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 prowadzenie 
Osoby towarzyszące Swamiemu przybyły z drugą wizytą do Brazylii 20 wrze-

śnia 2018 r. Po południu 21 września Swami ze swoją asystą obszedł wszystkie 
pomieszczenia domu gospodarza, Gonçalo Vicente de Medeirosa. Podczas zwie-
dzania trzeciego piętra Gonçalo opowiedział o swoim 24-letnim nauczaniu i roz-
powszechnianiu wychowania w wartościach ludzkich w Brazylii i w innych krajach, 
kierując wszystkich ku doświadczaniu pokoju, miłości, a przede wszystkim atmy 
we własnym sercu. 

Wieczorem ok. godz. 18:30 dom był pełen wielbicieli spragnionych boskiej mi-
łości Swamiego. Gdy zaczął się satsang (spotkanie), wszystkie serca przepełniła 
błogość, a na twarzach wielbicieli były wyraźne łzy radości i miłości. Swami rozpo-
czął tę sesję od słów: 

Niech od dzisiaj ten dom będzie otwarty na bhadźany, satsangi i inne pro-
gramy. Od dzisiaj to miejsce będzie nazywane Sai Prema. Sai Prema, czyli Miłość 
Sai to nazwa tego miejsca. Otwierajcie je co miesiąc na bhadźany, satsangi, 
wykłady o wartościach ludzkich. Dzisiaj jest otwarcie! Nie jest to twój dom – jest 
to dom Swamiego! (Oklaski) Wszyscy mają zaproszenie! Organizuj bhadźany, 
satsangi i dyskusje w każdą pełnię księżyca. W każdą pełnię księżyca. Bardzo, 
bardzo szczęśliwy! 

Ku zaskoczeniu wszystkich Swami nazwał ten dom Sai Prema, co znaczy 
Miłość Sai, lub Sai Amor po portugalsku. Pobłogosławił też gospodarza, Gonçalo. 

Po krótkim wystąpieniu Valérii przemawiali członkowie asysty Swamiego, a 
po nich Swami wygłosił swój boski dyskurs. Swami pobłogosławił też wielbiciela 
Rodrigo, nazywając go Ganeśą. 

Rano 22 września delegacja odwiedziła Sugar Loaf, skąd na wszystkie strony 
rozciąga się piękny widok na Rio de Janeiro. 

Po południu o 17:30 w Windsor Florida Hotel Convention Center w Rio de 
Janeiro odbyło się długo wyczekiwane ponowne spotkanie z Boską Obecnością. 

Spotkanie zaczęło się od bhadźanów śpiewanych z głębokim oddaniem. 
Dwóch wielbicieli perfekcyjnie wyrecytowało mantry wedyjskie. Po przywitaniu 
przez Gonçalo odbył się muzyczny występ Emanamantry, a po nim przemawiali 
członkowie asysty Swamiego. W swoim boskim przemówieniu Swami ogłosił, że 
zakłada Sai Amor Foundation i mianował jego pięciu członków założycieli. 

Po arati Swami pobłogosławił dra René Ugalde. Program zakończyło rozdanie 
prasadam (poświęconej przekąski) i kolacja dla wszystkich uczestników. 

Wieczorem 23 września w Sai Amor Swami rozmawiał z wszystkimi wielbicie-
lami, podpowiadając, jak członkowie fundacji powinni rozwijać swoją działalność. 
Wezwał ich też do uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym, które odbędzie się w 
czasie inauguracji aśramu w Argentynie. 
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21 września 2018 

Wieczorny satsang w domu Medeirosa 
Wyjątki z wystąpienia 

Isaaca Tigretta 

spaniale być znów w Rio. To dla 

nas wszystkich naprawdę dynamiczna 

chwila w tym pięknym domu i początek 

nowej ery tu w Rio. Ponadto doświadcza-

my tajemniczej chwili. W tej chwili 

wszystkie nasze serca otwierają się, płatek 

po płatku. Dzieje się tak dzięki boskim 

wibracjom i waszemu szukaniu tej bosko-

ści wewnątrz siebie. 

W tej chwili, chociaż przybyliśmy tu jako jednostki, połączyliśmy się razem w 

tajemniczej chwili, którą wspólnie dzielimy. Dlatego też ważne jest, aby przycho-

dzić tu w każdą pełnię księżyca, aby znów stać się wspólnotą i dzielić się pragnie-

niem wyższych myśli. 

Cieszę się, że wszyscy macie ten wspaniały dar dzięki Gonçalo i oczywiście z 

woli Sathya Sai Baby. Musicie to wykorzystać. Teraz macie dom Sai. Musicie o nie-

go dbać. Musicie przychodzić tu i wspólnie czerpać energię i moc. To was będzie 

chronić, ale potem waszym zadaniem jest wychodzić na zewnątrz i dzielić się tą 

energią z innymi. 

Obecny czas jest bardzo trudny – szalony, burzliwy – dla wszystkich krajów 

na całym świecie, nie tylko w Rio. Wasz kraj potrzebuje was teraz bardziej niż kie-

dykolwiek. Wasze pozytywne myśli, pozytywna energia musi gromadzić się w tym 

miejscu, a potem musi być wynoszona na zewnątrz, by pomagać i służyć innym. 

Jest to wasz obowiązek jako wielbicieli Sai. Wspaniale być tutaj! 

W 
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21 września 2018 

Wieczorny satsang w domu Medeirosa 

Wyjątki z wystąpienia 

Śri C. Sreenivasa 

ierzę, że w życiu obowiązuje tyl-

ko jedna złota reguła i mówi ona, że nie 

ma złotych reguł. Coś takiego powiedział 

człowiek imieniem John Bernard Shaw. 

To, co zrobił szanowny Gonçalo, po-

kazuje, że w życiu, niezależnie z którego 

kraju pochodzimy, w jakim czasie żyje-

my, niezależnie od okoliczności i sytuacji 

w naszym otoczeniu, złotą regułą jest to, 

że ciągle ponownie odkrywamy samych 

siebie. 

Szanowny Gonçalo dał nam kapitalny przykład. Pokazał, że lata wiary w 

drogiego Swamiego, nie tylko przez jakąś chwilę czy krótki okres czasu, ale całe 

lata wiary, która zapada głęboko w nasze serca, pozwala w naturalny  sposób 

trwać w bezinteresowności i działać zgodnie z podpowiedziami serca.  

Jak mówił Isaac, jest to chwila mistyczna, tajemnicza. Nową złotą regułą tej 

chwili jest to, że wszyscy siedzący tutaj w tajemniczy, mistyczny sposób stajemy 

się instrumentami Swamiego. Każdy z was na swój własny sposób i jako zbioro-

wość będzie w stanie wpływać na swoje życie i na życie, które was otacza.  Jest to 

chwila w tej pięknej obecności Sai Premy, w której możecie po prostu zamknąć 

oczy i uciszyć umysł. Wtedy usłyszycie mówiącego do was Swamiego, usłyszycie 

Go niczym bicie serca, poczujecie Jego obecność i On pozwoli wam myśleć o 

najważniejszej rzeczy, o tym, co jest w danej chwili najpotrzebniejsze. Jest to ta 

magiczna rzecz i jest to ta nowa złota reguła, której chce Sai Prema właśnie w tej 

części świata. Macie ogromne szczęście uczestniczyć w tej wielkiej chwili.  

W 
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21 września 2018 

Wieczorny satsang w domu Medeirosa 
Wyjątki z wystąpienia 

Śri B.N. Narasimha Murthy’ego 

naugurując Sai Prema, Baba zapalił w 

tym miejscu lampę miłości. „Sai Prema” 

oznacza „Miłość do Sai.” W tym bardzo od-

ległym od Indii kraju zebraliście się tutaj z 

miłości do Sai. Do tego miejsca przyciągnął 

was magnetyzm Sai. Inaczej nie byłoby was 

tutaj. Wszyscy mamy coś wspólnego! 

Wszyscy kochamy Sai. Wielu z was Go 

widziało, niektórzy mogli Go nie widzieć, 

ale każdy odczuł Jego miłość. Właśnie 

dlatego tu jesteście! Jest to dom Boga, jest 

to dom miłości, jest to dom służby. Tym 

Swami chce, żeby to miejsce było. 

Dwa tysiące lat temu boski Mistrz Pan Jezus Chrystus chodził po tej ziemi. 

Pytał wszystkich ludzi: „Co zyska człowiek, gdy zdobędzie cały świat i straci wła-

sną duszę?” Dzisiaj to pytanie jest bardzo na miejscu. Dzięki postępowi nauki i 

techniki w naszych czasach mamy do czynienia z wielkim materialnym rozwojem 

świata. Mamy wszystko, ale straciliśmy własne dusze. Dlatego jest tak dużo nie-

szczęść – ludzie są bogaci materialnie, ale ubodzy w swoich sercach. 

Dlaczego tak się dzieje? Podstawową przyczyną niepokojów, braku miłości i 

współczucia na świecie jest to, że ludzie nie stosują w praktyce tego, co Jezus 

powiedział światu! Jezus reprezentuje wszystkich boskich mistrzów, którzy przy-

chodzili na ten świat od niepamiętnych czasów. Ludzkość zignorowała nauki 

Jezusa, co znaczy, że zignorowaliśmy mądrość naszego własnego sumienia, 

naszej duszy. Właśnie dlatego na świecie jest tyle niepokojów, nieszczęść, prze-

mocy i rozpaczy. 

I 
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21 września 2018 

Wieczorny satsang w domu Medeirosa 

Boski dyskurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iedyś, gdy Kriszna wrócił z Brindawanu do Mathury, opowiadał o zgryzo-

cie tamtejszych gopik (mleczarek), które straciły swojego ukochanego Krisznę. 

Słuchając Kriszny, Jego przyjaciel Uddhawa powiedział niewinnie: „Pojadę tam 

i pocieszę gopiki.” Gdy Uddhawa dotarł do Brindawanu, gopiki przyjęły go 

rozradowane. Wcale się nie smuciły. Udhawa dziwił się, że gopiki, u których 

oczekiwał nieukojonego smutku, uśmiechały się i były szczęśliwe. Spytał je: „Nie 

jest wam żal straty Kriszny? Myślałem, że zasmuci was odjazd Kriszny. Właśnie 

dlatego przybyłem, chcąc wam przekazać prawdę, że Kriszna nie jest tylko 

ciałem, ale że jest atmą. Myślałem, że ta wiedza złagodzi wasz żal i uszczęśliwi 

was, ale najwyraźniej już jesteście szczęśliwe, gdyż wszystkie uśmiechacie się  i 

wcale nie płaczecie. Co się za tym kryje?” 

Gopiki, które nie studiowały Wed ani innych świętych pism, odpowiedziały po 

prostu: „Nikt nie oddzieli od nas Kriszny, gdyż jest On samym naszym oddechem, 

samą duszą naszego jestestwa. Skoro ciągle oddychamy, jemy, pracujemy czy cho-

dzimy, jest to dowód na to, że Kriszna ciągle jest z nami – w nas. Gdyby Kriszny 

nie było w nas, byłybyśmy już martwe – nie byłybyśmy zdolne oddychać. Samo 

nasze istnienie, samo nasze życie jest świadectwem obecności w nas Kriszny.” 

Chociaż Uddhawa pojechał do gopik, aby przekazać im trochę mądrości na 

temat atmy, zrozumiał, że one wiele aspektów prawdy znały lepiej od niego same-

go. Ich mądrość, urzeczywistnienie i doświadczenie, które zawierały prawdę, upo-

korzyły go, gdyż jego wiedza była tylko teorią. 

K 
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Podobnie w tym pomieszczeniu są wielbiciele, którzy nie potrzebują wykładów 
o miłości i duchowości, gdyż już mają miłość do Boga i rozumieją wyższą prawdę. 
Właśnie dlatego są tutaj, przyciągnięci do boskości. Nie mam więc wiele do powie-
dzenia, gdyż wszystko już wiecie. Inaczej byłbym jak Uddhawa, próbując mówić o 
miłości do Boga do tych, którzy tę miłość już mają. Wy nie potrzebujecie żadnych 
tego rodzaju wykładów. 

Chociaż jesteśmy oddzieleni kilkoma tysiącami mil, znacie miłość Swamiego 
i Swami zna waszą miłość. Miłość wie, gdyż kocha i nie potrzebuje żadnego 
dowodu czy świadectwa – wie, gdyż może doświadczać siebie jako miłość. Ta 
czysta miłość stanowi nasz związek, naszą więź, nasze połączenie. Żadna strona 
od drugiej nie oczekuje niczego innego niż miłość. Ta czysta miłość jest boska i 
jest naszym wzajemnym mieniem. Wszystko inne z czasem zniknie – ciało, 
umysł, wszystkie nabytki – ale ta więź miłości między wami a Swamim pozosta-
nie na zawsze, wiecznie. 

Z tego też powodu nazwałem to miejsce 
Miłość Sai – miłość do Sai i ze strony Sai. 
Nazwałem je Sai Amor, gdyż gdy powiecie Sai 
Prema, inni tego nie zrozumieją. Mówcie to w 
swoim języku: Sai Amor! (Oklaski) Umieśćcie 
małą tablicę nie z napisem „Dom Gonçalo” ale 
„Sai Amor.” 

(Odnosząc się do gospodarza Gonçalo) 
On służył Swamiemu przez 25 lat, opowiada-
jąc wielu nauczycielom i innym o atmie i 
prawdzie. Bardzo wielu ludzi uczy tylko nie-
prawd, ale wy wszyscy nauczacie, że atma jest 
rzeczywista i prawdziwy jest tylko Bóg. 
Widzicie, oni wszyscy o atmie wiedzą więcej 
niż Narasimha Murthy! 

Nie musicie zjeść całego talerza ryżu, aby 
wiedzieć, że cały ryż jest ugotowany – zjedze-
nie jednego ziarna wystarczy, żeby to wie-
dzieć. Jeśli jeden wielbiciel wie coś o atmie, 
dowiecie się o tym wy wszyscy. 

Obecnie jest czas na jedzenie „ryżu,” a nie tylko próbowanie go, gdyż musicie 
doświadczyć miłości atmy dzięki cichej kontemplacji. To miejsce pozwoli wam 
usiąść i kontemplować o tej wielkiej prawdzie. Zatem na początek wszyscy znajdź-
cie czas w każdą pełnię księżyca, by wieczorem przyjść tutaj. Niech ci, którzy mogą 
przyjść wcześniej, przez godzinę śpiewają bhadźany – mogą to być bhadźany 
portugalskie. Potem niech ktoś przez 45 minut omawia jeden temat, po czym 
przeprowadźcie dyskusję na ten temat i zakończcie kolacją. W ten sposób zacznij-
cie tu działalność. Gdy będziecie się tak zbierać, znajdziecie więcej pomysłów, jak 
uczynić to miejsce użyteczniejszym dla innych. 
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Później będzie przychodzić coraz więcej ludzi, aby dowiedzieć się o różnych 
rzeczach. Stąd wyjdą małe akcje sewy, poczynając od dokarmiania ludzi ubogich i 
bezdomnych, uczenia dzieci i młodzieży o wartościach ludzkich i rozpowszechnia-
nia w Brazylii edukacji opartej na wartościach. Możecie przeprowadzać warsztaty, 
sesje medytacji i kółka studyjne w celu dyskutowania na tematy związane z du-
chowością. Każda osoba może zacząć jakąś działalność i rozwijać ją w oparciu o 
zainteresowanie ludzi i grupy. 

Jest to forum Swamiego. Wszyscy są mile widziani. Jest tu miejsce dla każde-
go, kto chce doświadczyć Swamiego i Mu służyć. Jedynym warunkiem czy kryte-
rium jest pozostawienie wszystkich negatywności na zewnątrz i przyjście tylko z 
miłością, wyłącznie z miłością, by doświadczyć więcej miłości i zabrać tę miłość do 
domu. 

Chociaż możecie mieć wiele zmartwień, niepokojów i innych myśli, zostawiaj-
cie je za drzwiami i wchodźcie do środka z sercem pełnym miłości do Swamiego i 
siebie nawzajem. Przeżywajcie te chwile miłości, wzmacniając już posiadaną mi-
łość i darząc nią wszystkich innych. 

(Do śpiewaka bhadźanów, którego Swami żartobliwie nazwał Ganeśą) 
Ganeśa, czy to dobry pomysł? Czy zajmiesz się bhadźanami? 

Ganeśa: Mieszkam w Brasilii (stolicy), która leży daleko od Rio de Janeiro. 

Swami: Zajmij się wszystkimi członkami grupy i postaraj się przyjeżdżać wcze-
śniej, by wszystko zorganizować, aby wszyscy mogli śpiewać bhadźany. Wszędzie, 
gdzie będziesz, śpiewaj bhadźany, ale raz na miesiąc musisz tu przyjeżdżać, aby 
pomóc wszystkim pozostałym, integrując innych młodych ludzi, uaktywniając ich. 

Będę tutaj w każdą pełnię księżyca, aby sprawdzić, czy przyjechałeś. Ganeśa 
ma zwyczaj na początku bardzo się interesować i ciężko pracować, ale jego zainte-
resowanie spada, dlatego będę go sprawdzał – będę notował! To dobry sposób; 
inaczej on by nie przyjechał. 

Wszyscy przychodźcie na śpiewanie o chwale Boga. Jak mówił Tigrett, każda 
pozytywna myśl dodaje się do pozytywności świata i ma wielką moc transformacji 
– nawet na duże odległości. Kiedy na przykład dzisiaj intonujecie tylko Samasta 
lokah sukhino bhawantu (niech wszystkie istoty we wszystkich światach będą 
szczęśliwe), wiedzcie, że na pewno ma to jakiś wpływ na świat. Dlatego ciągle mó-
wię, abyście zawsze mieli pozytywne myśli. 

Pomożecie mi, jeśli będziecie się zbierać i modlić o dobro świata, o pomyśl-
ność ludzi i ich szczęście. Nigdy nie lekceważcie potęgi pozytywnego myślenia i 
modlenia się za wszystkich. Módlcie się nie tylko o pomyślność Brazylii, ale całego 
świata – o to, by cały wszechświat był czysty, szczęśliwy i pełen harmonii. 

Gdy będziecie wykonywali tę pracę, nowe rzeczy się wydarzą i zacznie się wiele 
innych prac. Zacznijcie od teraz. Macie moje szczodre błogosławieństwa i zapew-
niam was, że kiedykolwiek będziecie śpiewali moje imię, będę tutaj, słuchając. 

Bardzo szczęśliwy! 

Oni wszyscy przeczytali wszystkie moje książki, medytowali o Swamim i zro-
zumieli nauki Swamiego. Dzięki swojej czystości zostali tu przyciągnięci. 
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Jeśli na kawałku żelaza jest rdza i brud, to nawet on nie zostanie przyciągnięty 
przez magnes. Tylko czyste kawałki zostaną przyciągnięte. Podobnie do Boga są 
przyciągani tylko wielbiciele o czystym sercu i z miłością do Niego. 

Błogosławię wam, abyście przychodzili, doświadczali miłości i nieśli tę miłość 
wszędzie, gdzie się znajdziecie, szerząc ją wśród wielu ludzi. Dzisiejszy świat nie 
potrzebuje niczego innego poza miłością. Sama miłość wystarczy do rozwiązania 
wszystkich problemów świata. Ze swoją miłością możecie spowodować zmiany w 
swoim kraju. Niech tak się stanie. 

(Do gospodarza) Czy jesteś szczęśliwy? 

Gonçalo: Absolutnie! 

Swami: Traktuj ich wszystkich jako dzieci Boga i jak swoich braci i siostry. Witaj 
wszystkich z otwartym sercem i darz ich wielką miłością. 

Jutro w tej wielkiej sali będzie program dla wszystkich – zmieści się tam wielu 
ludzi. Dobrze, że nie zapełniliście jej meblami. Utrzymujcie ją prosto, aby było 
więcej miejsca dla ludzi. 

(Do Ganeśy) Ty, co miesiąc. Nie uciekniesz! Znam go od małego chłopca. 
Nosił bardzo długie włosy i nie nosił brody, a teraz ma bardzo mało włosów, ale 
obfitą brodę. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. 

Tę odpowiedzialność składam na wasze barki – powinniście ją wziąć. Utrzy-
mujcie swoją grupę razem. 

(Do Ganeśy) Podejdź tu! Dawno temu w Puttaparthi powiedziałem ci, że cię 
pobłogosławię, więc teraz cię błogosławię. (Swami pobłogosławił Ganeśę) Idź i 
pomagaj wszystkim. Teraz zaśpiewaj jeszcze jedną pieśń. 
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22 września 2018 

Wieczorny otwarty satsang, Rio de Janeiro 

Wyjątki z wystąpienia 

Isaaca Tigretta 

ażda osoba posiada wielką moc, gdyż wszyscy w rzeczywistości jesteśmy 
boscy. Nasza energia, nasza prana jest wspaniała, potężna, jeśli jesteśmy jej świa-
domi. Ale od chwili przebudzenia z rana jesteśmy bardzo zajęci sobą – wszystko 
dzieje się wokół „ja” i „moje.” 

Przez wiele lat miałem apartament w Nowym Jorku. Jest tam miejsce, od 51. 
ulicy aż do około 35. Na tej alei codziennie można widzieć ponad 200 000 ludzi! 
Wszyscy przechodzą obok siebie bez zwracania uwagi na istnienie innych. Nie 
wiemy nawet, kto mieszka po sąsiedzku! Ale my musimy w praktyce stosować 
współczucie, bacząc na innych, patrząc na każdą mijaną osobę i myśląc: „Oni 
wszyscy są boskimi istotami!” Musicie mieć współczucie dla innych. Nie chodzi 
tylko o dostrzeganie w innych ludziach siebie samego, zmagającego się z pragnie-
niem wspaniałego życia, ale o faktyczne wychodzenie do ludzi i robienie czegoś. 

Kiedy ostatni raz zrobiliście coś miłego dla kogoś innego? Kiedy ostatnio 
okazaliście komuś życzliwość – komuś takiemu jak sąsiad, współpracownik lub 
krewny? Kiedy ostatnio okazaliście współczucie dla kogoś, kto cierpi? W tym kryje 
się sekret przemiany świata. Poświęćcie trochę czasu na życzliwość. Takie jest 
przesłanie naszego Mistrza i wszystkich mistrzów. Zatem, mimo że przebywanie tutaj 
i świętowanie Jego obecności jest pięknym przeżyciem, On znajduje się w istocie 
wewnątrz nas. Przez lata mówił: „Zwróć się do wnętrza – tam mnie znajdziesz.” 

Podziwiam Gonçalo! Wczoraj Swami dał mu ten niesamowity dar, Sai Amor. 
Gdy będziecie przychodzić tu w każdą pełnię księżyca, jak On zalecił, okazujcie 
współczucie, żyjcie współczuciem i wznoście w sobie świadomość. Swami potrze-
buje naszej pomocy i pomocy wszystkich wielbicieli, aby doprowadzić do przemia-
ny świata. W tym procesie przy okazji znajdziemy spokój i szczęście. 
 
 

K 
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22 września 2018 

Wieczorny otwarty satsang, Rio de Janeiro 

Wyjątki z wystąpienia 

Śri C. Sreenivasa  

en wieczór dla nas wszystkich tu-

taj obecnych jest święty i błogosławiony, 

gdyż świętujemy i obchodzimy narodziny 

tej siedziby Sai Amor. Wczoraj, gdy 

Swami łaskawie ogłosił ważny początek 

Sai Amor, tym samym ogłosił nowe 

narodziny. 

Narodziny niosą ze sobą najpięk-

niejsze uczucia, jakie daje nam Bóg, gdyż 

gdy dziecko rodzi się z łona matki, pierw-

szym uczuciem, jakie je uderza, jest 

zdumienie wszystkim, przez co przecho-

dzi. Jest to w wielu aspektach bardzo 

duchowo wzniosłe. 

Około roku 1989 nas trzech miało szczęście rozmawiać ze Swamim o kobiecie, 

która bardzo poważnie chorowała na serce. Pojawiła się myśl (o szpitalu), a na 

scenie znalazł się dżentelmen o nazwisku Isaac Burton Tigrett. Tak w Puttaparthi 

powstał Sri Sathya Sai Institute of High Medical Sciences. Wtedy tak naprawdę 

nikt nie mógł sobie wyobrazić, do czego te narodziny doprowadzą. (Odnosząc się 

do Tigretta) Ten dżentelmen w odpowiedzi na wezwanie jego Mistrza zrobił to, co 

zrobił. 

Wiele lat minęło, a w tym czasie nie setki, nie tysiące, ale miliony chorych, 

ubogich ludzi weszło przez tamte drzwi do tej wielkiej świątyni uzdrawiania. Znaj-

dują tam dar zdrowia i życia. Dzisiaj tamte małe narodziny służą wielu ludziom z 

całego kraju i ze świata, którzy przychodzą po dar życia. Cud, jaki kryje się za tam-

tymi narodzinami, naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Coś podobnego zaczyna 

się tutaj w Sai Amor. 

Maleńkie nasienie nie wie, jaką wielkość zawiera. Da ono tysiącom ludzi pięk-

no, cień, kwiaty i owoce spokoju. Gdy wejdziecie do tego miejsca z ubóstwa, jakie 

otacza nas na świecie, znajdziecie obfitość wszechświata, na obdarzanie którą Bóg 

tylko czeka. 

T 
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22 września 2018 

Wieczorny otwarty satsang, Rio de Janeiro 

Wyjątki z wystąpienia 

Śri B.N. Narasimha Murthy’ego 

asza miłość do Swamiego wyrażona 

waszą obecnością w tym miejscu i bardzo 

pięknymi bhadźanami, jakie zaśpiewaliście, 

były cudowne! Dwóch młodych braci nadzwy-

czaj dobrze recytowało wersety z Wed. Także 

recytacja Rudram była bardzo inspirująca. 

Miło było posłuchać także pieśni, z których 

część była w języku portugalskim lub hisz-

pańskim – nie potrafię ich rozróżnić – ale 

język serca jest bardzo klarowny. Miłość, z jaką śpiewaliście „Sai Ram, Sai Ram” 

była tak radosna! Słuchając bhadźanów, słuchając recytacji Wed, słuchając into-

nowania „Sai Ram,” na chwilę zapomnieliśmy, że jesteśmy w Brazylii, a nie w 

Indiach! 

Brat Sreenivas mówił o Sai Amor. To Sai Amor nie należy do Gonçalo – ono 

należy do Swamiego. Jest to dom Swamiego w Brazylii. Ponieważ należy do Swa-

miego, należy też do was, a także do mnie. 

Swami, zapoczątkowując wczoraj wie-

czorem Sai Amor, zapalił w tym miejscu 

boskie światło, boską lampę miłości. Zrobił to 

w określonym celu. Ludziom, młodszym, 

starszym i dzieciom, którzy nie znają sposobu 

na trwałe szczęście, jeśli usiądą tu i będą me-

dytowali na tym olbrzymim zdjęciu Swamie-

go, On powie: „Drogą do trwałego szczęścia 

jest to, a nie tamto.” 

Módlcie się do Swamiego, aby coraz więcej braci i sióstr z Brazylii i sąsied-

nich krajów skorzystało z Sai Amor, czerpiąc wielkie zadowolenie, poczucie speł-

nienia i trwałe szczęście przez odnalezienie miłości i sposobu na służenie ludziom 

i jednoczesne zadowalanie Swamiego. 

W 
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22 września 2018 

Wieczorny otwarty satsang, Rio de Janeiro 

Boski dyskurs 

Wszystko rodzi się z miłości i w końcu do niej wraca i łączy się z nią. 

Gdziekolwiek nie spojrzeć, wszędzie jest tylko miłość – nie ma miejsca bez niej. 

Jest to najczystsza miłość, którą musisz poznać. 

(Wiersz telugu) 

 
Drogie ucieleśnienia miłości! 

Ktoś, kogo serce przepełnia miłość, 
doświadcza we wszystkim i wszędzie tyl-
ko miłości. Nie ma miejsca, nie ma czasu 
ani sytuacji, w której osoba taka nie 
odczuwa miłości, gdyż dla niej wszędzie 
istnieje tylko miłość. Może ją przeżywać 
dlatego, że jej serce przepełnia miłość. 

Świat jest niczym innym jak odbi-
ciem, reakcją i oddźwiękiem. To, co jest 
wewnątrz was, odzwierciedla się zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. To, co 
czujecie wewnątrz siebie, widzicie też na 
zewnątrz. Święty zawsze postrzega 
wszystkich jako innych świętych, podczas 
gdy złodziej zawsze myśli: „Wszyscy inni 
są też złodziejami.” Tak więc świat zależy 
od waszego widzenia – jeśli napełnicie 
serca miłością, wszędzie będziecie do-
świadczać miłości, ale jeśli napełnicie je 
nienawiścią, wszędzie będziecie doświad-
czać tylko nienawiści. Zatem nie trzeba 
chodzić wszędzie i próbować zmienić 
świat; jeśli zmienicie siebie, to wystarczy. 
Gdy staniecie się kochaną osobą, wszę-
dzie spotkacie się z miłością. 

Chaos, jaki panuje na dzisiejszym świecie, wynika z tego, że ludzie zapomnieli, 

jak kochać się nawzajem i siebie samego. Jeśli tylko nauczycie się kochać siebie i 

wszystkich innych, świat stanie się pełen pokoju i harmonii. 
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Istnieją różne rodzaje miłości. 

Miłość między matką i ojcem, 

między rodzicami i dziećmi, między 

przyjaciółmi, między mężem i żoną 

– wszystkie te miłości są różne, 

mają różne formy. Ale wszystkie 

one mają zabarwienie jakiegoś 

rodzaju oczekiwaniami i pragnie-

niami. Miłość, o której mówię, nie 

ma żadnych oczekiwań ani prag-

nień. Świat poprawi się tylko wte-

dy, gdy rozwiniecie tę czystą miłość 

do każdego, bez żadnych oczekiwań 

czy pragnień. 

Na świecie wiele się robi, aby wyeliminować cierpienie ludzi poprzez rozwój 

technologii, edukację i rozmaite inne formy postępu. Niestety, wszystkie one są 

ukierunkowane na zewnątrz. Jeśli podlejecie tylko gałęzie i liście drzewa, ono nie 

urośnie. Aby rosło, musicie podlewać jego korzenie. Podobnie proces naprawy 

świata musi zacząć się od serca, a nie od ciała i umysłu. Gdy serce napełni się miło-

ścią, także umysł, ciało, każda myśl i czyn będzie przepełniona miłością. 

Właśnie w tym celu Swami chce mieć miejsce, w którym ludzie będą uczyć się 

tego, jak kochać, jak żyć w miłości i jak żyć, kochając wszystkich. 

Ludzie piszą do mnie: „Nasz kraj, Brazylia, ma wiele problemów – panuje 

samolubstwo, korupcja, niepewność, niesprawiedliwość i wiele innych problemów. 

Co powinniśmy zrobić? Jak mamy poradzić sobie z tymi problemami?” Jedynym 

moim rozwiązaniem jest miłość. Ona nie załatwi wszystkiego w jeden dzień, ale z 

czasem da trwałe rozwiązanie wszystkich problemów waszego kraju i świata. Świat 

i społeczeństwo zmienią się, gdy ludzie staną się bezinteresowni i kochający, gdy 

będą się poświęcać, będą troszczyć się o dobro innych. Wszystkim kłopotom świata 

winny jest tylko egoizm, a jedynym na niego antidotum jest bezinteresowna miłość. 

Ja mocno wierzę w moc miłości, bo tylko ona może rozwiązać wszystkie prob-

lemy świata. Naprawdę w to wierzę, gdyż całe swoje życie spędziłem w oparciu o tę 

zasadę czystej miłości. W wielu z was i w innych dostrzegam skutki i sukces tego 

podejścia. Tylko moja miłość do was i wasza miłość do mnie spowodowała w was 

przemianę, czyniąc z was lepszych ludzi. Ta miłość nie ma tego rodzaju siły, który 

zmusza was do kochania mnie. Ja muszę kochać was, ale wzajemną miłość do 

siebie znaleźliśmy w źródle. Ta miłość jest moim mieniem – jest to jedyna broń, 

jaką posiadam, i jedyny środek, za pomocą którego zmieniłem ludzi, uczyniłem ich 

lepszymi, przemieniłem ich. Skoro miłość zaledwie jednej osoby może być tak 

transformująca, możecie sobie wyobrazić skutki, gdybyście wszyscy kochali tak 

samo jak Baba. Jakim wtedy stałby się świat? Możecie pytać: „Czy ja mogę kochać 

tak jak Sai Baba? Czy mogę być tak czysty? Czy jestem zdolny kochać innych tak 

jak On?” 



17  

 

 

Drodzy! 

Nie myślcie, że jesteście różni ode mnie. W sednie wszystkiego jesteśmy jed-
nym i tym samym. Wszyscy urodziliście się z miłości, żyjecie w miłości i wrócicie 
do tej samej miłości. Nie różnicie się więc między sobą, gdyż w gruncie rzeczy 
składacie się z tej samej miłości, a nie z czegoś różnego. Im więcej próbujecie, tym 
lepsi się stajecie. Przede wszystkim uwierzcie w miłość, w ten dar miłości, który 
otrzymaliście od Boga. Potem stosujcie tę miłość do wszystkiego – do każdej sytu-
acji. Na pewno będą wtedy dobre rezultaty i powodzenie. 

Nie opowiadam po prostu o teorii, aby przekazać wam informacje. Stosowa-
łem to wszystko w praktyce i dalej stosuję, dlatego mówię to autorytatywnie w 
oparciu o własne doświadczenie. Co innego mogę dawać poza miłością? Ona jest 
wszystkim, co posiadam. Kochanie ludzi bezinteresownie, czysto, bez pragnień czy 
oczekiwań – oto, co robiłem przez całe swoje życie i co dalej robię. Wy nie macie 
żadnych innych zobowiązań w stosunku do mnie poza tym obowiązkiem kochania. 

Tylko dzięki mojej miłości jesteście dzisiaj lepszymi ludźmi, niż byliście kiedyś. 
Tak więc jestem tutaj tylko po to, by powiedzieć wam to, co mówiłem wcześniej, 
czyli abyście bezinteresownie kochali wszystkich. Jest to jedyny sposób na prze-
mianę siebie, społeczeństwa, kraju i całego świata. Całe stworzenie kocha, ale tylko 
ludzie o tym zapomnieli. Słońce tylko z miłości codziennie wschodzi i darzy świa-
tłem i życiem. Z miłości drzewa rosną i rodzą owoce, zboża rosną i dają plony, 
rzeki płyną, wiatry wieją – wszystko to dzieje się z miłości, z jej źródła. Żadna z 
tych rzeczy nie ma obowiązku, by to robić, żadna nie jest do tego zmuszana. Całe 
stworzenie robi to, co robi, jedynie po to, by dawać miłość i otrzymywać miłość, 
gdy tymczasem ludzie, ten klejnot stworzenia, o tym zapomnieli. 
 

 
Zatem, drodzy wielbiciele, jedynym oczekiwaniem, jakie mam od kogokol-

wiek, jest to, żebyście potrafili kochać tak jak ja, aby transformować innych tym 
rodzajem czystej miłości. Wszystko inne na tym świecie można kupić, pożyczyć, 
wyżebrać lub nawet ukraść, ale miłość otrzymuje się tylko przez dawanie miłości. 
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Nie mam nic innego do nauczania niż to, gdyż tylko to robiłem w całym swoim 
życiu. Tylko w oparciu o to doświadczenie mogę mówić z głębokim przekonaniem. 
Ponieważ nie czytałem świętych pism, tak jak Narasimha Murthy, nie mam w 
stosunku do nich uprawnień czy autorytetu. Nie prowadziłem interesów tak jak 
Tigrett, więc w tej sprawie też nie mam autorytetu; nie jestem wykształcony tak jak 
Sreenivas, gdyż nie skończyłem szkoły, więc nie mam autorytetu w żadnym 
przedmiocie. Nie jestem wykształcony, oczytany, ani z doświadczeniem w intere-
sach, dlatego nie mam żadnych kwalifikacji z wyjątkiem jednej: wiem tylko, jak 
kochać. To zapewniło wszystko inne. Ja tylko kocham i z kolei otrzymuję wszystko. 
Daję miłość, otrzymuję miłość. Jest to jedyne moje wykształcenie, jedyny interes, 
jaki prowadziłem. Stąd pochodzi ta mądrość. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Drodzy! 

Świat nie potrzebuje edukacji, wykładów, świętych pism ani dyskusji. Potrze-

buje on tylko czystej miłości. Wszystko inne nie liczy się – ważna jest tylko miłość. 

Darzę miłością bardziej niż ktokolwiek inny. Dlatego także to miejsce nazwałem 

„Miłość Sai.” Za kilka lat to Sai Amor doprowadzi was do „Amor Sai.” Ta miłość Sai 

zaprowadzi was do Premy Sai. Ale jeśli nie poznacie premy (miłości), jak macie 

poznać Premę Sai? 

Dlatego przygotujcie się, wypełniając serce czystą miłością do każdego, nawet 

do tych, którzy was nienawidzą, którzy są waszymi wrogami i wam szkodzą. 

Odpłacajcie się tylko miłością – bez wrogości czy nienawiści. Wtedy będziecie w 

stanie rozumieć Premę Sai. Ja wiele mówię i wyjaśniam, ale Prema Sai wcale nie 

będzie przemawiał – nie będzie wykładów, dyskursów ani dyskusji. Jego trzeba 

będzie rozumieć w ciszy serca, a ciche może być tylko serce czyste. Sposobem 

komunikacji będzie serce-serce – bez słów. Tigrett mówił, że w starożytności nie 

było języków, a ludzie porozumiewali się z serca do serca. Nic nie było zapisywane, 

ani nie było wymiany słów, ale ludzie rozumieli się, gdyż mieli łączność z serca do 

serca. Tak też będzie się działo w przyszłości. Musicie więc rozumieć język serca. 

Powiedzmy, że Prema Sai przyszedł tu, tam usiadł i nic nie mówi, a wy siedzi-

cie naprzeciwko Niego. Jeśli nie macie łączności przez serce, niczego nie zrozumie-

cie. Jeśli wasze serce nie stało się czyste, jeśli nie będzie pełne miłości, możecie 

opuścić to miejsce, nie zrozumiawszy niczego. Właśnie dlatego mówię, że nie tylko 
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wam radzę, ale nalegam na rozwijanie miłości do siebie nawzajem, a także do 

każdego, obojętnie kto to jest. Tylko to może was odkupić, gdyż to przemienia was 

i wszystkich innych. 

W Brazylii trzeba zrobić o wiele więcej, aby ludzie nauczyli się sztuki kochania 

siebie nawzajem, o której zapomnieli. Wiele z tej odpowiedzialności nauczania ich 

spada na wasze barki. Jak powiedziałem, nie musicie robić żadnych wykładów czy 

wyjaśniać czegokolwiek. Jeśli po prostu będziecie kochać ludzi, stając się kochają-

cą osobą, wszystko wokół was zacznie się zmieniać. Wy będziecie się rozwijać i 

wszystko wokół was też będzie ewoluować. Oczekuję tylko, że będziecie kochać 

wszystkich czystym sercem, bez pragnień i oczekiwania jakiejkolwiek odpłaty. 

Kochajcie dla samego kochania. 

To małe centrum zostało otwarte, aby umożliwić niektórym ludziom spotyka-

nie się, wymianę doświadczeń i pomaganie sobie nawzajem we wzrastaniu ku 

Bogu na ścieżce miłości. W przyszłości zrozumiecie znaczenie tego, co się stało. To 

centrum urośnie do postaci wielkiej misji, w której wezmą udział nie tylko wielbi-

ciele Sai Baby, ale wielu innych ludzi, gdyż będą przyciągani przez czystą miłość 

naszych wielbicieli. Powoli rozejdzie się to na cały kraj. Idąc ulicą, będziecie rozpo-

znawani jako błogosławieni, którzy we własnym kraju rozpoczęli rewolucję miłości. 

Kraj ten w swojej historii widział rozmaite rewolucje. Ale rewolucję miłości wy 

musicie zacząć i doprowadzić ją do końca – takie jest przeznaczenie tego kraju. 

Spotykajcie się w centrum Sai Amor w każdy dzień pełni księżyca, śpiewajcie 

pieśni, śpiewajcie bhadźany, dzielcie się miłością, rozmawiajcie ze sobą z miłością, 

witając każdego z taką samą miłością. Tak musi się to zacząć. Miłość zna swoją 

drogę – wskaże wam ścieżkę, poprowadzi do źródła. Miejsce to nosi nazwę rzeki. 

Rzeka zna swoją drogę do oceanu – nikt nie musi jej mówić, jak dotrzeć do oceanu. 

Podobnie miłość zna swoją drogę do serc innych – nikt nie musi jej mówić, w jaki 

sposób; ona po prostu popłynie sama z siebie. Tylko tego od was chcę. 

Gdy przybędę tu następnym razem, liczę, że zobaczę o wiele więcej miłości w 

każdym sercu, jak również wokół was – w waszych rodzinach i związkach – gdyż 

dzięki waszej miłości każdy powinien ulec przemianie. Będzie to okazanie praw-

dziwej wdzięczności i wyrażenie uznania Swamiemu. Tylko tego oczekuję i pragnę. 

Porozmawiajcie z Gonçalo o wspólnym utworzeniu małej fundacji, Sai Amor 

Foundation of Brazil. Powinna ona zanieść tę koncepcję do każdego. Zacznijcie 

powoli, w małej skali. Jak powiedziałem, miłość jest moim instrumentem, więc ta 

praca znajdzie sposób na wasze zbawienie. 

Bardzo szczęśliwy. (Oklaski) 

(Odnosząc się do dra René Ugalde) Ten lekarz powinien też znaleźć się w 

fundacji. Kto jeszcze? Jest tu Elizabeth? Ty też włącz się do fundacji. Kto jeszcze? 

Valéria? Ty też będziesz w fundacji. (Odnosząc się do Salvatore) Ten człowiek też 

będzie w fundacji. Od tego zacznijcie pracę – potem powoli przyłączy się więcej 

ludzi. 
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23 września 2018 

Pożegnalny satsang, dom Medeirosa 

Boski dyskurs 
 

am, gdzie jest czystość, tam jest też 
boskość. Chociaż boskość jest wszędzie, 
we wszystkich miejscach, w każdym cza-
sie, przejawia się i pozwala na doświad-
czanie siebie w miejscach, gdzie panuje 
czystość. Dlatego w świątyni czujecie się 
inaczej niż na zewnątrz niej. Można mieć 
wątpliwość, że skoro Bóg jest wszędzie, w 
każdej odrobinie pyłu, dlaczego nie doś-
wiadczamy Go wszędzie i cały czas. Praw-
da jest taka, że czystości nie ma wszędzie, 
ale na pewno jest w świątyni. Gdy w 
jednym miejscu zbiera się wielu ludzi z 
głęboką wiarą i oddaniem Bogu, wszystkie 
ich myśli, cała ich miłość i całe ich 
oddanie staje się tak czyste, że również to 
miejsce staje się czyste i naenergetyzo-
wane. 

Ludzie znali tę prawdę od niepamięt-
nych czasów, dlatego budowali kaplice, 
kościoły, synagogi, meczety, świątynie i 
inne miejsca kultu, w których ludzie 
czystego serca mogli się gromadzić i 
wyśpiewywać chwałę Pana, doświadczając 
wewnętrznej boskości. Tak jak latarnie 
morskie kierują statki ku brzegom, te 
świątynie są latarniami, które kierują 
statki ludzi ku brzegom boskości. 

Istotą świątyni nie jest zewnętrzna architektura, infrastruktura czy budynek, 
lecz to, co dzieje się wewnątrz niej. Może wyglądać jak wielki monument, taki jak 
w Rzymie, lub wysoka świątynia, taka jak w Indiach, albo może prezentować się 
jako mały dom, taki jak ten tutaj. Nie ma znaczenia, jak ona wygląda z zewnątrz, 
ale ważniejsze jest to, co ludzie doświadczają w jej środku. 

Jeśli powiem, że tu jest świątynia, inni nie powinni w to wątpić. Gdziekolwiek 
gromadzą się wielbiciele i Bóg, jest to świątynia. Tak jak uczenie może odbywać się 
pod drzewem, gdzie znajduje się nauczyciel i chętny do nauki uczeń, tak samo

T 
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świątynia może być wszędzie, gdzie jest Bóg, który udziela wskazówek, i wielbicie-
le, którzy się do nich stosują. Za świątynię uważajcie miejsce, gdzie wielbiciele z 
czystością i oddaniem w sercach zbierają się dla Boga i by doświadczać boskości, 
która przenika wszystko. 

W kulturze Indii w świątyni można odprawiać szereg obrządków: budzenie 
Boga, karmienie Boga, kąpanie Boga, oddawanie czci Bogu, wyśpiewywanie Jego 
chwały i układanie Go do snu. Możecie zastanawiać się, kim jest Bóg tutaj, a kim 
bogowie są tam. Tutaj wielbiciele są także bogami, gdyż trzeba o nich dbać, trzeba 
im służyć i opiekować się nimi, co powinno się dziać w tej świątyni. Są więc opie-
kunowie tej świątyni – pięcioro, niczym pięć żywiołów: ziemia, woda, ogień, 
powietrze i eter. Chociaż żywioły są różne z natury, razem umożliwiają istnienie 
życia. (Odnosząc się do pięciu członków fundacji) Wiem, że tych pięcioro ma różne 
natury, ale muszą harmonijnie współpracować, opiekując się tą świątynią i wielbi-
cielami, którzy będą tu przychodzić. Cała piątka, niczym pięć palców ręki, które 
chociaż mają różne kształty i wymiary, pracują razem jako jedna ręka, wszyscy pię-
cioro będziecie pracować razem w służbie wielbicielom, a więc w służbie Bogu. 

Usiądźcie razem, przedyskutujcie to, jak chcecie przyjąć tę odpowiedzialność, 
zapoznajcie się z mentalnością każdego i po tym ustalcie sposób dbania o tę świą-
tynię i wszystkich wielbicieli, którzy będą przychodzić tutaj w celu doświadczania 
boskości. Chociaż umysły ludzi mogą różnić się zależnie od ich prarabdhy, czyli 
predyspozycji nabytych w poprzednich żywotach, serce czy świadomość jest jedna i 
ta sama. Gdy zadacie pytanie, każdy umysł odpowie inaczej, ale gdy zadacie je 
sercu, wszystkie serca dadzą tę sama odpowiedź, gdyż serce jest jedno i to samo – 
Bóg jest jeden i ten sam. Zawsze, gdy musicie coś przemyśleć, myślcie z serca, 
wtedy wszyscy będziecie myśleli tak samo, pomagając w rozwoju tego miejsca, 
dzięki czemu wielu dalszych ludzi będzie mogło doświadczyć boskości. 

Dzisiaj zapaliliśmy tylko małą lampę, ale można od niej zapalić wiele innych 
lamp i oświetlić inne serca, a tym samym roznosić światło wszędzie. Lampa Sai ma 
pięć knotów, jak was pięcioro. Wznieciłem płomień miłości w każdym z waszych 
serc, a z nich ten płomień powinien przenosić się na wielu innych, którzy tu będą 
przychodzić, by wziąć to światło i miłość. Niech wszystkim wam powiedzie się 
osiągnięcie tego, co Swami wam życzy w aspekcie rozwijania wewnętrznej miłości i 
niesienia jej na zewnątrz. 

Chcę, żebyście wszyscy pojechali do Argentyny i zobaczyli nowy aśram, który 
tam powstaje oraz tamtejszą jedność, czystość i boskość. Chociaż jest tam 90 ludzi, 
wszyscy pracują jak jeden, a pozostali wielbiciele wspierają ich i wykonują swoją 
część, gdyż każdy jest cząstką Boga – każdy jest ważny. 

Po jakimś czasie zmienimy ten układ na inny, aby każdy otrzymał szansę zro-
bienia dla Swamiego tego, co może. Mówi się, że nie należy zbyt długo pozostawać w 
tym samym miejscu lub w tej samej sytuacji, inaczej zapuścicie korzenie i rozwinie-
cie przywiązania. Każdy rodzaj przywiązania na ścieżce duchowej jest tylko zawadą i 
nie pomaga w waszym rozwoju. Zatem razem róbcie to, czego wymaga dobro społe-
czeństwa i wielbicieli, z nieprzywiązaniem, czystością, w harmonii i jedności. 
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Zacznijcie od spotkań raz na 
miesiąc, potem róbcie je częściej – 
dwa razy na miesiąc, później cztery 
razy na miesiąc. Działalność także 
będzie z czasem rosła. Jak mówiłem, 
rzeka znajduje swoją drogę do oce-
anu, jeśli tylko ciągle płynie. Podob-
nie powinna stale płynąć wasza 
miłość, mimo wszelkich przeszkód, 
jakie napotkacie po drodze, dopóki 
nie dotrzecie do oceanu. 

W Bhagawad Gicie mówi się, że każdy tylko sam sobie jest przyjacielem i sam 
sobie jest wrogiem. Dopóki będziecie czyści jako jednostki, będziecie też czyści 
jako grupa, a to pomoże w Swamiego misji rozprzestrzeniania miłości po całym 
tym kraju, a więc i zbawiania mieszkańców tego kraju. 

Wkrótce przybędę tu ponownie. Tymczasem wykonujcie dobrą pracę. Zjedno-
czę wszystkich wielbicieli stąd, z Argentyny, Kolumbii, Wenezueli i z wszystkich 
innych mniejszych krajów – zbiorę ich wszystkich w jedną grupę ludzi. Wrócę tu 
już za niedługo, ale wy musicie stale wykonywać dobrą prace, gdyż jest to jedyny 
sposób, w jaki możecie zdobyć moją łaskę i otrzymać moją obecność. 

Każdy z was ma moje szczodre błogosławieństwa. Zawsze, kiedy podejmujecie 
dowolny dobry czyn, jestem z wami. Swami zawsze jest dla was, pomagając wam, 
wspierając was, kierując wami i błogosławiąc was. 

Bardzo szczęśliwy! Wszyscy pomagajcie. 

Wielbiciel: Czy mogę założyć grupę sewy w Brasílii? 

Swami: Tak, czemu nie? Obojętnie gdzie jesteście, zaczynajcie powoli, w małej 
skali. Tymczasem, na początek wszyscy wielbiciele mogą przyjeżdżać tutaj raz na 
miesiąc. 

Bardzo szczęśliwy! 

Wenezuela, ty też możesz przyjeżdżać zawsze, gdy znajdziesz na to czas. Dla 
mnie wszyscy są jednym. Salon, sypialnia, pokój jadalny i kuchnia – wszystkie te 
pokoje są częściami tego samego domu. Podobnie Wenezuela, Kolumbia, Argenty-
na i Brazylia są różnymi pokojami tego samego domu – na tym samym kontynen-
cie. Bóg nie nakreślił granic na ziemi czy miedzy krajami – całą ziemię stworzył 
jako jedną. Jeśli wyburzycie te ściany, cały dom stanie się jednym, bez oddzielnych 
pokoi. Podobnie wy musicie myśleć, że jesteście jednym. Do Wenezueli przybędę 
wkrótce, ale jeszcze na to nie pora. Do tamtego domu też na pewno przybędę, ale 
powiedz tym wielbicielom, aby poczekali. Im głodniejsi będziecie, tym bardziej 
będzie smakował posiłek. Powiedz to tym wielbicielom. 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA 
NA BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH 

PODRÓŻY 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 http://www.saiprakashana.online. 

 

NOTA READKACJI 

Poszukujemy chętnych do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy i korekto-

rów boskich 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. 
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