh | wszystko w opariu o ÿ je±li" Baba wyjedzie. Ciekawe,»e wszysy | hotele, taksówkarze i biura lotnize | przyjmuj¡ senariusz izas narzuone przez Sai Bab� jako o± zupeªnie normalnego. Wida¢ hªodn¡,niezawodn¡, wewn�trzn¡ pewno±¢, »e ÿBóg wie wszystko i wspiera wszystkih| maluzkih i wielkih", która jest wrodzona w kultur� Indii i przejawia si�w tego rodzaju zewn�trznie nieokre±lonyh okolizno±iah.Nazwa ÿOoty" d¹wi�zaªa nizymmuzyka dla naszyh uszu. Pierwsza roz-nia naszego ±lubu przypadaªa na 17 kwietnia. Jak»e podnieaj¡e byªobysp�dzi¢ dzie« naszej rozniy w Ooty, tak jak prze»yli swoj¡ pierwsz¡ rozni�Jan i Janie.Poprzednio, gdy podró»owali±my ze Swamim, jehaªa z Nim wi�kszo±¢ sta-ªyh wielbiieli. Ale w tym roku przed wyjazdem ka»dy prosiª Go o pozwole-nie. Najwyra¹niej Sai Baba przesyªaª nam mone wezwanie by±my powa»niejpotraktowali powi¡zania z Nim. Chiaª by±my przestali zahowywa¢ si� jaknieodpowiedzialne dziei. Jeste±my Jego dzie¢mi, ale przyhodzi zas, gdy na-wet dziei musz¡ dorosn¡¢ i sta¢ si� odpowiedzialne za swoje zyny. Matka Saiwypyhaªa nas z gniazda. Nadszedª zas na dojrzaªe stosunki.My równie» musieli±my otrzyma¢ pozwolenie Baby. Mo»na je zdoby¢ nakilka sposobów. Niektórym ludziom pozwala On na otwarte zapytanie podzasdar±anu, a inni pytaj¡ Go w swoih serah. Niektórzy przygotowuj¡ listz tekstem ÿTak/Nie" i je±li odpowied¹ jest ÿtak", Sai Baba we¹mie list nadar±anie. My zwykle na±ladujemy zahowanie si� staªyh wielbiieli. Onidªu»ej byli wystawieni na �zyzn¡ obeno±¢ Sai Baby i wi�kszo±¢ z nih dobrzewie jakie zahowanie jest wªa±iwe w Domu Pana. Je±li maie w¡tpliwo±i wjakiej± sprawie, zawsze mo»eie poprosi¢ o rad� w biurze zakwaterowa« i sprawpubliznyh w ka»dym z a±ramów, Prasanthi Nilayam b¡d¹ Brindavanie.Robert napisaª list do Baby prosz¡ o pozwolenie pojehania z Nim doOoty i podzas dar±anu Swami przezytaª ten list. Powiedziaª RobertowiÿTak". Byªo to w niedziel�, a we wtorkowe poªudnie pogªoski o podró»y Saido Ooty nabraªy rozmahu. Przypuszzano, »e wyjedzie w ±rod� rano.Poniewa» w ubiegªym roku otrzymali±my od Baby bªogosªawie«stwo podró-»owania z Nim, Robert postanowiª spyta¢ Swamiego, zy mo»emy przyª¡zy¢si� do jego orszaku samohodów jad¡yh w ±rod� rano do Ooty. Przygotowaªkartk� z napisem ÿTak/Nie". Podzas dar±anu we wtorek Baba przehodziªwprost przed Robertem, ale nie wzi¡ª jego kartki. Otrzymali±my wi� od-powied¹ ÿNie"; niew¡tpliwie nadszedª dla nas zas by by¢ wdzi�znymi zaªask� jak¡ ju» otrzymali±my. Po dar±anie Baba poszedª skontrolowa¢ budow�Trayee Brindavan, swój nowy dom. Czekali±my, gdy» pragn�li±my zobazy¢Swamiego i otrzyma¢ Jego dar±an z samohodu. Wielbiiele ustawili si� sze-



G�OS WEWN�TRZNY 121regiem na skraju drogi, lez samohód Baby zatrzymaª si� przy internaie dlahªopów. Swami wysiadª, a ja zauwa»yªam »e Robert staª akurat przed sa-mohodem Baby. Nagle przypomniaª sobie list trzymany w kieszeni. Robertszybko wyi¡gn¡ª list, a Swami podszedª i wzi¡ª go. Potem znikn¡ª w interna-ie. Tak wi� w ko«u Sai Baba pozwoliª nam przyª¡zy¢ si� do Jego orszakusamohodowego.Byªa ju» godz. 7:30, a my i¡gle zekali±my pod drzewem na przyjazd Swa-miego. Robert krzykn¡ª: ÿJedzie samohód Swamiego". Teraz dopiero pozna-ªam gª�bi� prawdziwego znazenia powiedzenia ÿCo za widok!" Po±pieszniewysiedli±my z taksówki »eby powita¢ Bab�, gdy b�dzie nas mijaª. Baba wyj-rzaª przez okno samohodu, u±miehn¡ª si� i serdeznie nam pomahaª r�k¡.Wskozyli±my do zekaj¡ej taksówki i przyª¡zyli±my si� jako zwarty i ostatnisamohód kolumny do Ooty.Niedªugo po naszym przyª¡zeniu si�, samohód Swamiego zatrzymaª si�,poniewa» przebiª dentk�! Wszysy ±miali±my si� | wyobra¹ie sobie: samo-hód Boga ªapie gum�. Zahowanie Baby zasami jest bardzo ludzkie i dlaseptyków mo»e by¢ myl¡e. Dr Hislop spytaª raz Swamiego: ÿSeptyy niemog¡ poj¡¢, dlazego Bóg przyjmuje ludzk¡ posta¢?" Baba wtedy odparª:ÿPoniewa» jest to jedyny sposób na inkarnowanie Boga w zªowieku. Awatarprzyjmuje ludzk¡ form� i zahowuje si� po ludzku, aby ludzie mogli odzu¢ swojepokrewie«stwo z Bosko±i¡. Jednoze±nie wznosi si� On na wy»yny, aby rów-nie» ludzko±¢ mogªa aspirowa¢ do osi¡gni�ia Boga. Urzezywistnienie Boga wzªowieku jako zynnika sprawzego »yia jest zadaniem, dla którego Awatarzyprzyhodz¡ w ludzkiej postai."Pierwsz¡ rzez¡, jak¡ zauwa»yªam po wyj±iu z samohodu, byªa stopaBaby wystaj¡a z otwartyh drzwi Jego samohodu. W ka»dym Jego post�pkujest jakie± posªanie. Kr�iª du»ym palem u nogi jak gdyby mówiª: ÿRita,hod¹ i oddaj swoje »yie Moim Lotosowym Stopom".ÿJe±li porzuiie wszystko i oddaie si� Panu, ohroni On was i b�dzie wamprzewodnikiem. Pan przyszedª z takim wªa±nie zadaniem; o±wiadza, »e takpost¡pi i »e to wªa±nie zadanie go tu sprowadziªo!"Koªo zostaªo wymienione, a przebite zawieziono do najbli»szej wioski donaprawy. Podró» podj�li±my w trzy pozostaªe samohody.Nieozekiwanie, bez »adnego ostrze»enia, wewn¡trz mnie Swami zaz¡ª domnie mówi¢. W zwi¡zku z tym mo»na zapyta¢: zy jest mo»liwe sªysze¢ gªosBoga przemawiaj¡y wewn¡trz ka»dego z nas? Niektórzy ludzie sªysz¡ gªos iwierz¡, »e odpowied¹ jest twierdz¡a; inni nie sªysz¡ gªosu i podaj¡ w w¡tpli-wo±¢ realno±¢ tego o inni sªysz¡. Naturaln¡ rzez¡ jest ih nieufno±¢ skoronie do±wiadzyli tego aspektu swojej natury. Sai Baba wyja±nia t� kwesti�rozpraszaj¡ w¡tpliwo±i naszyh umysªów.ÿBóg nie przebywa gdzie± z dala od was, nie jest dla was zym± obym. Jestw was. Jest przed wami. Jest za wami | przywoªuj¡y, kieruj¡y, ostrzega-j¡y, zah�aj¡y; Wewn�trzny Gªos zawsze do was przemawia i nie musiie goszuka¢. Czeka gotowy by zareagowa¢ na wewanie z waszego sera. WzywajieMnie. Jestem zawsze u waszego boku. Uwierzie, »e Sai Baba jest w waszymseru jako wasza Ja¹« | niewzruszony, peªen Miªo±i."Sai zaz¡ª mówi¢ i uzy¢ mnie od ±rodka. ÿGdy pójdziesz za Mn¡ winna±



122 WIZJA SAIzdawa¢ sobie spraw� z dwóh rzezy. Musisz by¢ blisko Mnie i utrzymywa¢Mnie w swojej wizji. Nie jest to trudne, poniewa» jedziemy prost¡ drog¡. Na-wet gdy dzieli nas du»a odlegªo±¢, i¡gle mo»esz widzie¢ ten biaªy Meredes."Gdy dojehali±my do lasów Bandipur, gªos i¡gn¡ª dalej. ÿTeraz krajobraz jestwypeªniony, a droga pnie si� liznymi ostrymi zakr�tami stromo w gór�. Gdydroga jest prosta i le»y na równinnym terenie, odlegªo±¢ mi�dzy nami mo»eby¢ wi�ksza, a ty i¡gle b�dziesz Mnie widziaªa. Teraz, kiedy wjehali±my dolasu, z powodu jego g�sto±i i obeno±i zakr�tów, nie mo»esz Mnie widzie¢.Tak samo jest w »yiu odziennym. Gdy wszystko idzie gªadko i prosto,bez zderze« i podskoków, rzadsze w zasie s¡ momenty, kiedy my±lisz o Sai.Lez gdy twoje »yie naje»one jest trudno±iami, nizym g�sty las drzewami,ze stromiznami i ostrymi zwrotami losu, musisz mie¢ Sai nie przed sob¡, aleze sob¡. �eby by¢ gotow¡ na owe zasy potrzeby, w okresah spokoju musiszpraktykowa¢ wizualizaj� Mojej formy i powtarzanie Mojego imienia. Nie mapowodu »eby± pobªa»aªa swojej duhowej praktye i tym samym powi�kszaªaodlegªo±¢ mi�dzy nami tylko dlatego, »e droga jest akurat gªadka i prosta."Kiedy dojehali±my do ±rodka lasu, samohód Baby skr�iª w bozn¡ drog�.Sundaram powiedziaªa:| To mo»e by¢ ta droga do wewn�trznego lasu! Sªyszaªam, »e Baba za-sami zatrzymuje si� tu na lunh i odpozynek. | Tak, to ta droga | przy-takn¡ª kierowa.Byli±my podnieeni! Zupeªny spokój. My±laªam o symboli¹mie podró»yz Panem do wewn�trznego lasu. To wªa±nie to powinni±my wszysy robi¢wewn¡trz siebie, a teraz mieli±my sposobno±¢ prze»y¢ to ÿna »ywo" | podró»z Bogiem do wewn�trznego lasu.Droga ko«zyªa si� na pi�knym bª�kitnym domku, który byª osadzony mi�-dzy górami pokrytymi lasem. Góry ob�ie porastaªy drzewa, poszyie le±ne idzikie kwiaty i¡gn¡e si� w dóª a» do doliny.Sai Baba udzieliª nam dar±anu, po zym udaª si� do domku na lunh zzaproszonymi go±¢mi. Usiedli±my na zewn¡trz pod wielkim ienistym drze-wem. Gdy podró»uje si� z Bab¡, bardzo wa»ne jest zna¢ wªa±iwy protokóª.Poniewa» nie byli±my zaproszonymi go±¢mi Swamiego, a tylko z Jego ªaski mo-gli±my z Nim jeha¢, pozostali±my na zewn¡trz. Inn¡ nauk¡ jest to, »e nigdynie powinni±my narzua¢ wªasnej woli Panu, lez post�powa¢ zgodnie z Jegowskazówkami i by¢ gotowymi na Jego wezwanie.Czy sªyszeli±ie kiedy± brzmienie iszy? Ja prze»yªam to tutaj | bardziejdobitnie, ni» kiedykolwiek wze±niej | w wewn�trznym lesie z Sai. Jest toogªuszaj¡e do±wiadzenie. Wsz�dzie obeny byª ±wi�ty spokój, tak jak gdybyaªe stworzenie ze zi¡ oddawaªo pokªon Stwóry. Czuªam si� jak g¡bka, któraotwarªszy swoje pory hªon�ªa do maksimum swojej pojemno±i. Wewn�trznygªos powiedziaª: ÿTo jest twoje entrum; pozosta« w obr�bie jego pokojowyhgrani; nie przesuwaj si� na peryferie".Godzina min�ªa szybko i zostali±my zaskozeni lunhem. Sai Baba przy-sªaª Srinivasana z talerzem posiªku dla ka»dego z nas. Dla Roberta i dlamnie byª to pierwszy indyjski posiªek w Indiah. Zwykle nie jedli±my indyj-skiego po»ywienia, gdy» byªo dla nas za ostre, ale teraz zjedli±my, poniewa»zostaªo pobªogosªawione przez Pana. Po póªtorej godzinie po±wi�onej na po-



G�OS WEWN�TRZNY 123siªek i odpozynek podj�li±my podró» w takiej samej kolejno±i samohodówjak poprzednio. Ci, którzy zostali by naprawi¢ przebite koªo, w mi�dzyzasiedoª¡zyli do nas i znów jehali±my w ztery samohody.Sai Baba jehaª do Ooty na przewidzian¡ na 13 kwietnia 1984 r. urozysto±¢otwaria nowej ±wi¡tyni Gane±y23 dla dziei ze szkoªy podstawowej w SathyaSai Baba Vidyavihar.ÿCzªowiekowi brakuje zystej inteligenji. Gdy j¡ ju» zdob�dzie, w ka»dymprzedsi�wzi�iu mo»e osi¡gn¡¢ powodzenie. Oto dlazego uzniowie modl¡ si�do Gane±y w ±wi¡tyni. Darzy On inteligenj¡, dzi�ki której zªowiek mo»e si�-ga¢ poznaniem nawet poza granie zmysªów. Gdy jaki± zmysª albo indrija skªa-nia zªowieka ku jakiemu± przedmiotowi albo do jakiego± zamierzenia, wtedymusi wkrozy¢ inteligenja i zbada¢ zy jest to wªa±iwe zy niewªa±iwe."Dojehali±my do Ooty. Swami poszedª do szkoªy, a my poszukali±my za-kwaterowania. Moja pami�¢ nie zawodziªa mnie | Ooty byªo wªa±nie takpi�kne, jak je zapami�taªam. Tyle rzezy si� wydarzyªo w naszym »yiu odzasu ostatniego tutaj pobytu. Wydawaªo si�, »e byªo to znaznie dawniej ni»pi�¢ lat temu.Na poz¡tku ka»dej podró»y do Indii zwykle informowaªam Sai Bab� oswoim przyje¹dzie podaj¡ Mu na dar±anie list z podzi�kowaniami i list� kie-rowanyh do Niego pyta«. Jednym z pyta«, jakie podsun�ªam Mu tym razem,byªa pro±ba o nauzenie mnie rozró»niania mi�dzy moimi pragnieniami a Jegowewn�trznym gªosem. Stwierdziªam, »e zadawanie pyta« nie zawsze jest ªa-twe : : :Kusiªo mnie by nie wª¡za¢ tej pro±by do listy. Mówiªam sobie:| Je»eli poprosisz o przewodnitwo za po±rednitwem przekazów we-wn�trznyh, jest bardzo prawdopodobne, »e Sai nie b�dzie porozumiewaª si�z tob¡ zewn�trznie; | inazej mówi¡, nie b�dzie »adnyh interview | ktohiaªby trai¢ szans� na interview? | pytaªam siebie.Z zainteresowaniem obserwowaªam jak ªatwo daªo si� sªysze¢ gªos ÿego",a jak trudno byªo usªysze¢ gªos Boga! Zastanawiaªam si� dlazego wahaªamsi� w tej sprawie. U±wiadomiªam sobie wtedy, »e ego zna wiele sposobów natrzymanie nas z dala od Boga. My±le¢, »e zbli»enie si� do Boga na pozio-mie wewn�trznym mogªoby zaszkodzi¢ komu± w relajah zewn�trznyh, mo»eoznaza¢ typow¡ gr� ego.Baba mówi, »e istniej¡ ztery podstawowe punkty w doiekaniu. S¡ to: ÿ1.Ciaªo | zym ono jest? 2. Ciaªo | ja nim nie jestem! 3. Kim wi� jestem?4. Jestem Nim!"ÿPOZNAJ SIEBIE. Ka»dy uze« wie dzisiaj o sªo«u, ksi�»yu, gwiazdah,o najdalszyh obszarah kosmosu, ale nawet najbardziej wyksztaªony uzonynie zna odpowiedzi na to elementarne pytanie ¯Kim jestem?® ¯Ja® jest naj-z�±iej u»ywanym sªowem; pojawia si� ono wielokrotnie w ka»dej rozmowie.¯Ja mówiªem®, ¯Ja widziaªem®, ¯Ja byªem®, ¯Ja sªyszaªem®, ¯Ja mam to®,¯Ja jestem królem®, ¯Ja jestem hªopem®, ¯Ja jestem dziekiem®, ¯Ja je-stem uzonym®, ¯Ja jestem wysoki®, ¯Ja jestem hudy® | ale kto jest tym23Gane±a | syn �iwy maj¡y gªow� sªonia, Pan Przeszkód, bóg powodzenia nazywanyte» Ganapati lub Gad¹anana (dop. tªum.).



124 WIZJA SAI¯ja®, które ma owe przymioty i przedmioty? Upaniszady zapewniaj¡, »e owoÿja" nie jest osobow¡ jednostk¡, »e jest to iluzja. Nie jest ono ogranizonedo iaªa, w którym zamieszkuje. Jest to najuniwersalniejsza z kategorii | toWiezny Absolut, Nadja¹« albo Kosmizna Ja¹«. Jest to Wszehobena Ko-smizna �wiadomo±¢, Nie±miertelna Istno±¢, Uniwersalna Wiedza i AbsolutnaBªogo±¢."Zaz�ªam doieka¢ o w istoie zuªam i my±laªam. Zdaªam sobie spraw�,»e moje pragnienie rozmawiania z Bogiem w ludzkiej postai byªo silniejsze ni»pragnienie wewn�trznej z Nim rozmowy. Dalej trwaªa debata w moim umy±le:| Jak dªugie jest interview?| Godzin�, je±li ma si� szz�±ie | padªa odpowied¹.| A ile trwa wewn�trzna komunikaja z Bogiem? | nast�pne pytanie.| Tyle, ile pragniesz sªuha¢ | szybko przyszªa odpowied¹.| Je±li mo»esz mie¢ odziennie nieustaj¡y dialog z Bogiem, dlazego wy-bierasz tylko jedn¡ godzin�?| Poniewa» mog� Go ogl¡da¢, sªuha¢, rozmawia¢ z Nim i zu¢ Jego obe-no±¢, zatem jestem przywi¡zana do mojego �zyznego iaªa i zmysªów.| Czym jest to iaªo? | padªo nast�pne pytanie | Czy iaªo nie jest tym-zasowe? Czy rzezywi±ie jest ono twoj¡ staª¡ ja¹ni¡? Czy nie jest mo»liwewykorzystanie twoih wewn�trznyh zmysªów dla takih samyh przyjemno±ijak zmysªów zewn�trznyh?| Tak, wiem »e mog� wizualizowa¢ Boga, mog� go sªuha¢, mog� do«mówi¢, i mog� odzuwa¢ Jego obeno±¢ i wszystko to robi¢ wewn�trznie |odpowiedziaªam.Dialog trwaª dalej:| Nieh b�dzie, Rito, ale kim jest to ja?| Kim jestem?Na naszym pierwszym interview Baba powiedziaª nam: ÿJa jestem Bogiemi ty jeste± Bogiem. Oboje jeste±my Bogiem, tyle »e Ja jestem tego ±wiadomy,a ty nie!"| A jaki jest el tej podró»y? | przyszªo kolejne pytanie.| �eby z pomo¡ Baby zrealizowa¢ wªasn¡ bosko±¢. Czy wªa±nie nie pro-siªa± Baby w swoim li±ie aby poszerzyª twoj¡ ±wiadomo±¢ i uto»samianie si�z Bogiem w ±rodku?| Przydybano mnie! | moje maªe ja (ego) zostaªo przyªapane przezwielkie JA, wewn�trznego Boga. Pro±ba o lepsz¡ wewn�trzn¡ ª¡zno±¢ znalazªasi� wi� na li±ie.Jednym z najbardziej kªopotliwyh problemów, z jakimi zetkn�ªam si� pod-zas wewn�trznej komunikaji, byªo sªuhanie wskazówek sprzeznyh z moimipragnieniami. Gdy pragnie« nie ma, wtedy nie ma te» wiele trudno±i i jestpeªna swoboda sªuhania. Im silniejsze pragnienia, tym mniej jest prawdopo-dobne, »e uwierz� w to o usªysz�.W Brindavanie wewn�trznie zapytaªam Sai, jak odró»ni¢ gªos mojego egood gªosu Atmy, gdy» oba wydaj¡ si� brzmie¢ tak samo. Swami powiedziaª:ÿRita, im silniejsze pragnienia, tym wi�ksze prawdopodobie«stwo popeªnieniabª�du. Masz swobod� sªuhania i lepiej sªyszysz, gdy nie ma pragnie«. Takjak teraz | nie masz trudno±i w usªyszeniu Mnie. Zastosuj skal� od 1 do 10 i



G�OS WEWN�TRZNY 125mierz siª� swoih pragnie«. Na przykªad, pragnienie interview ze Swamim mamaksymaln¡ siª�, powiedzmy wi� »e jest to 10. Potem, za ka»dym razem, gdyzmierzysz swoje pragnienie, okre±lisz jego siª�, zneutralizuj je zignorowaniem."Sai mówiª dalej: ÿOdzuwaj serem, a nie umysªem, gdy» moje pouzeniaid¡ ¯z sera do sera®. Kiedy rozpoznasz prawd�, nie b�dzie »adnej dysharmo-nii, lez tylko pozuie jedno±i. Pragnienia umysªu rodz¡ pozuie sprzez-no±i. Je±li post¡pisz zgodnie z prawd¡ pohodz¡¡ z Atmy, b�dziesz miaªaspokój i jedno±¢ my±li, sªowa i zynu. Rito, obserwuj swoje pragnienia, którestoj¡ w sprzezno±i z Moj¡ Wol¡. B�d� i� tego uzyª podzas twojego tutajpobytu".Baba zaz¡ª uzy¢ mnie w drodze do Ooty. Mówiª mi wewn�trznym gªosemo±, o dotyzyªo powszednih zdarze«, a potem dawaª mi mo»liwo±¢ zewn�trz-nego do±wiadzenia tego przesªania dla sprawdzenia, zy poprawnie usªysza-ªam. Przykªadowo: w zasie naszego pobytu w Ooty dowiedzieli±my si�, »e na-st�pnego dnia Sai wybiera si� do jednej z adoptowanyh wsi. Gªos wewn�trznynatyhmiast powiedziaª: ÿTy nie masz jeha¢". Niekiedy poleenia takie s¡tak subtelne, »e ªatwo jest je przegapi¢. Nasz prywatny radar, ±wiadomo±¢,musi zosta¢ preyzyjnie dostrojony na odbiór wewn�trznego pulsu informaji.Wspomniane poleenie poz¡tkowo nie wydawaªo si� zbyt niepomy±lne | aletylko do rana nast�pnego dnia. Wtedy pragnienie zaz�ªo kusi¢.Zªo»yªo si� tak, »e na dar±anie siedziaªam obok jednej z liderek SeWa Dal,która pomagaªa w organizowaniu wizyty Sai Baby w tamtej wiose. Pohyliªasi� do mnie i powiedziaªa:| Czy jedzie pani z nami dzisiaj na wie±?| Nie s¡dz� | odpowiedziaªam (moja odpowied¹ wyra¹nie wskazywaªa,»e shodz� z kursu).Pªomie« pragnienia przyª¡zenia si� do imprezy Swamiego zostaª podsy-ony zah�tami tej kobiety, która dzieliªa si� ze mn¡ swoim entuzjazmem. Jejrado±¢ i entuzjazm byªy zystej natury. Nie miaªa ona poj�ia, o wzorajpowiedziaª mi Swami. Mówiªa:| MUSI pani jeha¢. Swami zaprosiª WSZYSTKICH wielbiieli, a wie-±niay przygotowali wspaniaªy program.Wewn�trzny alarm sygnalizowaª ÿKONFLIKT, KONFLIKT, dzy«, dzy«"itp. Moje pragnienie pojehania gryzªo si� z wewn�trznym poleeniem. Umysªpodpowiadaª mi:| Swami nie powiedziaª i dlazego nie masz jeha¢. Co si� stanie je±lipojedziesz? Kobieta powiada, »e WSZYSCY wielbiiele s¡ zaproszeni.Wewn¡trz wrzeszzaªam:| Na pomo! Swami, pomó»! Chyba mam kolejn¡ 10-tk�. Prosz� Swami,daj mi jeszze jeden znak zanim wyjedziesz. Nie h� zignorowa¢ Twojegopoleenia, je±li ono rzezywi±ie jest Twoje. Wska» mi prawd�.Byªam przekonana, »e podzas dar±anu Baba podsunie mi wªa±iw¡ odpo-wied¹. Jednak kiedy podniosªam wzrok, zobazyªam, »e do drzwi podje»d»aJego samohód. Baba wyszedª i wsiadª do samohodu. Nie b�dzie dar±anu : : :Kiedy ozekiwaªam na dar±an z samohodu, szukaªam podpowiedzi i i¡glejeszze prosiªam o pomo. Znajdowaªam si� z tej strony, z której siedziaªSwami. Gdy Jego wóz mijaª mnie, nasze ozy na hwil� si� spotkaªy i w



126 WIZJA SAItym momenie przesªaª mi jasn¡ informaj�. Byªo to bardzo mone poleenie:ÿZOSTA�". Westhnienie ulgi przeszªo mój skoªatany umysª i iaªo.Krótko potem wróili±my z Robertem do naszego pokoju i bardzo si� roz-horowali±my. Mieli±my gor¡zk�, rozwolnienie, mdªo±i i sªabo±i. Pomy±la-ªam sobie: ÿOh Swami, Ty urwisie. Rozwolnienie na wsi byªoby okropno±i¡!"Niew¡tpliwie daª mi nauzk�. Wzmoniªam j¡ kilkakrotnie mówi¡ sobie, »e naprzyszªo±¢ | zy b�dzie powód, zy nie | musz� by¢ bezwzgl�dnie posªuszna.Gdy z Robertem le»eli±my w ªó»kah, gªos szeptaª:| Udziel� wam dar±anu po poªudniu o 5:00 w waszym pokoju i pozujeiesi� lepiej.| Dzi�kuj�, Babo | powiedziaªam w duhu.Opowiedziaªam to Robertowi i oboje uªo»yli±my si� do snu. Obudzili±mysi� o 5:00 i rzezywi±ie zuli±my si� o wiele, wiele lepiej! Okoªo siódmej dodrzwi zapukaªy Maggie i Sundaram. Wze±niej wysªali±my nasz¡ taksówk� poobie dziewzyny, aby zd¡»yªy na wiezorny dar±an. Kierowa powiedziaª im,»e byli±my horzy, dlatego przyszªy nas odwiedzi¢ i mimohodem dostarzyªymi kolejnego potwierdzenia.Z miejsa spytali±my o dar±an. Powiedziaªy, »e zostaª odwoªany z powodudeszzu, ale Baba zaprosiª wszystkih do ±rodka na bhad¹any. Sundaram po-wiedziaªa:| Podzas bad¹anów zdarzyªa si� dziwna rzez. Baba miaª medalion naªa«uhu | taki sam jaki wykreowaª tobie, Rito | i zaz¡ª nim wywija¢ wpowietrzu.| Czy przypadkiem nie wiesz, o której to byªo godzinie? | spytaªam.| Tak, wiem, byªa 5:00 po poªudniu. Wªa±nie wtedy spojrzaªam na zega-rek | powiedziaªa Sundaram.Ni nie wiedziaªa, »e Swami powiedziaª mi wze±niej i» otrzymamy Jegodar±an o 5{tej po poªudniu.Wiele milionów dusz na ziemi sªuha swojego wewn�trznego przewodnika,lez nie ma Boga we wªasnej Osobie �zyznie po±wiadzaj¡ego swoje posªania.To, »e wiemy i» Bóg przebywa obenie w ludzkiej postai na ziemi, jest ogrom-nym dla nas bªogosªawie«stwem. Otaza nas znakami wskazuj¡ymi drog� kuprawdzie. Jest to jak gdyby poszukiwanie skarbu. Musimy starannie odszu-kiwa¢ znaki pozostawione wzdªu» ±ie»ki i wskazuj¡e wªa±iwy kierunek dodaru Wieznego �yia zanurzonego gª�boko w podwojah naszej rzezywistejja¹ni.ÿJe±li zrobiie jeden krok ku mnie, ja zrobi� dziesi�¢ ku wam. Pami�tajie,»e z ka»dym krokiem zbli»aie si� do Boga. A kiedy robiie jeden krok w Jegostron�, Bóg robi dziesi�¢ kroków w wasz¡. W tej pielgrzyme nie ma przystan-ków. Jest to jedna i¡gªa podró» | dniem i no¡; dolinami i pustyniami; przezªzy i u±miehy, przez ±mier¢ i narodziny, przez mogiª� i ªono. Kiedy w�drówkadobiega kresu i osi¡ga si� el, pielgrzym odkrywa, »e podró»owaª od siebie dosiebie, »e droga byªa dªuga i przebiegaªa w samotno±i ale Bóg, który prowa-dziª go do siebie samego, aªy zas byª w nim, wokóª niego, z nim! On samza± zawsze byª Boski. Jego t�sknota za poª¡zeniem si� z Bogiem byªa jedyniewoªaniem Oeanu przez morze! Czªowiek koha poniewa» jest Miªo±i¡! Pra-gnie melodyjno±i i harmonii. Poszukuje rado±i, gdy» jest Rado±i¡. Pragnie



G�OS WEWN�TRZNY 127Boga, gdy» skªada si� z Boga i bez Niego nie mo»e istnie¢."Sai Baba poprowadziª mnie o wiele dalej ni», jak przypuszzaªam, si�gaj¡moje mo»liwo±i. Tak jak wo¹nia rydwanu Ard¹uny24, wykorzystuje On ka»dywybój i zakr�t na drodze by przejeha¢ wi�ksz¡ odlegªo±¢ ni» wydaje si� to mo»-liwe z danym bakiem okolizno±i. Nawet je±li ±iera do na moje ogumienie iprzegrzewa silnik, Jego ko«owe wyniki s¡ wspaniaªe.Czy ka»de z nas ma osobistego Boga? Odpowied¹ brzmi: tak! Nasz pry-watny Bóg mieszka wewn¡trz nas. Jest to gªos Atmy. Ka»de z nas ma swójindywidualny program zdobywania nauk. Bóg uzy nas na poziomie naszyhmo»liwo±i pojmowania i stosuje ±rodki, które ju» znamy. Tylko osobisty Bógmo»e zna¢ mój poziom rozwoju, mój system odniesie« i mo»e przekaza¢ swoj¡wiedz� tak, bym zdoªaªa przyj¡¢ Jego Bosk¡ m¡dro±¢.Swami przekazaª mi jeszze jedno poleenie, które stanowiªo dla mniegorzk¡ piguªk� do przeªkni�ia. Kiedy jehali±my przez las do Ooty, powie-dziaª: ÿDo Brindavanu nie wróisz razem ze Mn¡, ani nie otrzymasz interviewpodzas tego pobytu". Jak»e nie w smak byªo mi sªysze¢ te sªowa, zwªasz-za po opisanej ju» wewn�trznej wale w zwi¡zku z wª¡zeniem tamtej pro±bydo listy pyta«. Moje ego hiaªo sªysze¢ przyjemno±i, a nie bolesne sprawy.Wiedziaªam jednak tak»e, »e jedno nie istnieje bez drugiego. Umysª lubi od-rzua¢ niehiane pouzenia i ma skªonno±¢ zepiania si� marze« o speªnionyhpragnieniah, rzezywisto±¢ przyjmuj¡ tylko pod przymusem. Miaªam wi�i¡gle nadziej�, »e to o usªyszaªam byªo nieprawdziwe, ale byªam przygoto-wana na przyj�ie Prawdy tyh sªów. Wiedziaªam, »e moje pragnienia byªy napoziomie 10-tki. Pozuªam spokój, gdy w ko«u przyj�ªam Jego stwierdzeniejako prawdziwe. Zalizyªam ten sprawdzian; tego On mnie nauzyª. Dzi�kiBogu.Choia» Swami powiedziaª mi, »e w drodze powrotnej nie b�dziemy jeha¢razem, podj�li±my grupowo prób� na wypadek, gdybym si� przesªyszaªa. Wie-dzieli±my, »e Swami wyje»d»a do Brindavanu nast�pnego dnia rano, zaplanowa-li±my wi� przyj±¢ wze±nie na dar±an z nadziej¡, »e mo»e jednak pojedziemyz Nim. Nastawiªam budzik na 5-t¡ rano.Zbudziªam si� o 5:30 zdziwiona, dlazego budzik nie zadzwoniª. Sprawdzi-ªam go i stwierdziªam, »e ÿnie±wiadomie" nastawiªam yfrowy przeª¡znik nagodziny popoªudniowe zamiast porannyh. Nie spotkali±my ju» Swamiego, apó¹niej dowiedzieli±my si�, »e pojehaª On inn¡ tras¡, aby po drodze zaªatwi¢jak¡± spraw�.Nast�pnego dnia Robert i ja umówili±my si� z fotografem Sai w Banga-lore na wybranie kilku zdj�¢ do zabrania do domu. Niedawno Swami wªa±niezaaprobowaª swoje zdj�ie przeznazone na umieszzenie w nowym mandirzei udaªo si� nam zdoby¢ du»¡ kopi� tego zdj�ia. B�dzie pi�kna pami¡tka zezbli»aj¡ego si� otwaria mandiru.Rano w dniu, w którym Robert przyniósª t� fotogra�� na dar±an liz¡na podpisanie jej przez Sai, oboje mieli±my podobne prze»yie. Przed dar-±anem Robert siedziaª spokojnie z zamkni�tymi ozami skupiony na swoimwn�trzu. Posªanie, które wówzas otrzymaª wewn�trznie byªo jasne i proste.24Pan Kriszna | poprzednie wielenie Sai Baby sprzed ok. 5 000 lat. To On przekazaªwojownikowi Ard¹unie sªynn¡ Bhagawad Git� (dop. tªum.).



128 WIZJA SAIBaba hiaª, by±my wyro±li z dziei na dorosªyh. Chiaª dojrzalszyh naszyhz Nim stosunków. Dzieko prosi Boga o speªnienie swoih zahianek i ma-rze«. Dorosªa osoba he tylko tego, zego jej potrzeba do utr¡enia pragnie«.Baba mówiª, »e nadszedª zas na powa»ne Go potraktowanie i na podj�ie si�wielania w »yie Jego nauk.Na tym dar±anie Baba pozwoliª Robertowi na padnamaskar, podpisaª na-sze zdj�ie i obdarzyª go wspaniaªym u±miehem. Robert odzuª, »e Babapotwierdza uprzednie wewn�trzne przesªanie. Ciekawe, »e ja tak»e na tym»edar±anie odebraªam to samo wewn�trzne posªanie, aªkowiie potwierdzaj¡eodbiór m�»a.Na kilka dni przed wielk¡ urozysto±i¡ otwaria Trayee Brindavan, Jegonowej rezydenji, Swami powiedziaª kilku m�»zyznom i kobietom na dar±anieÿgo (id¹)". Robert byª jednym z nih. Poszli±my w kierunku bramy, a gdy we-szli±my do ogrodu, zobazyli±my now¡ pi�kn¡ rezydenj�. Zastanawiaªam si�o te» ta nieozekiwana przyjemno±¢ miaªa znazy¢? Wszak Baba powiedziaªmi, »e interview nie b�dzie. Dlazego wi� tu byli±my? Opróz nas byªo jeszzejakie± dziewi�¢ pa« z Zahodu i dwóh m�»zyzn ze Stanów Zjednozonyh.Wzdªu» drogi wjazdowej stali wiejsy m�»zy¹ni i kobiety, którzy praowaliprzy budowie nowej rezydenji Swamiego | panie z lewej strony, a panowiez prawej. Sai otworzyª baga»nik swojego samohodu i wyj¡ª prezenty dlawie±niaków. Baga»nik Jego samohodu przypominaª mi domokr¡»� sprzedlat, który w swoim wehikule dla ka»dego miaª jak¡± spejaln¡ rzez. Byªato magizna hwila. Ka»demu m�»zy¹nie wr�zyª dhoti25, a kobietom nowesari. Wielokrotnie podhodziª do samohodu i zahwyiª nas nieko«z¡ym si�strumieniem prezentów.Swami wróiª z samohodu z kolejnym stosem sari w r�kah by porozdawa¢je tym razem paniom z Zahodu. Zadziwiaj¡a byªa zgodno±¢ kolorów sari zodieniem wªosów i karnaj¡ skóry ka»dej obdarowywanej osoby. Podzas swo-jego ostatniego kursu Swami przyniósª z samohodu plik biaªyh kopert. Byªyto zaproszenia na urozysto±¢ otwaria Trayee Brindavan. Wr�zyª po jednymka»dej kobieie, po zym przeszedª na stron� m�»zyzn. Podaj¡ zaproszenieErvingowi Goldsteinowi powiedziaª:| Lunh | i omin¡ª Roberta.| A gdzie jest moje? | spytaª Robert.| Twoje ma twoja »ona! | odparª Sai.Ego Roberta oklapªo. Swami zawsze traktowaª stosunki Roberta ze mn¡typowo po hindusku, przypisuj¡ m�»owi dominuj¡¡ rol�. Tym razem Jegozahowanie wyra»aªo ukªon w stron� ÿwyzwolenia kobiet" i strasznie mi si�spodobaªo! Zaproszenia te wyja±niaªy powód wezwania nas na to maªe zgro-madzenie.Bez w¡tpienia, t¡ niespodziank¡ Swami nas zaskozyª. Nigdy nie przy-szªoby mi do gªowy, »e potrzebujemy zaprosze« by uzestnizy¢ w urozysto-±i. Zaintrygowaªo nas te» sªowo lunh, które Swami skierowaª do Goldsteina.Wielokrotnie ogl¡dali±my zaproszenie, ale dopiero nast�pnego dnia zauwa»y-li±my, »e na odwroie znajdowaªo si� zaproszenie na lunh z Sai Bab¡ oraz25Dhoti | rodzaj tradyyjnego m�skiego stroju w Indiah (dop. tªum.).



G�OS WEWN�TRZNY 129program kulturalny.Rozpoz�ªa si� urozysto±¢ otwaria. Wszystko byªo ±wie»o pomalowane iudekorowane agami, kwiatami i serpentynami. Wej±ie zdobiªy pi�kne dese-nie z pªatów kwiatowyh. Nad dwoma wspaniale r�znie rze¹bionymi, wielkimidrewnianymi drzwiami prowadz¡ymi do nowego domu Baby zwisaªy girlandyz kwiatów. Przed wej±iem rozi¡gni�to wst�g�, któr¡ Swami miaª przei¡¢.Uzniowie z marszowej orkiestry mieli na sobie barwne mundurki. Wszystkiekobiety przywdziaªy swoje najpi�kniejsze sari, a m�»zy¹ni zaªo»yli swoje naj-lepsze koszule i nowe ±nie»no{biaªe ÿbaweªniaki". Kapªani odprawiali jad¹n�26modl¡ si� za nas by±my zdoªali przezwyi�»y¢ zªe skªonno±i. Liznyh go±iposadzono tutaj, pod wielkim namiotem z zerwonh i biaªyh pasków, któryprzesªaniaª pal¡e sªo«e.Poniewa» pary maª»e«skie miaªy wspólne zaproszenia, zostaªy posadzonew pierwszej kolejno±i. Mieli±my szz�±ie, gdy» przypadªy nam dobre miejsa| szzególnie udaªo si� Robertowi. Przy wej±iu do Trayee Brindavan staªagrupa fotografów i Robert zdeydowaª si� doª¡zy¢ do nih. W ten sposób staªsi� nieo�jalnym fotografem na USA.Samohód Baby jehaª za pohodem. Gdy Swami wysiadª, przywitaªago spejalna grupa wielbiieli ustawionyh wzdªu» drogi do wej±ia. Swamiwolnym krokiem skierowaª si� ku wej±iu na eremonialne przei�ie wst�gi.Akt ten rozpozynaª aªodzienne urozysto±i.Sai Baba wst¡piª do nowej rezydenji wraz z id¡ymi za nim kapªanami±piewaj¡ymi hymny. Za nimi wkrozyli fotografowie �lmuj¡y to wydarzenie.Sai Baba ozyszzaª i bªogosªawiª ka»de pomieszzenie tej nowej ±wi¡tyni Boga.Dzi�ki ªase Sai Robert mógª wej±¢ do ±rodka i by¢ ±wiadkiem tego obrz¡dku.Nast�pnie tysi¡om go±i rozdano kubki lodów. Byªo lato i panowaª wielkiskwar, ale mimo to lody byªy zwarte i zimne. �atwo daªo si� zauwa»y¢, »eSai jest bardzo szz�±liwy robi¡ dla nas to przyj�ie, a ta Jego rado±¢ byªazara¹liwa.Do Baby podeszli uzniowie taszz¡ prezenty dla niektóryh m�»zyzn.Byªy to skórzane tezki{dyplomatki zawieraj¡e w ±rodku notes, wibhuti, pióroi zdj�ie Sai z napisem ÿWzywaj mnie, zawsze jestem u twojego boku". SaiBaba rzuaª je m�»zyznom. Do Roberta zawoªaª:| Chesz jedn¡?| Tak, Sai | powiedziaª Robert, a Swami rzuiª mu tezk�.Ka»da urozysto±¢ w a±ramah Sai Baby obejmuje jaki± rodzaj sªu»by.Tutaj nast�pnym punktem programu byªo karmienie ubogih. Swami i Jegopomoniy z Sewa Dal obsªu»yli biednyh ludzi, którzy zebrali si� z okoliznyhwsi.ÿRozgl¡dajie si� za okazj¡ ul»enia, poratowania b¡d¹ pokrzepienia. Wpra-wiajie si� tak, by wasza pomo byªa szybka i sprawna. Sewa (sªu»ba) jestnajpeªniejsz¡ form¡ wyrzezenia i dostarza najwi�kszej satysfakji i przyjem-no±i! Wypªywa ona z miªo±i i ob�ie miªo±¢ rozsiewa. Z zahwytem patrzyjak kieªkuje jej ziarno rzuone na kamie«! Je±li zasiejeie je z miªo±i¡, ziarnoodkryje miªo±¢ nawet w wewn¡trz skaªy i b�dzie z niej zerpaªo pokarm.26Jad¹na | urozysty rytuaª, o�ara (dop. tªum.).



130 WIZJA SAIWa»na jest wewn�trzna rado±¢, miªo±¢ jak¡ promieniujeie. Nie ma po-»ytku z samego wspóªzuia; musi zosta¢ wsparte inteligenj¡. Zasypujie ra-do±i¡ zasmuonyh; pokrzepiajie tyh, którzy zgubili drog�. Przymykajieoko na potkni�ia innyh, lez miejie je szeroko otwarte na wªasne bª�dy. S¡to wszystko trudne zadania. Jedynie praktyka mo»e was udoskonali¢ | nietylko samo praktykowanie sªu»by, ale równie» medytaji o Bosko±i. Modli-twy z ró»a«em i medytaja sprawi¡, »e b�dzieie oraz skutezniejsi na polusªu»by."Swami uzyª nas doeniania wagi i wewn�trznego znazenia sewy zyli bez-interesownej sªu»by dla innyh. Sªu»ba jest rdzeniem organizaji Sai Baby.Jej zªonkowie splataj¡ swoje pomone r�e tworz¡ materiaª miªo±i, którymokrywaj¡ ubogih, b�d¡yh w potrzebie i ierpi¡yh tego ±wiata. Jest tonajwy»sza forma duhowej praktyki, jak¡ mo»emy o�arowa¢ Bogu. Swamiwyja±nia rol� sªu»by i jej wewn�trzne znazenie dla Jego wielbiieli.ÿNa Sewa Dal (Skrzydle Sªu»by Organizaji Sathya Sai) spozywa odpo-wiedzialno±¢ najwy»szej rangi. Musz¡ oni prowadzi¢ swoih zªonków, a przeznih aª¡ ludzko±¢, ±ie»k¡ duhowej dysypliny, która wiedzie jednostk� od po-stawy ¯ja® do postawy ¯My®. Daje to Sewa Dal zasªu»ony presti». Mo»na topoj¡¢ tylko po gª�bokim zbadaniu wewn�trznego znazenia. Musiie uwznio±li¢wszelk¡ wasz¡ pra� do poziomu oddawania zi i stara¢ si� ka»d¡ hwil� »yiawypeªni¢ takim podej±iem. Dopiero wtedy mo»eie uzna¢ za zasadne swojezªonkostwo w tej organizaji.Czªowiek osi¡ga zysto±¢ ±wiadomo±i poprzez swoj¡ aktywno±¢. W istoie,powinien on przyjmowa¢ wszelkie dziaªania maj¡ taki wªa±nie el na widoku.Ale dlazego nale»y d¡»y¢ do zystej ±wiadomo±i? Wyobra¹ie sobie zanie-zyszzon¡ studni� z m�tn¡ wod¡, przez któr¡ nie wida¢ dna. Gdy ozy±i si�wod�, wtedy mo»na zobazy¢ dno. Podobnie, wewn¡trz ludzkiego sera, gª�bokow ±wiadomo±i zªowieka, znajduje sie Ja¹«. Ale mo»na j¡ dostrze dopiero,gdy ±wiadomo±¢ zostanie ozyszzona. Wasze wyobra»enia, domysªy, s¡dy iprzes¡dy, wasze »¡dze, emoje i samolubne pragnienia m¡¡ ±wiadomo±¢ zy-ni¡ j¡ nieprzejrzyst¡. Jak»e wi� mo»eie zda¢ sobie spraw� z Ja¹ni, któraznajduje si� u samej jej podstawy? �wiadomo±¢ mo»na ozy±i¢ i odkry¢ Ja¹«poprzez sew� o�arowan¡ bez jakiegokolwiek pragnienia zadowolenia wªasnegoego i maj¡ na wzgl�dzie jedynie dobro innyh.Zatem, dla kogo robiie sew�? Robiie j¡ dla samyh siebie. Anga»ujeiesi� w sew� po to, by wyzby¢ si� pokus waszego ego, po to by pozna¢ siebie iotrzyma¢ odpowied¹ na pytanie, które was gn�bi | ¯Kim jestem?® Nie sªu»y-ie innym | sªu»yie sobie; nie sªu»yie ±wiatu | sªu»yie swoim najlepszyminteresom.Mo»eie spyta¢: jak mo»e by¢ mo»liwe pokonanie ego poprzez sew�? Praamo»e zosta¢ przeksztaªona w oddawanie zi poprzez nasyenie sewy miªo±i¡.Gdy praa o�arowana jest Bogu, zostaje przez to u±wi�ona i awansuje dorangi oddawania zi. Czyni j¡ to woln¡ od ego. Jest ona równie» uwalnianaod materialistyznyh pragnie« sukesu i strahu przed pora»k¡. Odzuwaie,»e gdy wykonali±ie t� pra� najlepiej jak potra�li±ie, dopeªnili±ie tym aktuoddania zi; teraz spraw¡ Tego, który przyj¡ª ten hoªd, jest udzielenie tego,o On uzna za najlepsze. Taka postawa uzyni pra� woln¡ od przywi¡za«.



G�OS WEWN�TRZNY 131Regularne praktykowanie tej dysypliny sprawi, »e wasza ±wiadomo±¢ staniesi� zysta."Wiezorny program muzyzny zako«zyª ten dzie«, a tak»e zamkn¡ª naszpobyt w Indiah. Opu±ili±my program kulturalny »eby zd¡»y¢ na nasz samolotdo Bombaju. Byªa to dla nas obojga niezwykªa, duhowo znaz¡a podró».Przy wyje¹dzie byli±my zm�zeni, ale w ±rodku rozpromienieni i przepeªnienimiªo±i¡ Baby.Nast�pnego dnia rano w Bombaju zbudziªam si� bardzo hora. Miaªamgor¡zk�, zimne dreszze, poiªam si�, miaªam rozwolnienie itd. Robert we-zwaª hotelowego lekarza. Lekarz przypuszzaª, »e miaªam bakteryjn¡ infekj�okr�»niy, pohodz¡¡ prawdopodobnie od surowego mleka podanego wzorajna lunh. Robert jadª to samo o ja, z wyj¡tkiem mleka. Niem¡drze s¡dziªam,»e skoro jem ze Swamim, wszystko byªo pobªogosªawione i nie mo»e mi zaszko-dzi¢, no i wypiªam kilka ªyków niepasteryzowanego mleka. Nagle pozuªam si�tak niedobrze, »e nie mog� sobie nawet wyobrazi¢ w jakim byªabym stanie,gdybym wypiªa aª¡ szklank�. Có», Swami daª mi nast�pn¡ wa»n¡ nauzk�:nie mieszaj ÿªaski" z praktyzno±i¡. Ja to zrobiªam.Nasza podró» do domu byªa najgorszym prze»yiem, jakiego do±wiadzyli-±my w naszyh wyprawah do Indii. Poniewa» zaproszenie na otwarie TrayeeBrindavan opiewaªo na dzie« naszego planowego odlotu, wyjazd przesun�li±myo jeden dzie«. Byli±my na li±ie ozekuj¡yh, ale biuro Air India (IndyjskihLinii Lotnizyh) zapewniaªo nas, »e znajdzie si� dla nas miejse. Dzie« tenmin¡ª mi na ªykaniu pªynów i leków, lez zuªam si� jak gdybym umieraªa.Nasz samolot miaª odleie¢ o godz. 1 po poªudniu. Robert udaª si� nalotnisko wze±niej sam, gdy» byªam bardzo sªaba. Pó¹niej dostali±my bilety,weszli±my na pokªad, rozmie±ili±my nasze podr�zne baga»e i gdy zamierza-li±my usi¡¢, z gªo±ników spiker wezwaª nas imiennie do podej±ia na przódsamolotu. Pierwsza my±l, jaka przyhodzi rodziom w takih hwilah, to:ÿCzy o± si� nie staªo naszym dzieiom?"Okazaªo si�, »e byli±my dwoma niewinnymi barankami wiedzionymi na ma-nowe. Urz�dnik Air India powiedziaª, »e musimy opu±i¢ samolot, ale nie po-daª »adnego powodu. Caªy zas o± mówiª, gdy szli±my za nim po wyj±iu z sa-molotu. Niewiele z tego zrozumieli±my dopóki nie zobazyli±my przehodz¡¡obok nas i whodz¡¡ na pokªad samolotu wytwornie ubran¡ par� Hindusów.Zostali±my usuni�i z samolotu, a i¡gle nie otrzymali±my wyja±nie«. Jak wtej sytuaji nie strai¢ rezonu? Wybuhn�li±my. Byªam zbyt hora na kªótni�i tylko ªzy pªyn�ªy mi z ozu.Nie mogªam uwierzy¢ w to, o si� dziaªo. Po wszystkih tyh zabiegah»eby si� w ko«u tu dosta¢, teraz nie mieli±my nawet biletów. Urz�dnik AirIndia posªaª nas do biura, aby±my tam zazekali na kogo±, kto nam wszystkowyja±ni. Czekali±my trzy godziny. Nie mogli±my odej±¢, poniewa» nie mieli±mybiletów. Po trzeh godzinah przyszedª jaki± urz�dnik, oddaª nam nieaktualneju» bilety i skierowaª do kogo± w innym biurze na przedmie±iah Bombaju.Baga»u te» nie mieli±my.Byª to zwartek, a bilet do domu otrzymali±my dopiero na poniedziaªek.Byli±my bardzo wstrz¡±ni�i tym jak nas potraktowano. Ka»dy urz�dnik od-syªaª nas do kogo± innego. Nikt nie byª nam przyhylny, ani nie zatroszzyª si�



132 WIZJA SAIo nasze potrzeby. Nie zrekompensowano nam dodatkowo poniesionyh kosz-tów | za taksówki, hotel, posiªki i ubranie. Robert byª w±iekªy, a ponadtospó¹niª si� do pray. Jaka lila!Kiedy w ko«u dojehali±my do Nowego Jorku i zgªosili±my si� po baga»,okazaªo si�, »e jest uszkodzony! Szzegóªy tego horroru zaj�ªy sze±¢ maszyno-wyh stron listu do prezydenta linii Air India. Niestety, nie wykazaª on nawettyle grzezno±i by odpowiedzie¢. Nie mogli±my ni przedsi�wzi¡¢ by odzy-ska¢ straty, poniewa» linie lotnize nale»aªy do innego kraju. Wszystkie zterydotyhzasowe podró»e do Indii odbyli±my korzystaj¡ z usªug Air India, alewygl¡da na to, »e ta byªa ostatni¡.Sai mówi: ÿNieprzywi¡zanie razy pokojem nawet po±ród kªopotów. �wiatten jest nizym l±ni¡a kropla wody, jaka zbiera si� na li±iu lotosu. Jest nie-staªa | i¡gle dr»y i trz�sie si�. �yie zªowieka wypeªniaj¡ zwaªy przywi¡za«.Zmartwienia i smutki stanowi¡ ekran, na którym ±wiat si� przejawia.Powinni±my wiedzie¢, »e tak jak kropla wody szybko znika z lotosowego li-±ia, tak przelotne jest nasze »yie i przemija równie szybko. �wiat jest peªensmutków, a iaªo ludzkie peªne horób. Nasze »yie wypeªniaj¡ burzliwe my-±li i przypomina on dom w ruinie. Wedªug �ankary27, mo»na »y¢ w pokojutrzymaj¡ si� boskiej ±ie»ki i wyzbywaj¡ si� wszystkih ±wiatowyh przywi¡-za«. Dopóki zªowiek nie wie kim jest, dopóty nie b�dzie w stanie uie od tyhsmutków. Dopóki nie u±wiadomi sobie obeno±i I±wary zyli Boga we wszyst-kih rzezah, dopóty nie uniknie tyh nieszz�±¢. B�dzie tak dopóki zªowieknie pojmie, »e rodzenie si�, wzrost, »yie i umieranie ma tylko jeden el | zro-zumienie natury Atmy Tattwy zyli Boskiego �ródªa i »e ostateznie ga±nieon w Atmie Tattwie. Werset ten mówi, »e boskie ¹ródªo jest stawem b¡d¹jeziorem, »e maja zyli iluzja jest wi¡zk¡ li±i rosn¡ego w nim lotosu i »ed¹iwa zyli indywidualna dusza przejawia si� jako kwiat owego lotosu w stawieAtmy zyli Boga. Lotos wydziela wo« wielu dobryh eh. Od tyh zapahównawet woda w stawie staje si� jednym z Atm¡ Tattw¡. Krople wody ze stawuAtmy dostaj¡ si� do li±i lotosu i wraaj¡ do Atmy. Wªa±nie ten powrót do¹ródªa jest esenj¡ powy»szego wersetu. D¹iwa pojawia si� w niesko«zonejAtmie jako lotos, poniewa» maja rozwija si� w postai li±i. D¹iwa, którajest nizym lotos, rozsiewa zapahy dobryh eh, a te mo»na przypisa¢ d¹iwietattwie."Miaªam jeszze dwa inne prze»yia, które pomogªy mi w poszukiwaniulepszej wewn�trznej komunikaji.Pewnej niedzieli na mszy ksi¡dz opowiadaª histori� z »yia Joanny d'Ar.Zostaªa ona skazana na ±mier¢ poniewa» sªyszaªa nauzaj¡y gªos Boga. Ska-zan¡ Joann� w wi�zieniu odwiedziª przyjaiel i nalegaª: ÿJoanno, nie umrzeszje±li tylko wyznasz wªadzom, »e gªos który sªyszysz jest twoim wyobra»eniem".Joanna odpowiedziaªa: ÿIstotnie, jest to moje wyobra»enie". Zanim jegorado±¢ zd¡»yªa si� uzewn�trzni¢, doko«zyªa: ÿJest to moje wyobra»enie, po-niewa» gªos który sªysz� mo»e przemawia¢ wyª¡znie poprzez wyobra¹ni�".Cz�sto pytaªam Bab�: ÿCzy jest to moja imaginaja, zy Twój gªos?" Ta27(Adi) �ankara albo �ankara¢arja | indyjski �lozof i reformator religijny z IX w., twóraniedualizmu (dop. tªum.).



G�OS WEWN�TRZNY 133historia Joanny pomogªa mi zrozumie¢ rol� wyobra¹ni.Dot¡d nigdy powa»nie o tym nie my±laªam, jednak s¡dz� »e o ile nie u»y-jemy wyobra¹ni, wewn�trznego gªosu Boga nie b�dzie sªyha¢. Z pewno±i¡ niemo»emy zobazy¢ Boga i Jego ust wypowiadaj¡yh te sªowa. Wyobra»amysobie, »e mieszka On w nas. Zamiast powstrzymywa¢ moj¡ wyobra¹ni�, potym do±wiadzeniu pozwoliªam jej na wi�ksz¡ swobod� wyrazu. I to pomogªo.ÿWyobra¹ sobie, o Bóg i mówi" jest tu kluzem.Innym pomonym ¹ródªem byªa ksi¡»ka poleona mi przez Catherine Bra-ey: ÿPratiing the Presene of God (Praktyka obeno±i Boga)" napisanaprzez brata Lawrene'a w XVI w. Opowie±¢ brata Lawrene'a dotyzy mnihao prostodusznej m¡dro±i, który odzuwaª staªe towarzystwo Boga. Historiata nauzyªa mnie, jak mam utrzymywa¢ nieustanny dialog z Panem.W naszyh staraniah o t� ksi¡»k� pojawiª si� te» Baba. Najpierw spraw-dzili±my dost�pne ksi�garnie w Indiah przed naszym wyjazdem stamt¡d. Ninie znale¹li±my. W egzemplarzu Catherine nie byªo »adnej wzmianki, gdziezostaªa wydana, dlatego postanowili±my sprawdzi¢ tak»e w USA. Niestetyrównie» bez powodzenia.Prawie rok pó¹niej Robert odwiedziª kas� po»yzkow¡ w swoim przedsi�-biorstwie i na biurku jednej z praowni zauwa»yª t� ksi¡»k�. (Ten Awatar jestrzezywi±iwe niekonwenjonalny!) Kobieta byªa tak uprzejma, »e daªa Rober-towi swój egzemplarz, a wi�ej sztuk zamówiªa w ko±iele unitaria«skim. Jaju» o tej niewielkiej ksi¡»e aªkiem zapomniaªam, lez Swami nigdy nie zapo-mina.



RODZINA
ÿJak ma si� twój syn?" albo ÿJak si� miewa matka?", pyta niekiedySai podzas dar±anów. Rodziów, podobnie jak i dziei, ieszy gdy Swamipyta o rodzin�. Przy niektóryh okazjah Sai wspomina o naszej duhowejrodzinie. ÿPrawda jest ojem, Miªo±¢ to matka, M¡dro±¢ to syn, Pokój toórka, a Oddanie to brat".Jego troska jest szzera | taka, jak gdyby byª autentyznym zªonkiemrodziny, a nie jakim± dalekim krewnym albo przyjaielem, którzy pytaj¡ tylkoz grzezno±i. Jest On zynnym zªonkiem rodziny, który dzieli nasze smutki,wspóªzuje bólom gªowy, raduje si� z u±miehów losu i | o najwa»niejsze |pomaga, kieruje, koha, lezy, dba i ohrania nasze rodzinne stadko.Nasza rodzina jest Jego rodzin¡. Wasza rodzina jest Jego rodzin¡. Dotyzyto ka»dego wielbiiela na ±wieie, niezale»nie od formy Boga, jak¡ wyznaje.Takie zwi¡zki istniej¡ tak»e mi�dzy �ri Sathya Sai Bab¡ i nasz¡ rodzin¡.Ró»ni ludzie wielbi¡y Boga na aªym ±wieie niekiedy w¡tpi¡ w to, lezbyie wielbiielem Baby sprawia »e niejasne staje si� ozywiste, a nasze wie-rzenia okazuj¡ si� rzezywisto±i¡. My wielbiiele, dzi�ki sªowom i zynomSwamiego, wiemy »e taka jest prawda. Bóg rzezywi±ie jest osobowym zªon-kiem rodziny.Sªyszeli±my bardzo lizne opowie±i ludzi, którzy osobi±ie i po raz pierwszyspotykali si� z Sai Bab¡. Bez pytania nawi¡zuje On do faktów dotyz¡yh ih»yia i losów zªonków rodziny, tak jak gdyby uzestnizyª w ih odziennyhznojah, zuj¡ i my±l¡ dokªadnie tak samo, jak oni to robi¡. W istoiedowodzi tym, »e jest Wszehobeny.Gdy staªam si� wielbiielk¡ i moje »yie powierzyªam Bogu, przyj¡ª Onodpowiedzialno±¢ za ohron� i kierowanie mn¡. Wówzas jednak nie byªamjeszze przygotowana zy ±wiadoma skali zaanga»owania Boga w sprawy mo-jej rodziny. Wszystkie moje obowi¡zki | ka»dy z osobna | staªy si� Jegoproblemem.On jest Wykonaw¡, a ja Jego instrumentem. Nie oznaza to, »e On wy-konuje pra�, ja za± siedz� i patrz�. Nie; staram si� wykorzysta¢ wszystkiedost�pne ±rodki, jakie zna spoªeze«stwo, aby rozwi¡za¢ dany problem. Je±linie pozostaje ju» ni, o mogªabym zrobi¢, ±wiadomie spraw� powierzam Jemu.Im wi�ej zdoªam Mu odda¢, tym wi�ej robi i tym wi�ej mog� Mu sªu»y¢.134



RODZINA 135Ni»ej podaj� niektóre przykªady na to, jak Sai Baba ohraniaª nas, pomagaªi rozwi¡zywaª problemy naszej rodziny. Baba powiedziaª: ÿ�aska Boga jest jakubezpiezenie | pomo»e wam w okresah potrzeby, bez »adnyh ogranize«".Jest to najlepsza obenie dost�pna polisa ubezpiezeniowa!Carl, m¡» Carol, miaª problemy z horob¡ nadu»ywania narkotyków. Odo±miu lat borykali si� z tym problemem. W zasie mojej podró»y do Indiiw 1983 r. napisaªam do Sai list i podzas lotu z Hyderabadu daªam Mu ihzdj�ie prosz¡ o pomo.Przez aªy rok po tej podró»y ªaska Sai zdawaªa si� zyni¢ i¡gle uda.Carlowi udaªo si� dokona¢ zmian w swoim zahowaniu, w sytuaji gdy wszyst-kie poprzednie próby zawiodªy. Przeszedª z powodzeniem intensywne lezenieodwykowe, wróiª do ollege'u i zdaª ko«owe egzaminy. Rodzie Carla i mybyli±my z niego bardzo dumni.�eby zdoby¢ tytuª, Carl praowaª dniami i noami. W tym samym zasiepraowaª te» zarobkowo, hodziª na zaj�ia i studiowaª panuj¡ nad poi¡giemdo piia przez aªy ten okres dodatkowyh stresów. Gdy Carl uz�szzaª nazaj�ia, moja órka, Carol, przejmowaªa wi�kszo±¢ obowi¡zków. Próz opiekinad ih órk¡ i zajmowania si� domem, równie» ona praowaªa by wesprze¢�nansowe potrzeby rodziny. Jej emojonalne i mentalne wsparie byªo rów-nie wa»ne. Nigdy nie zapomn� rado±i, jak¡ sprawiªo nam ih osi¡gni�ie.Po±wi�ili si� i z �ask¡ Boga ZWYCI��YLI!ÿStarajie si� przede wszystkim zdoby¢ ªask� przez zreformowanie swoihzwyzajów, ogranizanie pragnie« i sublimaj� wy»szej natury. Ka»dy krokzyni nast�pny ªatwiejszym; w tym tkwi wyj¡tkowo±¢ duhowej w�drówki. Zka»dym krokiem ro±nie wasza siªa i ufno±¢ i otrzymujeie o raz to wi�kszeraty ªaski."Po maturze Carl znalazª dobr¡ posad� daj¡¡ mu przyhody, które umo»-liwiªy im zakup domu. Nie mieli oszz�dno±i, lez Bóg to zaªatwiª. Przepro-wadzili si� do nowego domu bez zadªu»enia, bez kosztów �nalizaji i z niskimiodsetkami! Baba jest najwi�kszym praodaw¡. Jego przedsi�biorstwo o»ywia,a ubozne zyski pohodz¡ nie z tego ±wiata!? ? ?We wrze±niu 1984 r. nasz syn Craig o±wiadzyª nam, »e wybiera si� doIndii, aby odwiedzi¢ Sai Bab�. Wiedzieli±my, »e przygotowywaª podró» doAustralii do swoih przyjaióª, lez ta dodatkowa wyprawa do Indii aªkowiienas zaskozyªa.Craig nigdy otwarie nie opowiadaª o swojej wierze i oddaniu Babie. Ist-niaªy one, lez przejawiaªy si� bardzo subtelnie. Nigdy nie uz�szzaª na im-prezy Centrum Sai Baby i zytaª bardzo niewiele z nauk Sai. Cz�sto do Niegopisaª i byªo to dla mnie najmoniejszym sygnaªem, »e w jego ±rodku o± si�±wi�i.Jako rodzie nigdy nie wiemy kiedy Sai zamierza wezwa¢ nasze dziei. Jestto naprawd� sprawa Pana i »adne rodziielskie naiski nie przy±piesz¡ tegoproesu. W wi�kszo±i przypadków mo»e to spowodowa¢ tylko opó¹nienie.Robert i ja wiedzieli±my, »e wªa±nie zaz�ªo si� speªnia¢ nasze marzenie.



136 WIZJA SAIPrzed wej±iem na pokªad samolotu Craig pomahaª r�k¡ na po»egnanie, amój umysª przepeªniªa rodziielska troska i w¡tpliwo±i. Syn nie byª ju» dzie-kiem | byª 26{letnim m�»zyzn¡. Dlazego wi� zuj� si� jak gdyby miaªpi�¢ lat i po raz pierwszy szedª do szkoªy? Czy w ogóle uda mu si� samemuprzej±¢ port lotnizy w Bombaju? Czy dostateznie przygotowaªam go na kul-turalny szok Indii? Czy zdoªa nawi¡za¢ kontakt z Sai Bab¡? Czy podró» tapogª�bi jego zwi¡zek, zy zm¡i? Co poznie, gdy przyjdzie mu zamieszka¢ whalah a±ramu? Jak mªody zªowiek z Ameryki wyhowany w komfortowyhwarunkah, którego praktyznie karmiono ªy»ezk¡, mo»e znale¹¢ si� w In-diah? Robert spojrzaª na mnie, u±miehn¡ª si� i powiedziaª: ÿRito, instynktmaierzy«ski musi to ¯odpu±i¢®!"�wietnie to uj¡ª. Ale jak trudno jest wyª¡zy¢ intelekt maierzy«ski. Caªe»yie sp�dzaie na dbaniu o potrzeby swojego dzieka, a kiedy doro±nie maieprzesta¢. Pami�tam z przezytanej ksi¡»ki, »e matka Sai, Easwaramma, tak»emartwiªa si� o swojego syna. Ona te» miaªa trudno±i z zerwaniem ze swoj¡rol¡ matki.Pierwszy list Craiga przyszedª z Indii w Wigili� Bo»ego Narodzenia. Ro-bertowi obieaªam, »e nie otworz� listu dot¡d, a» nie b�dzie go ze mn¡ w domu.Oboje z nieierpliwo±i¡ zekali±my na wiadomo±i o podró»y Craiga. Ni niemogªo nas uieszy¢ bardziej ni» ten list. Craigowi spodobaªy si� Indie, ªatwoprzystosowaª si� do a±ramowego »yia, a Sai Baba darzyª go miªo±i¡ i uwag¡.U±miehn�ªam si� do siebie | dalej jest karmiony ªy»ezk¡, tyle »e w indyjskimstylu!Równie» Craig otrzymaª nasz pierwszy list w Wigili�. Jego list przynosiªwie±i radosne, a my±my posªali mu smutne. Napisali±my Craigowi, »e jegodziadek umiera na raka. Obok pokoju Craiga mieszkaªa rodzina Alden: Gayle,Sylvia i ih 19{letni syn Chuk. Przyj�li Craiga do swojej rodziny i pomoglimu przstosowa¢ si� do warunków Prasanthi. Wsparli go tak»e pomagaj¡zªagodzi¢ smutn¡ wiadomo±¢ o dziadku.? ? ?W pa¹dzierniku 1984 r. mój ojie odkryª, »e ma raka okr�»niy i w¡troby.Zapowied¹ ±mieri wygl¡daªa na nieszz�sny zbieg okolizno±i. Moi rodzie zapar� tygodni mieli obhodzi¢ 50{t¡ rozni� swojego ±lubu. Zaplanowali±mymsz� i przyj�ie dla rodziny i przyjaióª. Miaª to wi� by¢ zas na radosne±wi�towanie.Lekarz poradziª im odªo»y¢ operaj� do ih rozniy. Moja matka i ojiemusieli wykaza¢ du»o siªy aby prze»y¢ te obhody wobe ±miertelnej horobyTaty. W jaki± sposób poradzili sobie z tym. Siª� zerpali z gª�bokiej wiary wBoga.Kilka dni po urozysto±iah rozniowyh nast¡piªa blokada okr�»niy itrzeba byªo wykona¢ natyhmiastow¡ operaj�. I znów Boskie ustawienie ter-minu. Gdy siedziaªy±my z matk¡ naprzeiwko sali operayjnej, bardzo hiaªy-±my usªysze¢, »e byªa nadzieja. Ale rokowania nie byªy dobre. Ojie miaª rakana jeliie ienkim, w podbrzuszu, jeliie grubym (okr�»niy) i w 50% w¡troby.Na okr�»niy wyst¡piªo bardzo gro¹ne zapalenie i rak byª tak rozwini�ty, »e



RODZINA 137hirurg musiaª wstawi¢ oju sztuzny kanaª wydalania. Jego ±mier¢ byªa tylkokwesti¡ zasu.Min�ªo ±wi�to Dzi�kzynienia28, Bo»e Narodzenie i Nowy Rok. Taty zdro-wie i¡gle si� pogarszaªo : : : jego wielkie iaªo usyhaªo. Nie mógª je±¢ i stara-iª dwadzie±ia jeden kilogramów. Matka tak si� tym przejmowaªa, »e straiªaszesna±ie kilo.Nieustannie wzywaªam Swamiego prosz¡ o odwag� i siª� by mó pomaga¢rodziom w tyh trudnyh dniah. Modliªam si� by, je±li jest to Jego wola,wylezyª mojego oja i daª mate niezb�dnyh siª.Moi rodzie byli oddanymi katolikami i bardzo bliski byª im Jezus. Niemogli zrozumie¢ mojego zwi¡zku z Sai Bab¡ ani samego poj�ia ÿBoga wludzkiej postai", szzególnie w kim± innym ni» Jezus. Gdy mówiªam o SaiBabie, w ih ozah widziaªam strah | zwªaszza u oja : : : milzaªam wi�.W istoie niewiele wiedzieli o Babie ani o moih podró»ah do Indii.Tymzasem, w dzie« Bo»ego narodzenia w Prasanthi, Craig dostaª miejsew przednim rz�dzie. Gdy podszedª Sai Baba, podaª Mu list w którym prosiªSai o pomo dla dziadka. Swami nie przyj¡ª listu ale wykreowaª dla Craigawibhuti i udzieliª mu padnamaskaru.Craig przysªaª do domu z�±¢ tego wibhuti. Przyszªo w poªowie styznia.Po za»yiu wibhuti waga taty ustabilizowaªa si�. U»yli wibhuti poniewa» po-wiedziaªam im o jego udownej uzdrawiaj¡ej moy. Nie mieli ni do straenia| byli w rozpazy.Pewnego popoªudnia w styzniu medytowaªam, gªównie rozmawiaj¡ zBab¡. Wydaªo mi si�, »e sªysz� jak mówi, »e powinni±my z Robertem przyje-ha¢ w maru i na Jego 60{te urodziny29 w listopadzie 1985 r.| Ale» Sai, mój ojie umiera na raka. Jak mam jeha¢ w maru? |powiedziaªam.| Nie martw si�, zaopiekuj� si� twoim ojem | odpowiedziaª gªos.Natyhmiast zaªatwili±my bilety lotnize na 1-szego mara.W lutym mój oie otrzymaª niezwykªy telefon. Dzwoniª hirurg i sugero-waª by tata poddaª si� operaji zszyia okr�»niy i usuni�ia sztuznego prze-wodu wydalnizego. Tata nie widziaª si� z tym hirurgiem od kilku miesi�y,a taki telefon bez uprzedniego kontaktu byª zym± niezwykªym. Uznawszy, »eto znak od Boga, pomodlili si� i postanowili zaryzykowa¢ drug¡ operaj�.Tym razem po operaji lekarz wyraziª optymizm. U±miehaª si� od uhado uha. Powiedziaª, »e okr�»nia wygl¡daªa o wiele, wiele lepiej. Usun¡ªnowotworow¡ naro±l i poª¡zyª jelita. Caªy rak, jak mu si� wydawaªo, zo-staª usuni�ty z okr�»niy. Powiedziaª te», »e nowotwór w w¡trobie, na jeliieienkim i w podbrzuszu hyba byª ªagodny. Kilka dni pó¹niej potwierdziªy totesty. Lekarze byli zdumieni! Zaskozenie byªo tym wi�ksze, »e po tej powa»-nej operaji ojie ju» po ztereh godzinah zuª si� dobrze. Zabrali±my go dodomu po tygodniu, na trzy dni przed odlotem do Indii : : : ÿBoski terminarz".Rzezywi±ie!28W Stanah Zjednozonyh ±wi�to obhodzone w zwarty zwartek listopada (dop.tªum.).29W Indiah obhodzi si� 2{gie urodziny w wieku 1 roku (dop. tªum.).



138 WIZJA SAIW Prasanthi Sai Baba udzieliª nam interview. Wyi¡gn�ªam zdj�ie moihrodziów i spytaªam:| Sai, zy wylezyªe± mojego oja z raka?| No pewnie, »e tak! | odpowiedziaª klepi¡ mnie po pleah.Nigdy nie zapomn� tego wzruszenia, gdy mój Ojie powiedziaª mi, »ewylezyª mojego oja, i to w tak naturalnie ojowski sposób!Miªo±¢ i ªaska Sai Baby rozlaªa si� na »yia moih dziei a teraz ta sama eks-pansywna miªo±¢ si�gn�ªa tak»e »yia moih rodziów. Wielokrotnie zytaªamo udownyh ulezeniah Sai Baby, nie przypuszzaj¡ nigdy, »e pewnego dniaobejm¡ one równie» mojego oja. Jego kruhe, shorzaªe iaªo szybko rozkwi-tªo do porzedniej zdrowej sylwetki. Porównanie wydawaªo si� niewiarygodne;Sai Baba sprawiª, »e jest wiarygodne.Gdy pisaªam ten rozdziaª, mój ojie wªa±nie zako«zyª seri� bada« wszpitalu. Lekarze orzekli, »e promienie X (R�ontgena) nie wykazaªy ni nowegood zasu operaji przed trzema laty. Nie byªo nowyh przerzutów rakowyh!? ? ?Moja órka Joan jest najmªodszym zªonkiem naszej rodziny. Dwa tygodniepo naszym powroie z Indii w 1984 r. miaªa wypadek samohodowy. Joanmiaªa pi�kn¡ twarz i dorywzo praowaªa jako modelka. Wyjehaªa z domurodzinnym samohodem udaj¡ si� do tej wªa±nie pray. Wypadek zdarzyª si�na rogu naszej uliy. Kiedy zakr�aªa przy tym rogu, shyliªa si� by uhroni¢przed przewróeniem si� szklank� wody, która staªa na podªodze. Samohódwymkn¡ª si� jej spod kontroli, uderzyª w sªup, a twarz Joan przebiªa przedni¡szyb�.Sªyszaªam jak j�zy przehodz¡ przez próg. Okropnie krwawiªa z ust.Prowadz¡ j¡ do ªazienki, »eby obmy¢ rany, próbowaªam uspokoi¢ j¡ zapew-niaj¡, »e wszystko b�dzie dobrze. Do Sai posªaªam sygnaª SOS. Z�by nawylot przebiªy jej skór� na brodzie, a aªa twarz byªa mono poi�ta. OhBabo, pomy±laªam, to jej twarz! Obªo»yªam rany lodem i zadzwoniªam dobrata, który jest dentyst¡.Jak powiedziaª mi, »e jego dobry przyjaiel jest najlepszym hirurgiemod operaji plastyznyh w aªym St. Louis. Joan otrzymaªa nadzwyzajn¡opiek�. Ów hirurg przyjehaª do nas do szpitala zostawiwszy swoj¡ przy-hodni� peªn¡ pajentów. Zaªo»ono jej trzydzie±i szwów na ustah, brodzie ipolizku. Sai i hirurg sprawili, »e blizny na twarzy s¡ niezauwa»alne. Dzisiajtrudno uwierzy¢, »e jej twarz byªa w tak opªakanym stanie.Nasz nowy samohód byª kompletnie zniszzony. Gdy zobazyªam samo-hód, zªamany sªup telegra�zny wisz¡y na gaª�zi i zerwane druty telefoniznewokóª samohodu, wiedziaªam, »e znów Sai przyszedª nam z ratunkiem.? ? ?Kiedy Craig wróiª do domu ze swojej pierwszej podró»y do Indii, o±wiad-zyª »e pojedzie z nami na obhody 60{tyh urodzin Sai Baby. Bardzo si�radowali±my, »e na tej szzególnej urozysto±i b�dziemy ze sob¡ mieli syna.



RODZINA 139Craig planowaª pozosta¢ w Prasanthi do ko«a styznia, lez Sai przygotowaªkolejn¡ niespodziank� i zatrzymaª go do maja.Jest to historia miªo±i | ±lub zamierzony w niebie i uªo»ony przez Boga.Jego list przyszedª na poz¡tku styznia 1986 r. Czekaªam z otwariem kopertya» Robert nie wrói z pray. Cieszyªam si�, »e tak zrobiªam, gdy» wie±¢ byªanaprawd� godna wspólnego prze»yia. List zazynaª si� od sªów:ÿDroga Mamo i Tato, proponuj� »eby±ie oboje usiedli, gdy» mam pewnewiadomo±i. Poznaªem dziewzyn�, z któr¡ my±l� si� o»eni¢. To PatriiaNarinesingh, Hinduska z Trinidadu.Po waszym wyje¹dzie z Prasanthi zaprzyja¹niªem si� z Peterem i Malol-mem Narinesinghami, bra¢mi Patriii. Po Bo»ym Narodzeniu Patriia zasko-zyªa brai swoim przyjazdem do White�eld. Nast�pnego dnia przedstawiononas sobie. Caªa ta lila rozpoz�ªa si� od zerwonego, aksamitnego albumu zezdj�iami."Okazaªo si�, »e Craig zrobiª fantastyzne zdj�ia Swamiemu i wªo»yª jedo zerwonego albumu. Zaniósª go na dar±an, a Swami wzi¡ª album, obejrzaªkilka zdj�¢ i pobªogosªawiª go. Craig pokazaª album Patriii, a jej si� on bardzospodobaª. (Wiele miesi�y pó¹niej Patriia powiedziaªa mi, »e album zatykaªdeh, byª boski, fantastyzny i »e sªowa nie oddadz¡ tego, o wówzas zuªa.Zahihotaªam w duhu | to byªy sªowa osoby zakohanej.)Pó¹niej tamtego dnia Craig usiadª pod wielkim dar±anowym drzewem wBrindavanie rozmy±laj¡ o zainteresowaniu Patriii albumem. Postanowiª zro-bi¢ dla niej mniejszy album ze zdj�iami Baby. Nagle, wewn¡trz odezwaª si�gªos Baby:| Nie. Daj jej album, który Swami dotkn¡ª.| Babo, nie mog�. Za bardzo go lubi�! | odpowiedziaª Craig.| Daj jej album, który Swami dotkn¡ª.| Nie miaªbym tak wiele oporów, gdybym miaª da¢ go komu± z naszejrodziny | pomy±laª Craig.| Daj jej ten wielki album; nie opu±i on twojej rodziny | powiedziaªgªos Baby.Craig dopiero o spotkaª t� dziewzyn� i szarpaª si� z tym posªaniem Baby,ale w ko«u po ztereh dniah nieh�tnie posªuhaª. Min�ªo kilka noy pozym Craig obudziª si� i usªyszaª ten sam gªos mówi¡y: ÿNapisz kartk� doSwamiego z pytaniem, zy to jest dziewzyna, któr¡ po±lubisz". Na dar±anieSwami wzi¡ª kartk� i powiedziaª do niego ÿTak".Po tym Craig pomy±laª, »e nadszedª zas by zwierzy¢ si� Patriii. Onarównie» zuªa, »e Craig jest kim± spejalnym lez nie zrobiªaby nizego bezprzyzwolenia Swamiego. Ih ±lub przygotowano w hinduskim stylu.W zasie naszego interview w 1983 r. Sai nie zgodziª si� na wybór ±lubnejpartnerki Craiga i powiedziaª nam, »e znajdzie dla niego dobr¡ dziewzyn�.Craig z�sto modliª si� do niego o »on�, która byªaby wielbiielk¡ | dziew-zyn�, która hoªduje tym samym moralnym warto±iom i która pozostaªabyw domu i opiekowaªa si� ih dzie¢mi. W St.Louis bardzo trudno byªo znale¹¢tak¡ osob�. Na interview w 1984 r. Sai powiedziaª Patriii, »e znajdzie jejdobrego hªopa na m�»a i pobªogosªawiª j¡ darem ±lubnego sari. Wygl¡daªona to, »e Sai przygotowywaª sen� na rozegranie tego aktu w Jego sztue.



140 WIZJA SAIPo przyje¹dzie dziei do domu odkryli±my te», »e obaj ojowie napisali doBaby listy powierzaj¡e Jemu ih dziei | jeden syna, drugi órk�. Pismate przekazano Babie w tajemniy. Rana, ojie Patriii, przez ni¡ wysªaª listw zasie jej ostatniej podró»y. Robert daª swój list Sai podzas dar±anu wlistopadzie, na 60{tyh urodzinah.4{tego lutego Baba wzi¡ª Patrii� i jej najstarszego brata Malolma nainterview. Baba spytaª j¡:| Gdzie jest twój m¡»?| Nie jestem m�»atk¡, ale jest tu hªopie który he si� ze mn¡ o»eni¢ |odpowiedziaªa.Swami zahowywaª si� nizym �iwa odgrywaj¡y rol� oja. Doskonale przy-pominaª mówi¡ego te sªowa oja, którego órka przyhodzi do domu.| Gdzie s¡ twoi rodzie? | dalej pytaª Swami.| Przebywaj¡ w Kanadzie | powiedziaªa Patriia.| Gdzie jest ten hªopie? | spytaª Sai.| Siedzi w dar±anowym rz�dzie.| Jak si� nazywa?| Craig Brue | odpowiedziaªa.| Sk¡d on pohodzi?| Z Ameryki | powiedziaªa Patriia.| Amerykanie s¡ bardzo ¹li. Jedna »ona w tym roku, inna w nast�pnym| i zaraz dodaª | Co on robi?| Che uzy¢ | powiedziaªa.| Co on wie na temat uzenia? Co i mówiª? | dopytywaª si� Baba.Pytania Swamiego i stwierdzenie o Amerykanah bior¡yh o rok inne »onybyªy z pewno±i¡ wystarzaj¡e by przerazi¢ ka»d¡ dziewzyn�. Dla Patriiibyªo to trudne interview, poniewa» nie otrzymaªa »adnej podpowiedzi, a tylkopytania | pytania do przemy±lenia. U±wiadomiªa sobie, »e Baba hiaª byprzyjrzaªa si� swoim wªasnym, prawdziwym uzuiom w zwi¡zku z wyboremCraiga.Swami wyje»d»aª do Madrasu. Wze±nie rano odbyª si� dar±an. Patriiaspó¹niªa si� | byªy ju» tªumy ludzi, ale jakim± szz�±liwym zrz¡dzeniem losudostaªo si� jej miejse na przedzie. Zauwa»yªa, »e tak»e Craig siedzi w przed-nim rz�dzie. �wietnie widziaªa jak Swami podszedª do niego. Craig trzymaªzdj�ie Patriii i siebie. Baba podszedª, wzi¡ª ih zdj�ie i trzymaj¡ w obur�kah patrzyª na nie przez jaki± zas u±miehaj¡ si� przeurozo. Byª to znak,na który Patriia zekaªa | przyzwolenie Swamiego.Tymzasem w domu Narinesinghowie i my stali±my si� najlepszymi przyja-ióªmi za po±rednitwem rozmów telefoniznyh. Wszysy hieli±my pojeha¢do Indii, lez postanowili±my odda¢ si� woli Sai. Wysªali±my do Craiga list itelegram, aby przekazaª je Babie, prosz¡ w nih o pozwolenie przyjehania na±lub. Aby by¢ absolutnie pewnymi deyzji Sai Baby, miaª On powiedzie¢ Cra-igowi lub Patriii: ÿPrzeka»ie rodziom by przyjehali". Craig zabraª nasz listi telegram na dar±an i Swami wzi¡ª je lez nie daª odpowiedzi. Potem Craigpodzas dar±anu zapytaª Go wprost, ale i tym razem nie byªo odpowiedzi.Czekali±my i zekali±my. W ramah Programu Premii dla Cz�sto Podró»uj¡-yh otrzymali±my od linii TWA dwa kupony ze zni»k¡ 50% na dowolny bilet



RODZINA 141lotnizy od St.Louis do Bombaju. Czy byª to znak, »e mamy leie¢, zy testnaszego oddania?Okazaªo si�, »e byª to test. Czy rzezywi±ie ka»de z rodziów oddaªo ihórk� i syna Sai Babie? Pozostali±my w domu, a Sai Baba prowadziª ih,bªogosªawiª ih i zaspokajaª wszystkie potrzeby.Craig poprosiª Swamiego o pozwolenie na po±lubienie Patriii Narinesinghw niedziel�, 27 kwietnia w Katedrze St. Franisa Xaviera w Bangalore. Swamipowiedziaª: ÿTak, tak, jestem bardzo szz�±liwy, bardzo szz�±liwy". Potempobªogosªawiª Craiga pogªaskaniem po gªowie. Tak Patriia, jak i Craig, zostaliwyhowani jako katoliy.Swami, nasz swat, wykonaª wspaniaª¡ pra�. Mówiono mi, »e Sai Babanormalnie nie miesza ras. Lez Patriia ma w sobie wªasiw¡ mieszank� obukultur. Jej matka Rosemary byª katolizk¡, a ojie Rana | Hindusem. Byªawi� obeznana w obu religiah. Urodziªa si� i mieszkaªa w Trinidadzie wZahodnih Indiah. I hoia» jest Hindusk¡, ma ameryka«ski styl »yia i oso-bowo±¢. �wietnie wpasowaªa si� do naszej rodziny | jak dziei�a r�kawizkaz delikatnej skóry.Obie pary rodziów, Rosemary i Rana oraz Rita i Robert, s¡ mieszank¡Wshodu i Zahodu. �lub mi�dzy tymi dwoma rodzinami jest symbolem, syn-tez¡ i synkretyzmem tyh dwóh tak rozbie»nyh kultur. Ih ±lub reprezento-waª prawdziwe znazenie katoliyzmu | uniwersalno±¢. Wielbiiele z aªego±wiata zebrali si� by razem uzestnizy¢ w tej ±lubnej eremonii. Wszysyotrzymali role od re»ysera wszeh±wiata, �ri Sathya Sai Baby. Rihard Kaplo-witz zostaª ojem panny mªodej, a jego dwie sympatyzne órki niosªy kwiatyza par¡ mªod¡. Hinduska para bardzo bliskih przyjaióª, Vanitha i VijayKumarowie, zostali druhn¡ i dru»b¡. Swami trzymaª si� swojego shematu waªej rozi¡gªo±i | nawet towarzystwo na ±lubie reprezentowaªo kombinaj�Wshodu i Zahodu.Byª to pi�kny ±lub. Pa«stwo mªodzi przystrojeni na ±wi�to za±lubin przy-byli do Brindavanu na niedzielne poranne bhad¹any i dar±an. Patriia miaªana sobie swoje kapitalne zerwono{zªote sari, które przed laty pobªogosªawiªSwami. Craig byª ubrany w nowy garnitur z dobranymi butami, koszul¡ i kra-watem po»yzonymi od Vijaya, który nosiª dokªadnie ten sam rozmiar. KiedySwami przyszedª, pobªogosªawiª gªow� Craiga i obie obr¡zki ±lubne okazuj¡swoj¡ rado±¢ emojonalnym westhnieniem i ÿJestem bardzo szz�±liwy, bardzoszz�±liwy"!Msza ±lubna miaªa rozpoz¡¢ si� w poªudnie o godz. 12. Niektórzy z ihprzyjaióª wyrazili »al, »e prowadzili ±piewy bhad¹anów, a w niedziel� ±piewasi� przez aªy dzie«, nie b�d¡ wi� mogli opu±i¢ a±ramu. Pewnie Swami i ihprzewidziaª na urozysto±i, gdy» tym razem sko«zyª bhad¹any o dziesi¡tej idzi�ki temu wszysy przyjaiele mogli przyj±¢ na ±lub. Wielbiiele po±pieszylikwiatami udekorowa¢ ko±ióª.Kiedy dru»ba, dziewz�ta z kwiatami, ojie i panna mªoda szli po wyªo-»onym zerwonym dywanem przej±iu mi�dzy ªawkami, zadzwoniªy ko±ielnedzwony i rozlegª si� ±piew hóru.Wszysy wielbiiele, którzy przyszli elebrowa¢ ih ±lub, przyzynili si� wjaki± sposób do u±wietnienia urozysto±i. Kto± daª ±lubny bukiet, kto± wr�zyª



142 WIZJA SAIkwiaty, kto± dostarzyª wideo, a kto± inny nawet oddaª pann� mªod¡. Fotografpo±wi�iª zas na zrobienie zdj�¢ i wywoªanie wideo. Mªodzi nie mieli pieni�-dzy, wi� Bóg znalazª swoje wyj±ie. Przyj�ie odbyªo si� w wielkim stylu wluksusowym hotelu Windsor Manor w Bangalore. Ka»dy przehodz¡y przedmªod¡ par¡ go±¢ wymieniaª u±iski i skªadaª dobre »yzenia. Stóª bankietowyzastawiono poz�stunkami | wszystko wegetaria«skie, bezmi�sne. Byª to pa-mi�tny dzie«.Po kilku dniah miodowego miesi¡a sp�dzonyh w Madrasie, Craig i Pa-triia odleieli do jej rodzinnego domu, który znajdowaª si� w Edmonton wKanadzie. My z Robertem tak»e pojehali±my tam samohodem na spotkaniez nasz¡ now¡ rodzin¡. Wiele rado±i sprawiª nam fakt, »e rodzie synowejbyli wielbiielami. Wszysy zasiedli±my razem do ogl¡dania na wideo zapisuurozysto±i ±lubnyh, dzi�kuj¡ naszemu Panu Sai za t� ªask�.Byªo tam tak dostojnie i pi�knie, »e a» trudno byªo nam w to wszystkouwierzy¢! Miªo±¢ i ªaska Baby dalee przewy»szaªy nasze ludzkie. Im wi�ejÿodpuszzamy", tym wy»ej wznosi si� Jego miªo±¢!
Prawda jest tym, zego uz�,Prawo±¢ tym, o robi�,Pokój tym, zym jestem,Miªo±¢ jest Mn¡ samym.Wy jeste±ie Moi, a Ja jestem wasz.BABA



WERANDA
W grudniu 1986 r. prze»yli±my wiele radosnyh hwil. Wtedy to, wtym szzególnym okresie, gdy obhodzimy urodziny Jezusa Chrystusa, odwie-dzili±my Bab� po raz pierwszy jako rodzina. Obeni byli nowo»e«y, Craig iPatriia, oraz obie pary rodziów, Narinesinghowie i my z Robertem.W tygodniu poprzedzaj¡ym nasz wyjazd do Prasanthi Nilayam, nasz¡siódm¡ wypraw� do naszego Pana, z�sto wybiegaªam w przyszªo±¢ rozmy-±laj¡ o tej podró»y. ÿCzego ona nas tym razem nauzy? Czy otrzymamyrodzinne interview?" Wspóªuzestnizy¢ w interview z naszymi dzie¢mi i ro-dziami synowej byªoby dla nas wielk¡ rado±i¡. Mieli±my z Robertem pewnepytania, na które hieli±my sobie odpowiedzie¢ z pomo¡ Baby. Nasza naj-mªodsza órka otrzymaªa propozyj� wyj±ia za m¡» i prosiªa Sai Bab� o bªogo-sªawie«stwo i pozwolenie. Sytuaja w pray Roberta mogªa wymaga¢ zmianymiejsa, a ja pragn�ªam wiedzie¢ zy Swami rzezywi±ie hiaª »ebym pisaªa.Problemy te istotnie wymagaªy odpowiedzi, ale gdy zbli»aª si� termin wyjazdu,znów naszªy mnie w¡tpliwo±i o do motywów ozekiwania interview.ÿGdy wielbiiele powierz¡ swoje »yie Bogu i s¡ Mu posªuszni, przejmujeon peªn¡ za nih odpowiedzialno±¢ i dba o takih wielbiieli w najdrobniejszyhnawet szzegóªah". Niezlizon¡ ilo±¢ razy widzieli±my jak ta zasada sprawdzasi� w praktye w naszyh »yiah. Je±li problemy nie zostaj¡ rozwi¡zane oso-bi±ie przez Bab�, na planie zewn�trznym, poprowadzi On nas wedªug swojejwoli gªosem wewn�trznym i okolizno±iami, z jakimi stykamy si� w »yiu.Choia» mieli±my wspaniaªe dar±any i bªogosªawie«stwo byia z naszymPanem oraz dzielenia si� Jego Bosk¡ Obeno±i¡ z zªonkami rodziny, tygodniew Prasanthi szybko umykaªy. Nie otrzymali±my zaproszenia na interview.Nadszedª dzie« powrotu do domu aªej rodziny z wyj¡tkiemRoberta i mnie.My±my mieli jeszze jeden tydzie«. Mahaªam im na po»egnanie z mieszanymiuzuiami niespeªnionego pragnienia interview i jednoze±nie wielkiej wdzi�z-no±i za podró» i udzielan¡ nam uwag� na dar±anah. W pierwszym tygodniunaszego pobytu w Prasanthi obudziªam si� raz z przesªaniem: ÿNie b�dzie dlaiebie interview podzas tego pobytu". Poprzednim razem, gdy sªyszaªam tak¡informaj�, okazaªa si� prawdziwa. Tym razem wi� rzezywi±ie wierzyªam,»e nie b�dzie interview.Nast�pnego dnia po ih wyje¹dzie, na rannym dar±anie Sai Baba powie-143



144 WIZJA SAIdziaª do Roberta ÿGo", o oznazaªo zaproszenie na interview. Nie wierzyªam,gdy zobazyªam jak Robert idzie w kierunku werandy. Po raz pierwszy takzareagowaªam. Wstaªam jednak i tak»e pomaszerowaªam | zaskozona, alebardzo szz�±liwa. Przeie» Swami powiedziaª, »e interview nie b�dzie! Dla-zego zaprosiª nas teraz, gdy rodzina odjehaªa? ÿKto zrozumie drogi Pana?"| pomy±laªam.Swami zaprosiª panie do pokoju interview. Gdy przehodziªam obok Niego,podzi�kowaªam Mu za interview. Uj¡ª moje r�e i uprzejmie, ale stanowzopowiedziaª:| Spotkamy si� pó¹niej.Byªam oszoªomiona i hiaªam usi¡±¢, lez Mataji, peªni¡a sªu»b� porz¡d-kow¡ na werandzie zªonkini sewa dal, powiedziaªa do mnie:| ÿPó¹niej" mo»e oznaza¢ jutro albo kiedykolwiek indziej | i wyprowa-dziªa mnie z werandy.Byª to dla mnie prawdziwy szok : : : W uszah brzmiaªy mi Jego sªowa:ÿSpotkamy si� pó¹niej".Byª to najtrudniejszy spaer mojego »yia. U±wiadomiªam sobie, »e do-si�gªa mnie ta sama karma, jak¡ sprowokowaªam Catherine na naszyh za±lu-binah. Wewn¡trz zapytaªam Sai: ÿCo hesz mi przez to powiedzie¢?" By¢tak blisko interview i zosta¢ odtr¡on¡ w tak rozmy±lny sposób. Za tym musikry¢ si� jaki± konkretny powód. Na swoim ego zuªam druzgo¡y ios mªotaSai. W krótkim odst�pie zasu prze»yªam dwa przeiwstawne doznania emo-jonalne: najpierw rado±¢ pój±ia na interview, a zaraz potem ból odrzuenia.Jak te nasze uzuia w pogoni za pragnieniami skaz¡ w przód i wstez, ni-zym maªpy z drzewa na drzewo. Pozuªam ªzy napªywaj¡e mi do ozu izbieraj¡¡ si� wewn¡trz burz� emoji. Moje ozy po±piesznie szukaªy jakiego±skromnego miejsa do siedzenia. Niekontrolowane publizne okazywanie uzu¢nie jest najlepszym sposobem na zwróenie uwagi Swamiego i zdobyie Jegoaprobaty.Kiedy usiadªam naprzeiwko pokoju interview, zaz�ªam korzysta¢ z inte-lektu by uspokoi¢ moje wzburzone uzuia. Przypomniaªam sobie pouzenieSai: ÿAby uwolni¢ si� od bli¹niazyh wpªywów przyjemno±i i bólu, nale»ywyzby¢ si� ±wiadomo±i iaªa i trzyma¢ si� z dala od egoistyznyh zynów".Powtarzaªam sobie: ÿJeste± Bogiem, a nie iaªem. Zahowaj równowag�, niereaguj na to zdarzenie. B¡d¹ nieprzywi¡zana." Tak wzniosªe porady wypªy-waªy z wn�trza kogo±, kto zuª si� bardzo ludzki i odtr¡ony. To byª Jego ud,»e si� uspokoiªam na tyle, by nie wybuhn¡¢ pªazem i nie zala¢ si� ªzami.Byªam wdzi�zna, a zarazem zaskozona, »e udaªo si� znale¹¢ jaki± ±rodek nazapanowanie nad sob¡.Sai mówi: ÿBowiem Gªos Boga mo»eie usªysze¢ z okoliy waszego seratylko wtedy, gdy j�zyk spozywa, burza uihªa i fale s¡ spokojne". Tak wi�uspokoiªam si� i znów w my±lah zapytaªam:| Co zªego zrobiªam : : : o hesz mi powiedzie¢?| Dwa lata temu powiedziaªem i w medytaji, »eby± napisaªa ksi¡»k�,a ty od sze±iu miesi�y ni nie robisz. Zbyt wiele zasu sp�dzasz z rodzin¡.Powiedziaªem i ju» aby± odª¡zyªa si� od m�»a i »yªa z nim w duhowym maª-»e«stwie. Jesz zbyt du»o, marnujesz zas i energi� i wydajesz zbyt wiele pie-



WERANDA 145ni�dzy. Co si� staªo z moim programem ÿpuªapu dla pragnie«"? |usªyszaªamJego odpowied¹ i natyhmiast poj�ªam, jak Go zawiodªam.| Oh Babo, masz aªkowit¡ raj� | w seru zuªam ból; wewn¡trz roz-mawiaªam z Nim dalej | Wiele razy odrzuiªam Ci� przedkªadaj¡ m�»a,rodzin� i przyjemno±i zmysªowe nad Ciebie. W ostatnih sze±iu miesi¡ahzaniedbaªam si� duhowo. Oh Babo, »aªuj� »e Ci� obraziªam | byªo mismutno i zuªam si� bardzo winna.ÿUiele±nienia miªo±i! Nie zujie si� ¹le, je±li Swami powiedziaª wamszorstkie sªowa. W rzezy samej prawdziwy guru (wielki nauzyiel duhowy)bywa szorstki, gdy jest to koniezne. Zwa»ajie na zwodnizyh jegomo±i,którzy próbuj¡ was oszuka¢ ukrywaniem waszyh wad." Zaz�ªam u±wiadamia¢sobie, »e On osobi±ie daª mi nieoeniony dar uzenia si� i wzrastania poprzezdo±wiadzanie Jego samego. Zaz�ªam przygl¡da¢ si� szzegóªom.Na kilka lat przed obhodami swoih 60{tyh urodzin Sai Baba zainijowaªprogram nazywany ÿPuªap dla pragnie«". Powiedziaª, »e je±li hemy da¢ Muprezent urodzinowy, ma to by¢ zmniejszenie naszyh pragnie«. Nasze pragnie-nia sklasy�kowaª w ztereh kategoriah: po»ywienie, pieni¡dze, energia i zas.ÿJedn¡ z rzezy, która szkodzi nam i naszym krajom, jest lenistwo. Lenistwemoszukujemy nasz kraj i spoªeze«stwo. Musimy panowa¢ nad pragnieniami.Stawiajie sobie puªap dla pragnie«.Pierwsz¡ reguª¡ jest: Nie marnuj pieni�dzy. Trwonienie pieni�dzy jestzªem. Na niepotrzebne podró»e i inne zb�dne rzezy marnuje si� mnóstwo pie-ni�dzy.Druga reguªa mówi: Nie marnotraw zasu. Czas jest Bogiem. Zmarnowanyzas, to zmarnowane »yie. Marnuj¡ zas, marnujemy nasz¡ bosko±¢, naszeboskie moe.Trzeia reguªa to: Nie marnuj po»ywienia. Czwarta za±: Nie marnuj ener-gii. Ludzie z Zahodu trwoni¡ wszystkie te rzezy: trwoni¡ pieni¡dze, trwoni¡zas, trwoni¡ po»ywienie i trwoni¡ energi�. Z powodu takiego marnotrastwaaªe »yie idzie na marne. �yie jest enne, jest peªne bosko±i. My za± sp�-dzamy aªy nasz zas na ogl¡danie zewn�trznego ±wiata."Gdy Swami mówiª mi, »ebym opu±iªa werand�, zuªam jego mo i siª�.Podzas zekania na konie interview, przypomniaªam sobie swoje prze»yie.Nie jestem pewna jak si� to staªo, ale pozuªam »e Sai przekazaª mi z�±¢Swojej energii. Wiedziaªam, »e wyposa»yª mnie w dysyplin� niezb�dn¡ doosi¡gni�ia Jego zamierze«.Zdaªam sobie te» spraw� z ªaskawo±i Jego Boskiego terminarza | Swamiwezwaª na interview Roberta beze mnie w nast�pnym dniu po wyje¹dzie ro-dziny. Prze»ywanie tego samej byªo bolesne; z ogl¡daj¡¡ to rodzin¡, ihwspóªzuie pogª�biªoby jedynie mój ból. Nawet nasze rozzarowania s¡ Jegoªask¡ je±li tylko si� ZATRZYMAMY, POPATRZYMY i POS�UCHAMY |zwróiªam sobie uwag�.Otworzyªy si� drzwi do pokoju interview i zobazyªam szeroko u±mieh-ni�t¡ twarz Roberta. Wielk¡ ulg� sprawiªo mi ujrzenie jego promiennej twarzy.Kiedy szli±my do naszego pokoju, poieszaª mnie:| Nie martw si� Rita; wszystko jest w porz¡dku. Mam od Swamiegopewne wiadomo±i dla iebie, które z pewno±i¡ bardzo i� uiesz¡. Opowiem



146 WIZJA SAIi wszystko w pokoju.Robert opowiedziaª o interview, a ja podzieliªam si� z nim swoim innerview(widzeniem wewn�trznym). Swami przekazaª Robertowi te same informajewewn¡trz swojego pokoju, które przekazaª mnie na zewn¡trz. Sai Baba znówpotwierdziª, »e gªos który sªysz� jest Jego. Tym razem nie b�dzie w¡tpliwo±io do jego polee« | ani nie b�dzie ju» ih w przyszªo±i.Baba hiaª by±my stanowili duhowe maª»e«stwo. Caªe »yie sp�dzili±myze sob¡ wypraowuj¡ bliskie, serdezne stosunki. Teraz, gdy nasze pragnieniazostaªy speªnione, musimy si� od nih odi¡¢. Spotkali±my si�, gdy miaªamszesna±ie lat; od tego zasu stworzyli±my aª¡ sie¢ przywi¡za«.Robert i ja mieli±my poprzeina¢ wi�zy, które nas ª¡z¡ i zamiast tego bar-dziej przywi¡za¢ si� do Boga. Sygnaªem byªo nawet post�powanie Swamiegona werandzie. Rozdzieliª on nas �zyznie. Tym aktem mówiª nam, »e ka»de znas musi samo znale¹¢ Boga. Ka»de z nas miaªo swoje wªasne, indywidualneduhowe przeznazenie.Od zasu naszyh duhowyh za±lubin w dniu 17 kwietnia 1983 r., Babadawaª nam pewne stanowze podpowiedzi. Dwukrotnie podzas tamtego po-bytu powiedziaª Robertowi ÿNie dotykaj". Gdy byli±my tu w 1985 r., kiedy natej»e werandzie zekali±my na interview, Swami spytaª mnie ÿGdzie jest twójm¡»?", a ja wskazaªam na Roberta. Spojrzaª mi wówzas w ozy i powiedziaª:ÿM¡» zy byªy m¡»?" Baba wypowiada tylko kilka sªów, lez przekazuje aªeakapity! Tym razem tak»e zaznazyª nasz duhowy zwi¡zek.W zasie interview tego rana Robert spytaª Bab�:| Co moja »ona powinna zrobi¢ w sprawie jej pisania?Sai bardzo powa»nie popatrzyª na niego i stwierdziª mono:| Twoja »ona powinna pisa¢ | nast�pnie jego gªos przeszedª w sªodyz| Pobªogosªawi� j¡.Pi�¢ lat temu, podzas godziny iszy na konferenji Regionu Centralnego,Sai Baba powiedziaª mi abym napisaªa ksi¡»k� o moih do±wiadzeniah jakowielbiielki. Powiedziaª bym pisaªa o Jego naukah i o tym jak one zmieniªymoje »yie. Umysª zaz¡ª wtedy swoj¡ gr� w¡tpliwo±i. Powiedziaª mi: ÿTomusi by¢ »art. Ty nie potra�sz pisa¢. Jak mo»esz napisa¢ ksi¡»k� skoro nigdynie pisaªa±? Poza tym nie tak znów wiele przezytaªa±!" Zastanawiaªam si�,zy to nie ja sama wymy±liªam sobie to poleenie pisania. W tym wypadkuwin¡ trzeba jednak obarzy¢ nie pragnienie, lez strah. Tak strah, jak ipragnienia, osªabiaj¡ nasze dziaªania i zdolno±i do ih podejmowania.Zaz�ªam pisa¢ i stwierdziªam, »e jest to prawie niemo»liwe. Pisaªam i prze-pisywaªam. Byªy to tylko przeróbki; ÿpompowaªam intelektualne i duhowe»elazo"! Pisanie staªo si� lekj¡ dysypliny, ierpliwo±i i wytrwaªo±i. Byªyto te same ehy, które rozwin�ªam, gdy byªam hora. Gdyby nie byªo tamtejhoroby, w¡tpi� zy mogªabym wysiedzie¢ tak dªugo by pisa¢, a tym bardziejmie¢ do±¢ na to ierpliwo±i. Ale nawet wtedy i¡gle nie miaªam pewno±i odo autentyzno±i owego przesªania.W 1986 r. podzas pobytu w Indiah napisaªam do Baby kartk� zÿTak/Nie", aby potwierdzi¢ tamto przesªanie dane mi w medytaji. Na dar-±anie Swami nie hodziª w pobli»u mnie, ale zobazyª moj¡ kartk� i spejalniepodszedª i j¡ wzi¡ª. Odpowied¹ byªa wi� ÿTak". Napisaªam kilka artykuªów,



WERANDA 147które zostaªy opublikowane w pismah Sai. Domy±laªam si�, »e byª to spo-sób Sai na zah�enie mnie. Nie ªatwo byªo opanowa¢ t� now¡ umiej�tno±¢.Kosztowaªo mnie to wiele wysiªku. Wydaje si�, »e im jeste±my starsi, tym bar-dziej opieramy si� zmianom, lez s¡dz� »e w zasadzie ten opór lepiej nazwa¢lenistwem. Nauzenie si� nowej umiej�tno±i albo zmiany harakteru wymagaenergii. Im jeste±my starsi, tym mniej mamy energii. �atwiej jest pozosta¢takim, jakim si� jest, i si� nie zmienia¢.W ko«u wzi�ªam si� za pisanie ksi¡»ki, miotaj¡ si�, ale stopniowo na-bieraj¡ wprawy. Ci¡gle mówiªam: ÿSai, Ty± Wykonaw¡, nie ja. Ja jestemTwoim instrumentem". Mijaªy miesi¡e, lez robiªam pewne post�py. GdyCraig i Patriia przyjehali do domu z Indii w maju 1986 r. by z nami za-mieszka¢, przerwaªam pisanie. Tak wi¡gn�ªam si� do spraw rodzinnyh, »ena pisanie ÿnie miaªam zasu". Znalazªam sobie wytªumazenie na odªo»enietego.ÿGdy otrzymujeie jak¡± pra�, powinni±ie wkªada¢ w ni¡ sere i dusz�i wykonywa¢ j¡ najszzerzej i najo�arniej, jak potra�ie. We¹ie dla przy-kªadu osob�, której poruzono zasadzenie drzewek i zrobienie sadu. Je±li wy-kona swoj¡ pra� wkªadaj¡ w ni¡ aªe sere, ro±liny dobrze si� przyjm¡, aogród stanie si� pi�knym sadem. Kiedy Swami przyjdzie zobazy¢ ogród i b�-dzie szz�±liwy ze stanu ro±lin, wtedy rado±¢ Swamiego stanie si� ªask¡ jak¡obdarzy t� osob�, a b�dzie ona ¹ródªem wielkiego szz�±ia tej jednostki."Umysª jest przewrotny. Lubi usprawiedliwia¢ swoje zahowanie. Ja swojeusprawiedliwiaªam niepewno±i¡.Posªania, które przyhodz¡ od gªosu wewn�trznego s¡ tak subtelne, »e h�t-nie je ignorujemy albo dyskredytujemy jako nieprawdziwe | szzególnie, gdys¡ niewygodne z punktu widzenia naszego bie»¡ego stylu »yia i wymagaj¡solidnego wysiªku.Powiedzonko Baby na werandzie ÿm¡», zy byªy m¡»" mo»na byªo te»zinterpretowa¢ jak niewinny »arik Boga i zignorowa¢ Jego sªowa. Lez ÿbyªym¡»" w j�zyku angielskim (has been husband) mo»e oznaza¢, »e Robert nieprzestaª by¢ moim m�»em i b�d� mu sªu»yªa jako obowi¡zkowa »ona, lez niemiaªam ju» o nim my±le¢mentalnie jako o moim m�»u. Mentalnie moje my±linale»¡ do Boga.Szzegóªowe wylizanie moih bª�dów mo»e pomó niektórym zytelnikomunikn¡¢ zrobienia takih samyh pomyªek w przyszªo±i, a mnie przypominaby nie powtórzy¢ starego shematu zahowa«. Nauzyªam si�, »e Sai Babapodsuwa nam subtelne podpowiedzi, a Jego »arty z�sto s¡ bardzo powa»ne.�adne sªowo, które wypowiada do nas nie jest na pró»no | przekazuje namjakie± posªanie. Nasz¡ spraw¡ jest zrozumie¢ to i wprowadzi¢ w »yie. Jest Onªagodny i traktuje bardzo fair. Dwukrotnie mnie ostrzegª: zarówno posªaniewewn�trzne w medytaji jak i przyj�ie kartki z ÿTak/Nie" na dar±anie mówiªy,»e mam pisa¢. Za trzeim razem podj¡ª dziaªanie. Wierzie mi, dopiero zatrzeim razem Jego posªanie naprawd� do mnie dotarªo. T� sam¡ metod�mo»emy stosowa¢ wobe naszyh dziei uz¡ ih wªa±iwego post�powania.Nadszedª zas bym przyjrzaªa si� swojemu l�kowi przed pisaniem. Strahmo»e wej±¢ tak gª�boko i trwa¢ w iszy, nizym ªód¹ podwodna, »e trudno jestgo z powierzhni rozpozna¢. Jednak on tam siedzi i mo»e zagrozi¢ bezpieze«-



148 WIZJA SAIstwu i osªabi¢ wszystkie nasze uzuia.Zawsze zuªam si� intelektualnie niepewna z powodu dawnego zaprogra-mowania. ÿJestem tylko gospodyni¡ domow¡" | mawiaªam; znaie to po-wiedzenie. Pierwszy, jak pami�tam, przyzynek do intelektualnego kompleksuotrzymaªam w ±redniej szkole od nauzyielki literatury. Powiedziaªa mi ona,»e nigdy nie nadam si� na ni innego ni» maª»e«stwo. Jej uwaga storpedowaªamoj¡ ªód¹ podwodn¡ wyobra»enia o wªasnyh intelektualnyh mo»liwo±iahi pogr¡»yªa j¡ nieo. Przez lata intelektualne pogn�bianie trwaªo i ostatezniezatopiªo ªód¹ peªn¡ strahu. Dalej ju» nie mogªa pªywa¢. Teraz, na tym etapiemojego rozwoju, byª zas wyi¡gn¡¢ stary wrak z jego zatopionym skarbem iznów przystosowa¢ go do pªywania. Duhowy rozwój nast�puje przez ozysz-zenie naszej wewn�trznej ja¹ni z l�ków, przes¡dów, pragnie« i nienawi±i.ÿEgo jest tym, o nie pozwala wam zbli»y¢ si� do Boga. Jeste±ie uie-le±nieniami boskiej atmy. Nie paªajie »¡dz¡ uznania i szaunku u innyh;pragnijie razej zdoby¢ ªask� Pana."Sai mówi: ÿSze±¢ wrogów zªowieka w»era si� w sam jego rdze«, zagnie»-d»aj¡ si� w gª�biah jego ±wiadomo±i. To demony, które nale»y zabi¢. S¡ to:»¡dza, gniew, hiwo±¢, przywi¡zania, pyha i zªa wola." Potrzeba znaznejenergii, by utrzyma¢ te negatywne ehy w naszej pod±wiadomo±i. Gdy zo-stan¡ uwolnione, tamta energia mo»e zosta¢ wykorzystana na rozwijanie wy»-szej ±wiadomo±i. Im wi�ej ±miei zrzuimy, tym b�dziemy l»ejsi na duhow¡podró».Nie miaªam peªnej wiary w mój wewn�trzny gªos, poniewa» strah i pragnie-nia osªabiaªy moj¡ ufno±¢ w intuiyjn¡ natur� wewn�trznego Boskiego gªosu,poniewa» w¡tpiªam zy gªos mówiª do mnie z pozyji ÿ ja", zy ze stanowiskaÿ jeste±my Bogiem".Ego domaga si� hwilowyh przyjemno±i i kusi zmysªy. Nasze pragnienieprzyjemno±i przesªania jeszze delikatny gªos Boga. Nasze ego jest tak mone,»e wewn�trzny gªos mo»e by¢ sªyszany jedynie w hwilah iszy pomi�dzybombardowaniami pragnieniami przez umysª. Medytaja jest prób¡ stworzeniaprzestrzeni iszy, w której mo»na usªysze¢ ten ÿsªaby jeszze gªos".Wszysy do±wiadzyli±my spotkania z gaduª¡ i wiemy jak trudno jest doj±¢do pojedynzego sªowa, nie mówi¡ ju» o zdaniu. Gaduªa he porozumieniatylko w jedn¡ stron� i nie interesuje go, ani nie jest ±wiadomy, »e wy maieo± do dodania. Analogiznie jest z naszym ÿgaduª¡ ego" i gªosem Boga. Je±lilubiie matematyk�, mo»na to uj¡¢ w form�: silne pragnienia = mniej Boga;mniej pragnie« = wi�ej Boga.Gªos atmy staje si� silniejszy i wyra¹niejszy w miar� jak ego zazyna uzy¢si� swojej pierwszoplanowej funkji | zwraania si� do wn�trza, do Boga, popouzenia w sprawie wszystkih dziaªa«.ÿNie nale»y podejmowa¢ »adnyh dziaªa« maj¡yh na elu wywy»szeniesiebie; intelekt i emoje musz¡ zosta¢ spo»ytkowane na objawienie mieszka«asera, atmy; ka»dy zyn powinien by¢ dokonywany szzerze, z miªo±i¡, bezpragnienia zdobyia osobistyh zysków, sªawy albo innyh korzy±i. Przedewszystkim sªuhajie gªosu Boga wewn¡trz was. Gdy tylko zªowiek zaznierozwa»a¢ zªy zyn, gªos ten ostrzega, protestuje i doradza zaniehanie." : : :ÿTera¹niejszo±¢ jest wynikiem przeszªo±i, lez jest to tak»e zarodek przyszªo-



WERANDA 149±i."Im wi�ej praktykujemy i ufamy gªosowi Boga, tym wi�ksz¡ mamy pew-no±¢. Jest On doskonaªym nauzyielem; pomógª mi odrzui¢ niektóre zasªonyi wyzby¢ si� w¡tpliwo±i. Jego gªówne dla mnie posªanie jest jasne: zaufaj swo-jemu wewn�trznemu gªosowi i post�puj zgodnie z nim. Gdy uz� si� na moihbª�dah przeszªo±i i stosuj� wiedz�, któr¡ mi przekazaª, przyszªo±¢ przyniosiowoe dla Boga.Robert przebieg swojego interview opowiadaª powoli, gdy» hiaªam ka»dyszzegóª zahowa¢ w pami�i. Sai zgodziª si� na ±lubnego partnera naszejnajmªodszej órki Joan. Miaªa dziewi�¢ lat, kiedy po raz pierwszy usªyszeli±myo Sai Babie, i przez wszystkie te lata krytyznie odnosiªa si� do Baby. Od kiedyjej brat, Craig, którego podziwia, pojehaª do Indii i otwarie wyznaª swojeoddanie Sai Babie, wydawaªo si� »e Joan jest nieo bardziej podatna.Przed naszym wyjazdem do Indii, przyszªa do mnie ze zdj�iem swojegohªopa i siebie, pytaj¡ zy nie zawiozªabym go Sai, aby On zatwierdziª ±lub.T¡ niespodziank¡ byªam kompletnie zaskozona, ale te» zahwyona. Byª tokrok we wªa±iw¡ stron�. Wygl¡daªo na to, »e Sai zastawiaª ju» na ni¡ swojesidªa.Pami�tam jak wybuhªa oburzeniem, gdy powiedziaªam jej, »e Sai Babazeswataª Craiga i Patrii�.| Jak on mo»e j¡ po±lubi¢ znaj¡ j¡ zaledwie kilka miesi�y? | pytaªa| Jak miaªby j¡ pozna¢? Craig musiaª oszale¢. Jest przeie» Hindusk¡ ireprezentuje tak bardzo ró»n¡ kultur� od naszej. Jak ona znajdzie si� w±ródprzyjaióª Craiga? Nie mog� uwierzy¢, »e to robi | wyra»aªa swoje obawy obrata.Odpowiedziaªam jej prosto:| Ufam w rozs¡dek twojego brata, Joan, ale najwa»niejszym faktem, októrym nale»y pami�ta¢ w zwi¡zku z tym ±lubem jest to, »e Sai Baba jestBogiem. Skoro Sai zgadza si� na to maª»e«stwo, to znazy »e b�dzie onoabsolutnie najlepsze dla ih duhowego rozwoju. Joan, nie mo»esz pój±¢ poaprobat� wy»ej ni» do Boga.Joan nieierpliwie ozekiwaªa na spotkanie z now¡ siostr¡, Patrii¡. Po-z¡tkowo zaakeptowaªa j¡ formalnie, ale ju» wkróte stali si� dobrymi przy-jaióªmi. Jestem pewna, »e motywem Joan do szukania rady u Sai byªo dopa-sowanie harakterów Craiga i Patriii.Sai Baba przez aªy dzie« podsyªaª do drzwi naszego pokoju wielbiieli.Ale gdy po wiezornym dar±anie nastaª zmrok, pozuªam skutki dzisiejszegowydarzenia. Dªu»ej nie potra�ªam powstrzyma¢ ªez. Odtr¡enie Swamiegoznazyªo wi�ej ni» mogªam wytrzyma¢. Ludzka dezaprobata zy odrzue-nie ju» nigdy nie b�d¡ miaªy takiego samego na mnie wpªywu, jak kiedy±, wprzeszªo±i. Boska odmowa jest jedyn¡, któr¡ powinni±my si� przejmowa¢.Patrz¡ wstez, u±wiadamiam sobie, »e Sai pokazaª i nauzyª nas zego±z udowno±i Jego Wszehobeno±i. Zabraª Roberta do pokoju interview isªowami i gestami przekazaª mu posªania. Mnie za± zostawiª na zewn¡trz,na plau dar±anowym i przekazaª mi te same przesªania drog¡ wewn�trznegopostrzegania. Nasza wspóªpraa, wzajemne zaufanie i miªo±¢ pozwoliªy namodzu¢ i do±wiadzy¢ Jego To»samo±i.



PRASANTHI NILAYAM
BOSKI DYSKURSW Prasanthi Nilayam ka»dy dzie« jest dniem ±wi¡teznym; ka»dy dzie«jest ±wi�ty. Jest to | jak mówi porzekadªo | ÿWiezna rado±¢, wiezna zie-le«".To Nilayam (miejse pobytu) jest ÿpra±anti" Nilayam. Jest to miejse naj-wy»szej postai ±anti (spokoju), pra±anti. W rzezywisto±i wy sami jeste±ie,ka»de z was jest pra±anti nilajam. Oto dlazego bardzo z�sto zwraam si�do was ÿ±antiswarupalara!" Moim elem jest przypomnienie wam, »e wasz¡prawdziw¡ natur¡ jest ±anti, opanowanie, spokój, ªagodno±¢, nieprzywi¡zanie.Nie mo»eie doby¢ ze swojego wn�trza zego±, zego tam nie ma, nieprawda»?Zatem spokój musi si� znajdowa¢ tam, gª�boko wewn¡trz was, jako rdze« waszejistoty. Jest to dojrzaªo±¢ owou, sªodyz wypeªniaj¡a dojrzaªy owo.Prasanthi Nilayam, jak zauwa»yli±ie, nie jest odgrodzone ±ian¡. Jest tak,jak by¢ powinno; w ten sposób ludzie bez przeszkód przyhodz¡ do Pana z ró»-nyh kierunków. Ale mamy tu bramy! Osoby id¡e t¡ drog¡, która skr�aprzed Nilayam, jak wszysy inni s¡ obarzeni odziedzizonymi pobudkami i na-bytymi zwihni�iami harakteru. Popyhaj¡ ih pragnienia i pogania sze±io-rzemienny biz »¡dzy. Przest�puj¡ bram� dopiero wtedy, gdy ju» ih nie przy-tªaza tamoguna, to jest gdy ih kurtyna uªudy zostaje nieo uhylona. Dalejid¡ do Nilayam przez drug¡ bram�, gdzie ih uwag� przykuwaj¡ imponuj¡ybudynek, portyk i statua | wszystko to bardziej przemawia do podwy»szonejPasji. Ale i to odpada, gdy wst�puj¡ do Hali, gdzie Czysta jako±¢ przytªazaumysª obrazami, �gurami, bhad¹anami, namawali (litaniami imion) itd.Prasanthi Nilayam jest o±rodkiem post�pu duhowego dla aªego ±wiata.S¡ tutaj wielbiiele z ro»nyh krajów, dlatego aªy ±wiat b�dzie mówiª o naj-mniejszym bª�dzie lub uhybieniu, jakiego si� dopu±iie. Wasze zahowaniemusi by¢ przykªadowe | ka»dy kraj musi zerpa¢ z was nauki. Fundamentmusi by¢ niezawodny; musiie by¢ silni i wytrwali, szzerzy i bezpo±redni. Niepowinni±ie te» popada¢ w pró»no±¢ dlatego tylko, »e±ie zostali wybrani dosprawowania wªadzy nad innymi.Do Prasanthi Nilayam przyhodz¡ ludzie w ró»nym wieku, w ró»nym staniezdrowia i zamo»no±i, o rozmaityh poziomah wyksztaªenia i inteligenji. To150



PRASANTHI NILAYAM 151Prasanthi Nilayam jest tak»e shronieniem dla tyh wszystkih, którzy nie maj¡dok¡d pój±¢. Nikogo nie traktujie jak obego. Pami�tajie, »e wszysy Mniemaj¡ za obro«� i wspieraj¡ego. Wobe nikogo nie okazujie gniewu, zªej woli,zawi±i albo pyhy. B¡d¹ie skromni, miejie wiar� w ludzk¡ dobro¢.W rzezywisto±i sam ±wiat jest zasadnizo Prasanthi Nilayam. Ch� byka»de z was w tym okresie pobytu tutaj przetransformowaªo si�, by±ie zanosiliatmosfer� Prasanthi Nilayam gdziekolwiek si� udaie, poniewa» nie mo»eie »y¢szz�±liwie w ±rodowisku, które nie rozsiewa woni miªo±i i pokory, dysyplinyi opanowania. W sposób naturalny b�dzieie starali si� uzyni¢ miejse, gdziesi� znajdzieie i otazaj¡yh was ludzi troszk� bardziej uduhowionymi ni» bylidot¡d.Temu Prasanthi nie nale»y szz�dzi¢ zi. Wykorzystujie wasz pobyt tutajnajlepiej jak potra�ie. Nie zlekewa»ie tej szansy. Przybywaie tutaj wydaj¡du»o pieni�dzy i nara»aj¡ si� na wiele kªopotów, a jednak nie uzyie si� ±ie»kiduhowej by rozwin¡¢ si� do postai pahn¡yh darów godnyh zªo»enia u StópPana. Zmysªy musz¡ zosta¢ okieªznanie i przekszataªone w posªuszne sªugiduha.Na przykªad, nalegam na isz�. Mówie mniej, mówie iszej, gdy musi-ie mówi¢. Swoimi zmartwieniami, potrzebami i problemami nie bombardujieuszu tyh, którzy przybyli tu ze swoimi toboªkami podobnyh rzezy. Zmuszaieih do wysªuhiwania i poieszania siebie. Nie przeszkadzajie swoj¡ gªo±n¡mow¡ tym, którzy medytuja, albo zytaj¡, albo pisz¡ Imi� Boga.Je±li mo»eie, medytujie i wy; zytajie duhowe ksi¡»ki, piszie Imi� Panaw iszy swojego zak¡tka. Je±li tego nie mo»eie robi¢, to przynajmniej nie prze-szkadzajie tym, którzy to robi¡. Zah�ajie siebie nawzajem do maszerowania±ie»k¡ Boga.Mo»eie znajdowa¢ si� na obszarze Prasanthi Nilayam, ale je±li bardziejmartwiie si� o swoje �zyzne potrzeby i wygody ni» o modlitewne paiorki imedytaj�, wasz pobyt idzie na marne. Nie zrobiie »adnego post�pu. Powiewa-nie pªomieniem kamforowym na konie sesji bad¹anowej ma wam przypomnie¢,»e wasze zmysªowe »¡dze musz¡ zosta¢ wypalone, tak by nie pozostaª »aden ih±lad. Swoje ÿja" musiie zªo»y¢ Bogu w o�erze jako istoty poª¡zone z JegoChwaª¡.W tym Prasanthi Nilayam obowi¡zuj¡ tak»e pewne ogranizenia, pewnetryby po»yteznego sp�dzania zasu, które poleam. Wszysy, którzy tu przy-je»d»aj¡ | tak i na dªugoterminowe pobyty, jak i nowoprzyjezdni | musz¡si� im podporz¡dkowa¢. Widzieli±ie Mnie, przebywali±ie tutaj i sªuhali±ietyh dyskursów. Pytam jaki jest z tego po»ytek? Mo»e wraaie niezmienieni,niewzruszeni.Psy nie gryz¡ trziny ukrowej, lez poszukuj¡ ko±i. �miertelniy, którymtra�ª si� zªy los, wyofuj¡ si� gdy mówi si� o dobroi, duhowej dysyplinie isamorealizaji. Lez wy musiie wznie±¢ si� do zystszego powietrza »yia du-howego, odsun¡¢ si� od slumsów i boznyh ±ie»ek i autostrad¡ podró»owa¢do Boga. Zawsze rozmy±lajie o Chwale Boga, wtedy b�dzieie ja±nieli w tejChwale. Trzymajie si� Prawdy, gdy» jest to najpewniejszy ±rodek na usuni�-ie strahu z waszyh ser. Miªo±¢ mo»e wzrasta¢ tylko w seru podlewanymPrawd¡.



152 WIZJA SAIS¡ w Nilayam ludzie, którzy przebywali tu przez dwadzie±ia, pi�tna±ie,dziesi�¢ lat i przez podobnie dªugie okresy, lez postarzaªy si� tylko ih iaªa,a pragnienie sewy (sªu»by) nijak nie wzrosªo. �yie w Prasanthi Nilayammo»e pogª�bi¢ wiar� w ±ie»k� Sewy prowadz¡a do zbawienia. Oto zasad-niza postawa. Wasz osobisty przyzynek do sewy mo»e by¢ maªy. Mo»eienie otrzyma¢ szansy uzestnizenia w jakim± olbrzymim przedsi�wzi�iu sªu-»ebnym, z którego mog¡ skorzysta¢ miliony; mo»eie podnie±¢ kulaw¡ owiezk�,albo przeprowadzi¢ niewidome dzieko przez ruhliw¡ drog�. Ohotniza praaw Nilayam jest równie» aktem oddawania zi.Nie udawajie nizego ani nie traktujie innyh protekjonalnie. Je±li po-wieie po prostu ÿNie rozmawiajie gªo±no" albo zwróiie uwag� w podobnieobesowy sposób, oznaza to »e traktujeie ludzi z pogard¡. Oni jednak zasªuguj¡by powiedzie¢ im dlazego. Powiedzie im, »e isza jest pierwszym szzeblem nadrabinie duhowej dysypliny, »e to znak rozpoznawzy Prasanthi Nilayam, »emusz¡ nauzy¢ si� zyni¢ Prasanthi Nilayam z ka»dego miejsa, gdzie si� znaj-duj¡. Gªo±na rozmowa przeszkadza tym, którzy praktykuj¡ powtarzanie ImieniaBoga, albo medytaj�, albo modlitw� na ró»a«u. Taki haªas prowokuje dalszyhaªas.Nie »ywie zbytniego przywi¡zania do rzezy tego ±wiata, które dogadzaj¡pragnieniom zmysªowym i potrzebom iaªa. Przyjdzie taka hwila, »e b�dzie-ie musieli odej±¢ z pustymi r�kami, pozostawiaj¡ wszystko o±ie praowiiezgromadzili i dumnie nazywali swoim wªasnym. Osoby, które mieszkaj¡ w Pra-santhi Nilayam, jak równie» i, którzy przybywaj¡ tu na krótko, posiadaj¡ tu-ziny torb, pudeªek i toboªków, lizne nazynia rozmaityh rozmiarów | niemali�»arówka garnków i nazy«. Ale popatrzie na obenyh tu wielbiieli amery-ka«skih. Przyjehali przez oeany i kontynenty, tysi¡e kilometrów z walizk¡,pledem i blaszakiem. Wy sp�dzaie wi�kszo±¢ zasu na martwieniu si� o swojerzezy, które nagromadzili±ie.Nalegam na pi�¢ punktów dysypliny dotyz¡ej staªyh mieszka«ów Pra-santhi Nilayam. Opowiem wam o nih poniewa» wasze domy i wioski musz¡zosta¢ przeksztaªone w Prasanthi Nilayam. S¡ to:1. Cisza. Jest to pierwszy krok duhowej dysypliny, który zyni nast�pneªatwymi. Sprzyja ona samokontroli, zmniejsza prawdopodobie«stwo gniewu,nienawi±i, zªo±liwo±i, zahªanno±i i pyhy. Ponadto, Jego Kroki mo»eieusªysze¢ tylko gdy isza panuje w waszyh umysªah.2. Czysto±¢. Jest to wej±ie do Pobo»no±i. Je±li pragnieie w waszyhserah osadzi¢ Boga, wówzas zasadniz¡ spraw¡ jest wewn�trzna i zewn�trznazysto±¢.3. Sªu»ba. Sªu»ba hroni was przed ierpieniem jakiego doznajeie, gdy inniierpi¡. Poszerza ona wasze widzenie, poszerza ±wiadomo±¢, pogª�bia wspóª-zuie. Wszystkie fale istniej¡ na tym samym morzu, pohodz¡ z tego samegomorza i zlewaj¡ si� z tym samym morzem. Sewa uzy was monego trwaniaw tej ±wiadomo±i.4. Miªo±¢. Nie kalkulujie skutków, efektów i odpªaty. Miªo±¢ wzywa;Miªo±¢ odpowiada. Miªo±¢ jest Bogiem | »yjie w Miªo±i.5. Brak nienawi±i. �adnego stworzenia nie nale»y traktowa¢ jako kogo±mniej warto±iowego, niewa»nego albo jako rzezy któr¡ mo»na wykorzysta¢.



PRASANTHI NILAYAM 153Ka»de wypeªnia przydzielon¡ sobie rol� w spektaklu wyre»yserowanym przezWszehmog¡ego. Nie lekewa»ie, nie obra»ajie ani nie ra«ie »adnej istoty,poniewa» On jest w ka»dej i wasze lekewa»enie staje si� ±wi�tokradztwem.Niektórzy my±l¡, »e dysyplina w Prasanthi Nilayam dotyzy tylko geogra-�znyh grani tego obszaru i dlatego poza bram¡ mo»na o niej zapomnie¢.Caªy ±wiat musi wygl¡da¢ jak Prasanthi Nilayam | nie tylko te konstrukjez kamienia i ementu. W rzezy samej, ±wiat w swej istoie jest PrasanthiNilayam. Niestety, zªowiek z powodu swojej ignoranji i perwersji zepsuª go iprzeksztaªiª w jaskini� przest�pstw i nienawi±i.Jest to wªa±nie powód, dla którego w Prasanthi Nilayam mamy pewn¡ dys-yplin�, któr¡ powinni±ie przestrzega¢. Zahowywanie iszy jako krok w dysy-plinie duhowej, jakiej uzyie si� tutaj i praktykujeie gdziekolwiek pójdzieie,jest najpot�»niejsz¡ z tyh reguª. Polea si� wam po±wi�a¢ zas na medytaj�,albo modlitwy z ró»a«em, b¡d¹ ihe powtarzanie Imienia Boga, bowiem w±wieie zewn�trznym nie mo»na znale¹¢ pokoju i rado±i. S¡ to skarby spozy-waj¡e w ukryiu w wewn�trznym ±wieie zªowieka. Gdy raz zostan¡ odkryte,zªowiek ju» nigdy nie mo»e by¢ smutny albo podnieony.Dobrze przyswajajie sobie reguªy ustalone dla wszystkih, którzy pragn¡przebywa¢ w Prasanthi Nilayam. Reguªy te s¡ dla waszego dobra. Gdziekol-wiek jeste±ie, mo»eie z tego miejsa zrobi¢ Prasanthi Nilayam. Sta«ie si�udziaªowami w Mojej Historii. Nie odhod¹ie ode Mnie zbyt daleko. Blisko±¢zdobyli±ie dzi�ki zasªugom zgromadzonym w wielu »yiah. Je±li przerwieieten kontakt i odejdzieie, przyjdzie zas »e b�dzieie ªka¢ za bram¡ krzykiem bªa-gaj¡ o wpuszzenie. Uwolnijie si� od niem¡dryh iluzji i w¡tpliwo±i, b¡d¹iewolni od niegustownyh pragnie« a Ja przyjm� was w siebie.Do tego Prasanthi Nilayam przyhodz¡ ludzie ze wszystkih zak¡tków±wiata, na wszystkih poziomah rozwoju, ze wszystkimi rodzajami problemów,dotkni�i wszystkimi rodzajami bólu i smutku, inspirowani wszystkimi typamipobudek. Jest to warsztat, do którego tra�aj¡ na napraw� lub remont kapitalnyuszkodzone umysªy i sera. W wi�kszo±i warsztatów sªyha¢ stukot mªotówi kóª, warkot silników i brz�k ªa«uhów. W tym warsztaie musi by¢ sªy-ha¢ tylko szept Imienia Boga. Samohody wyje»d»j¡ st¡d jak nowe, z nowymiz�±iami i ±wie»ym lakierem, i je»d»¡ bezgªo±nie i bezawaryjnie wiele, wielekilometrów. Ludzie powinni rozpozna¢ w tym miejsu tak»e warsztat dla osób,które ustaªy w w�drówe, s¡ znu»ene, albo s¡ tu» przed rozpoz�iem dªugiejpodró»y.Wykorzystajie wi� do maksimum t� ±wi�t¡ atmosfer�, t� wyborn¡ okazj�,te drogoenne dni. Z ka»dym wdehem wypowiadajie imi� Boga, z ka»dymwydehem wypowiadajie imi� Boga. �yjie w Bogu, dla Niego, z Nim.Popularna przy±piewka w telugu mówi: ÿBrindawan jest dla ka»dego, Go-winda nale»y do wszystkih". Podobnie te», Prasanthi Nilayam nale»y do ka»-dego, Baba nale»y do wszystkih. | SATHYA SAI BABA



DROGA DO DOMU
Byª to mój po»egnalny dar±an. Siedziaªam w jednym z tylnyh rz�dówgdy przehodziª obok ignoruj¡ moj¡ obeno±¢. W duhu szeptaªam:| Prosz�, spojrzyj w moj¡ stron�.| Nie. Tak jest lepiej | usªyszaªam odpowied¹.Pozuªam jak tama otwiera swoje ±luzy a zujniki ªez wszzynaj¡ alarm.Chiaªam si� rozpªaka¢, ale zamiast tego postanowiªam odi¡¢ si�, okaza¢ nie-przywi¡zanie. Sai mówi: Nieprzywi¡zanie jest po±wi�eniem.Sko«zyli±my pakowanie rzezy i zaz�li±my shodzi¢ po shodah. Staªatam Phyllis Krystal. Powiedziaªam do niej:| Phyllis, przez ostatnie dwa dni miaªam odzuie, »e Sai Baba he by±myposzli posªuha¢ odzytu z Ksi�gi Bhrighu. Powiedziano mi, »e masz adres.Wzoraj wiezorem przed snem poprosiªam Sai by przed odjazdem przysªaªnam Phyllis, je±li he by±my tam poszli. I oto jeste±!Poszli±my po adres do jej pokoju. Zauwa»yªa, »e podró»owaªa tu ju» kil-kakrotnie, ale po raz pierwszy zabraªa ze sob¡ ten adres i kilkakrotnie o«proszono.Poniewa» niewiele wiedziaªam o tyh odzytah li±i palmowyh, poprosi-ªam j¡ o wyja±nienia. Wszystko wskazuje na to, »e przed 5000 lat »yª m�drzeimieniemBhrighu, który podzas transu otrzymaª wiedz� przepowiadaj¡¡ losyniektóryh ludzi. Spisaª to na wielu tysi¡ah li±i palmowyh. Ksi�ga ta niezawiera nazwisk wszystkih, lez tylko tyh ludzi, którym przeznazone jestprzyj±¢ do opiekuj¡ego si� ni¡ kapªana by zapozna¢ si� ze swoj¡ przepowied-ni¡.Dzie« i godzina przyj±ia s¡ wam pisane. Przypuszzalnie nikt nie pozujepotrzeby pój±ia, dopóki nie nadejdzie jego zas. Pandit (uzony) mierzydªugo±¢ waszego ienia rzuanego przez sªo«e. Dªugo±¢ ta oraz data urodzeniai zas przyj±ia stanowi¡ podstaw� do wylizenia, który li±¢ jest wasz.| Czy jest to wiarygodne? | spytaªam.| Gdy ja tam poszªam, poz¡tkowo robiªam notatki, ale odzyty przepo-wiadaªy bardzo du»o niezwykªyh do±wiadze« z Sai Bab¡ i mówiªy, »e napisz�kilka ksi¡»ek. Widzisz, wówzas nie byªam nawet jeszze u Sai Baby. Miaªamdo siebie pretensje, »e poszªam do tego wró»bity. Nie mogªam uwierzy¢ anisªowu jego przepowiedni. Ale zdarzyªo si� to zterna±ie lat temu i od tego154



DROGA DO DOMU 155zasu te przepowiednie sprawdziªy si�! | powiedziaªa Phyllis | SpytaªamSai Bab� zy Ksi�ga Bhrighu mówi prawd�. Baba powiedziaª, »e zapisy nali±iah s¡ prawdziwe, ale ih rzezywiste znazenie mo»e zosta¢ zgubione wtªumazeniu.Zapisaªam adres hoia» Phyllis nie wiedziaªa zy ów pandit jeszze mieszkaw tamtej posiadªo±i. Powiedziaªa mi, »e nie mówi on po angielsku wi� musz�zabra¢ ze sob¡ tªumaza.Byªam wdzi�zna za jej wyja±nienia i pomo i wªa±nie dzi�kowaªam jej id¡do wej±ia do okr¡gªego budynku, gdy zaskozyª mnie widok wielu drogih miprzyjaióª, którzy zebrali si� w przedsionku.| Wygl¡da na to, »e Sai przysªaª wam komitet po»egnalny | powiedziaªaCatherine.Podzas poprzednih moih przyjazdów, Sai zawsze osobi±ie mnie »egnaª.Tym razem mi tego posk¡piª, ale za to obdarzyª mnie ªask¡ i przysªaª swoihkohanyh wielbiieli.Kolejne po»egnanie z ziemskim domem Boga. Jad¡ ka»dorazowo do Babynigdy si� nie wie zego ozekiwa¢, jakie rzui wyzwanie i jakih nauk udzieli.Nigdy nie wiemy o si� zdarzy. Z do±wiadzenia jednak wiem, »e zanim wyjad�nast¡pi jaka± zmiana w mojej ±wiadomo±i. Zawsze przy odje¹dzie zuªam jakgdyby mój emojonalny samohód przeszedª pewne mehanizne poprawki |raz w wi�kszym zakresie, kiedy indziej w mniejszym. Zastanawiaªam si� którybªotnik zostawiªam za sob¡ tym razem.Kiedy przehodzili±my przez bram� Prasanthi, i¡gle jeszze odzuwaªamwstrz¡s po urazie ko«owej z�±i naszego pobytu. Wiedziaªam jednak, »e po-mi�dzy wyjazdem i przyjazdem do domu w jaki± sposób zazn� do±wiadza¢nowego modelu samohodu prosto z linii monta»owej. Po tylu podró»ah zna-ªam ju» ten shemat. Nie ulega w¡tpliwo±i, »e jest to warsztat naprawzySai | miejse, gdzie odrzuamy stare zbytezne z�±i i otrzymujemy nowe,bªyszz¡e.ÿPrasanthi Nilayam jest o±rodkiem post�pu duhowego dla aªego ±wiata.Jest to shronienie dla tyh wszystkih, którzy nie maj¡ dok¡d pój±¢. Jestto warsztat, do którego tra�aj¡ na napraw� lub remont kapitalny uszkodzoneumysªy i sera." Sªowa Sai tkwiªy w mojej pami�i.Przed laty, w wewn�trznym przekazie otrzymaªam wyja±nienia metody,jak¡ Bóg stosuje do zmiany naszej ±wiadomo±i. Pomogªo mi to zrozumie¢aªy ten proes. Powiedziano mi, »e ÿaby zmieni¢ ±wiadomo±¢, Bóg wpierwmusi j¡ otworzy¢. Zwykle dzieje si� to poprzez jaki± kryzys emojonalny. Gª�-bia kryzysu stanowi o rozlegªo±i otwaria, a to z kolei deyduje o rozmiarahzmian."Mój gªos wewn�trzny kontynuowaª: ÿJest to wewn�trzne trz�sienie ziemii dlatego zujesz si� tak wstrz¡±ni�ta. Gdy ±wiadomo±¢ zostanie ju» otwarta,dodatkowe miejse na poszerzon¡ ±wiadomo±¢ powstaje po usuni�iu staryhshematów my±lenia i uzu¢, a wynikaj¡e st¡d zahowanie prowadzi do za-peªnienia wolnej przestrzeni Jedno±i¡ Atmiznej Wizji. M¡dro±¢ ta z koleizmienia zahowanie i wzmania istniej¡e fundamenty.Fundament musi by¢ mony i niewzruszony zanim zostanie na nim wznie-siona budowla. Gdy zostan¡ dobudowane pi�tra, tj. wy»sza ±wiadomo±¢, nie



156 WIZJA SAIpowinny do nih przenika¢ zewn�trzne wpªywy, takie jak trz�sienia ziemi (bu-rze emojonalne). Dzi�ki temu mo»esz by¢ obena przy zdarzeniah odzien-nego »yia, gwaªtownie na nie nie reaguj¡."Powiedziano mi dalej: ÿWyobra¹ sobie p�kni�ie wywoªane trz�sieniemziemi. Powstaªa szzelina wypeªnia si� ±wie»¡ ziemi¡. P�kni�ie ju» nigdynie zst¡pi si� do pierwotnej postai. Podobnie w zªowieku powstaje nowajako±¢ poszerzonej powierzhniowej ±wiadomo±i."Dlazego wi� je»d»� do Indii do Sai Baby? Dlazego podró»uj� tak da-leko, znosz¡ �zyzne niewygody, wyzerpanie, a z�sto nawet horoby orazemojonalne i mentalne stresy? Je»d»� po poszerzon¡ ±wiadomo±¢, po Miªo±¢.Prawdziwy ud Prasanthi Nilayam realizuje si�, gdy »yjemy z Sai Bab¡w polu Jego Miªo±i. Jego energia miªo±i przeksztaªa nas i poszerza naszezdolno±i do dawania i odbierania Miªo±i. Podzas przeprowadzania duhowejoperaji, otula On nas swoim polem energii miªo±i i absorbuje fal� uderzeniow¡wstrz¡su. �agodzi to nasz¡ karm� : : : nazywamy to �ask¡.ÿRozwój jest »yiem. Ekspansja to esenja miªo±i. Miªo±¢ to Bóg. �yjiew miªo±i.Miªo±¢ mo»e przeksztaªi¢ zªowieka w istot� bosk¡. Pozwala mu ona prze-jawi¢ bosko±¢, która jest jego rdzeniem.�ródªem wszelkiej miªo±i jest Bóg. Kohajie Boga, kohajie ±wiat jakoszat� Boga | ani wi�ej, ani mniej. Dzi�ki miªo±i mo»eie poª¡zy¢ si� zoeanem miªo±i. Miªo±¢ lezy z maªostkowo±i, nienawi±i i smutku. Miªo±¢rozlu¹nia wi�zy. Ratuje ludzi z m¡k narodzin i ±mieri. Miªo±¢ ª¡zy wszystkiesera delikatn¡ jedwabist¡ nii¡ symfonii. W ozah miªo±i wszystkie istotys¡ pi�kne, wszystkie zyny s¡ u±wi�one, wszystkie my±li s¡ niewinne, a ±wiatjest jedn¡ wielk¡ rodzin¡."Nasz samolot wyl¡dowaª w Bombaju z opó¹nieniem i po godzinie jazdyznale¹li±my si� w hotelu Prezydent. W Bombaju mieli±my pozosta¢ tylkojeden dzie«. Wiezorem nast�pnego dnia odlatywali±my. Pierwsz¡ rzez¡ dozaªatwienia byª telefon w elu umówienia si� z Kantilal¡ Pandy¡, panditemktóry odzytuje Ksi�g� Bhrighu. Mieli±my jego adres, ale nie znali±my numerujego telefonu. Krystalowie byli pewni, »e kto± w hotelu b�dzie go znaª.Zwróili±my si� do dyrektora, który wypytywaª swoih praowników orazsprawdziª w ksi¡»e telefoniznej, lez nizego nie znalazª. Powiedziano namby±my o 8:00 rano skontaktowali si� z niejakim Ravim, który b�dzie wiedziaª,gdzie nale»y szuka¢. Przed snem znów zwróili±my si� do Sai: ÿJe±li jest toTwoja Wola, to pomó» nam znale¹¢ tego pandita".Rano Robert wróiª do hallu o 8:00 szukaj¡ Raviego, ale tego dnia nieprzyszedª on do pray. Robertowi kazano porozmawia¢ z dyrektorem d/s za-rz¡dzania o godz. 9:00. Nie rezygnowali±my, poniewa» nie nale»y zbyt szybkosi� poddawa¢ | szzególnie w Indiah. Za dyrektorskim biurkiem siedziaªabardzo miªa pani, na której zako«zyªy si� nasze poszukiwania. Nigdy nie sªy-szaªa o Pandyi, ale si�gn�ªa po ksi¡»k� telefonizn¡ mimo, »e stwierdziªam i»poprzedniego wiezora inny dyrektor ju» to sprawdzaª. Powiedziaªa:| Wol� sprawdzi¢ ponownie.Dzi�ki Sai! W ksi¡»e byªo nazwisko, adres i numer telefonu do tego pan-dita. Dyrektorka znaªa j�zyk hindi wi� od razu zadzwoniªa. Okazaªo si�, »e



DROGA DO DOMU 157Pandya mówi po angielsku wi� tªumaz nie b�dzie potrzebny. Braª lekjeangielskiego. Mieli±my szz�±ie, gdy» podwójny przekªad oznazaªby gorsz¡dokªadno±¢ przekazu. Powiedziaª, »e b�dzie mógª nas przyj¡¢ o 10:00. Dy-rektorka napisaªa odpowiednie wskazówki dla kierowy taksówki. Z hotelujehali±my tam tylko pi�tna±i minut.Natyhmiast po przedstawieniu si� zostali±my zaprowadzeni w sªoneznemiejse w elu zmierzenia dªugo±i ieni. Podali±my nasze daty urodzenia.Po oblizeniah pandit przyniósª pewn¡ ilo±¢ li±i palmowyh zawin�tyh dlaohrony.O Ksi�dze Bhrighu sªyszaªam dziesi�¢ lat temu, ale nigdy nie pragn�ªamzasi�gn¡¢ ih przepowiedni | dopiero przed dwoma dniami, przed wyjazdemz Prasanthi. Jak to wszystko niezwykle si� ukªada! Wbrew logie dnia 17styznia 1987 r. byli±my tam i zekali±my na odzyt li±i.Ka»de z nas miaªo oddzielny odzyt. Poniewa» Robert i ja wspólnie dzielili-±my bardzo wiele z do±wiadze« »yia, nasze odzyty byªy poniek¡d podobne.Obojgu nam powiedziano, »e Sathya Sai Baba w tym »yiu b�dzie naszymduhowym nauzyielem. Baba da nam obr¡zki i swoje zdj�ie z nami, amnie tak»e medalion. B�dziemy wielokrotnie przyje»d»a¢ do Indii i Baba wie-lokrotnie przyjmie nas i wiele razy b�dzie z nami rozmawiaª. Dot¡d wszystkoprzezytane zgodne byªo z prawd¡.Pandit powiedziaª, »e Robert i ja w poprzednim naszym »yiu urodzili±mysi� w Indiah i byli±my m�»em i »on¡. Oboje byli±my wielbiielami Shirdi Sai30.W tym wieleniu urodzili±my si� w Amerye, gdy» przed ±mieri¡ naszym»yzeniem byªo zobazy¢ Ameryk�. Nast�pne »yie sp�dzimy w Indiah, obojejako m�»zy¹ni, w stanie brahma¢arja31 zamieszkuj¡ w a±ramie Prema Sai.B�dziemy dobrymi przyjaióªmi i przyjdziemy do a±ramu w bardzo mªodymwieku by sp�dzi¢ tam aªe nasze »yia z Prem¡ Sai. Dalej powiedziaª:| Sai Baba powie i, b�dzie to razej poleenie, by± rozpoz�ªa pisanie odTERAZ!| Czy tak jest napisane na palmowyh li±iah? | spytaªam go.| Tak | odparª.| Czy jest tam sªowo TERAZ? | dopytywaªam si�.| Tak | powiedziaª pandit.Trudno byªo mi uwierzy¢ w to, o sªyszaªam. Miaªam przeie» w pami�ido±wiadzenie z naszego interview tak ±wie»e, »e jeszze dr»aªam z wra»enia,a to zostaªo napisane 5000 lat temu na li±iah palmowyh? Niesamowite!Sªowo TERAZ odnosiªo si� do naszej obenej podró»y. Gdyby±my posta-nowili przyj±¢ tutaj podzas którejkolwiek innej wyprawy do Indii, to stwier-dzenie byªoby nieprawdziwe. To krótkie sªowo ÿteraz" z pewno±i¡ dowodziªosªuszno±i teorii mówi¡ej, »e maie przeznazone przyjeha¢ tam w ustalonymzasie. Reszta odzytu dotyzyªa naszego »yia duhowego.Ci�»ko pogodzi¢ si� z tym, »e wszystko to zostaªo napisane 5000 lat temu,30Shirdi Sai Baba | pierwsze z potrójnej inkarnaji wielenie Sai Baby. Opu±iª iaªo w1918 r. Po odej±iu Sathyi, o ma nast¡pi¢ okoªo roku 2020, przyjdzie jeszze Prema SaiBaba (dop. tªum.).31Brahma¢arja | »yie w elibaie i pow±i¡gliwo±i po±wi�one religijnym poszukiwa-niom (dop. tªum.).



158 WIZJA SAIdaleko zanim si� wydarzyªo. Musz� wyzna¢, »e prze»yie to oszoªomiªo mnie,poniewa» nagle aªe moje »yie stan�ªo przede mn¡ widziane z aªkiem innejperspektywy. Ile» to razy my±laªam: W »yiu jestem wykonawzyni¡, panuj�,zrobiªam to zy tamto. Ego jest bardzo silne i he mie¢ bezwzgl�dn¡ wªadz�.To nowe do±wiadzenie poszerzyªo moje postrzeganie Boga jako wykonawyi mojej do Niego relaji. Niekiedy znamy Prawd�, lez dopiero gdy zostanie do-±wiadzona, staje si� M¡dro±i¡. Poniewa» owo zdarzenie z Sai Bab¡ wywarªona mnie tak silne wra»enie, uzuia te na staªe utrwaliªy w mojej ±wiadomo±iPrawd�, »e to Bóg jest wykonaw¡, a ja jestem tylko instrumentem.ÿCzªowiek ma dwoje ozu; widzi on tylko przeszªo±¢ i tera¹niejszo±¢. Bógma troje ozu. Ozy Boga s¡ duhowe. Widzi on z przodu, z tyªu, w górze, wdole : : : Bóg jest tera¹niejszo±i¡. Jest On wszehobeny. Gdy Baba patrzy naludzi, widzi przeszªo±¢, hwil� oben¡ i przyszªo±¢ oraz wsz�dzie, na wszystkihkierunkah."Czy Bóg ustala moj¡ przyszªo±¢? Mam nadziej�, »e tak. Baba mówi,»e je±li wybierzemy kierunek na ±wiat, postanowimy pój±¢ za pragnieniemwªasnego ego, wtedy mamy wolno±¢ w wypraowywaniu naszego losu. Je±liza± zdeydujemy odda¢ si� Bogu, b�dzie On ohraniaª, kierowaª i zaspokajaªpotrzeby, nawet ponad nasze pro±by.W 1984 r. dr Hislop spytaª Bab�: ÿCzªowiek ma woln¡ wol� wyboru mi�dzyzwróeniem si� do Boga i peªnym zaanga»owaniem si� w sprawy dozesne. Zdrugiej strony jednak, gdy Baba spojrzy na dan¡ osob�, od razu widzi jejprzeszªo±¢, tera¹niejszo±¢ i przyszªo±¢, jak wi� mo»e tu by¢ wolna wola?"Baba odpowiedziaª: ÿZ punktu widzenia Bosko±i nie ma »adnej wolnejwoli, gdy» wszystko jest Bogiem. Ale z perspektywy ego jednostki, wolna wolaistnieje. Istnieje ogólne prawo (Boskie Prawo), jednostka i spoªeze«stwo. Jed-nostka dziaªa w spoªeze«stwie zgodnie z jej wol¡, ale wszysy podlegaj¡ ogól-nemu prawu. Jednostka musi dziaªa¢, a jej post�powanie jest funkj¡ jej umy-sªu. Istniej¡ my±li. My±li s¡ nasionami. Kieªkuj¡ one i staj¡ si� dziaªaniami.Dla jednostki dziaªania te wydaj¡ si� wypªywa¢ z wolnej woli. Ka»dy otrzymaªumiej�tno±i i talenty, takie jak inteligenja, rozum i energia, i musz¡ onezosta¢ wprowadzone do »yiowej aktywno±i."�atwiej jest mi to zrozumie¢, gdy postrzegam ±wiat jako klas� z Bab¡ jakonauzyielem i mn¡ uzniem. Wyobra¹my sobie na przykªad, »e jestem wszóstej klasie. Mój nauzyiel zaplanowaª ju» materiaª, którego b�dzie mnienauzaª w tym roku. Wie on zego b�dzie uzyª z dnia na dzie«. Moimobowi¡zkiem jako uznia jest uwa»a¢, praowa¢ i uzy¢ si�. Tak samo jest wklasie »yia. Bóg zna poziom i rok nauki, na któryh si� znajdujemy, i ustalaodpowiednie lekje w ÿnaszej osobistej podró»y do Boga".Je±li z wªasnej woli poddaj� moje ego Bogu, wtedy nie ma podziaªu |Bóg i ja jeste±my t¡ sam¡ osob¡. Bóg, z�±¢ mnie, wybiera dla mnie rol�do odegrania w Jego sztue. On przygotowaª sen� i On napisaª dla mniesenopis. W miar� prze»ywania tej roli, uz� si� z do±wiadze«. Sai mówiby±my do±wiadzali. Dlazego?Poniewa» gdy b�dziemy mieli ÿWizj� Sai", rozpoznamy nasz¡ to»samo±¢z Bosko±i¡ i ostateznie ÿWRÓCIMY DO DOMU".



O AUTORCERita Brue od 19 lat jest wielbiielk¡ Sai Baby. W tym zasieodbyªa osiemna±ie podró»y do Indii i uzestnizyªa w 70 kur-sah. Mówi ona, »e ÿ»yie z Sai Bab¡ i Jego naukami nie jestªatwe, ale uzy mnie jak posi¡±¢ wewn�trzn¡ siª�, jak prowadzi¢wojn� dobra ze zªem, jak doznawa¢ niepowodze« i rozumie¢ tepora»ki, jak zmaga¢ si� ze shorzeniami spoªeze«stwa i ih skut-kami, które pokiereszowaªy moj¡ dusz�, tak bym w ko«u mogªaosi¡gn¡¢ wªasne ele". Jest ona autork¡ ksi¡»ki Vision of Sai| Book 2 (Wizja Sai | Ksi�ga 2), opublikowanej tak»e przezSamuela Weisera.Obenie mieszka w Tuson w Arizonie (USA).
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Tekst na tylnej okªade:ÿMusiie by¢ jak lotos otwieraj¡y swoje pªatki, gdy sªo«e wshodzi naniebo, nietkni�ty przez bªoto, w którym si� zrodziª, ani przez wod�, która pod-trzymuje go przy »yiu!"W maju 1990 r. przyjehali±my do Indii aby sp�dzi¢ aªy rok z Sai Bab¡.Przyj¡ª nas na interview i powiedziaª by±my opublikowali t� ksi¡»k�. Nadaªjej tytuª Wizja Sai, powtarzaj¡ trzykrotnie: ÿwizja sai, Wizja Sai, WIZJASAI".Pierwszy kontakt Rity Brue z Sathya Sai Bab¡ byª wynikiem rozpazy.Znalazªa si� w krytyznej sytuaji maª»e«skiej i rodzinnej w zasie, gdy tak»eaªy naród ameryka«ski walzyª o utrzymanie integralno±i w oblizu proble-mów praw obywatelskih, wojny wietnamskiej, ±mieri takih przywódów jakMartin Luter King i John Kennedy; ±wiat | jej ±wiat | rozpadaª si�. W±rodku tej zawieruhy na pomo wezwaªa wy»sz¡ mo. Ksi¡»ka ta opowiadajej losy. Jest peªna praktyznyh porad. Na przykªad, Sai Baba polea swojeztery sposoby na wyzbyie si� zªo±i:1. Oddal si� �zyznie. Gdy wpadamy w gniew, wytwarzamy silne energe-tyzne wibraje gniewu. Im dªu»ej przebywamy w tym polu energii, tym bar-dziej na nas oddziaªuj¡. Musimy natyhmiast oddali¢ si� od miejsa gniewu.2. Poªó» si�. Nie mo»emy si� rozzªo±i¢, gdy nasz grzbiet znajduje si� wpozyji horyzontalnej. Le»enie zapobiega wznoszeniu si� energii gniewu.3. Wypij szklank� wody o pokojowej temperaturze. Woda obni»y tempe-ratur� naszego iaªa i przywrói w nim równowag�.4. Spójrz w lustro. Mo»emy wówzas zobazy¢ ±mieszny wygl¡d naszejtwarzy i zªo±¢ mo»e zamieni¢ si� w ±mieh.S¡ to bardzo praktyzne rady! Je±li jeste± wielbiielem Sai Baby, odzujeszbratni¡ dusz� i miªo±¢ w pisarstwie Rity Brue. Je±li za± Sai Baba jest kim±dla iebie nowym, zyskasz wi�ksze zrozumienie tego zadziwiaj¡ego Awatara ijego wizji.
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