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 Popołudniowy otwarty satsang w Paryżu, Francja 

 

Paryz., Francja 
Wstęp 

 
Pierwsza wizyta Swamiego w Paryżu była skutkiem zaproszenia złożonego z 

miłością przez Śmt. Rajanee i jej męża Srirangana. Ci od wielu dziesięcioleci 

gorliwi wielbiciele pochodzący ze Śri Lanki zaprosili Swamiego do ich skromnego 

mieszkania w 2017 r. podczas Jego wizyty w Biarritz we Francji. Wtedy mieszkali 

w skromnym domu, a gdy Swami obiecał przybyć do ich domu także w tym roku, 

kupili willę tylko po to, by przyjąć Pana! 

Osoby towarzyszące Swamiemu po przelocie z Londynu do Paryża wieczorem 

1 kwietnia zostały przewiezione do domu Srirangana i Rajanee nazwanego przez 

Swamiego „Sathya Sai Nilayam.” Po kilku pięknych bhadźanach śpiewanych przez 

absolwentów Sri Sathya Sai Centre for Human Excellence w Muddenahalli, którzy 

także towarzyszyli Swamiemu w tym europejskim tournée, Swami mówił o pełnym 

miłości poświęceniu tej pary i o służebnej działalności, jaką ta rodzina podjęła. 
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2 kwietnia po południu w Salons Antoine de saint Exupéry odbył się otwarty 

satsang, na który przyszło około 350 ludzi ze wszystkich stron Francji, a także z 

sąsiednich krajów takich jak Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Holandia i Belgia. 

Z sercami przepełnionymi boską radością wszyscy wysłuchali dalszych 

bhadźanów. Następnie oficjalnie przywitano Bhagawana i Jego asystę, a dzieci z 

Francji i sąsiednich krajów wyraziły Panu swoją miłość i wdzięczność. Chłopcy i 

dziewczęta, którzy przyszli ze szczerymi i głębokimi uczuciami miłości, ofiaro-

wali Mu wspaniałe obrazy namalowane specjalnie dla Niego. Swami z miłością 

przyjął je i powiedział, że zostaną one oprawione i ozdobią ściany Jego placówek 

w różnych kampusach Indii. Następnie dzieci wyrecytowały kilka ślok (san-

skryckich zwrotek),  a Swami pobłogosławił je wibhuti. 

Po nich wystąpili synowie Srirangana i Rajanee – Sai Sooriya i Sai Thirenn – 

którzy mówili po francusku i angielsku. Dzieci te zadały zebranym pytanie, 

dlaczego na swoją boską wizytę Swami wybrał Paryż. Sami na nie odpowiedzie-

li, stwierdzając że powód zna tylko Swami, niemniej wszyscy mają wielkie 

szczęście siedzieć w Jego boskiej obecności. Ich przemowy były tak bardzo 

rzeczowe i klarowne, że wszyscy poczuli dla nich szacunek! 

Śri Shivalingam, ojciec Śmt. Rajanee, z ko-

lei przywitał Swamiego i wyraził swoją 

wdzięczność. Do Paryża przyjechał wiele lat 

temu jako uchodźca i zamieszkał w tym pięk-

nym mieście, które dzisiaj on i jego rodzina 

nazywają swoim domem. Jako szczerzy wy-

znawcy nauk Sai członkowie tej rodziny od 

czterech dziesięcioleci angażowali się w sewę! 

Potem występowali dostojni goście, Isaac Tigrett, Śri Sreenivas i Śri B.N. 

Narasimha Murthy, a po nich Swami wygłosił swój boski dyskurs, kończąc go 

sesją pytań i odpowiedzi. 

Program zakończyło odprawienie mangala arati i rozdanie prasadam. 

Następnego dnia wcześnie rano osoby towarzyszące Swamiemu wyjechały na 

lotnisko, aby udać się do następnego celu, do Berna w Szwajcarii! 
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Popołudniowy otwarty satsang w Paryżu, Francja 

 

Poniedziałek, 2 kwietnia 2018 

Otwarty satsang w Paryz.u, Francja 
Wyjątki z wystąpień 

Isaac Tigrett 
Czy wierzycie, że jesteście boskimi nieśmiertelnymi istotami? Zapewniam 

was, że będziecie wielokrotnie wracali w nowych wcieleniach do czasu, aż 
odkryjecie swoją boską tożsamość. Nazywa się to samorealizacją. O niej mówili 
wszyscy Mistrzowie i jest to powód, dla którego przychodzą. Nie ma znaczenia, 
czy czytacie Bhagawad Gitę, Koran, niezwykłe teksty Lao Tse czy teksty jude-
ochrześcijańskie – wszystkie mówią to samo. One nawołują: „Wracaj do domu, 
proszę.” Dla zebranych tutaj, reprezentujących różne systemy przekonań, jest to 
wspaniała okazja przebywania z Kosmicznym Gościem czuwającym nad prze-
biegiem spotkania. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wielu wielkich ludzi mówi: „Jestem agnostykiem; jestem niewierzący. Te 

religie są tylko organizacjami politycznymi, których celem jest uczynić z nas coś 
jak stado zwierząt; nie chcę mieć z nimi nic do czynienia.” Fakt jest taki, że jeśli 
wierzycie w prawdę, życzliwość i miłość, macie 90% drogi do domu za sobą. 

Gdy spytałem Swamiego, jaką mam misję na tej planecie, On odpowiedział: 
„Chcę, żebyś był na świecie, ale nie był częścią tego świata. Chcę, żebyś był 
światłem przewodnim na tym morzu ciemności.” I jest to też zadanie wszystkich. 
Każdy z was może być świeczką wstępującą w zupełnie ciemny pokój – jedna 
świeczka wystarczy do oświetlenia całego pokoju. 

W rzeczywistości macie niezwykłą moc. Moc wiary wykracza poza naj-
śmielsze wyobrażenia. Powiedzie się wam, jeśli będziecie życzliwi, pełni 
miłości, prawdomówni, uczciwi i pomagający każdej spotkanej osobie. I taka jest 
też wasza boska natura, gdyż jesteście boskimi istotami. Jesteście nieśmiertelni. 
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Dzisiaj rano widzieliśmy dzieci ofiarujące Swamiemu swoje obrazy, a 

Swami łaskawie powiedział, że oprawimy je i powiesimy w klasach i salach 

naszych szkół. Jest to mały, ale mocny przykład do naśladowania, gdyż gdy te 

obrazy znajdą się w tamtych szkołach, tamtejsi uczniowie dowiedzą się, że 

istnieją dzieci daleko we Francji, w Polsce czy w Niemczech, w innej części 

świata, które należą do rodziny Boga. 
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S’  ri C. Sreenivas 
 

 

Isaac mówił o wzajemnych uczuciach i, co ważniejsze, o tych zbiorowych i 

jak one mieszczą się w słowie „miłość.” Gdy żywimy to samo uczucie w stosun-

ku do Swamiego, można je nazwać oddaniem. Miłość i oddanie składają się na 

natchnienie. Natchnienie płynące z takiej miłości prowadzi nas do bardzo pod-

stawowej funkcji nazywanej oddychaniem. Zatem ludzkie życie biegnie dzięki 

natchnieniu, którego skutkiem jest nawet tak bardzo podstawowa funkcja, jaką 

jest oddychanie. 

Natchnienie prowadzi dalej do wysiłku, gdy pracujecie niestrudzenie, bezin-

teresownie, nieustannie z miłości do Mistrza. Wszelki postęp i całe życie opiera 

się w rzeczywistości na wysiłku, na ciężkiej pracy. To, że chcieliście, aby Swami 

przybył do waszego kraju, sprawiło, iż wszyscy robiliście wszystko, co możliwe. 

Można to nazwać obowiązkiem lub aktem poświęcenia. 

(Odnosząc się do gospodarzy, Sriranganów, którzy pochodzą ze Śri Lanki) 

Przyjazd z dalekiej Śri Lanki na nową ziemię i uczynienie z niej domu oraz 

otrzymanie błogosławieństwa uczynienia z niego domu dla Swamiego jest dla 

nas wielką inspiracją, która prowadzi do transformacji. 

 



 Popołudniowy otwarty satsang w Paryżu, Francja 
 

S’  ri B.N. Narasimha Murthy 
Pierre-Auguste Renoir był francuskim malarzem i rzeźbiarzem z XIX w. Je-

go ojciec był krawcem i chciał, żeby syn też został krawcem, ale Bóg dał mu 

talent artysty. W wieku 13 lat ojciec posłał go do fabryki porcelany, gdzie malo-

wał obrazy na talerzach. On, niezadowolony z tej pracy i mając niewiele 

pieniędzy, uciekł do Paryża i wstąpił do Szkoły Sztuk. 

Życie Renoira przepełniało cierpienie – niedożywienie, brak właściwego 

okrycia i schronienia. Ale gdy malował, zawsze wyrażał radość i szczęście. Na 

obrazach i rzeźbach nigdy nie ukazywał cierpienia – zawsze radość. Wszyscy 

zastanawiali się, co jest tajemnicą jego radości i szczęścia pośrodku materialnego 

cierpienia. 

Zyskał wielką sławę, ale dalej sporo cierpiał; życie jego i jego rodziny było 

nieszczęśliwe. W wieku 50 lat uległ paraliżowi i z trudem podnosił pędzel. 

Niemniej mimo cierpienia jakoś dalej malował obrazy pełne radości, szczęścia i 

błogości. 

Gdy pewnego dnia malował, bólu sprawił, że wypuścił pędzel. Jego przyja-

ciel Matisse, który był przy nim, podniósł pędzel, podał mu go i powiedział: 

„Namalowałeś już wielkie dzieła i zyskałeś sławę. Dlaczego ciągle malujesz?” 

Zwróćcie uwagę na jego odpowiedź – są to słowa prawdziwego wielbiciela 

Boga: „Mój ból jest chwilowy; moje dzieła są trwałe. Moje cierpienia są chwilo-

we; moje dzieła są wieczne. Moje życie jest przelotne, ale mój Bóg jest wieczny. 

Moje dzieła są skromnym wyrazem uznania przelotnego życia dla Wiecznego 

Mistrza, jakim jest mój Bóg.” Zatem jedynie miłość do Boga nadaje życiu sens. 
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Poniedziałek, 2 kwietnia 2018 

Otwarty satsang w Paryz.u, Francja 
Boski dyskurs 

 

 

 

 

 

 

 
 

purnam adah purnam idam purnat purnam udaćjate  

purnasja purnam adaja purnam ewa awaśiszjate 

(Tamto, czyli brahman, jest pełnią, to, czyli stworzenie, jest pełnią, z tamtej 

pełni wyłania się ta pełnia; chociaż z pełni pochodzi pełnia, pełnia pozostaje 

taka sama.) 

 
 

Jest to stwierdzenie z Wed. Upaniszada Iśa mówi: Iśawasjam idam sarwam 

(Bóg przenika to wszystko) – Bóg mieszka wszędzie i w każdym. Zatem dodajcie 

cokolwiek do Boga, a będzie to dalej Bóg; usuńcie cokolwiek z Boga, a będzie to 

dalej Bóg, gdyż Bóg przenika wszystko. 

Zanim powstała tutaj ta sala, ta przestrzeń już istniała. Gdy dołożyliście 

ściany i dach, stworzyliście salę z przestrzeni, która już istniała. To z powodu 

ścian nazywacie to miejsce salą, a pozostałą przestrzeń nazywacie „zewnętrzem.” 

Cała przestrzeń nie stała się mniejsza, ani większa przez dodanie tych ścian. 
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Podobnie, jeśli zburzycie te ściany, przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna sta-

ną się jedną, bez żadnego powiększania przestrzeni. Taka jest też natura atmy, 

czyli natura Boga. Jest On obecny wszędzie i jest kompletny. Nie można niczego 

dodać do tej pełni, ani niczego od niej odjąć. Gdy tenże Bóg przyjął postać taką 

jak wasza, cielesną, nic mu z tego powodu nie ubyło, ani nie przybyło. Gdy atma 

zamieszkała w tym okryciu ciała, On pozostał kompletny – ani mniejszy, ani 

większy. Tylko dlatego, że Bóg stał się człowiekiem, przejawiając się jak inni 

ludzie, nie stał się przez to swoją połową, ćwiartką czy inną częścią tego, czym 

był. 

(Odnosząc się do tego, co mówczyni powiedziała wcześniej) Mówię to dlate-

go, że ona powiedziała, iż przyszli tu półbogowie. Nie ma czegoś takiego jak 

półbóg. W istocie wszyscy siedzący tu i pozostali na zewnątrz są bogami – nikt 

nie jest półbogiem. Wszyscy są pełnymi bogami pod każdym względem. Ilość 

może być różna, ale jakość jest ta sama. Jest to tak samo jak ze słodyczami. 

Możecie zjeść mały kawałek słodyczy lub wielki, ale słodycz jest taka sama – nie 

staje się połowiczną, mniejszą czy większą słodyczą. Boskość obecna w każdym 

jest tej samej jakości. Jest kompletna – ani mniejsza, ani większa. Każdy jest 

jednakowo Bogiem – pod każdym względem. Jest to najwyższa prawda. 

Skoro wiecie, że wszystko jest Bogiem, że wy jesteście Bogiem, że inni są 

Bogiem i wszystko, co istnieje, jest też Bogiem, jak to się dzieje, że nie możecie 

kochać wszystkich? Ręka jest wasza, nogi są wasze i twarz też jest wasza. Czy 

możecie czynić rozróżnienie, mówiąc, że wszystkie te części są różne. Są one 

częściami tego samego ciała. Dopóki nie zrozumiecie i nie będziecie naprawdę 

wierzyli w tę prawdę, nie będziecie mogli kochać wszystkich. Jestem tu po to, 

aby kochać – darzyć miłością i przyjmować miłość. Dlaczego mogę to robić? 

Ponieważ nie widzę żadnych różnic. W każdym z was widzę tylko siebie. 

Nauczyciele często pytają: „Swami, jak to się dzieje, że możesz tak bardzo 

kochać wszystkie dzieci? My tak nie potrafimy.” 

Odpowiadam im: „Nie kocham dzieci – kocham siebie. W nich wszystkich 

widzę siebie. Wszystkie są moimi odbiciami, więc nie kocham innych, lecz tylko 

siebie.”  

Gdy stoicie w pokoju pełnym luster, które odbijają waszą twarz, widzicie ją 

we wszystkich lustrach. Czy możecie powiedzieć, że kochacie jedną z twarzy, a 

inne nie? Wszystkie twarze są wasze. Jeśli zrozumiecie tę prawdę, pokochacie 

wszystkich. Gdy pies wejdzie do tego samego pokoju i widzi wszystkie odbicia, 

myśli, że otacza go wiele psów. Z powodu tej ignorancji przestraszy się i będzie  
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szczekał na wszystkie odbicia. Im bardziej szczeka, tym więcej jest odszczeki-

wania! Ponieważ jest to pies (ang. DOG), nie rozumie, ale gdy stanie się bogiem 

(ang. GOD), zaczyna rozumieć, że wszyscy są jednym. Gdy naprawdę zrozumie-

cie tę prawdę, wyzwolicie się z ignorancji i będziecie mogli postrzegać 

wszystkich jako jedno i zaczniecie kochać wszystkich. 

Na tym świecie, w obecnym stanie rze-

czy, powszechnie panuje dysharmonia, 

niezgoda i niepokoje. Ignorancja sprawia, że 

myślicie, że wszyscy są różni. Do tej niezgo-

dy wiedzie podejście: „Ci są mi bliscy, tamci 

są obcy.” Ignorancja psa każe mu traktować 

wszystkich jako różnych. Człowieka dotyka 

taka sama ignorancja, przez którą myśli, że 

wszyscy są różni, co dalej prowadzi do samo-

lubstwa, a zatem też niepokojów. 

Po co przychodzą Mistrzowie i co robią? Pokazują, że można kochać 

wszystkich, jeśli zna się prawdę, że samemu jest się wszystkimi. Gdy zwykły 

człowiek widzi takiego Mistrza, takie ucieleśnienie miłości, pyta: „Jak to możli-

we, że możesz tak serdecznie kochać wszystkich?” 

Mistrz odpowiada: „Jest tak, ponieważ jestem wszystkimi. Ty jesteś mną, a 

ja jestem tobą – nie ma różnicy. Dlatego kochać wszystkich jest dla mnie natu-

ralne i łatwe.” 

Oniemiały człowiek pyta dalej: „Czy my też możemy kochać wszystkich tak 

samo jak Ty?” 

Ja odpowiadam: „Tak, oczywiście jest to możliwe, gdyż ty także jesteś 

wszystkimi. Inni są tylko twoimi odbiciami.” 

Gdy rozumiecie tę prawdę, wszystko staje się pełne. Nie ma połowy, nie ma 

części, gdyż wszystko jest jednym. Tak więc, człowiek mądry postrzega jedność 

tam, gdzie jest różnorodność, podczas gdy ignorant widzi różnorodność tam, 

gdzie jest tylko jedność. Powinniście starać się zrozumieć tę prawdę i doświad-

czyć jej w sercu. 

Nie wystarczy powiedzieć: „Kocham Boga.” W końcu czym jest Bóg? Ty 

jesteś Bogiem, on jest Bogiem, ona jest Bogiem, to jest Bogiem i tamto jest 

Bogiem! Jeśli naprawdę kochacie Boga, musicie kochać wszystko i wszystkich. 

Jak moglibyście kochać jakąś rzecz, a innej nie, wierząc, że kochacie Boga? 
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Narasimha Murthy mówił, że prowadzę interes miłości. Chcę wam powie-
dzieć, że jest to najbardziej opłacalny interes, gdyż żadne zainwestowanie 
miłości nigdy nie idzie na marne. Obojętnie ile miłości włożycie w innych, 

zawsze wróci ona zwielokrotniona. Miłość nie zna straty, gdyż wraca tylko 

zwielokrotniona – w znacznie większej ilości niż przekazaliście. Dlatego inwe-
stycja w interes miłości jest najbardziej opłacalna! 

Nie mylcie tej miłości z tą pełną przywiązań. Miłość istnieje między mężem 

i żoną, matką i dzieckiem, bratem i siostrą i między przyjaciółmi. Są to wszystko 
miłości, niewątpliwie, ale nie czyste miłości, gdyż łączą się z pewną domieszką 

zanieczyszczeń w postaci przywiązań i oczekiwań. Tak jak woda, która spada z 

nieba na ziemię, staje się zanieczyszczona i nie nadaje się do picia, podobnie wy 
rodzicie się z czystą miłością, ale na skutek związków i przywiązań ona staje się 

zanieczyszczona, nieczysta. Oczekiwania, pragnienia i przywiązania czynią 
miłość nieczystą. Niemniej, tak jak wodę można oczyścić przez usunięcie zanie-

czyszczeń, miłość można oczyścić przez usunięcie wszystkich oczekiwań, 

przywiązań i pragnień. To, co zostanie, jest czystą miłością. Taka miłość jest 
boska i niesie tak głębokie spełnienie, że gdy raz doświadczycie kochania innych 

w ten sposób, poczujecie się pełni i niczego nie będziecie chcieli. Gdy raz spró-

bujecie tej boskiej miłości i będziecie w stanie kochać każdego taką samą 
miłością, powiadam wam, w waszym życiu nie będzie już nic więcej do osią-

gnięcia czy uzyskania. Osoba, która doświadczyła takiej miłości staje się w pełni 

zadowolona, spełniona i wolna od wszelkich pragnień i oczekiwań – osiągnęła 
wszystko i nie ma nic do zdobycia! 

Ja inkarnuję się, wiążę się z wami tylko po to, by uczyć was tego, że można 

w ten sposób kochać i dzięki temu uczuciu miłości zawsze być szczęśliwym. 

Drogie ucieleśnienia miłości! 

Wszyscy macie tę miłość w postaci ukrytego skarbu w swoim sercu. Mając 

tę czystą miłość, jesteście najbogatsi, gdyż wtedy cały świat staje się wasz – 
każdy staje się waszym bliskim. Należycie do największej rodziny i chociaż nie 

macie nic na własność, macie wszystko; chociaż nie jesteście spokrewnieni z 

nikim, każdy jest waszym bliskim. Wyobraźcie sobie to uczucie, kiedy gdzie-
kolwiek spojrzycie, widzicie ludzi wam bliskich, wasze własne jaźnie. Cóż to za 

uczucie! 

Namawiam was i apeluję, abyście próbowali rozwinąć ten rodzaj czystej mi-
łości przez zrozumienie, że wszyscy są wami w różnych postaciach i są Bogiem 

w różnych postaciach. Rozwińcie takie uczucie, taką miłość. Zbawcie się. 

Jest to najważniejsza rzecz, którą musicie zrobić. Jeśli nieco mniej wykona-
cie, nie szkodzi. Jeśli macie mniejszy dom zamiast wielkiego bungalowu czy 

pałacu, wszystko jest w porządku. Jeśli macie małe auto, a nie duże, nic to nie  
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szkodzi. Jeśli wasze konto bankowe jest małe, a nie pokaźne, nic to. Jeśli 

jesteście piękni lub nie tak bardzo, wszystko to jest w porządku. Ale jeśli nie 

macie tej miłości, nie jest to w porządku. Dopóki nie rozwiniecie tej miłości, nie 

zadowalajcie się – nie poprzestajcie, aż ją osiągniecie! Gdy jednak nie możecie 

jej dostąpić, módlcie się do mnie, do Boga o tę miłość, mówiąc: „Proszę, objaw 

mi siebie. Proszę, uczyń ze mnie kanał Twojej miłości. Proszę, pozwól mi 

kochać tak jak Ty.” Z całą szczerością módlcie się w ten sposób, a dostąpicie jej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cóż mogę powiedzieć? Nie da się wyjaśnić kolorów niewidomemu, ani 

dźwięków głuchemu. Tak samo, aby zrozumieć tę miłość, trzeba jej doświad-

czyć. Jeśli chcecie wiedzieć, czym są słodycze, musicie skosztować choćby ich 

odrobinę. Nie wystarczy, że powiem, iż słodycze nie są słone, kwaśne, gorzkie 

czy ostre. To nie da wam pojęcia, czym w rzeczywistości są słodycze. Gdybyście 

spytali mnie: „Czy miłość, o której mówisz, jest ta, którą darzy mnie matka?,” 

odpowiedziałbym: „Nie, nie całkiem.” Gdybyście spytali: „Czy miłość, jaką 

darzy mnie mój mąż czy żona, jest tą, o której Ty mówisz?,” odpowiedziałbym: 

„Tak, ale nie jest ona kompletna,” ponieważ miłość, o której mówię nie zależy od 

więzi międzyludzkich, od znajomości czy wiedzy o sobie nawzajem. Jest ona 

dostępna dla każdego i wszędzie. 

Poprzednie dni spędziliśmy w Dubaju i w Londynie, obchodząc tam Wielki 

Piątek i Wielkanoc. To samo powiedziałem wielbicielom także tam: „Nie po-

zwólcie, aby zmarnowało się poświęcenie Mistrzów. Przestrzegajcie ich nauk, 

stosujcie się do ich przesłań, praktykujcie je. W ten sposób możecie oddać cześć 

swoim Mistrzom.” 
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Ten skarb jest wewnątrz was, nie na zewnątrz. Zapomniawszy, że on znajdu-

je się w was, szukacie go na zewnątrz i myślicie, że jesteście biedakami. 

Odnajdźcie tę miłość w sobie – tam jest wasze bogactwo – dzielcie się nią ze 

wszystkimi. Jest to przesłanie wszystkich Mistrzów i także moje. 

Czy dzieci mają jakieś pytania? Pytajcie. 

 
 

Pytanie 1: (Zadane przez dziecko) Kiedy będę mógł pójść do szkoły Sathya Sai? 

Swami: Za dwa lata. (Chłopiec nie był zadowolony i dalej stał) 

Czy chcesz pójść wcześniej? 

Dziecko: Tak. 

Swami: Do której klasy chodzisz? 

Dziecko: Do siódmej. 

Swami: Chcesz teraz pojechać ze mną? Ja wracam do Indii. Skończ ten rok i 

przyjedź, dobrze? Jeśli chcesz skończyć ten rok i pojechać, wezmę cię. Twoja mama 

będzie płakać, ale to nie jest problem. Przyjedź. Skończ ten rok i przyjeżdżaj. 

Dziecko: Dziękuję Ci! (Oklaski) 

 
 

Pytanie 2: (Zadane przez inne dziecko) A ja? Dokąd pójdę? 

Swami: Dokąd pójdziesz? Pójdziesz tam, skąd przyszedłeś. Przyszedłeś od 

Boga; wrócisz do Boga. Wszystkie inne rzeczy są po drodze, ale ostatecznym 

celem jest Bóg. To wszystko to tylko stacje po drodze – twoja nauka i rodzina to 

tylko stacje, ale stacją docelową dla każdego jest Bóg. 

 
 

Pytanie 3: (Zadane przez trzecie dziecko) Dlaczego jestem taki? 

Swami: Bóg stworzył cię takim. Pomarańcza jest inna niż jabłko, a jabłko inne 

niż banan. Wszystkie różne owoce stworzył Bóg. Niektóre są gorzkawe, niektóre 

bardzo słodkie, a inne w sam raz, ale wszystkie są wyjątkowe i każdy specjalny. 

Ty też jesteś specjalny i wyjątkowy. Nie przejmuj się tym. Myśl tak: „Zostałem 

stworzony przez Boga, więc też jestem specjalny.” 

Dziecko 3: Dziękuję Ci! 
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Swami: (Odnosząc się do wielbiciela z Hiszpanii) Hiszpania, Hiszpania? 

Pytanie 4: Chciałbym zapytać Cię, Swami, o aśram w Barcelonie. 

Swami: Do sierpnia będziemy mieli teren i po kilku miesiącach otworzymy 

aśram. Ziemia i dom są już gotowe w miejscu nad oceanem z jednej strony i 

górami z drugiej. Takie jest to miejsce, w którym jest już dobry dom na dobrym 

obszarze – już gotowy aśram. Zatem nie musicie nawet wkładać wiele pracy. 

Wielbiciel: Kiedy przybędziesz do Barcelony? 

Swami: Po tym, gdy aśram będzie gotowy. Inaczej gdzie miałbym zamieszkać? 

 

Pytanie 5: Swami. Całą swoją miłość złożyłem u stóp Swamiego i już wcześniej 

przedstawiłem Ci projekt. Czy mógłbyś potwierdzić, że będzie to rzeczywiście 

aśram Prema Sai we Francji? 

Swami: Jest jeszcze czas. Wiem o tym aśramie – mówiłeś mi o nim w ubiegłym 

roku. Jest jeszcze czas – czekaj. 

 

Pytanie 6: Swami, jestem niezmiernie zaniepokojona. Jako badacze, mój mąż i 

ja pracujemy nad rozwijaniem naturalnych aspektów badań. Zajmuję się i jestem 

bardzo zaniepokojona sztuczną inteligencją i robotyką. Czy mógłbyś skomento-

wać te rozwijane obecnie technologie? 

Swami: Skąd biorą się te niepokoje? Z oczekiwanych skutków? Wypełniaj swoje 

obowiązki, a resztę zostaw mnie. To, co robisz, znajdzie swoje miejsce w świe-

cie, więc nie ma się czym martwić. Nie ma powodu obawiać się o inne rzeczy. 

Wykonaj to, co do ciebie należy, i podejmij właściwe działania. Ich owoce 

znajdują się w rękach Boga. 
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Pytanie 7: Panie, wiem, że przygotowujesz aśramy wszędzie na świecie. My, 

wielbiciele z Belgii, chcielibyśmy wiedzieć, czy stworzysz aśram także w na-

szym kraju. 

Swami: Przyjmę i odpowiem. Kiedy możemy przybyć? Ona chce zaprosić 

Swamiego do innego miejsca w południowozachodniej Francji. Innym razem, 

innym razem. Podanie zostało złożone i będzie rozpatrzone. 

Wielbicielka: Panie, pytamy, czy będziesz zakładał aśram w Belgii, gdyż słysze-

liśmy, że Belgia została wykluczona. 

Swami: Dla mnie cały świat jest rezydencją. Granice takie jak Belgia, Francja, 

Szwajcaria, ten kraj i tamten zostały nakreślone przez ludzi, a nie przeze mnie. 

Zatem nie myśl, że zostaliście odsunięci lub zignorowani. Rzeczy dzieją się w 

stosownym czasie. Tymczasem chodź do najbliższego centrum. Prowadź swoją 

sewę. We właściwym czasie przybędę. Gdy nadejdzie czas, on powstanie. Przyj-

dzie taki dzień, że imię Sai będzie rozbrzmiewać w każdym mieście, na każdej 

ulicy, w każdym domu. Cały świat stanie się pełnym Sai. Zatem nikt nie został 

pominięty – obejmuje to wszystkich. We właściwym czasie zdarzy się wiele 

dalszych rzeczy – obecnie jest to tylko pierwsza faza tej pracy. Z czasem po-

wstanie wiele dalszych aśramów i wiele centrów sewy – nie tylko w jednym czy 

dwóch miejscach. Czekaj. 

Dwa tysiące lat temu, kiedy żył Jezus, nie wierzyło w Niego nawet 12 ludzi. 

Dzisiaj Jego imię jest powszechnie znane i słychać je w każdym domu każdej 

ulicy. Podobnie będzie z imieniem Sai w przyszłych latach i w każdym domu 

będzie miejsce Swamiego. To tylko kwestia czasu. Gdy przyjdzie kolej na was, 

to też się spełni. 

Oni tak żarliwie chcą przybycia Swamiego do wszystkich ich domów i 

miejsc w Belgii, Francji i południowej Francji, ale większość tej pracy ja zosta-

wię Prema Sai. On będzie chodził od domu do domu. Ja mam mnóstwo pracy w 

Indiach, podczas gdy On przez większość czasu będzie podróżował po całym 

świecie i będzie spędzał wiele czasu z wielbicielami w innych krajach. Ja mam 

bardzo dużo pracy w Indiach, dlatego mogę przeznaczyć na to tylko tyle czasu. 

(Do wielbiciela z Hiszpanii) Znowu Hiszpania? On chce znać miejsce aśra-

mu – chce numeru domu! 

Pytanie 8: Przepraszam, Swami. Czy powinniśmy szukać tego miejsca, czy 

miejsce do nas przyjdzie? (Śmiech) 
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Swami: Ziemia nie umie chodzić. Musicie pójść i poszukać, ale jeśli będziecie 

szukali tam, gdzie mówiłem – u podnóża gór w pobliżu oceanu – znajdziecie już 

zbudowany dom z siedmioma pokojami i ziemią. Wykonajcie zadanie domowe. 

Jeśli ja zrobię wszystko, co wy będziecie robili? 

 

Pytanie 9: (Zadane przez dziecko) Swami, czy mój kolega zostanie piłkarzem? 

Swami: Będzie grał, ale jest to przyszłość. Teraz skup się na czasie teraźniej-

szym. Nie przejmuj się przyszłością. Najpierw stań się dobrym człowiekiem. 

Później możesz stać się czym zechcesz i będziesz w tym dobry. Najpierw bądź 

dobrym człowiekiem. Kto jest dobrym człowiekiem? Ten, kto pomaga wszyst-

kim, jest życzliwy dla każdego i jest kochający wszystkich. Jeśli staniesz się taki 

i będziesz pomagał wszystkim, wtedy powiedzie ci się we wszystkim, co zrobisz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pytanie 10: Indie mają wielką łaskę w postaci edukacji Sathya Sai, z licznymi 

uniwersytetami, które powstały, mając ludzkie wartości jako fundament. We 

Francji nie mamy takiego systemu nauczania. Dzisiaj widzimy wiele problemów, 

które są skutkiem opłakanego i bezładnego kształcenia we Francji. Czy byłoby 

możliwe, z łaską Swamiego, ustanowienie stowarzyszenia resocjalizującego nie 

tylko uczniów, ale także ludzi w ogólności? 

Swami: Obecnie skupiam się głównie na Indiach, gdyż Indie są jak korzenie. 

Jeśli podlewasz korzenie, dobrze rozwijają się wszystkie gałęzie drzewa. Gdy 
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poprawi się i umocni kształcenie i kultura systemu indyjskiego, cały świat na tym 

skorzysta. Właśnie dlatego szkolę ludzi, aby zrozumieli właściwą edukację i 

wiedzieli, jak ją wcielać w życie. W przyszłości będę mógł posłać tych ludzi na 

cały świat. Oni wezmą na siebie odpowiedzialność za poprawienie systemu 

edukacji w innych krajach. Zatem jest to jak podlewanie korzeni, aby skorzystało 

na tym całe drzewo – gałęzie, liście, kwiaty i owoce. Wszyscy skorzystają. 

Tak będzie się działo w nadchodzących latach, ale czas na to jeszcze nie na-

stał. Aby było powodzenie, wszystko musi się dziać dokładnie we właściwym 

czasie. Jeśli zrobicie coś w pośpiechu albo przedwcześnie, nie otrzymacie tych 

samych skutków. Ze zmianą edukacji w Indiach, zacznie się zmieniać sposób 

myślenia, a młodzi ludzie wyruszą na cały świat i będą wpływać na myślenie w 

sferze edukacji. W ten sposób zaczną się zmiany na całym świecie. Wszytko 

nastąpi w swoim czasie, gdy właściwi ludzie zjawią się we właściwym czasie i 

zrobią właściwe rzeczy. 

 
 

Pytanie 11: Jeśli młodzi ludzie będą chcieli coś zmienić w społeczeństwie i będą 

chcieli zdobyć trochę lepsze wykształcenie, takie jakie przekazuje się w edukacji 

Sathya Sai, czy należy im radzić, aby pojechali do Indii i tam uczyli się, jak 

uczyć innych młodych ludzi? 

Swami: Ci, którzy bardzo tego pragną i chcą odbyć podróż i poświęcić się, są jak 

najbardziej mile tam widziani i mogą tam zdobywać tę wiedzę. Ale jeśli dobrze 

rozumiecie te rzeczy, zawsze możecie we własnym zakresie nieformalnie prowa-

dzić szkolenia i programy, wpajając ludziom właściwe idee. Możecie prowadzić 

nieformalne sesje dla młodzieży i dzieci, opowiadając im o wartościach, które są 

ważne w życiu, i mówić, dlaczego są ważne. Możecie to robić jako dodatkowe 

zajęcia obok głównego programu nauczania. Obecnie nie jest jeszcze łatwo 

zmienić ten główny program, ale uzupełnienie go o inne programy jest możliwe. 

Z czasem w umysłach liderów świata pojawi się myśl o zmianie całego sposobu 

kształcenia i dopiero wtedy to może nastąpić. Postawa „celem edukacji jest 

zatrudnienie” zmieni się na „celem edukacji jest emancypacja, czyli wyzwolenie” 

– kształcenie dla własnego zbawienia. Edukacja dla zapewnienia środków do 

życia i edukacja dla samego życia zostaną wplecione w główny program naucza-

nia. Zanim nadejdzie ten dzień możecie pomagać zainteresowanym przez 

programy, które są realizowane równolegle do programu głównego. To jest 

niewątpliwie możliwe. 
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My mamy weekendowy program dla dzieci nazywany „Wyrastając na Bo-

ga.” Dzieci uczą się o ludzkich wartościach, uczą się służby i współczucia. 

Bardzo szybko ulegają transformacji. Kilkoro z tych dzieci spotkałem w Zjedno-

czonym Królestwie (UK), gdzie prowadzą takie zajęcia. Zadawali mi pytania 

typu: jak kochać wszystkich, jak lepiej skupiać się i jak rozwijać dobre cechy. 

Oto jak dzieci i młodzież mogą się zmienić. Wy też prowadzicie takie zajęcia 

tutaj we Francji. Buduję system, dzięki któremu wszystkie kraje otrzymają 

pewne materiały i będą mogły przystosować je do swojej kultury i tradycji. 

Będzie to bardzo wielki program kształcenia równoległego. 
 
 

 

Pytanie 12: Moja rodzina i ja zawsze chcieliśmy pomagać ubogim. Co powinni-

śmy zrobić najpierw? 

Swami: Najpierw dajcie im jeść, gdyż ludzie głodni nie mogą niczego zrozu-

mieć. Idźcie do tych, którzy są głodni, którzy nie mają wystarczających środków 

do życia, i dopilnujcie, żeby otrzymali swoje pożywienie. Ich serca otworzą się 

na większe rzeczy tylko wtedy, gdy ich żołądki będą pełne. Niestety, o ile niektó-

rzy ludzie marnują dużo pożywienia, mając zbyt wiele do jedzenia, inni chodzą 

spać o głodzie. 

Wielbicielom z UK kazałem zorganizować kuchnię i w weekendy przygoto-

wywać pożywienie w celu rozdawania ludziom żyjącym na ulicach, aby 

przynajmniej raz w tygodniu mieli pełen żołądek. Większość uczestników to 

młodzież, tak jak w Grecji, gdzie wielu uchodźców przychodzi po żywność. 

Młodzież gotuje i rozdaje to na ulicach uchodźcom i innym ludziom. Tak się 

dzieje także tutaj. (Odnosząc się do gospodarza) Shivalingam z całą swoją grupą 

karmi głodnych. Dołączcie do nich. 
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Pytanie 13: Daj nam, proszę, więcej okazji do służenia w Indiach i we Francji. 

Chcemy więcej się udzielać, ale jak mamy to robić, gdy mamy problemy we 

własnym życiu? 

Swami: Tam, gdzie jest wola, jest też sposób. Jeśli naprawdę chcesz to robić, 

Bóg otworzy drzwi i wskaże ci sposób. Gdy masz prawdziwą chęć robienia 

czegoś więcej i służenia w szerszym wymiarze, Bóg da ci okazje. Otworzy przed 

tobą więcej drzwi. Wystarczy, że będziesz chętny ofiarować się Bogu, na Jego 

służbę, On przyśle ci ludzi w potrzebie. 

We Francji z jednej strony mamy do czynienia z bogactwem, podczas gdy z 

drugiej jest skrajne ubóstwo – nie duchowe ubóstwo, ale materialne. Poszerzcie 

swoją służbę dożywiania we Francji, tak jak w UK, na wielu więcej, na wszyst-

kich ludzi. Pożywienie może zostać strawione przez jedną noc, ale dawana z nim 

miłość pozostanie w ich sercach na zawsze. Ta miłość to miłość Boga, która ich 

uszczęśliwi. Poza tym, jak mówił Tigrett, jeden życzliwy uczynek doprowadzi do 

następnego, a ten do kolejnego i w ten sposób rozniesie się to na cały świat. 

Gdy służycie, nie myślcie, że pomagacie innym. Jak powiedziałem, „Wszy-

scy są jednym.” Gdy jecie, ręka nie pomaga ustom, ani usta – żołądkowi. 

Wszystkie te części należą do jednego ciała. Zatem nie ma tu pomagania, a po 

prostu dzielenie się. 

Przybędę w przyszłym roku. Do tego czasu powinniście wykonać więcej 

pracy. Skąd ludzie mają wiedzieć, że przybył wasz Mistrz i że się z Nim spotka-

liście, jeśli nie odzwierciedli się to w waszej transformacji? Gdy wyjdziecie z tej 

sali, musicie być bardziej boscy, pełniejsi miłości i życzliwsi oraz musicie więcej 

służyć. Wtedy ludzie z waszego otoczenia zobaczą to i będą myśleć: „O, coś 

stało się tego wieczora. Chyba spotkali się ze swoim Mistrzem i dlatego są 

bardziej boscy.”  

Dawno temu, we wiosce, w której mieszkał Kriszna, wszyscy mieszkańcy 

odpalali lampy w swoich domach od lampy w domu Kriszny. Taka była tradycja. 

Ale jest w niej też głębsze znaczenie. Ponieważ Kriszna był boski, Jego światło 

było także boskie. Codziennie zanim zapadł zmrok, każdy przychodził do domu 

Kriszny nie tylko po to, by zapalić swoją lampę, ale także by zaczerpnąć bosko-

ści, wzniecić płomień w swoim sercu i zanieść go do swojego ciemnego domu. 

Tak samo wy zabierzcie stąd płomień miłości, zapalcie go w swoim sercu i 

pójdźcie szerzyć go na wszystkich. 

Wiele, wiele błogosławieństw dla wszystkich. Bądźcie szczęśliwi; uszczę-

śliwiajcie innych. W ten sposób możecie uszczęśliwić mnie. Spotkamy się znów 

w przyszłym roku. (Oklaski)  

Arati. 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA  

BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH WIZYT BHAGAWANA 

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są 

zamieszczane w bibliotece online. Aby je obejrzeć lub pobrać, albo zapisać się na 

otrzymywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy odwiedzić 

stronę: https://www.saiprakashana.online. 

 

NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy profesjonalnych osób do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy 

i korektorów dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. Muszą oni podpi-

sać kontrakt z Wydawcą, Sri Sathya Sai Premamruta Prakashana®. Więcej 

informacji można uzyskać pod adresem: bhagawanspeaks@gmail.com. 

 

WYDAWNICTWO I DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK 

W sprawie publikacji – druku – dystrybucji prosimy pisać na adres: 

bhagawanspeaks@gmail.com 

http://www.saiprakashana.online/
mailto:bhagawanspeaks@gmail.com
mailto:bhagawanspeaks@gmail.com

