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19 września 2018  

Wstęp 

 

Boska misja Bhagawana Śri Sathya Sai Baby ciągle rozwija się 

tak dynamicznie, że zdumiewa wszystkich, a przy tym utwierdza, że 

zwykły śmiertelnik nie mógłby udźwignąć takiego zadania. Tylko Bóg 

może zrobić to, co On robi! Z jednej strony On stale zakłada nowe 

placówki oświatowe bezpłatnie świadczące kształcenie młodych 

dziewcząt i chłopców, których inaczej czekałyby ponure perspek-

tywy, a z drugiej strony otwiera szpitale, zmieniając zdrowotny kraj-

obraz narodu. Ale Jego praca na tym się nie kończy! Coraz szybciej 

rozwija się projekt rozdawania śniadań dzieciom, Sai Annapoorna, a 

równolegle z nim rozmaite inne programy wpływające na życie ludzi 

społecznie upośledzonych i znajdujących się w potrzebie, nie tylko w 

Indiach, ale też na całym świecie. Jakby tego było za mało On 

poświęca dużo czasu i niestrudzenie podróżuje po świecie do domów 

wielbicieli, inspirując i przemieniając ich ku miłości i współczuciu. 

Rano 18 września 2018, osoby towarzyszące Swamiemu wyru-

szyły z Bangalore w Indiach w podróż do trzech krajów: Dubaju 

(Zjednoczone Emiraty Arabskie), Brazylii i Argentyny. 

Po przyjeździe do Duba-

ju, wielbiciele przywitali asys-

tę Swamiego bukietami 

kwiatów. Zaraz potem zostali 

przewiezieni do domu Śri 

Vishala i Śmt. Pooja Chha-

briów. Po pobłogosławieniu 

rodziny, Bhagawan rozpoznał 

kilku wielbicieli z Mumbaju. 

Przywołał Śri C. Sreenivasa i 

mówił o szpitalu w Mumbaju, 

zapraszając ich na otwarcie w 

listopadzie. 

Rodzina gospodarzy przyszła do pokoju Swamiego na piętrze, 

gdzie wszyscy wyrazili Mu swoją radość i wdzięczność za ponowne 

zaszczycenie ich domu odwiedzinami. Swami przypomniał im: 
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„Prawdziwa radość (ang. JOY) w życiu jest wtedy, gdy człowiek na 

pierwszym miejscu stawia Jezusa (Boga), innych (Others) na dru-

gim, a siebie (Yourself) na końcu. Jeśli odwrócicie tę kolejność i 

postawicie siebie na pierwszym miejscu, nie będzie radości, a tylko 

nieszczęścia!” Po indywidualnych rozmowach Swamiemu i osobom 

Mu towarzyszącym podano suty obiad. 

Wieczorem Swami udzieli interview gospodarzom i członkom 

asysty, po czym udał się do domu Śri Manu i Śmt. Sapny Jaswani. 

Ta oddana para przywitała Swamiego w swoim domu. Przygotowali 

mały satsang dla wielbicieli, z których część nigdy wcześniej nie 

doświadczyła Swamiego w Puttaparthi ani w Jego subtelnej Formie, 

ale w obecności Pana poczuli magnetyzm Jego miłości. Niektórzy ro-

nili łzy radości, a inni byli oczarowani niepojętą radością w sercu. 

Wieczór rozpoczęły nabożne pieśni w 

wykonaniu śpiewaka z Dubaju. Niewielu Go 

mogło poznać, ale czy jest ktokolwiek, kogo 

On nie zna? Swami wyjawił, że ten młody 

chłopiec zaczął mówić bardzo późno, co 

wzbudziło obawy rodziców. Młody śpiewak 

przy akompaniamencie muzyki w wykona-

niu swojego zespołu przedstawił m.in. 

utwór Ek Radha ek Mira. Swami zauważył, 

że chłopiec ma bardzo dobry głos i szczo-

drze go pobłogosławił. Swami polecił mu, 

aby nauczył się więcej bhadźanów Sai i przygotował na Jego nas-

tępną wizytę w Dubaju. 

Potem Swami kazał bratu Sumeet Tappoo opowiedzieć o odda-

niu Radhy i Miry. Tappoo zilustrował swoje słowa dwoma pieśniami 

opartymi o ich czystą miłość do Kriszny. 

Następnie czcigodny guru rodziny Jaswani zaprosił wielbicieli 

na satsang, na którym mówił o oddaniu, przyszłości wszystkich w 

Boskiej Obecności i o potrzebie praktykowania miłości do Boga. 

Rodzina Jaswani podała Panu kolację, a Swami wspomniał o 

pięknych dekoracjach i skrupulatnym zaplanowaniu Jego wizyty w 

ich domu. Mówił też o rozmaitych aśramach na całym świecie i 

zaprosił tę rodzinę do odwiedzenia Jego aśramów, które powoli 

powstają w takich krajach jak Argentyna i Fidżi. Po udzieleniu licz-

nych audiencji gospodarzom i ich bliższej i dalszej rodzinie 

Bhagawan udał się z powrotem do domu Chhabriów. 
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Rano 19 września wielbiciele z Sai Hridayam, domu Śri Madana 

i Śmt. Shobhny Guptów, we wspaniały sposób przywitali Bhagawa-

na. Ożywcze bhadźany przepełniały atmosferę, a z serc i dusz 

zebranych wielbicieli płynęła miłość i wzruszenia. Po kilku bhadźa-

nach Swami rozmawiał z wielbicielami niemal tak jak na grupowej 

audiencji. Wielbiciele ci złożyli książkę opisującą ich drogę do trans-

formacji i ofiarowali ją Swamiemu, który nazwał ją Sai Hridajam - 

Serce Sai. Po arati Swami polecił wszystkim, aby zjedli obiad i po-

wiedział, że pobłogosławi ich jeszcze raz wieczorem. 

Na trawniku przy domu Śri Madana i 

Śmt. Shohna Guptów wzniesiono śamijanę 

(zadaszenie), przeznaczoną na satsang w 

ich domu w Dubaju. Swami nawiedzał ten 

dom od 2015 r., a ten miał być ostatnim, 

gdyż Guptowie mieli przenieść się do Rijadu, 

stolicy Arabii Saudyjskiej. 

Śri Madan Gupta, który właśnie przyle-

ciał z Rijadu, przypomniał wszystkim o potę-

dze i znaczeniu 

modlitwy, która 

jest niezbędnym 

narzędziem radzenia sobie z codziennymi 

obowiązkami i wyzwaniami życia. Następ-

nie Śmt. Shobhna Gupta przedstawiła 

program wieczoru i odmówiła płynącą z 

serca modlitwę do Swamiego, aby nadal 

kierował każdym wielbicielem, pozwalając 

im służyć Mu i aby dalej uczył tego, jak 

Go zadowolić. 

Po tych wstępnych przemowach były występy muzyczne, w 

których każdy śpiewak najpierw recytował modlitwę. Mała dziew-

czynka zaczęła śpiewać, ale uświadomiła sobie, że nie wyszło to 

dobrze, więc przerwała i spytała Swamiego, czy może zacząć od po-

czątku, na co Swami miłościwie wyraził zgodę. Jej drugie podejście 

było doskonałe i Pan był zadowolony. Nowe pokolenie młodych wiel-

bicieli, szkolona obecnie armia Prema Sai, ma niewiarygodną 

łączność serce-serce z Panem – tego nie można wymyślić! Każde z 

tych dzieci ma w sobie czyste oddanie i miłość. 

W tym muzycznym programie młode siostry i bracia wykony-

wali pieśni takie jak kirtany Tjagaradźy, bhadźan Siwy w języku 

telugu i pieśń Sai Naam Sumiran Jo Bhi Kare, Yahi Naam Sab Dukh 

Door Kare w języku hindi. 



7 

 

 

Po występach muzycznych przemawiał 

brat Abhinav, wielbiciel Śirdi Baby w trzecim 

pokoleniu. Do Swamiego trafił przez swoją 

żonę Sonal. Powiedział, że Śirdi Babę odkrył 

w Sathya Sai Babie, w Nim znalazł pociesze-

nie, szczególnie w latach zmagania się z pro-

blemami zdrowotnymi, i Jemu się poddał. 

Doświadczywszy Swamiego w Subtelnej Po-

staci w Muddenahalli i Dubaju, odnalazł sens 

i cel życia. W rodzinie Sai Hridayam doświad-

czył bardzo dużo miłości, ale prawdziwy proces transformacji zaczął 

się wraz ze służeniem ludziom znajdującym się w potrzebie. Abhinav 

powiedział, że przez służbę odnalazł spokój i poprosił Bhagawana, 

aby ciągle dawał mu okazje do służenia. 

Następnie przemawiała siostra Sange-

eta, która zacytowała psalm: „Dobry pasterz 

zna swoje owce i jego owce znają jego.” Jako 

absolwentka SSSIHL w kampusie Anantapur, 

Sangeeta wylewnie dziękowała Bhagawanowi 

za danie jej wykształcenia zakorzenionego w 

wartościach ludzkich. Wymieniła wiele prze-

żyć z czasów swoich studiów w Anantapurze, 

w których doświadczyła dotknięcia Sai, oraz 

pięknych „przypadków Sai,” nieoczekiwanych 

darśanów Bhagawana w Puttaparthui i Ćen-

naju (Madrasie). Wspomniała ból z dnia 24 

kwietnia 2011 r. i radość z Jego pojawienia się w Subtelnej Postaci. 

Wyraziła serdeczną wdzięczność Swamiemu za ponowną możliwość 

kochania Go i służenia Mu. 

Po przemowach przedstawiono nowe pismo Sai Hridayam a 

grupa Sai Hridayam uroczyście pożegnała Śmt. Shobnę i Śri Madana 

Guptów. 

Swami polecił przemawiać członkom swojej asysty, a po ich 

wystąpieniach sam wygłosił wyczekiwany boski dyskurs, na którego 

zakończenie odprawiono arati. 

Wcześnie rano następnego dnia, 20 września, osoby towarzy-

szące Swamiemu odjechały na lotnisko, aby stamtąd udać się do Rio 

de Janeiro w Brazylii. W ten sposób zakończyła się ta boska wizyta 

w Dubaju! 
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19 września 2018  

Poranny satsang w Sai Hridayam 

Boski Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 
 

 
Swami: (Do dziewczyny) Gdzie jest twoja matka? 

Dziewczyna: (Wskazując krzesło Swamiego) Tam. 

Swami: Papam (niestety), jej matki już nie ma. Czy brakuje ci matki? 

Dziewczyna: (Szlochając) Ty jesteś. 

Swami: Swami jest matką; tylko Swami jest ojcem. Czy nie śpiewa-

łaś: Mata pita guru bandhu sakha – matka, ojciec, guru, krewny i 

przyjaciel. Śpiewałaś: „Tylko Ty jesteś moją matką, tylko Ty jesteś 

moim ojcem, tylko Ty jesteś moją siostrą, tylko Ty jesteś moim 

przyjacielem, tylko ty jesteś moim krewnym. Wszystko jest tylko 

Swamim.” Tak śpiewałaś, więc dlaczego nie stosujesz tego w prak-

tyce? 

(Odnosząc się do matki dziewczynki, która niedawno zmarła) 

Ona nie musiała wiele cierpieć. Gdyby to się przedłużyło, musiałaby 

cierpieć bardzo długo. Nie mogłabyś znieść widoku takiego jej cier-

pienia. Dlatego dla niej lepiej było odejść. Ona jest teraz ze mną. 

„Sai” i „Baba (Ojciec)” są teraz jak jeden; matka i ojciec są w 

Jednym. Nie płacz. Zawsze modliłaś się, a teraz możesz powiedzieć: 

„Mam nie jedną matkę, ale dwie boskie matki.” 

Dziewczyna: (Wzruszona) Proszę, bądź ze mną! 

Swami: Zawsze jestem z tobą. 

Dziewczyna: Proszę, nie opuszczaj mnie! 

Swami: Zawsze jestem z tobą. Nie płacz. Teraz jest to mój obowią-

zek, OK? 

Dziewczyna: OK. 

Swami: Nie martw się. Zaopiekuję się tobą. Ja zaopiekuję się tobą, 

a ty zaopiekuj się swoim ojcem. Jestem, jestem – będę się tobą 

opiekował. Nie płacz. 
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(Do ojca dziewczyny) Znajdę dla 

niej bardzo dobrego męża. Nie martw 

się. Jakiego męża? Czy chcesz amery-

kańskiego męża, australijskiego czy z 

Dubaju? (Śmiech) 

Father: Chcemy Twojego wielbiciela. 

Swami: Chcecie wielbiciela? To bardzo 

dobre kryterium! (Śmiech) Powinien być 

wielbicielem, aby oboje, mąż i żona, 

podążali tą samą ścieżką. Inaczej mąż 

pójdzie na wschód, a żona na zachód i 

nie będą kroczyli tą samą ścieżką. Znaj-

dę dla niej dobrego męża i dopilnuję, 

aby dobrze się jej wiodło. Swami teraz 

za nią odpowiada. Zadbam o nią. 

Ile masz lat? 

Sanyukta: 23. 

Swami: Tylko 23! 24, 25, 26. OK? (Śmiech) Ona ciągle jest małą 

dziewczynką. 

(Do gospodyni, Śmt. Shobhny) Samolot twojego męża jeszcze 

nie wystartował? (Śmiech) 

Shobhna: Myślę, że wystartował, ale wystąpił jakiś problem z silni-

kiem, więc zawrócili. Swami, chcielibyśmy wiedzieć, kiedy tu będzie. 

Swami: Niepewność, niepewność! 

Shobhna: On ciągle czeka na lotnisku. 

Swami: On modli się, aby nagle nie wezwano go dzisiaj na kolejne 

zebranie. Martwi się, że jeśli będzie następne zebranie, nie będzie 

mógł wrócić do Dubaju. Ale wróci. 

 (Odnosząc się do Śri Vijaya Gupty) On przyleciał z Londynu. 

Był najlepszy w swojej klasie. Powiedz, gdzie studiujesz i co robisz. 

Vijay: Studiowałem na uniwersytecie w Nottingham i skończyłem w 

lipcu. Teraz pracuję w Londynie; kończę pracę dyplomową na CA 

(dyplomowanego księgowego).  

Swami: On pisze pracę dyplomową na CA w Londynie. Całe stypen-

dium, jakie otrzymuje, posyła Swamiemu. Oddaje wszystko, 

cokolwiek zarobi. W Londynie koniecznie trzeba pracować. Jego 

rodzicom powiedziałem: „Nie psujcie go pieniędzmi. Nie dawajcie 

pieniędzy – niech pracuje.” On otrzymuje stypendium i całe je też 

posyła Swamiemu. 
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(Odnosząc się do męża Śmt. Shobhny) Madan pracuje w Arabii 

Saudyjskiej jedynie dla Swamiego, a nie dlatego, że chce lub musi 
pracować. Co miesiąc jego pensja jest wpłacana do banku i w na-

stępnej godzinie wypłacana. Dla siebie nie zatrzymują ani pajsy 
(grosza). Pieniądze przychodzą i zaraz odchodzą. Wszyscy ci ludzie 
dokładają się po trosze do budowy kampusu Hassan. 

Odwiedziłem ten kampus. Dzieci są tam bardzo błyskotliwe i 

bardzo inteligentne, mimo że pochodzą z obszarów wiejskich. Jeśli 
dacie im właściwe szanse, one będą błyszczeć. Dyrektor i inni mó-
wią: „Nie wiedzieliśmy, że one są tak utalentowane i inteligentne. 

Myśleliśmy, że ponieważ pochodzą ze wsi, może niewiele wiedzą, ale 
one są bardzo inteligentne.” Tak mówią. Obecnie dwie klasy są peł-
ne. Wszystko jest bardzo ładnie utrzymywane i realizuje się 
wszystkie programy i działania. One wszystkich was pamiętają, gdyż 

wiedzą, że wszystko to mają dzięki wam. Ponieważ odwiedziliście je, 
one was pamiętają. Czy widzicie związek Dubaju z Hassanem? Nie 
ma żadnego związku, oprócz ludzkiego. One są ludźmi, wy też jeste-

ście ludźmi. Jeden człowiek musi pomagać drugiemu – taka jest 
reguła. I wy tak postępujecie. Z tego powodu tu jesteście. 

(Wskazując wielbicieli z Sai Hridayam w Dubaju) Oni nie są 
bardzo ważnymi osobami na prestiżowych stanowiskach. Cokolwiek 

zarobią, po trosze oszczędzają w każdym roku. Co miesiąc oszczę-
dzają dla Swamiego. Oni teraz stali się lepsi. Trzy lata temu mieli 
wielkie ego. Każdy z nich miał własne podejście do robienia różnych 

rzeczy. Czy tak nie było? Wszyscy myśleli, że są bardzo ważni i że w 
swoim życiu robią wielkie rzeczy. W ciągu trzech lat ich ego zmalało, 
a przywiązania znikły. Teraz są znacznie bardziej kochający, życz-
liwsi, bardziej współczujący i pełniejsi poświęcenia – wszyscy! Każdy 

stał się bardziej współczujący – od małych dzieci do najstarszych lu-
dzi. Tym jest duchowość. 

Tjagenajke amritatwam anaśuh – nieśmiertelność można osią-

gnąć tylko przez poświęcenie. To jest ich poświęcenie. Oni tu w 
Dubaju prowadzą sewę. Chodzą do robotników i dają im chleb, soki, 
herbatę i inne artykuły. Taką sewę prowadzą dla robotników. Jest to 
bardzo dobre! Tylko sewą można się oczyścić. Gdy dokona się ćitta 

śuddhi (oczyszczenie umysłu), przychodzi atma darśan (wizja jaźni). 
Gdy rozwiniecie czystość serca, urzeczywistnicie swoją jaźń. Gdy 
macie zaćmę, nie możecie zobaczyć tego, co jest przed wami. Zaraz 

po jej usunięciu, widzicie wyraźnie. Przywiązania są jak zaćma. Nie 
pozwalają wam widzieć Boga, chociaż On jest wprost przed wami. 
Operacją sewy możecie usunąć tę zaćmę i widzieć wszystko takim, 
jakie jest. Właśnie to robicie. Stopniowo, po trosze usuwacie swoją 

ahamkarę (ego) i mamakarę (przywiązania), co czyni was lepszymi. 
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(Swami mówił o jednym z gości – dyrektorze inwestycji – który 
podróżuje po różnych krajach, takich jak Ameryka, Singapur i Dubaj.) 

Swami: On jest w zarządzie, który chce nam pomagać. Spotkaliśmy 
się w Singapurze. On chce pomagać w tym miejscu. (Do tego wiel-
biciela) Bardzo, bardzo szczęśliwy, że przyjechałeś. Kiedy wracasz? 

Wielbiciel: Mam lot dziś wieczorem o godz. 9:15. 

Swami: O! Zmieniłeś godzinę. 

Devotee: Na szczęście moja sekretarka zarezerwowała nieco póź-
niejszy lot. 

Swami: To nie na skutek szczęścia. (Śmiech) 

Wielbiciel: Tak, to Twój boski plan! 

Swami: Musisz uważać. Ja mam plan. Wieczorem, gdy się spotka-
my, opowiem ci. Przyjdź tutaj, weź herbatę i czekaj. Wezwę was 
wszystkich i przedyskutujemy ten plan. 

 (Swami mówił o B.R. Shetty’m z Mangaluru.) 

Swami: Gdzie jest ten Shetty? 

Shobhna: Już tu jedzie. 

Swami: Czy wrócił? 

Shobhna: Myślę, że tak – tak powiedzieli w jego biurze. 

Swami: On ma wiele szpitali. Co jeszcze mamy w programie? 

(Śmt. Shobhna pokazała Swamiemu program wieczornego 
satsangu oraz newsletter, pismo Hassnu.) 

Oni wspierają tę szkołę w stanie Karnataka. Budowali ją eta-
pami. Co trzy miesiące wydają newsletter, aby pokazywać innym. 

(Do Śmt. Shobhny) Czy macie więcej newsletterów? 

Shobhna: Tak, mamy. 

Swami: Rozdajcie to 

wszystkim. 

Oni w bardzo 

małej wiosce budują 

szkołę. Powstaje eta-

pami. Ich to bardzo 

cieszy i tamte dzieci też 

bardzo się cieszą. Bar-

dzo szczęśliwy. Bardzo 

ładne miejsce. 
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Shobhna: Swami, mamy też książkę. 

Swami: Wasza książka? 

Shobhna: Tak, Swami, książka. 

(Gospodyni przywołała wielbicieli, którzy pomagali przygoto-

wać tę książkę, aby mogli otrzymać błogosławieństwa Bhagawana.) 

Shobhna: Książka ta zawiera historie transformacji wielbicieli z Sai 

Hridayam z ostatnich trzech lat. Większość członków tej grupy opi-

sała swoje doświadczenia. Swami, chcielibyśmy usłyszeć Twoje 

wskazówki, gdyż jest to tylko szkic. Czy mamy to złożyć w postać 

książki? 

Swami: Tak, zróbcie książkę. 

Shobhna: Jaki dać tytuł? 

Swami: Sai Hridayam – In the Heart of Sai (w sercu Sai). Grupa 

wielbicieli z Dubaju opisała swoje transformacje. Dajcie tytuł: Sai 

Hridayam – In the Heart of Sai. (Oklaski) 

Trzy lata temu, gdy zaczynali, nie znali się. Zebrali się na 

satsang. Potem zaczęli się poznawać. Teraz są grupą i wykonują 

wiele dobrych rzeczy. Krople razem – kropla do kropli – stają się 

oceanem. Jest to ich historia. 

(Swami rozmawiał ze Śmt. Shobhną o spotkaniu z gośćmi i o 

programie wieczornym.) 

Swami: Kiedy przenosicie się do Arabii Saudyjskiej? 

Shobhna: Na początku października, Swami. 

Swami: Zatem jest to ostatni raz w tym miejscu. 

Shobhna: Swami, czy przybędziesz do Rijadu? (Śmiech) 

Swami: Nie tak prędko. Ten kraj musi się trochę uporządkować, aby 

zapanował spokój. Jeszcze nie pora. 

 (Do wielbiciela) Czy byłeś w Rijadzie? 

Wielbiciel: Tak, byłem. 

Swami: Czy pracowałeś? 

Wielbiciel: Nie. Byłem tam na konferencji. Nasze przedsiębiorstwo 

planuje tam inwestować. 

Swami: On jest wielkim menedżerem inwestycji. (Do gospodyni) 

Znasz go? 



13 

 

 

Shobhna: Spotkaliśmy się. W przyszłym miesiącu on jedzie do Rijadu. 

Wielbiciel: Tak, w przyszłym miesiącu. 

Swami: Spotkaj się z nimi. 

Wielbiciel: Na pewno się z nimi spotkam. To będzie dla mnie zaszczyt. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Swami: (Mówiąc o gospodarzach) Oni wcześniej byli w Londynie – 
w Wielkiej Brytanii. Tam pracowali, a potem przenieśli się do Duba-
ju, ze względu na pracę tutaj. Podjęli się realizacji tego projektu. 
Zrobili to dla Swamiego i dalej tak postępują. Są oddani tej pracy. 

Wykonamy to – powoli, stopniowo. Powiedziałem im: „Nie róbcie te-
go za jednym podejściem.” Gdy zapotrzebowanie wzrośnie ze 100 
do 200 uczniów, wzniesiemy więcej budynków. Gdy te 200 zwiększy 

się do 300, dodamy dalsze budynki. W ten sposób zbudujemy bar-
dzo piękne miejsce. Obecnie staje się to bardzo znanym modelem. 
Inne kraje również mówią: „Róbmy wszystko też w ten sposób – po 
trosze.” Wszyscy w Sai Hridayam zbierają się co miesiąc i robią coś 

niewielkiego. Wszyscy teraz myślą w ten sposób. Małe ale stałe 
skrzydła, Bardzo szczęśliwy. 

 (Do siostry gospodyni, Natalii) Sistra przyjechała z UK? 

Natalia: Tak, Swami. 

Swami: Czy przyjechałaś tylko na to spotkanie? Przyłączyłaś się do 
tej grupy? 

Natalia: Tak. 

Swami: Jak ci się podoba ta grupa? 
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Natalia: Uwielbiam tę grupę, Swami! 

Swami: Nie kłócą się? 

Natalia: Nie, nie. (Śmiech) Oni też mnie kochają! 

Swami: Ona była wolontariuszką – nie w naszej grupie – ale na 

ogół we własnej grupie. Teraz znalazła ich i stała się częścią tej gru-

py. W taki sposób dobro przyciąga dobro. Gdy trzymacie magnes, 

przychodzą do was wszystkie żelazne opiłki. Gdy macie cukierki, 

przychodzą do was wszystkie mrówki. Jeśli gromadzicie dobrych 

ludzi w jednym miejscu, wszyscy inni dobrzy ludzie do was przycho-

dzą. Tak już to jest. 

Swami: Czy jesteś tu szczęśliwa? 

Natalia: Bardzo! 

Swami: Z nimi nauczyłaś się też nosić sari. (Śmiech) Skąd jesteś? 

Natalia: Jestem Rosjanką. 

Swami: Z Rosji?  

Natalia: Tak, z Rosji. 

Swami: (Odnosząc się do dr Namity) Ona już pracuje w Muddena-

halli jako lekarz. Rzuciła pracę tu w Dubaju i wyjechała, by 

pracować tam. Teraz przyjechała, aby spotkać się z mężem. 

 (Do dr Namity) Czy jesteś szczęśliwa w Muddenahalli? 

Dr Namita: Bardzo szczęśliwa, Swami. (Mówiąc o mężu) Jego też 

sprowadź tam. (Śmiech) 

Swami: Ty pojechałaś, więc on pójdzie w twoje ślady. 

Dr Namita: To zależy od Twojej łaski, Swami 

Swami: On ma tutaj parę rzeczy do skończenia. Gdy je załatwi, 

pojedzie. 

Ilu lekarzy jest w tamtym szpitalu? 

Dr Namita: Swami, jest nas teraz pięcioro. 

Swami: Pięciu lekarzy z różnymi specjalnościami? 

Dr Namita: Tak, różne specjalności. 

Swami: Ilu pacjentów przychodzi do szpitala w każdym miesiącu? 

Dr Namita: W samym szpitalu jest ich mniej, ale teraz, gdy zaczę-

liśmy chodzić do PHC (państwowych ośrodków zdrowia) dwa razy na 

tydzień, jest ich 70 do 75. 

Swami: W jednym miejscu? 
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Dr Namita: W jednym miejscu i na dzień. 

Swami: Teraz chodzą do PHC? 

Dr Namita: W ramach programu Divine Mother and Child (Boska 
matka i dziecko). 

Swami: Lekarze tam chodzą. Czy ludzie z obozu medycznego też 
tam chodzą? 

Dr Namita: Tak. 

Swami: Czy macie program dla chorych na cukrzycę? 

Dr Namita: Nie mamy – tylko ten program Mother and Child. 

Swami: Udzielaj się w programie Mother and Child. 

Ona jest tam bardziej szczęśliwa niż tutaj. 

Dr Namita: Tak, Swami. 

Swami: Chociaż ona tam nie ma nic – nie ma samochodu ani wygód 
– jest tam szczęśliwsza. Co to znaczy? Znaczy to, że szczęście nie 
ma nic wspólnego z ciałem. Szczęście zależy od umysłu. Można spać 
w najwygodniejszym łóżku, jeść ze złotego talerza i podróżować 
najbardziej luksusowym autem, ale jeśli w umyśle nie ma spokoju, 
nie ma też szczęścia. Ona szczęście znalazła w Muddenahalli. W Du-
baju ludzie myślą, że będą szczęśliwi, gdy nagromadzą dóbr. Dopóki 
one nie przynoszą im szczęścia, oni dalej gromadzą, myśląc, że w 
końcu przyniosą. To nie ma końca! 

Shobhna: Swami, chcemy pojechać do Muddenahalli. 

Swami: Jeszcze nie teraz. Każdy ma swój czas. Gdy przyjdzie wła-
ściwa pora, będziesz mogła to zrobić. Dlaczego chcesz tam jechać? 
Powinnaś stwarzać dobrą atmosferę wszędzie, gdzie jesteś. Gau-
thamowi i jego żonie powiedziałem, aby przyjechali do Indii. Będą 
mieszkali w Bengaluru. Kazałem także ich rodzicom przenieść się z 
powrotem do stanu Kerala w Indiach, gdzie zamieszkają w aśramie 
w Kalady, miejscu urodzenia Śankaraćarji. Powiedziałem mu, żeby 
pomagał w aśramie. Będzie tam pracował. 

Podobnie każdy ma swój czas i miejsce. We właściwym czasie 
Swami wezwie was. Czekaj więc na swój czas. Jeśli zrobisz to za 
wcześnie, nie sprawi ci radości. Jeśli zrobisz to za późno, możesz 
stracić okazję. Zatem potrzebny jest właściwy czas. Jest to jak zbie-
ranie owoców – jeśli zerwiesz je za wcześnie, będą niedojrzałe, a 
jeśli będziesz czekała zbyt długo, owoce ulegną zepsuciu. Wezwę 
was we właściwym czasie. 

Zorganizuj lunch dla wszystkich, a wieczorem niech wszyscy 
przyjdą. Możecie przyjść o godzinie piątej. 
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Shobhna: Myślę, że większość ludzi wraca. 

Swami: Wróćcie do domu i przyjdźcie z powrotem. 

Wszyscy są z Dubaju, czy z Abu Dabi? 

Shobhna: Nikt nie jest z Abu Dabu; są tylko z Sharjahu i Ajmanu. 

Swami: (Do sikhijskiego wielbiciela, który przyjechał z USA) Jak ci 

się podobają ci ludzie? 

Wielbiciel: Bardzo dobrzy. 

Swami: Dobrzy ludzie. 

Wielbiciel: Oni po prostu kochają z serca. Wszyscy są tak kochani, 

że czuję się, jakbym znał ich od bardzo dawna. 

Swami: 23 listopada przypada także Guru Nanak Dźajanti (urodziny 

pierwszego sikhijskiego guru, Guru Nanaka). W Muddenahalli 

będziemy mieli małą uroczystość. Sardar-dźi z USA chce odprawić 

tam małą pudźę. On chciałby świętować przez wiele dni, ale powie-

działem mu, że będzie tam wiele innych uroczystości. 23-go 

będziemy obchodzić to święto przez jeden dzień i rozdamy wszyst-

kim jedzenie. Przypada to na ten sam dzień co urodziny Swamiego, 

więc uroczystości będziemy koordynować. 

On należy do dużej organizacji, Sikh Sanstha. Iluż ludzi oni 

karmią! Ich młodzież jest bardzo aktywna – prowadzą też sewę. Są 

bardzo pomocni – pomaganie mają w swojej naturze. Dlatego stwo-

rzyli grupę. 

Arati. 
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19 września 2018 

Wieczorny satsang w Sai Hridayam 

Wyjątki z wystąpień 
 

 
Isaac Tigrett 

Często występuję publicznie, 

ale teraz brak mi słów. Chcę powie-

dzieć wam dlaczego. W ciągu ostat-

niej godziny doświadczyłem łaski, 

darów, które daliście kolektywnej 

świadomości jako grupa i poprzez 

wspaniałych ludzi, którzy od dawna 

są waszymi liderami, którzy są fan-

tastyczni i którzy właśnie prze-

mawiali. Na przykład, Shobhna 

powiedziała: „Jesteśmy tu po to, by 

służyć innym.” Cudowna piosenkar-

ka otrzymała błogosławieństwo rozpoczęcia od nowa i przeżycia te-

go jeszcze raz. Niesamowita pani grała na czynelach lepiej niż 

ktokolwiek, kogo w życiu widziałem. No i ci zdumiewający śpiewacy. 

Czystość, jakiej doświadczyłem w tym pomieszczeniu, ponownie 

mnie przebudziła. 

Swami od samego początku mówił: „Bacz na swoje słowa, bacz 

na myśli, bacz na czyny.” Wszystko, co robicie, jest albo pozytywne, 

albo negatywne i wpływa na kolektywną świadomość. Możecie 

dokładać albo negatywnej energii, albo pozytywnej. Jesteście boscy. 

Chrześcijańska Księga Rodzaju mówi, że Bóg stworzył człowieka na 

swoje podobieństwo. Jest to energia prany bądź duszy – obojętnie 

jak to nazwiecie. 

Róbcie, proszę, dalej to, co robicie. Nie macie pojęcia, jak nad-

zwyczajną rzecz dajecie. Sami, będąc razem, już wiele doświad-

czyliście, ale poza tym dajecie tak wiele innym. Jestem bardzo 

wdzięczny za to, że dzisiaj mogę być wśród was. To znaczy dla mnie 

tak wiele. 
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Śri C. Sreenivas 

Jak powiedział Isaac, mamy 

szczęście dzielić się świętością i sło-

dyczą tego wieczora, podczas którego 

każdy z was ma serce pełne samej 

miłości do Swamiego. Wasz szacunek 

i wielbienie Jego pokazuje, ile On dla 

was, w waszym życiu znaczy. W 

naszym życiu nie może być nic waż-

niejsze niż ta słodka miłość i oddanie, 

jakie macie dla Swamiego. To w isto-

cie określa życie. 

Nie ma znaczenia, czy widzieliście Swamiego w fizycznej posta-

ci lub czy żyliście przy Nim przez 50 lat. Liczy się to, czy dopóki 

żyjecie możecie podtrzymywać w swoim sercu ten płomień miłości 

do Niego i czy potraficie przekładać tę miłość w czyn, w służbę. A wy 

robicie to nieustannie i staracie się robić tak często, jak możecie. 

Jakież inne błogosławieństwo można mieć w życiu? 

Pewien dżentelmen określił Swamiego jednym zdaniem w języ-

ku hindi: Baba ya unke bhakt, unmein safalta ka vishwas, sankalp ki 

siddhi se jud jata hai. 

To, co myślisz, jeśli ta myśl ma zdolność urzeczywistnienia się, 

oraz sama ufność, jaka płynie z siddhi (mocy) tej myśli, jest Swa-

mim i Jego wielbicielami. Tym w istocie jest nasz drogi Swami. Gdy 

mówimy o Swamim, używamy tego terminu. Stwierdzamy: „To san-

kalpa (wola) Swamiego.” Ale w rzeczywistości sankalpa to sankalp ki 

siddhi. Siddhi jest wyjątkowym słowem – oznacza zarówno osta-

teczną ludzką doskonałość, jak i boskie przyzwolenie. Gdy człowiek 

dąży do wyższego celu i rozwinie się, mówimy, że doszedł do stanu 

siddha puruszy. 

Gdy więc do głowy przychodzi myśl, zasiana prze Niego, jest to 

naturalny początek spełnienia w postaci sukcesu. 

Nawiasem mówiąc, owym dżentelmenem, który podał tę donio-

słą definicję Swamiego, jest Śri Narendra Modi, nasz ukochany 

Premier Indii. (Oklaski) 
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Śri B.N. Narasimha Murthy 
 

W tej boskiej obecności chciał-

bym wam, członkom Sai Hridayam, 

powiedzieć, że naprawdę zasłużyliście 

na tę nazwę nadaną wam przez Swa-

miego. Miłość jest esencją Sai hrida-

jam. Miłość jest esencją serca Sai, a 

wy jesteście w tym sercu Sai. Swoją 

miłość do Swamiego nie wyraziliście i 

nie przejawiliście tylko w słowach wy-

powiedzianych i wyśpiewanych tego 

wieczora. W rzeczywistości to przesła-

nie Swamiego nieśliście w swoim życiu 

pełnym miłości i poświęcenia. 
 

Chciałbym powiedzieć wam coś w imieniu dzieci w Hassanie. W 

zeszłym tygodniu rozmawiałem z jednym z moich młodych przyjaciół 

w kampusie Hassan. Powiedział on: „Proszę pana, podobno jedzie 

pan do Dubaju.” Ja odrzekłem: „Tak, wybieramy się do Dubaju.” On 

na to: „Proszę przekazać wyrazy naszej wdzięczności członkom Sai 

Hridayam w Dubaju.” 

W obecności Swamiego wszyscy jesteśmy małymi dziećmi. W 

sercach dzieci rodzi się uczucie, które ratuje ten wszechświat. Jak 

słusznie zauważył brat Tigrett, miłość, która emanuje, przejawia się 

i wyraża przez wasze serca jest łaską ratującą wszechświat. Taką 

miłość widzimy w sercach tych małych dzieci. 

Hassan jest bardzo ładnym miejscem, ale też trudnym tere-

nem, jak mówi architekt. Widziałem liczne kampusy, gołe ziemie, na 

których z woli Swamiego coraz częściej pojawiają się miejsca za-

mieszkania boskich dzieci. Kiedyś powstawał jeden kampus na rok, 

potem dwa na rok, a teraz jest ich cztery na rok! Ciągle pamiętam, 

jak podróżowałem ze Swamim. Kiedy dojeżdżaliśmy do kampusu 

Hassan zaraz po zakończeniu jego budowy, Swami rozejrzał się wo-

kół i powiedział: „To bardzo piękne miejsce.” 

Zauważcie, jest to miejsce pięknie obdarzone przez naturę i 

pobłogosławione przez Swamiego, gdyż tam w tamtych dzieciach są 

wasze odbicia – wasza miłość, wasze poświęcenie i to jak wiele każ-

dy z was robi. 
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19 września 2018 

 Wieczorny satsang w Sai Hridayam 

Boski dyskurs 
 

 
Zechciej zasiać nasiona miłości w naszych sercach, które stały się 

wyschniętą ziemią – pustynią pozbawioną miłości. Zechciej podlewać 
je deszczem miłości. Pozwól popłynąć przez nie rzekom miłości. 

Zagraj jeszcze raz dla nas na swoim flecie 
 (Wiersz telugu) 

 
Tak gopiki prosiły Krisznę. 

 

Drogie ucieleśnienia miłości! 

Serce bez miłości 

jest naprawdę pustynią, 

na której nic nie rośnie 

oprócz ciernistych krze-

wów negatywnych uczuć, 

negatywnych myśli, które 

ranią nie tylko siebie, ale 

także innych. Z drugiej 

strony serce pełne miłości 

do Boga przemienia się z 

wyschniętej ziemi w żyzną 

glebę, z której kiełkuje 

wiele nasion dobra, stając 

się roślinami i drzewami 

ozdobionymi kwiatami i o-

wocami i dającymi wszyst-

kim cień i schronienie. 

Wy przemieniliście swoje serca z suchych pustyń żądnych tylko 

własnego materialnego powodzenia, samolubnych zysków i mają-

cych egocentryczne nastawienie do życia w żyzne ogrody, w których 

rosną miłość, życzliwość i współczucie dzięki dbaniu o siebie nawza-

jem. Są to kwiaty i owoce, jakie rosną w tym ogrodzie. 
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Niektórzy z was z cięż-

kim sercem przyjmują to, że 

Madan i Shobhna już nie będą 

tu zajmować się przygotowy-

waniem spotkań i organizowa-

niem grupy. Zapewniam was, 

że gdziekolwiek oni wyjadą, 

będą tam wykonywali moją 

pracę. Tu czy na drugim koń-

cu świata będą dalej wykony-

wali tę samą dobrą pracę, 

którą wykonywali, i nadal bę-

dą inspirowali wielu kolejnych 

ludzi do łączenia się w miłości 

do Boga i dla służby Bogu. 

Nie zapominajcie, że to ja jestem kapitanem tego statku – oni 

są tylko zastępcami kapitana. Ja podaję kierunki i steruję statkiem 

podczas sztormów, przy każdej pogodzie, w czasie przypływów i 

odpływów. Prowadzę go naprzód, będąc widzialny lub niewidzialny. 

Dlatego musicie polegać na mnie i pokładać we mnie pełną wiarę. To 

ja poprowadzę tę grupę dalej ku sukcesom, ku jej celowi. 

Trzy lata temu wielu z was nie znało się nawzajem – byliście 

sobie obcy. Gdy pierwszy raz tu przybyłem, Madan i Shobhna drżeli 

na myśl o tym, co Swami im zlecił. „Kazał nam zwołać wielbicieli i 

zorganizować spotkanie. Nie mam pojęcie ilu przyjdzie!” – tak myś-

lała Shobhna. Chociaż bardzo starała się poinformować wszystkich, 

nie miała pewności, co z tego wyjdzie. Do czwartej po południu jej 

serce mocno biło, gdyż nie wiedziała, czy wszystko będzie przebie-

gać tak, jak powiedziałem. Tak jak rośnie ogród, tak przychodziło 

coraz więcej ludzi i w ten sposób zaczęła się ta podróż. 

Gdy ona spytała o nazwę grupy i jak mają współpracować, ja 

powiedziałem: „Bóg mieszka w sercach wszystkich wielbicieli.” Co do 

tego nie ma wątpliwości. Jest to oczywiste, gdyż Bóg rzeczywiście 

żyje w każdym sercu jako jego mieszkaniec. Ale ilu znajduje się w 

sercu Boga? Trzeba zadawać sobie to pytanie. Jeśli jesteście osobą, 

która zasługuje na miejsce w sercu Boga, wtedy naprawdę jesteście 

moim wielbicielem. Zatem róbcie coś, co sprawi, że zasłużycie na 

miejsce w moim sercu. Aby przypominać wam, że jest to tym, dla 

czego żyjecie i na rzecz czego musicie pracować, nazwałem was Sai 

Hridayam – Serce Sai. Musicie żyć w sercu Sai. Sai jest w sercu każ-

dego jako mieszkaniec, jako atma, ale i wy musicie znaleźć miejsce
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w sercu Sai. W istocie wy już zdecydowanie znaleźliście to miejsce – 

stałe miejsce. Wykonujcie nadal dobrą prace, a wtedy to miejsce 

pozostanie zawsze zarezerwowane dla wielbicieli Dubaju, którzy są 

bliscy i drodzy sercu Swamiego. 

Dla nich nadszedł czas, kiedy muszą przenieść się do pracy 

Swamiego gdzie indziej, ale tutaj praca powinna być kontynuowana. 

Nie powinna się zatrzymać ani spowolnić, a raczej z każdym mijają-

cym rokiem powinna się rozwijać i wzmacniać. Oczywiście muszę 

zostawić tu kogoś kierującego grupą. Dlatego powiedziałem temu 

tabla (odniesienie do brata Sai Raja, który gra na tabli) i jego żonie, 

aby tu zamieszkali i zadbali o to wszystko do czasu, aż przyjedzie 

moja pani z Coimbatore (siostra Swapna Niranjan). (Oklaski) 

(Do Sai Raja) Ty i twoja żona macie zająć się programami, or-

ganizacją uroczystości i utrzymywać grupę razem. 

Gdzie jest pani z Coimbatore? Kiedy przyjeżdża? 

Ach, przyjedzie w kwietniu. Gdy już przyjedzie, będzie organi-

zowała prawie wszystko. Wy pomagajcie jej. Czy dla was to za wiele 

pracy? 

Sai Raj: Nie, Swami. 

Swami: Od czasu jego podróży do sta-

nu Kerala, pozbył się wszelkich obaw. 

Możesz to zrobić, nieprawdaż? Nie bo-

isz się. Gdy miał jechać na spotkanie 

do Kerali, powiedziałem mu: „Nie wra-

casz; jedź do Kerali.” Przyjechał na 

obchody święta Onam. Myślał, że bę-

dzie śpiewał, grał na tabli, dobrze się 

zabawił i wróci z Muddenahalli, ale ja 

mu powiedziałem: „Dokąd się wybie-

rasz? Nie wracasz! Jedź do Kerali, 

gdyż jest tam dużo do zrobienia dla 

rodzin dotkniętych powodzią. Jedź tam 

i służ.” On nie wiedział, co odpowie-

dzieć, gdyż nie mógł mi powiedzieć 

„nie,” ale też nie potrafił wypowiedzieć 

„tak.” Przyjął więc wszystko jako polecenie. Pojechał i przez dziesięć 

dni robił to, co trzeba. Nic mu się nie stało – żadnych problemów w 

biurze i wszystko poszło gładko. Teraz wrócił z wiarą, że gdy Swami 

mówi, żeby coś zrobić, On sam zadba o wszystko za kulisami, aby 

dana osoba mogła wykonać polecenie Swamiego. (Oklaski) 
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(Do Sai Raja) Postępuj tak: traktuj wszystkich jak swoich braci 

i siostry, jak rodzinę – tak jak jesteś traktowany tutaj. Potem, kiedy 

tamta pani przyjedzie, ona będzie miała więcej czasu na te sprawy, 

a ty jej pomagaj. 

(Odnosząc się do gospodarzy) Oni chcą, abym udał się do 

Rijadu, ale powiedziałem, że na to jeszcze nie czas. Gdy przyjdzie 

właściwy czas, udam się też tam. 

(Do Śri Madana i Śmt. Shobhny) Tam służcie nadal. Przyjdą do 

was wielbiciele. Organizujcie małe satsangi, kilka bhadźanów itp. 

Zacznijcie od pięciu ludzi, potem będzie dziesięciu, piętnastu, dwu-

dziestu i pięćdziesięciu. Tak to będzie samo się rozwijać. Tam jest 

pustynia, więc musicie z niej zrobić ogród. Tu już jest mały ogród, 

oaza, ale tam jest posucha. Gdy tam pojadą, zaczną siać nasiona 

miłości, pielęgnować tę miłość i przemieniać ją w służbę. Wtedy wie-

lu na tym skorzysta. 

(Do Sai Raja) Zatem przejmij tutaj pewne obowiązki. 

Oni tu będą. Już nie musisz się martwić. Ona pytała: „Swami, 

komu mamy powiedzieć? Co powinniśmy zrobić?” 

Ja odrzekłem: „Nie martw się – ja powiem, komu zechcę.” 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. 

Wczoraj był tu guru-dźi. Mówił o pewnym swamim, który 

mieszkał nad rzeką Jamuną. Wychodził tylko od czasu do czasu. Gdy 

wychodził, wygłaszał dyskurs tylko przez trzy minuty. To mi się po-

doba. Mówił tylko trzy minuty i kończył słowami: „Przetrawcie to, co 

powiedziałem – to wystarczy. Jeśli przyswoicie sobie i zastosujecie w 

praktyce choćby jedno moje słowo, przeniesie was to przez ocean 

sansary (cykl narodzin i śmierci).” 

Od początku mówiłem, że z 

jednej strony ma być namasmarana, 

a z drugiej sewa. Są one jak dwa 

skrzydła ptaka. Z jednej strony recy-

tujcie imię Pana, a z drugiej służcie 

Panu w innych ludziach – w sposób, 

w jaki możecie. Prowadźcie nadal tę 

służbę; chodźcie jako grupa. Na 

pewno spotkam się z wami. Będę też 

przybywał do Dubaju. (Oklaski)  

(Po pobłogosławieniu rodziny 

Sai Raja Swami kontynuował swój 

dyskurs.) 
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Jutro wyjeżdżamy do Brazylii, a potem do Argentyny. W 

Argentynie jest bardzo ładne miejsce w Escobar, w Buenos Aires, 

gdzie oni założyli aśram. Nie jest to nowy budynek, ale aśram jest 

nowy. Gdy wcześniej byliśmy w Argentynie, jechaliśmy drogą na 

satasang. Podczas gdy dr Berra prowadził samochód, powiedziałem 

do niego: „Tutaj będziemy mieli aśram.” 

On spytał: „Gdzie, Swami?” 

„Przy tej drodze po jej prawej stronie jest duży budynek z 

ośmioma pokojami – dwa na piętrze, a reszta na dole. Tam będzie 

aśram” – odrzekłem. 

On na to: „Swami, istotnie jest 

taki dom. Przez cztery lata był wysta-

wiony na sprzedaż, ale nikt go nie 

kupił.” 

Rzekłem: „O niego chodzi. To 

drewniany dom ze stromym dachem.” 

On natychmiast rozpoznał go! 

Potem poszedł do właścicieli, a ci po-

wiedzieli: „Nie wiemy, dlaczego nikt 

nie chce kupić tego domu. Wyprowa-

dziliśmy się z niego i stał pusty przez 

ponad dwa lata.” 

Wtedy stwierdziłem: „Ten dom czekał na mnie.” 

Rodzina właścicieli to bardzo dobrzy wielbiciele – nie Swamie-

go, ale wielbiciele Jezusa – to to samo. Byli bardzo wzruszeni, że 

będzie się tam działo wiele duchowych rzeczy – wiele satsangów, 

więc chętnie oddali ten dom. 

Potem nasz dr Berra zaczął się martwić; myślał: „Jak mamy go 

kupić? Jest to duża posiadłość?” 

Powiedziałem mu: „Nie martw się. Oni dadzą ci dość czasu na 

zakup.” I tak się też stało. 

Dr Berra powiedział: Nie mogę w to uwierzyć! Normalnie tak 

się nie zdarza.” 

Właściciele domu powiedzieli im, że nie muszą się śpieszyć z 

zapłaceniem. W ten sposób wszyscy wielbiciele Argentyny zadziałali 

razem i dzisiaj aśram jest gotowy. Wszystko tam wstawili, odnowili 

instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, założyli piękne ogrody 

i z tyłu budują małe domki z pojedynczymi pokojami, gdzie
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wielbiciele będą mogli mieszkać. Główny budynek ma salę, wiele 

pokoi i kuchnię. Na piętrze jest pokój Swamiego i sala medytacji. 

(Do rodziny Guptów) Mówię wam o tym, abyście, gdy będzie-

cie wolni, mogli tam pojechać i zobaczyć wszystko. Nie teraz, ale 

gdy przejdziecie na emeryturę. Wtedy możecie jeździć po świecie. 

Zacznijcie od Australii, a potem pojedźcie wokół świata i obejrzyjcie 

wszystko, w tym Argentynę. 

My tam jedziemy teraz. Oni zaplanowali inaugurację na 26 

września 2018 r. Jest to bardzo ładne miejsce. Kiedy indziej wy też 

będziecie mogli to zobaczyć. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. Na tym zakończymy. Macie szczod-

re błogosławieństwa Swamiego. Tigrett słusznie powiedział, że 

wszystko, co dobrego robicie, dodaje się do dobra na świecie. Zatem 

ciągle czyńcie dobro. 

Kuru punjam ahoratram (czyń dobro dzień i noc). 
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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 REDAKCJI 

Poszukujemy chętnych do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy i 
korektorów boskich dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. 
Muszą oni podpisać 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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