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UVOD
Kada me je moj dragi Satguru Sathya Sai Baba iznutra upitao u
kolovozu 2015. godine, da li bih željela s Njim kanalizirati novu
knjigu, bila sam malo iznenađena i ujedno presretna. Presretna
zato što ću opet biti s Njim, umom u umu, Atmom u Paramatmi
u vremenskom razdoblju kada sam čula Njegove riječi i
zapisivala ih na papir. Bila sam iznenađena, jer je posljednja
knjiga u seriji Ostvarenje Boga koju sam kanalizirala s Njim,
"Božansko iscjeljivanje", bila dovršena prije Babine najave o
nastavku Njegove misije u Svjetlosnom tijelu 2014. godine.
Misija u Svjetlosnom tijelu Gospoda Sathya Sai Babe traži
dobrog komunikatora za Njegove Riječi i ta uloga je dodijeljena
Madhusudanu Naidu. Mislila sam da bi kanaliziranje knjiga sa
Sai Babom možda bilo više za mene. Imala sam nedavno
kanaliziranje knjige s Arkanđelom Metatronom u ime Gospoda
Sathya Sai Babe. Ta knjiga pod naslovom "Metatron Govori"
sadrži riječi Arhanđela Metatrona, a ne one Gospoda Sathya
Sai Babe. Arhanđeo Metatron želio je kanalizirati ovu knjigu sa
mnom kako bi pomogao poklonicima da razumiju Svjetlosno
tijelo, putem znanja koje će im pomoći da prihvate Gospoda
Sathya Sai Babu u Svjetlosnom tijelu, ali i da znaju da svako
ljudsko biće ima Svjetlosno tijelo.
Oni koji čitaju ove oglede Gospoda Sathya Saija, imaju osjećaj
kao da imaju osobni i privatni susret s Babom u vlastitom srcu.
Babine su riječi tako intimne, nježne i iskrene da nema sumnje
u to da je to On, Gospod Puttaparthija, koji sada živi u
Muddenahalliju u Svjetlosnom tijelu. Naš Dragi Baba obraća se
i rješava svaku nedoumicu i sumnju o tome zašto i kako je
došlo do Njegovog ranijeg odlaska u 2011. godini, isto tako i
svaku nedoumicu i smutnju koju bi poklonik mogao imati o
Njegovoj sadašnjoj Misiji u Svjetlosnom tijelu. Ovi ogledi iz uma
Bhagavana Babe koji boravi u Svjetlosnom tijelu sada u 2015.
godini daje Svojim poklonicima s velikom ljubavlju kao Njegov
Blagoslov i Milost za izlječenje njihovih srca i kao pomoć za

ponovnim povezivanjem s Njim, Njihovim Satguruom i Bogom
za Samoostvarenje i oslobođenje.
Ovih 45 ogleda predstavljaju dragocjeno izlijevanje Njegove
ljubavi na Njegove poklonike, sa željom da ne izgube kontakt s
Njim uslijed ove velike promjene koja se našla između njih, i da
razumiju da je to bilo za njihovo dobro i duhovni uzlet
čovječanstva. Jako sam zahvalna i počašćena time što me je
Gospod Baba izabrao da budem Njegov instrument koji će
prenijeti Njegov Blagoslov voljenim poklonicima koji su toliko
dragi Njegovom srcu.
Kad pročitate Njegove Riječi, naići ćete na veliko iznenađenje i
milost koju Baba nudi svakome od vas kao Njegov Blagoslov i
Milosti kako bi vam pomogli u povezivanju s Njim u srcu Atme u
Paramatmi.
U Svjetlosti i Ljubavi
Catherine
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Dragi Moji poklonici, opet je došlo vrijeme da vam se obratim
kroz Moju jako dragu poklonicu Catherine. Pristala je na to da
bude na usluzi Meni, Njezinom voljenom Satguruu i Bogu i
želim joj se zahvaliti na tome što Mi dozvoljava da se opet
poslužim s njom kao Mojim instrumentom. Ima puno vas kojima

želim govoriti, koji Me još uvijek ne mogu čuti iz srca u kojem
boravim toliko blizu njima koliko im je blizak njihov vlastiti dah.
To je svrha ovog komuniciranja.
Druga svrha mu je ta, da ću pokušati objasniti i iscijeliti rascjep
koji je nastao između dva vrlo važna segmenta Moje velike
misije na Zemlji za iscjeljivanje umova čovječanstva i njihovo
uzdizanje za realizaciju i manifestaciju njihove božanskosti na
Zemlji.
Moja misija se sastoji od dva segmenta, prvih 85 godina Mog
Avatarstva, i naknadnih jedanaest godina Moje misije koja će
se završiti sa 96 godina. Tijekom svih ovih 96 godina bio sam i
bit ću jako aktivan u provođenju i dovršavanju Moje misija da bi
se podignula svijest čovječanstva na božansku razinu.
Zbog pogrešnog i neispravnog razmišljanja mnogih koji se
identificiraju s fizičkim tijelom, umom i egom, oni i Mene također
poistovjećuju sa fizičkim tijelom i umom. Rezultat ove pogrešne
identifikacije, jeste da vjeruju da sam napustio ovaj svijet. I ne
samo to, ti isti vjeruju da ja nisam sposoban nastaviti Svoje
poslanje na drugačiji, novi način u novom mjestu. Iako sam se
nalazio svugdje i uvijek u svakom trenutku, čak i kada sam uzeo
fizički oblik pod nazivom Sathya Sai Baba, mnogi vjeruju u to da
sam otišao na višu razinu u nebo daleko od fizičke Zemlje.
Takvi umovi su Me ograničili, Mene Koji sam neograničen.
Savršeno sam slobodan očitovati se kada i gdje to želim u
skladu s Mojom Voljom. Pa, ako Mi istinski vjerujete, nećete
ispitivati Moju Volju koja je Božanska Volja.
Oni koji se sada pitaju, kako Sathya Sai Baba može nastaviti
Svoju Misiju na novi način, na novom mjestu, ne vjeruju Mi. Ne
znaju Me istinski, ne komuniciraju sa Mnom. Oni su još uvijek u
ego umu, koji vjeruje sam sebi i u ono što želi vjerovati. Ego Um
je uzurpirao mjesto božanskog uma, pa takvi nisu u stanju
saznati istinu o Sathya Sai Babi i Njegovoj misiji koja se
nastavlja u Indiji i u svijetu. Ego u svojoj želji za sigurnošću

nastoji suditi i osuditi ono što se ne uklapa u njegovo poimanje
onoga što smatra da je istina. Taj Sathya Sai Baba pripada
samo Prashanti Nilayamu, samo Sri Sathya Sai Središnjoj
organizaciji Prashanti Nilayama. Nije istina. Da, Ja sam to
podupirao i stvorio zbog unaprjeđenja i potpore Mojim
poklonicima i čovječanstvu sa svrhom da pokažem svima kako
biti božanski, sa Mojim riječima i djelima. To je bilo i jeste sve
za vas. No, sve to nikad nije ograničilo Moje istinsko Sebstvo.
Bio sam i uvijek jesam slobodna misao vezana za bezuvjetnu
ljubav Mojih poklonika.
Tijekom nekoliko godina, nakon što je Moje fizičko tijelo
položeno na počinak u Samadhi u Prashanti Nilayamu, nastavio
sam biti vrlo aktivan u Mojem Svjetlosnom tijelu (sukshma
tijelu), a o tome su neki koji žive u fizičkim tijelima na Zemlji
znali. Većina poklonika Misli da sam otišao. Nisam otišao
nigdje. Nastavio sam biti što sam uvijek bio. Mnogi i dalje čuju
Moj glas i osjećaju Moju prisutnost, kao što su Catherine,
Narasimha Murthy, Madhusudan Naidu, Isaac Tigrett i mnogi
drugi koji Me vole, predaju Mi se, i služe Me kao njihovog
jedinog Boga. Budući da sam najavio Moju prisutnost u
Svjetlosnom tijelu u 2014. godini u Kodaikanalu, mnogi su Me
došli poduprijeti i pomoći Mi u Mojoj misiji koja se nastavlja kako
bih uzdigao svijest čovječanstva na Božansku / Kristovu razinu.
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Dragi Moji poklonici, dopustite Mi da vam bolje objasnim ono
što se zbivalo poslije Mog Mahasamadhija. Oni među vama koji
su čitali kanalizirane knjige kroz Catherine znaju da sam
razmišljao o povratku u fizički oblik kako bih nastavio Moju
misiju. Znao sam da bi povratak u Moj fizički oblik, značio za
Moje poklonike smanjeno napredovanje u ostvarenju Atme.
Zato sam odustao od toga. Odlučio sam da ću umjesto toga,
nastaviti Moju misiju Sathya Sai Avatara iz Mojeg Svjetlosnog
tijela. Bila je to neobična odluka; nitko prije to nije pokušao. Ja
sam toliko predan Mojoj misiji za uzdizanje i transformaciju

čovječanstva, da sam se odlučio za ovu metodu kako bi
nastavio Moju misiju.
Postoji nekoliko poklonika koji Me mogu čuti i vidjeti u
Svjetlosnom tijelu. Iako malobrojni, oni su predani i zalažu se za
Mene i Moju misiju. Tako smo 2014. godine počeli u
Kodaikanalu sa malom odanom grupom. Upoznao sam ih sa
nastavkom Moje misije, i s time da ćemo raditi zajedno kako bi
ostvarili velike stvari. Čuli su Me, vidjeli i vjerovali Mi. Novi plan
je bio podastrijet. Moji bliski poklonici su od tada neumorno
skupa radili u Kodaikanalu na Mojim planovima, kako bi
nastavili Moju misiju u Indiji i u inozemstvu u drugim zemljama.
Zamisliti kako bi taj isti scenarij završio da sam ga inaugurirao
na sastanku u Prashanti Nilayamu umjesto u Kodaikanalu. On
bi istog trenutka uzrokovao ustanak u Prashanti Nilayamu.
Nisam želio s takvim uznemiravanjem poremeti tišinu Prashanti
Nilayama, prebivališta najdubljeg mira. Tamo
ak i danas postoje neki poremećaji, izazvani u umovima nekih u
malim grupama, ali uglavnom Prashanti Nilayam je ostao
netaknut s Mojim pojavljivanjem u Svjetlosnom tijelu. To je dio
Mog plana i razlog zašto sam započeo ovaj dio Moje misije u
drugome mjestu; razlog je bio zadržati mir među Mojim
poklonicima i institucijama. Želim da Prashanti Nilayam zauvijek
ostane sveto utočište za poklonike bez nesuglasica i nesklada u
i oko ovoga svetog mjesta.
Sada znate da sam započeo ovu novu fazu Moje misije, nakon
odbacivanja istrošenog fizičkog oblika, na jednostavan način,
bez pompe. Mnogi su znali da sam sklonio Moje Svjetlosno
tijelo u Muddenahalliju u novom mandiru odmah nakon
odlaganja fizičkog oblika. Skupine vjernika iz Prashanti
Nilayama će dolaziti u Muddenahalli zbog bhajana četvrtkom,
jer su osjetili i znaju da sam bio tamo u Svjetlosnom tijelu.

Moj dragi Sri Narasimha Murthy gotovo svakodnevno čuje Moje
upute koje vjerno slijedi i ispunjava. To se sve događalo prije
nego što sam najavio dolazak u Svjetlosnom tijelu u
Kodaikanalu 2014. godine. Dakle, puno toga se događalo u
misiji Sathya Sai Avatara u 2014. i 2015. godini, a malo njih je o
tome znalo u početku. Međutim, nastavak Moje misije u
Svjetlosnom tijelu je eksponencijalno vrlo brzo rastao po Mojoj
Sankalpi (Volji). Sada su deseci tisuća ljudi u cijelom svijetu
uključeni u nju. Moja misija će se nastaviti širiti kako joj se sve
više budu pridruživale duše koje će čuti Moj poziv da se uključe
ovoj velikoj prilici za uzdizanje i preobrazbu društva na
Božansku razinu.
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Dakle vidite, Bog ima svoje planove koji su uvijek nesebični i za
dobrobit čovječanstva. Ljudi s ograničenim vizijama, sude i
pronalaze grešku u onom što ne mogu shvatiti. Poklonici,
istinski poklonici, ne bi trebali to činiti. Kao što sam rekao, pravi
poklonici su uvijek u zajedništvu s Bogom, tu nema razdvajanja,
nema dvojice, samo je jedan. Takozvani poklonici koji sebe
doživljavaju kao dvojnost zahvaljujući tijelo-um-ego identifikaciji,
ne znaju um Sathya Sai Babe. Čitaju Moje riječi koje sam
izgovarao u proteklih 70 godina i vjeruju da apsolutno poznaju
um Sathya Sai Babe. Da, učio sam na mnoge načine kako
ostvariti Istinu. To su bila i jesu Moja učenja za vas, kako bih
vam omogućio da ostvarite svoju božansku prirodu Atme.
Međutim, um Sathya Saija seže daleko unazad i daleko
naprijed, obuhvaćajući svu vječnost. Nitko Me ne može
ograničiti na 85 godina koje sam proveo u obliku pod nazivom
Sathya Sai Baba. Mnogo puta sam vam rekao da sam Ja sva
imena i svi oblici. S obzirom na vaše biće i um s ograničenim
nametnutim razmišljanjem, ne možete Me razumjeti. Da bi Me
znali, morate se stopiti sa Mnom, biti poput Mene, onoliko koliko
možete. Ali, ako i dalje mislite i vjerujete da je Sathya Sai onaj
koji je živio u Puttaparthiju od 1926. do svoje smrti 2011.

godine, onda ste Me zaista ograničili na fizički oblik koji je sada
mrtav.
Ja sam vječan, oblik Sathya Sai Babe je vječni oblik Boga, sa
Svjetlosnim tijelom koje je vječno, koje se može pojaviti u bilo
koje vrijeme i bilo gdje; koje putuje brže od brzine svjetlosti.
Samo trebam pomisliti na to gdje želim biti i Ja sam tamo.
Dakle, kada se planira odlazak u neku drugu Zemlju sa Mnom,
Moji poklonici putuju avionom, dok Ja mogu stići na odredište u
trenu. Mogli ste vidjeti da je fizičko tijelo bilo izmučeno,
istrošeno, bolesno i da je usporilo Moju misiju. Sada
puno slobodnije radim i mnogo sam brži i učinkovitiji. Jako sam
sretan što se više posla može obaviti brže uz pomoć poklonika
diljem svijeta u mnogim zemljama. Bolnice pružaju besplatnu
medicinsku njegu, škole i fakulteti nude besplatno duhovno i
svjetovno obrazovanje, već se sada grade i gradit će se
ashrami u Indiji i u mnogim drugim zemljama za duhovno
uzdizanje čovječanstva. Mnogi istinski poklonici koji osjećaju
Moju ljubav, prisutnost, čuju Moje riječi kroz Mog komunikatora
Madhusudana i vide Moje pokrete, znaju da sam Ja Sathya Sai
Baba, i vole biti sa Mnom i služiti Meni i društvu u cjelini. Jako
sam zahvalan na ljubavi koju dobivam od mnogih Mojih
poklonika diljem svijeta. Oduševljeni su što sam im pristupačan
i što sam došao u njihove zemlje, što razgovaram s njima, držim
im govore i dajem intervjue, čak im odgovaram na pitanja koja
mi postavljaju na sjednicama nazvanim pitanja i odgovori. Ti
poklonici su toliko preplavljeni Mojom ljubavi, da Mi do daljnjeg
žele služiti, i nude se Mojoj misiji na Zemlji u ovom trenutku.
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Malo Me to rastužuje da ti poklonici s kojima sam provodio
mnogo vremena u Prashanti Nilayamu, koji su bili predmet
zavisti mnogih koji su željeli biti na njihovom mjestu i imati takvu
milosti, sada bogohule Mene i poklonike koji usko surađuju sa
Mnom u ovom novom dijelu Moje misije.
Ti poklonici koji su pogrešno shvatili prirodu novog nastavka

Moje misije u Mojem Svjetlosnom tijelu stvaraju nesuglasice i
nesklad u svjetskoj Misiji Avatara Sathya Sai Babe. Iako sam
dopustio da se sve ove negativnosti odigraju i izađu na vidjelo,
nisam sretan zbog toga. Poklonici koji su dobili toliko milosti
tijekom mnogih godina trebali bi se bolje ponašati. Čak se i Moji
studenti ponašaju bolje od njih. Da bude još gore, ti koji stvaraju
pomutnju, nalaze se među onima koji su na rukovodećim
dužnostima u Prashanti Nilayamu, i kao takvi trebali bi biti
uzorni primjeri studentima po kojima će oblikovati svoje
karaktere i postati idealni poklonici. Zbog studenata u Mojim
institucijama, molim sve lidere u njima u Prashanti Nilayamu i u
svijetu da postanu najbolji mogući primjer za mlađe studente,
kao i za one nove i stare poklonike, i da vole sve i služe svima.
Ako ne možete pomoći, šutite i gledajte svoja posla. Kako jedan
mrav može prosuditi ocean? Pojedinci koji su projektirali vlastite
priče o svetoj misiji Sathya Sai Babe u Svjetlosnom tijelu,
trebaju sada prestati to činiti prije nego li ove negativne ideje
dobiju veći zamah i privuku na ovaj put veći broj uskogrudnih
istomišljenika. Da li kao poklonici, želite umanjiti sjaj imena i
misije Sathya Sai Babe? Znali vi to ili ne, upravo je to ono što
se pokušava učiniti. Vanjski svijet vidi sukob između poklonika i
vrednuje Sathya Sai Organizaciju kojoj i vi pripadate, tako da je
svrstava u nižu razinu. To je ono što vi radite, i što sa svojim
negativnim projekcijama ega, uzrokujete Mojoj svetoj misiji u
Svjetlosnom tijelu.
Svi vi znate tko ste. Ja znam tko ste vi. Molim vas da sada
odustanete od tog negativnog djelovanja i iskreno se pokajete
priznajući sami sebi da je Sathya Sai mnogo veći i slobodniji
nego što ste to vi mislili da jeste. Ovaj Sathya Sai nije vezan za
ovaj iluzorni svijet oblika koji dolazi i odlazi. Sai je vezan za
Njegovu misiju spašavanja duša, kako bi ih vratio Božjoj
Svijesti. Molim vas, shvatite da ste vi Duh, Atma. Atma ne sudi,
ne osuđuje, ne nalazi greške. Atma je jedan, Atma je ljubav,
Atma dopušta, prihvaća i blagoslivlja sve. Analizirajte svoj um i
pogledajte kada ste odstupili od vaše prave prirode.

Jako sam zahvalan Mojim poklonicima koji su ozbiljno i iskreno,
radili Moje poslove u Prashanti Nilayamu i diljem svijeta u Moje
ime. Mnogo izvrsnih usluga provodi se kroz Sri Sathya Sai
Baba Organizacije na uzdizanju poklonika i čovječanstva.
Gledam i vidim što se događa u bolnicama, školama,
sveučilištima i bal vikas skupinama. Svjestan sam svih
aktivnosti koje se odvijaju u Prashanti Nilayamu. Jako sam
sretan kada vidim da Moji poklonici pronose dalje Moju misiju i
Moj nauk za uzdizanje svih koji su uključeni.
Iako se Moja misija nastavlja u Svjetlosnom tijelu, ja sam
zauvijek sa Mojim poklonicima u Prashanti Nilayamu, i širom
Indije i svijeta u cjelini. Ja sam svugdje u svakom trenutku. To
se nije i nikada se neće promijeniti. Moja je priroda da budem
sveprisutan. Zaista sam tamo gdje ste vi, kada Me pozovete i
sjetite se Mene, jako sam obziran prema vašim potrebama.
Dakle, s Moje strane se nije mnogo toga promijenilo. Iako Moj
fizički oblik ne postoji, Ja sam sveprisutan i sveznajući kao
Paramatma, i također dostupan u Svjetlosnom tijelu onima koji
će poslušati Moj poziv da budu dio novijeg segmenta Moje
misije u Svjetlosnom tijelu. Većina Mojih bivših poklonika neće
biti dio Moje misije u Svjetlosnom tijelu. Zašto? Zato što oni nisu
otvoreni za to; oni su sada zadovoljni sa sjećanjem na Moju
fizičku formu i traže da se povežu sa Mnom u Atmi. Povezivanje
sa Mnom u Atmi, uključuje također i povezivanje s umom
Sathya Sai Babe. Za većinu poklonika to je cilj kojeg traže i to je
za njih dovoljno.
Postoji još jedna skupina Mojih poklonika, koja se isto tako kao i
drugi, pridružila Mojem putu, koji žele biti dio Moje misije u
Svjetlosnom tijelu koja je u tijeku, kako bi Mi služili u skladu s
njihovom sposobnošću za služenjem. Kad Mi se ponude,
zajedno odlučujemo o tome kako Mi mogu najbolje služiti.
Mnogi novi projekti u Indiji i u drugim zemljama počeli su na taj

način. Vrlo sam zahvalan tim poklonicima što su se ponudili
pridružiti ovoj Mojoj misiji za uzdizanje čovječanstva.
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Danas želim razgovarati s vama o razlogu zašto sam odlučio da
sa Svjetlosnim tijelom nastavim Moju misiju. Shvaćate li koliko
je teško nositi fizičko tijelo cijelo vrijeme? To Me je prilično
ograničavalo na mnogo načina, iako je također bilo vrlo korisno
za Moju misiju. Nošenje fizičkog tijela je dobrim dijelom mnogo
usporava. Na primjer, da bi se s fizičkim tijelom stiglo s jednog
mjesta na drugo, recimo od Puttaparthija do Kodaikanala, treba
dosta vremena, mnogo sati. U Svjetlosnom tijelu vrijeme za to
uopće nije potrebno. Kada fizičko tijelo i moždani centar ne
rade ispravno, vrlo malo toga može se ostvariti u svjetovnom
smislu. Tijekom posljednje godine koju sam proveo u Mojem
fizičkom tijelu, jedva sam mogao govoriti ili pokretati se s onim
izlizanim tijelom pa sam ga odlučio baciti. Možda mislite da je to
čudno, ako sam Bog, zašto i kako sam dopustio da se to
dogodi? Zar nisam mogao voljom učiniti da se dogoditi
drugačije? Postoji nekoliko razloga zašto sam pustio prirodu da
ide svojim tijekom. Uvijek sam poštovao zakone prirode. Nisam
postavio Sebe u odnosu na vas kao netko tko je "poseban". Ja
sam Bog i vi ste Bog, iako je većina vas to odbila prihvatiti, da
ste i vi Bog. Vama je lakše osjećati pobožnost prema Bogu
izvan sebe, nego li obaviti težak unutarnji rad kako bi otkrili da
ste i vi Bog. Moje odbacivanje bolesnog tijela se ne razlikuje od
onoga što ćete i vi učiniti kad za to dođe vrijeme. Isus Krist je
također odbacio svoje tijelo bez žaljenja ili pritužbi, sa znanjem
da je bio Bog u jedinstvu s Ocem onoga koga je On zvao Abba.
Odbacivanje Mojeg fizičkog tijela je dano vama za učenje, da
znate da je fizičko tijelo kvarljivo i samo uređaj za komunikaciju.
Kroz Moje fizičko tijelo, komunicirao sam s vama učeći vas o
božanskoj ljubavi, miru, dharmi, istini i nenasilju; ta ljubav je
Bog i Bog je ljubav, i još mnogo više. Većina vas tražila je da
bude u blizini Mojeg fizičkog tijela, da vam pružim posebnu
pažnju, intervjue, materijalizacije. Ne dolazi li to od ega, to da
od Mene tražite posebnost i materijalne predmete, i zatim se

uspoređujete s drugima? Mnogi od vas su bili i dalje bi ostali
zaglavljeni na toj razini želja i uspoređivanja sve dok bi Moje
fizičko tijelo bilo tamo.
Ne zaboravite da sam Ja došao zbog vas, za vaše ostvarenje i
oslobođenje. To je uvijek bilo na prvome mjestu u Mojoj glavi;
da vas dovedem u transcendentnu svijest, kako bi vidjeti i
doznali da je svijet oblika i zbivanja prolazan, iluzoran. To
zahtijeva jako puno posla da se svaki poklonik premjesti sa
puta na kojem jeste na jedinstveni put koji je odlučio slijediti,
prema realizaciji i oslobođenju. Ti poklonici koji su svjesni toga i
u potpunosti su sudjelovali sa Mnom u tom procesu, napravili su
najbrži napredak. A taj napredak se ne može u stvarnosti vidjeti
ili saznati o njemu iz vanjskog svijeta. To je unutarnja, tiha
transformacija poznata isključivo Meni i Mojim poklonicima,
osim ako poklonik ne odluči govoriti o njegovoj / njezinoj
transformaciji sa Mnom kao Satguruom i Bogom. Nastojim vam
pokazati da vezanost za fizički oblik, Moj ili drugih, i osjećaj
posebnosti, moraju trajno krenuti prema ostvarenju i početi
svitati.
Možda ste svjesni toga da se sve aktivnosti u ashramu
Prashanti Nilayama odvijaju kao da sam tamo fizički prisutan.
Jako sam sretan zbog toga. Mnoge skupine poklonika dolaze u
Prashanti Nilayam iz cijelog svijeta iz mnogih zemalja, kako bi
izrazili svoju odanost Bogu na različite načine ovisno o njihovim
darovima i talentima. Oni pjevaju, recitiraju, plešu, izvode
drame, i sviraju na instrumentima. Iako Moje fizičko tijelo nije
tamo na uobičajeni način, Ja sam uvijek tamo, gledam,
blagoslivljam i razgovaram s onima koji čuju Moje riječi. Nitko
ne može biti u Prashanti Nilayamu bez Mog znanja. Vidim
djelovanja, čujem molitve i odgovaram na njih na primjeren
način.
Govorim vam ove stvari, kako bi bili sigurni i uvjereni da sam Ja
uvijek prisutan; to jest, sveprisutan i sveznajući. To nije ništa
novo, sa Mnom je oduvijek bilo tako, bilo da sam u fizičkom

tijelom ili bez njega. Ponavljam to kako bi razriješio vaše
sumnje. Uvijek sam s Mojim poklonicima do kraja vremena i
zauvijek.
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Kao što sam već rekao, postoji nekoliko razloga zbog kojih sam
se odlučio vratiti u Svjetlosnom tijelu i nastaviti Moju misiju.
Fizičko tijelo Me je usporavalo i više nije bila tako korisno za
ostvarenje Atme i oslobođenje poklonika. Ipak sam bio
predodređen za dovršetak Moje misije još davno prije. Tako
sam se odlučio za neobičnu stvar; to jest, objavio sam Moj
povratak u Svjetlosnom tijelu nekolicini bliskih poklonika za koje
sam znao da će biti u potpunosti i bez sumnje pogodni za to. Ti
poklonici su Mi u potpunosti predani i s velikim entuzijazmom
rade zajedno sa Mnom kako bi sproveli i ostvarili Moje planove.
Njihovi životi, vrijeme i energije su namijenjeni Mojoj božanskoj
misiji. Oni su Moji čisti instrumenti preko kojih sam u
mogućnosti ostvariti mnogo toga u svijetu. Oni ne samo da su
se predali, oni su vrlo mudri, inteligentni, vješti, talentirani,
odgovorni, odvojeni od nestvarnog, neumorni i čisti. Oni su
idealni poklonici i duše ostvarene u Bogu. Ne trebam ih
imenovati. Oni koji su uključeni u to, i prate vijesti o Mojoj misiji
u Svjetlosnom tijelu, znaju tko su oni. I mnogo će se više takvih
duša pridružiti ovoj velikoj misiji kako bi se podignula svijest i
životi milijuna ljudi. Mnoge velike skupine poklonika su
sudjelovale i ponudile se za ovu veliku misiju Sathya Sai Babe
koja se nastavlja. To okupljanje je zamah u kojem iz dana u dan
sve više bića prepoznaje Mene i Moju nesebičnu ljubav kroz
brojne humanitarne projekte koji se sada provode i izlaze na
vidjelo. I ova dinamika će se nastaviti širiti iz mjeseca u mjesec,
iz godine u godinu i ići će dalje sve do trenutka kada misija
Sathya Sai Babe u Svjetlosnom tijelu ne bude službeno
završena u Mojoj 96. godini, a ona Prema Sai Avatara ne
započne.
Objasnio sam vam te stvari iz uma Sathya Sai Babe, kako bi
znali zašto se događaji odvijaju upravo ovako kako se

događaju. Na taj način moći ćete prihvatiti istinu iz uma Sathya
Sai Babe, umjesto da se uključujete u ideje projicirane od
strane pojedinaca koji ne znaju istinu. Želim da Moji poklonici
budu oslobođeni od briga i sukoba, i da zauvijek ostanu u miru.
U tu svrhu govorim vam iz srca i uvjeravam vas da je sve u
redu, da sam iznad svake iluzije, uvijek slobodan, neusiljen,
blažen, veseo i miran i želim to isto i vama. Ništa se s Moje
strane nije promijenilo u tom pogledu. Ja sam vječno isti,
nepromjenjiv. Dakle, ne brinite, budite sretni u jedinstvu sa
svojim Babom u božanskoj ljubavi.
Ne trebate uopće brinuti o tome što možda niste uključeni u
ovaj novi dio Moje misije. Ne brinite ako ne osjećate potrebu
doći u Muddenahalli kako bi Me vidjeli u Svjetlosnom tijelu. Nije
važno da idete tamo. Ostanite gdje jeste, uključeni u sadhanu,
služenje, što god to bilo i na koji god način to radite. Ja sam s
vama gdje god se nalazili. Prebivam u i komuniciram iz vašeg
čistog srca. Kada Me potražite, izgovorite Moje ime s ljubavlju, i
ja sam s vama. Dakle, u svakom slučaju nastavite i dalje raditi
onako kako ste to do sada radili, jer to je u interesu vašeg
napredovanja u čistoći, duhovnoj slobodi, mudrosti i za
spajanje.
Postoji velika razlika među poklonicima koji dolaze u
Muddenahalli. Neki dolaze zbog sebe iz znatiželje da bi vidjeli
što se tamo događa, i dođu kao pojedinci do određenih
zaključaka o tome da li im se sviđa ili ne sviđa to što vide, i na
osnovu toga odluče hoće li nastaviti dolaziti ili će se držati
podalje. Drugi dolaze zato što obožavaju Sathya Saija i žele
nešto više od Njega na ovaj način; to jest, jaču prisutnost
Njegovog bića, Njegovu ljubav iako je ona jednako dostupan i u
Prashanti Nilayamu. Neki dolaze na Moj darshan i
sambashanan (govore) kroz Mojeg komunikatora
Madhusudana, tijekom hodanja u vrijeme Darshana ili na
privatni intervju. Neki dolaze da bi sebe ponudili Meni da budu
Moj instrumenti u Mojoj misiji koja se nastavlja. Kao što možete
vidjeti, postoje razni razlozi i kombinacije razloga zašto
poklonici dolaze u Muddenahalli.

Pozdravljam sve koji dolaze i dajem im ono što im je potrebno.
Blagoslivljam sve koji dolaze sa Mojom ljubavi i energijom. To je
oduvijek bio Moj način, a bit će i dalje takav. Ja ništa i ni od
koga ne uzimam osim bezuvjetne ljubavi koja se ponudi. Dakle,
ako želite izgraditi bolnicu za siromašne ili školu za one kojima
je potrebno obrazovanje, rado ću prihvatiti ponudu ako je dana
iz čistog, brižnog srca, ne očekujući ništa zauzvrat. Prihvatio
sam isto to od gospodina Tigretta kada je želio podržati
izgradnju Super Specijalističke bolnice. Ja ne proizvodim novac
iz ničega. On dolazi od nesebičnih poklonika koji ga žele
podijeliti s drugima kojima je potrebna pomoć. Svijetu danas
treba besplatno obrazovanje, liječenje, i čista pitka voda, hrana,
i tako dalje. Mnogi Moji poklonici u mnogim zemljama nude
pomoć da bi Mi pomogli u provođenju Mojih planova zbog svoje
bezuvjetne ljubavi prema Meni i za čovječanstvo. Jako sam im
zahvalan na njihovoj velikodušnost i obilno ih blagoslivljam
zbog njihove nesebičnosti, ljubavi i želje za spoznajom Boga.
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Dakle, vidite da nema razloga da se bilo tko zabrinjava. Njihov
mentalni poremećaj je u njima, ne u Meni. To je nastalo zbog
njihovih vlastitih loših osobina koje nisu eliminirali. Sada je
prilika da svatko ispita svoje mentalno i intelektualno tijelo i da
vidi gdje su greške i da ih eliminira. Neke od čestih mentalnih
pogrešaka koje poklonici čine je da Sathya Sai Baba pripada
samo Prashanti Nilayamu i poklonicima koji tamo žive, rade i
koji ga posjećuju. Kako sam mogao ponovno započeti misiju na
drugom mjestu daleko od Prashanti Nilayama? Zašto nas je
ovako izdao? Manifestacije u Muddenahalliju sigurno ne mogu
biti Sathya Sai Baba? Pogreška je u tome što su mali umovi
ograničili Mene koji sam neograničen i slobodan. Takvi umovi
također sumnjaju u Moju inteligenciju, sveznanje, koje zna
najbolje načine za nastavak Moje misije. Znate, većina
poklonika koji žive i okupljaju se u Prashanti Nilayamu, nisu
spremni za Sathya Sai Babu u Svjetlosnom tijelu. Oni su sretniji
kad idu na Moj Samadhi i prisjećaju se Mog fizičkog oblika. Ne
mogu Me vidjeti i čuti u Svjetlosnom tijelu pa je to većini koja je

provela desetljeća u fizičkom obliku frustrirajuće. Svi vi stvarno
imate jako puno milosti od Mog svakodnevnog Darshan, i
mnoge druge blagodati. Trebali bi biti zahvalni za tu milost i
sada to iskoristiti na najbolji način u vašoj sadhani.
Rekao sam da je Moja veza s Mojim poklonicima u Prashanti
Nilayamu i Mojim drugim ashramima dok sam bio u Mojem
fizičkom tijelu, nalik vrtiću i osnovnoj školi. Tu se uče osnove
duhovnosti i pokušava prakticirati nekoliko stvari. Biti sa Mnom
u Svjetlosnom tijelu, gledati Me i slušati, rješavati Moje planove
kao čisti instrumenti je srodno fakultetskoj razini. Oni koji rade
sa Mnom u Svjetlosnom tijelu, su bez ega, potpuno posvećeni
duhovnom životu i Mojoj misiji. Oni Mi u potpunosti vjeruju, vole
Moju neizvjesnost, jer su uvjereni da ne griješim. Kazao sam
sveučilišna razina, jer se njihove misli odmaraju u Meni. Ja sam
njihov život, izvor, cilj i to je sve što žele. Oni ne traže ništa
drugo osim Mene i da Me mogu služiti.
Pazim na svaku njihovu potrebu i uvijek su jako sretni. O četiri
D sam često govorio: devotion (odanost), dedication
(predanost), duty (dužnost) i disciplina u potpunosti djeluju u
takvim poklonicima Sathya Sai Babe.
Ne kažem da su svi koji žive i rade u Muddenahalliju dostigli
visoku stručnu razinu apostola; neki jesu, a neki nisu. Ipak, svi
znamo što se od njih očekuje, a oni uporno rade na sebi da bi
se uzdigli na božansku razinu pod Mojim vodstvom i milošću.
Tu postoji stav i atmosfera zrelosti kod većine onih koji služe u
Muddenahalliju. Najistaknutiji je brisanje ega, poniznost,
ljubaznost, uvažavanje i poštovanje za sve one koji dolaze u
Muddenahalli. Atmosfera je puna ljubavi i radosti. Ovdje nema
tužnih lica. Posebno su studenti uvijek nasmijana, jako sretni i
zahvalni što su dobili veliku priliku i milost da budu blizu
Gospoda. Oni osjećaju Moju ljubav cijelo vrijeme, iako me ne
vide s fizičkim očima. Ovi studenti su zadivljeni svim lijepim
novim zgradama koje su izgrađene u Muddenahalli kampusu,
novom velikom blagovaonicom inauguriranom za

Mahashivarathri 2015. godine, novim otvorenim stadionom,
Centrom za izvrsnost, novom unutarnjom salom za sastanke, i
tako dalje. Moji planovi su materijalizacija u brzom tempu jer
nemam vremena za gubljenje. Postoji mnogo potreba u ovom
svijetu, a ja sam ovdje da ih ispunim, uz pomoć posvećenih,
predanih, discipliniranih i poslušnih poklonika. Takvi poklonici
su Moj život i Ja sam njihov život. Mi smo jedno.
8
Dragi Moji poklonici, nadam se da ćete ostati sa Mnom, jer s
vama želim podijeliti još mnogo toga, osim ovog što sam
započeo. Ne želim da gajite imalo sumnji o Meni, koje bi
zamaglile naš odnos i odvratile vas s puta za spoznajom Boga i
oslobođenjem. Zajedno smo stigli daleko i postigli puno
duhovnosti. Neka na našem putu ne bude prepreka
uzrokovanih tuđim nesporazumom i onih uzrokovanih vašim
vlastitim umom. Svi moramo kao jedna Atma napredovati da bi
na ovoj Zemlji manifestirali dobrotu, svetost i ljepotu. Vi ste svi
sinovi Svevišnjega Boga, Kristovi potomci Saija. Vjerujte u to,
vježbajte i učinite to za sebe istinitim. To je ono što mislim kad
kažem da ste vi Moja poruka. Vi se Moja refleksija, koja se
odražava po uzoru na Mene. Činite ono što Ja činim, budite
poput Mene i vaša
e svrha postojanja biti ispunjena. Budite Bog u ljudskom obliku
jer to je ono što vi jeste.
Namjera Mi je očitovati mnoge Kristove pojedince, sinove i kćeri
Boga ili Njegove nastavke. Ovo se ne odnosi na fizičko tijelo,
koje je samo komunikacijski uređaj. Krist je u biti Sam Bog,
premda on / ona zna da zapravo on / ona nije Stvoritelj. Uvijek
je Bog Otac / Majka taj koji stvara kroz Božje sinove i kćeri. Već
postoji puno takvih Krista pojedinaca koji su radili sa Mnom kao
Mojim instrumentima. U biti ili suštini prirode, mi smo jedna
Atma. Premda se oblici (tijela) mogu razlikovati, na osjetilnom
viđenju, izrazi se mogu razlikovati u ušima slušatelja, svi su oni
izraz Moje volje. Oni su usklađeni s Mojom misijom i slijede
Moje komande / Volju s potpunim povjerenjem, ljubavi i
strpljenjem. To je Moj plan za stvaranje mnogih takvih Krista

pojedinca kako bude sve više i više poklonika koji će sebe
predati Bogu i ponuditi sve svoje Bogu da bi bili Njegovi
instrumenti na Zemlji. Zato tu ne može biti većeg ispunjenja od
ovoga, ili veće sreće od jedinstva s Bogom. Nema većeg mira,
od onog kad Bog pazi na one koji shvaćaju da sve već pripada
Bogu, da je stvoreno od Boga.
Moji poklonici će postati Kristovci, aktivni sinovi i kćeri Boga i
transformirat će ovo čovječanstvo na višu razinu svijesnosti.
Odnos je jako važan, ali odnos Krista u Kristu, Atme u Atmi,
živeći u i kao Istina iz trenutka u trenutak; bez vezanosti za
nestvarni, prolazni svijet. Spoznaja da je ego bio greška, onaj
koji u stvari nikada nije istinski ni postojao; Krist / Atma su uvijek
bili jedno i zaboravili su na pravu prirodu postojanja. Oni koji
sebe žele ponovo steći, shvaćaju da unutarnja Pokristovljena
Bit, mora svojom voljom izbrisati ego, jer je on konačnica koja
uzrokuje patnju, dvojnost, bijedu i smrt. Ego živi od dobivanja i
zaboravljanja, a Krist živi od davanja i opraštanja. Samozatajni
ego znači opraštati i blagosloviti sve jer nitko zapravo nije učinio
ništa. Ego, fantomska, izmišljena struktura, odgovoran je za
pogrešne postupke, riječi i misli. Ostvarenje ovog dovoljno je da
svakog zauvijek upeca. Zašto suditi, osuditi i boriti se s
iluzornim egom. Dakle izbrišite svoj ego, živite kao Atma / Krist /
Duh, prihvatite i dopustite drugima da idu svojim stazama.
Hodajte po svijetu i odreknite ga se kad ga prijeđete. Uskladiti
se s onim što je istina, sveto i lijepo. Budite istina, svetost i
ljepota u svojoj nutrini i kroz svoje manifestacije.
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Danas je novi dan; zašto očekivati da danas bude kao jučer?
Svijet se uvijek mijenja, pa onda zašto očekivati da Moja
manifestacija bude uvijek ista? Da, postoji dio Mene koji je
uvijek isti, zauvijek nepromjenjiv. Međutim, postoji još jedan dio
Mene koji se uvijek mijenja, manifestirajući nove stvari. Oni
među vama koji bi htjeli da je Sathya Sai Baba isti u Njegovim
manifestacijama, sigurno će biti razočarani.

Da, uzeo sam Svjetlosno tijelo i nastavljam Moju misiju s Mojim
Svjetlosnim tijelom kao ključnom točkom. Zašto se u tome traži
greška? Nije li to suludo staviti Boga u kutiju i inzistirati na tome
da se On uvijek prikazuju onakvim kako vi inzistirate na tome da
takav mora biti? Tko ste vi? Ispitajte sebe i saznajte "Tko sam
ja?". Ne činite unutarnji rad; živite u prošlosti, u sjećanjima.
Uvijek živite u sadašnjosti i saznajte, "Tko sam ja?"
Mnogi od onih koji se trude da Mene i Moje svete Kristove
poklonike hule, nemaju istinsko znanje. Oni gledaju samo
izvana putem tjelesnih osjetilnih organa, slušaju o pojedinim
aktivnostima i donose negativne prosudbe o tim svetostima,
slušaju o nekakvim aktivnostima koje se provode samo za
uzdizanje čovječanstva. I to samo zato što se nisam pojavio na
način i u obliku na koji su navikli, oni Me osuđuju. Nije li to
smiješno? Onoga kojega su obožavali i voljeli toliko dugo, oni
sada osuđuju. Da li Mi je potrebno njihovo dopuštenje da
ponovno dođem u ovom obliku? Je li to razlog zašto su toliko
ljuti? Pogledajte kako je smiješna ta cijela tirada protiv Mojeg
Sukshma oblika i Moje misije koja se nastavlja. Nadam se da će
oni koji su uključeni u ovaj prijestup pročitati ove Moje riječi, i da
će doći do njihovog pravog uma te da će odustati od negativnog
prosuđivanja. Negativna prosudba šteti njima, jer ih distancira
od Mene koji sam čista Svijest, Svjesnost i blaženstvo.
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Dragi poklonici, postoji još dosta toga što želim podijeliti s vama
kroz Moju dragu poklonicu Catherine. Sama Mi se ponudila da
bude Moj instrument, premda uvijek ima još nekoliko
rezervacija. Ona ne želi javno govoriti, iako sam Ja i to želio.
Sretna je što Me može kanalizirati, objaviti i distribuirati knjige.
Ona također pomaže i mnogim Mojim poklonicima savjetujući ih
načinom jedan-sa-jednim, i usmjerava zahvaljujući Mojim
kanaliziranim odgovorima na njihova pitanja. Zatim, u svom
domu održava skupne meditacije-uzašašća. I uz sve to, još
uvijek misli da ne čini dovoljno za Mene. Želi napraviti više za
Mene, ali ne i javno govoriti. U stvari, ona je stidljiva,
introspektivna i meditativna, ima još jako puno unutarnje snage

s kojom se može nositi u svakoj prilici u kojoj se nađe, osim
javnog govorenja. Nije li zanimljivo što je tome tako?
Znam da se mnogi od vas dodvoravaju kad je riječ o govoru u
Mojoj prisutnosti na velikim skupinama poklonika. Drugi bi voljeli
imati takvu priliku, ali nisu upitani. Proučavam Moje poklonike
koji su preda Mnom, kako bih vidio njihove prednosti i
nedostatke te na temelju toga znao kako ih najbolje mogu
koristiti u Mojoj misiji. Moji poklonici imaju mnoštvo različitih
vještina i sposobnosti koje Mi nude, spomenut ću samo
nekoliko njih u rasponu od graditelja, arhitekata, liječnika,
prevoditelja, čistača ulica, bolničara, vozača kamiona, grupa za
ublažavanje posljedica velikih nesreća, vođe bhajana, balvikas
nastavnika, profesora, članova središnjeg povjerenstva. Istina
je, da oni vjeruje kako oni 'čine' i da su oni ti koji su 'stvorili'. To
je metoda ega koji ne uviđa da je Bog 'Činitelj' i 'Stvoritelj'.
Dakle, uvijek osjećajte da Ja sve činim kroz vas, kada ste se
sami ponudili Meni. Otpustite sav strah; strah je ego.
Sada, ću vam u nastavku reći da niste sami u ovoj nastaloj zbrci
oko nastavljanja Moje misije u Svjetlosnom tijelu. Mnogi su
zbunjeni. Kako budete nastavili s čitanjem ovih Mojih riječi, vaše
sumnje i zbunjenost bi trebale nestati. Osvrnut ću se na sve
sumnje i pomutnju koje su ušle u glave Mojih poklonika.
Najprije ću vam reći da ništa na ovom svijetu nije urezano u
kamenu, osim same Istine koja je vječno nepromjenjiva. Sve
ostalo, uključujući i Moje planove, podložno je promjeni. Zašto
nije? Svijet se mijenja, teče i oteče. Moram biti fleksibilan sa
radom u njemu i sa njim. Nisam autokrat kako mnogi misle. Ta
njihova projekcija je vjerojatno preuzeta iz neke organizirane
religije ili društvenog sustava u kojem su proveli vrijeme i postali
uvjetovani. Ljubav ne može biti takva. Ljubav sve dopušta.
Dakle, Ja nosim Moju misiju sa svijetom izvlačeći k Meni one
koji žele sudjelovati sa Mnom na putu ljubavi i služenja
nesebično, bezuvjetno. Nitko nikada nije bio prisiljen raditi sa

Mnom ili za Mene. To je oduvijek bio njihov slobodan izbor, i
Moj slobodan odabir hoću li ili neću prihvati ponudu.
Kada sam provodio vrijeme na Zemlji u fizičkom tijelu, rekao
sam i učinio mnoge stvari na temelju situacija i prema
potrebama trenutka, tog vremena. Po Mojem vlastitom
nahođenju. U današnje vrijeme, svijet je nešto drugačiji;
mogućnosti za služenje i uzdizanje su nešto drugačiji. Mnogi
poklonici koji Mi mogu najbolje poslužiti i koji se nude za
pružanje usluga, razlikuju se od onih kada sam imao fizičko
tijelo. Što tu s tim nije u redu? Ništa. Oni koji su Me služili ranije,
kada sam živio u Prashanti Nilayamu u fizičkom tijelu još uvijek
Me tamo služe, upravljaju s Mojim poslovima. Položio sam okvir
za Moju misiju u Prashanti Nilayamu, uputio mnoge poklonike u
to na koji način želim da obavljaju i vode Moje poslove kako bi
znali kako to činiti kada napustim Moje fizičko tijelo; a isto tako
znam kako treba poučiti druge kad im dođe vrijeme za mirovinu
ili kada napuste ovu dimenziju. Dakle vidite, utrošio sam mnogo
energije i vremena da bih postavio stvari tako da Moje institucije
nastave postojati tisućama godina u skladu sa Mojim
božanskim modelima. Veoma sam zahvalan tim poklonicima u
Prashanti Nilayamu i svim ustanovama spojenim izvan ashrama
te u različitim zemljama širom svijeta za održavanje Mojih
modela služenja s ljubavlju i izvrsnosti. Molim vas, dobro
obavljajte posao. Gledam vas i blagoslivljam vaše nesebično
služenje s ljubavlju koje omogućuje Mojim planovima,
institucijama i porukama da se nastave odvijati. Ja ću uvijek
budno paziti ono što sam stvorio, potaknuo i nosio naprijed
zajedno s vama, draga poklonici. Ja sam vam uvijek na
raspolaganju za vodstvo i uzdignuće. Nisam otišao nigdje.
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Catherine je uzela k srcu Moje riječi koje sam izrekao prije
nekoliko dana, o javnom govorništvu. Pristala je, iako nevoljko,
stati ispred mnoštva poklonika i Ja sam kroz nju govorio na
engleskom jeziku. Shvatila je da to nije teško; da Ja nosim sav
teret, te da nema razloga za brigu. Ona samo mora biti

oslobođena od briga i stresa i dopustiti da se to dogodi. Koristio
sam nju kao primjer kojeg mogu slijediti mnogi drugi. Želim
govoriti kroz mnoge. Počnite se pripremati za to da budete Moji
komunikatori, Moji kanali. Da, u prošlosti sam bio rekao da ću
dolaziti izravno Mojim poklonicima i da ne ću trebati posrednika
i medija. To je istina, Ja to mogu učiniti. No, većina vas nije
pripremljena za to, očistite svoje umove kako bi čuli Moj još
uvijek mali glas. Sad kada više nemam fizičko tijelo s
glasnicama, ili larinksom, trebam na druge načine komunicirati s
Mojim poklonicima. Dakle vidite svijet se mijenja, ništa nije
urezano u kamenu. Riječi koje sam izgovorio ranije, kada sam
mogao govoriti kroz fizičko tijelo, bile su istinite onda i istinite su
i sada. Međutim, novije značajne istine za trenutnu situaciju, su
ovdje. Sada koristim kanaliziranje, komunikatore, jer sam u
Svjetlosnom tijelu. Fizičke uši ljudi sada ne mogu čuti Moj glas
iz Svjetlosnog tijela. Potrebna je druga vrsta sluha. To je glas
koji se čuje iz srca, glas Duha; glas Atme s umom. To nije
smisleni um, niti je um ego; to je viši um koji je sastavni dio
Atme. Dakle, ako ne dođete u dodir sa svojom Atmom / Duhom,
nećete Me čuti unutar sebe. Znate da su sve jivatmas
(pojedinačne duše) spojene u jednu Atmu; tako da svi duhovni
umovi mogu voditi prisan razgovor u bilo kojem trenutku,
premda se i ovdje također treba pridržavati pravila bon tona.
Catherine to zna. Ponekad znam prekinuti naše kanaliziranje
kad se moram pobrinuti za nešto vrlo važno, a ona strpljivo
čeka. U stanju je također komunicirati i s drugim duhovnim
entitetima. Vidite, postoji samo tanki, prozirni veo, između
dimenzija, a ne čvrst poput zida, kao što ste možda vi to
zamišljali. Morate postati vrlo suptilni u umu da bi postali svjesni
ovih suptilnih aspekata; odnosno, Atme i dimenzija. Duhovne
vježbe, dijetalna ograničenja, i tako dalje, govorio sam vam o
tome dugo vremena, olakšavaju razvoj suptilnog
transparentnog uma.
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Dragi Moji poklonici, postoji još mnogo toga što želim podijeliti s
vama. Molim vas, dopustite Mi da vam objasnim što se događa

iz Moje perspektive. Ja sam uvijek s vama. To je nešto u što ne
trebate sumnjati. U seriji kanaliziranih knjiga kroz Catherine
'Nisam Otišao' Gospod Sathya Sai Baba, objasnio sam vam to
vrlo jasno. Ako još uvijek imate dvojbi o tome, molim vas,
pročitajte te knjige koje ste dobili od Mene kroz Catherine, Moj
kanal. Sve vaše sumnje u vezi Moje vječne prisutnosti će
nestati.
Sad vam želim reći nešto novo. Neću ostati jako dugo u
Svjetlosnom tijelo. Samo do Moje 96. godine, znači još šest
godina. Nakon toga nastat će kratki razmak od nekoliko godina
prije nego Prema Sai Baba najavi Svoj dolazak. Ipak, Ja ću biti
uvijek s vama. Dakle, kretanjem u Atmu, u Atmički odnos, to je
put kojim trebate ići. To je trajna veza. Veze fizičkog tijela i
veze Svjetlosnog tijela dođu i odu. Atmički odnos je zauvijek.
Zato vam savjetujem da nju prije svega njegujete.
Slijedeće, Ja se krećem i kretat ću se svijetom vrlo često u
Mojem Svjetlosnom tijelu sa skupinom poklonika koji Me služe
gdje god idem. S toga, nikada neće biti redovitih darshana u
Muddenahalliju kao što ih je bilo u Prashanti Nilayamu, iako će
biti redoviti bhajani četvrtkom i nedjeljom. Ja sam tamo uvijek u
Atmičkom obliku i, ponekad također u Svjetlosnom tijelu. Ja ću
doći i sjediti u stolici neko vrijeme. Međutim, kada Mi je fizički
komunikator Madhusudan u nekoj drugoj zemlji, nisam u
mogućnosti držati govor ili darshan u hodanju, govoriti i uzeti
vaša pisma. Vidite li? Trebam fizičko tijelo preko kojeg radim
onda kad trebam govoriti i tako dalje, a izabrao sam
Madhusudana iz više razloga, prije svega zbog njegove
odanosti, predanosti, discipline, duhovnog razvoja i čistoće. Za
vrijeme odvijanja glavnih festivala i za Moj rođendan, biti ću
prisutan u Muddenahalliju u Svjetlosnom tijelu.
Kao što su mnogi mogli primijetiti, postoji puno sličnosti u
načinu obavljanja Moje misije s onom dok sam bio u Prashanti
Nilayamu i u načinu na koji sada to činim u Muddenahalliju.
Zašto je tome tako? Zato što je te načine izabrao Sebi Sathya

Sai Baba, načine s kojima će se najbolje raditi i ishoditi željeni
rezultat. To ne znači da tamo u Muddenahalliju postoji neki
čudan entitet koji kopira načine rada Sathya Sai Babe iz
Puttaparthija. Ne, to uopće nije tako, kako to neki vjeruju.
Naravno, postoji kontinuum ideja, vrijednosti, davanje prednosti
ukusu prilikom odabira graditeljskih stilova, vedskog pjevanja,
bhajani, sadržaj Mojih govora, svečani stilovi za vjerske
festivale, a što je najvažnije postoji obilje ljubavi i milosti koju
Moji poklonici osjećaju u Mojoj prisutnosti. Nitko to ne može
oponašati. Glupo je i pomisliti da bilo tko može oponašati
Sathya Sai Babu. Opseg Moje misije u Svjetlosnom tijelu je
ogroman i sada raste iz dana u dan, zbog božanske volje i
snage koju sam koristio kako bih ostvario ove velike stvari.
Naravno, poklonici koji rade sa Mnom također koriste božansku
volju i snagu u skladu sa Mnom.
Zajedno stvaramo velike strukture kako bi uzdignuli i održali
čovječanstvo tisućljećima, pridonoseći stalnoj transformaciji
čovječanstva. Ne govorim samo o transformaciji srca učenika,
nastavnika, liječnika, medicinskih sestara i poklonika koji nude
sebe i svoje mnoge sposobnosti, nego također i o
transformacijskom utjecaju mnogih lijepih svetih vrijednosti na
kojima se temelje škole, fakulteti i bolnice, u kojima je sve
besplatno za one koji ih koriste. Možda se pitate kako mogu
učiniti sve to? Sva moć je dostupna i na nebu i na zemlji, kada
želite stvoriti ono što je istinito, dobro i lijepo, jer to je ono što
Bog jeste; Istina, Ljepota i Dobrota. To je priroda Boga da to
čini, i stvara na takav način. I mnogi Kristovi, sinovi i kćeri Boga,
su Mi se pridružili u ovom radu. Kristovci su baš kao i Bog, oni
su po svojoj naravi ti koji vole i nesebično služe, jer vide da su
svi Jedno.
Vidite, u Prashanti Nilayam su, tijekom mnogih desetljeća koje
sam proveo tamo, uglavnom dolazili tragači za Istinom, a rijetki
su bili oni koji su je pronašli, koji su sve predali Bogu. Suprotno
tome, u Muddenahalliju, privlačim one koji su otkrili Istinu ili su

vrlo blizu otkrivanja svoje Kristove / Saijeve prirode kao što je
Atma i u procesu su, ili jako puno žele pokazati svoju
božanskost. Takvima sam pružio priliku da kroz Moju misiju u
Svjetlosnom tijelu, u potpunosti dosegnu stanje Krista i
manifestiraju Ga na Zemlji. Jako sam sretan zbog toga, što ću
usko raditi s mnogim Kristovcima, Atma u Atmi, s onima koji su
shvatili Istinu da smo svi jedan Duh, jedna Atma i da se brinete
jedni o drugima i nesebično dijelite. Nema svađe, nema ega,
samo se sve više dijeli ljubav, ljubav i ljubav. To je ono što želim
cijelom čovječanstvu, da žive i dijele kao što to ovi rade.
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Za vas vrijedi da ne trebate ići raditi, ako nemate ispravan stav.
Stav je vrlo važan. Što mislim pod time? Ako očekujete od
Mene da učinim sve što vam je potrebno, da bih vas preobrazio
u Krista, nećete u tome uspjeti. Morate uložiti puno truda, čistih
namjera, volje usklađene s Mojom, strogo kontrolirati vaše
instrumente kao što su um, emocije i fizičko tijelo, njihove
apetite i želje. Nema smisla plakati za Mnom, ako niste pokušali
prakticirati ove potrebne uvjete. Kako vam mogu pomoći ako vi
sami niste usavršili sebe u svim tim načinima? Zato se kaže:
"Vaš spas je u vama". Učinite sve što možete da bi slijedili Moje
učenje i smjernice. Nemojte biti lijeni; najprije pročistite sebe i
svoje instrumente, pa se tek onda ponudite Meni. Bit ću vam od
koristi i pomoći ću vam postići oslobođenje. Bez služenja i
žrtvovanja ega i svjesnosti tijela, ne može biti oslobođenja.
Dakle, razvijajte ovaj stav da morate pročistiti i poboljšati sebe u
svim područjima i biti toliko savršeni koliko to mogu biti Ja, onda
se ponudite Sai Babi da bi bili Njegov instrument. Putem vašeg
nesebičnog služenja i žrtvovanja, prema uputama i pod
vodstvom Sai Babe, mo
i ćete imati priliku ostvari se kao Krist i steći oslobođenje. Ovaj
stav treba prožimati svaku misao, riječ i djelovanje. To je jedini
način s kojim će se ego držati daleko i shvatiti da postoji samo
jedan, "Ja", koji prožima i održava ovo stvaranje. Znam da sve
ovo izgleda teško, a ono to i jeste. Pojasnit ću vam sve na
primjeru Catherine, Mojeg kanala. Ona je prošla jako dug put u
ovom životu. Bila je puna straha, osjećala se žrtvom, bila je

puna velike nesigurnosti i malo je vjerovala u Boga i nije imala
povjerenje u svijet, odrastala je u nesređenoj obitelji u Kanadi.
Došla je u Moj ashram 1986. godine u dobi od 40 godina, želeći
spoznati Boga ili Istinu. Drugim riječima, puno je patila jer nisam
pridavao pažnju ni jednoj od tih njezinih vrijednosti. Zbog toga
se osjećala dugi niz godina jako zanemarenom od Moje strane.
Bila je toliko jaka, toliko uporan u svojoj želji i potrebi za
spoznajom Boga, usprkos svim nevoljama i frustracijama koje je
imala u svojim vanjskim željama sa Mnom, kao recimo
izostanak intervjua, i tako dalje, ipak je ostala sa Mnom. Prošla
je kroz vatreni obruč čišćenja i prilagođavanja. Naučila se
meditirati u 1988. Godini, da bi Me pronašla u svom srcu. Nije
prošao niti jedan dan bez meditacije, bhajana i molitvi. Želi raditi
za Mene kako bi Mi pomogla u Mojoj misiji pa je počela pisati
knjige o Meni i Mojim učenjima. Prešla je dugačak put. Sada je
Moj kanal. Ja sam za nju Put, Istina i Život. Ona je postigla
ostvarenje Kristove svijesti u sebi. Koristeći Catherine kao
primjer, pokazao sam vam način kakoi su odlučnost, upornost,
stav predanosti i požrtvovnosti te želja za jedinstvom s Bogom,
najvažniji i iznad su svega ostalog.
Mnogi od vas su odgojeni u duhovno orijentiranim obiteljima, sa
brižnom potporom roditelja, pa ipak još niste aktivno pristupili
spajanju s Bogom, o čemu sada s vama raspravljam. Molim
vas, preispitajte sebe, da vidim zašto niste. Ako smatrate da će
vam svijest Krista jednostavno pasti u krilo, ako pjevate
bhajane, kažem vam da se to sigurno neće dogoditi. Potrebno
je mnogo više. Zašto ostati na vrtićkoj razini cijelog svog
životnog razdoblja? Samoispitivanje i meditacija uz nesebično
služenje puno su učinkovitiji od tjednih bhajan sjednica. Morate
prevladati svoje malo sebe, malo 'ja' da bi neosobni kozmički 'ja'
spoznao Boga kao samoga sebe. Morate raditi na ovom svakog
trenutka u tijeku dana, čim se probudite.
Tisućljećima ste živjeli kao sam ego. Provedite barem jedan dio
života razmišljajući o tim pogreškama kako bi spoznali i bili
Istina.
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S velikim zadovoljstvom ponovno dolazim k vama kroz Moj
kanal, Catherine. Ona je uvijek spremna služiti Me na ovaj
način, voli biti sa Mnom, obožava Me. Imamo sveti ljubavni
odnos koji se sastoji od bezuvjetne ljubavi i nesebičnog
služenja jedno drugom. To je ono što želim imati sa svim Mojim
poklonicima. Možda se pitate, da li se naziv poklonik ovdje
može primijeniti. I da i ne. Stvar je u umu poklonika, treba li ga
zadržati ili ne. Kada poklonik pronađe i postane jedno s
Gospodom, za sina ili kćer Boga vrijedi isto što i za Krista. I kao
takav također se još uvijek osjeća u stanju neprestane
predanosti Bogu.
Dakle svi ti osjećaji i nazivanja primjenjuju se u tom odnosu
između Kreatora i stvorenog. Ponekad ima trenutaka kada Sin
Boga uopće ne vidi razliku između Boga i Sebe. To ovisi o
trenutnom stavu i pogledu. Catherine doživljava i gleda na sve
to kao i mnogi Moji poklonici. Niti jedan nije bolji ili superiorniji u
odnosu na druge, to je samo ono nešto što je trenutno tako.
Dakle, svi oni koji su očekivali kontinuirano blaženstvo u stanju
Kristove svijesti, bit će razočarani. Tu često ima blaženstva i
radosti, ali ne uvijek. Duboki mir je uvijek tu, dostupan u svijesti
Krista, kao, naravno, i to da 'sam Ja Atma'. Bog, Atma, Krist su
ista suština. Govorim vam sve ovo, kako bi imali putokaze s
informacijama i da bi znali da ste na dobrom i ispravnom putu
za Samoostvarenje. Svjedok je onaj, koji je uvijek prisutan u
Samoostvarenju, samostojeći, nepromjenjiv, tvrd poput
dijamanta, ali i mekan kao maslac. Mnogima će biti teško
zamisliti kako bi to moglo biti. Ja ću vam reći. Prije svega, to je
priroda Istine. Istina ne bi bila istina, kad bi bila promjenjiva, kad
bi se mogla mijenjati. Dakle, istina je zauvijek nepromjenjiva,
stoga je tvrda poput dijamanta.
Istina sjaji i izbrušena je poput dijamanta. Naravno, istina i
dijamant nisu sinonimi; ovo je samo usporedba kako bi se
razjasnila priroda Istine. Sada, kako je istina mekana poput

maslaca? Istina je ljubav, suosjećanje, ima toplinu i mekoću
ljubavi koja podržava sve stvari. To nije savršena analogija, ali
pomaže da se pokaže priroda Istine. Vi ste ta istina. Živite ju,
očitujte ju, budite ona. To je sam život koji se manifestira kao
svijet kojeg spoznajete s osjetilima, Život iza života pet osjetila i
pet organa djelovanja. Kada su um i tijelo vrlo tihi i mirni, Istina
se može iskazati kao samo svijesti i čista egzistencija kakva je
ona oduvijek i bila. Za vaše vlastito dobro, vaše uzašašće i
ostvarenje, provedite svaki dan neko vrijeme sjedeći u tišini i
miru kako bi ostvarili svoju prirodu kao što su Atma / Krist / Bog.
Nitko drugi ne može to učiniti za vas. Vi to morate učiniti za
sebe, prije ili kasnije. Što ste stekli svojim vezanostima i
zgrtanjem? Možete li išta ponijeti s vama kada napustite ovu
zemaljsku ravan? Ne, ništa materijalno. Zato se prihvatite
ostvarenja Atme / Boga sa vama nakon što se čvrsto
uspostavite. Možete uzeti Mir, Ljubav i Blaženstvo nakon što su
postali vaši. Ne vjerujem da ćete ih sve odjednom imati, ako ih
niste uzgajali. Ako se niste samoostvarili ovdje, u životu poslije
smrti i dalje ćete biti na putu za ostvarenje. Nastavit ćete od
mjesta gdje ste stali u ovom rođenju. Zato vas molim, nemojte
biti zavedeni od onih koji bi vam mogli reći drugačije, čak i ako
su na visokim religijskim pozicijama. Oni ne znaju. Nemaju
odgovarajuće osobno sjećanje na život nakon smrti fizičkog
tijela. Oni su samo citirali neke netočne iskrivljene spise koje su
im bile donesene tijekom stoljeća.
Dakle, trebate vaše spasenje i uzašašće uzeti u svoje ruke, i
izvršiti ovaj vaš primarni zadatak te ga staviti u centar zbivanja.
Zašto potrošiti još jedno rođenje u beskorisnim potragama koje
nigdje ne vode, osim u smrt i ponovno rođenje da bi se opet
vodila ista vrsta života? Što ima velikog u tome da jedete, pijete,
stječete sve vrste iskustava preko osjetila, obavljate težak
posao na radnome mjestu, gomilate stvari, da bi nakon toga
umrli? Ako smatrate da ste tijelo / svijest um / mozak svijest /
osobnost, krajnji rezultat vašeg života je - smrt. Isto tako, ako
ste shvatili da su, Atma, Krist, Bog, vječni život, onda nema
smrti, samo beskrajni Život u stanju Gospoda Sathya Sai Babe,

potpuno božansko ispunjenje ljubavi, jedinstva, mira,
blaženstva i nastavljanje stvaranja u i sa Bogom.
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Jednom davno, kad sam bio mali dječak, sanjao sam o
stvaranju duhovnog carstva koje bi pomoglo transformirati
Zemlju i njene stanovnike u vjesnike Zlatnog doba. To sada
nastupa i ostvaruje se. Vidite li koliko je misao moćna? Kada
imate moć sveukupne svijesti i energije, možete stvoriti sve što
zamislite, i o čemu sanjate. Dakle njegujte čistu ekspanzivnu
svijest i postat ćete snažan božanski stvoritelj. Naravno, iza svih
moćnih tvoraca postoji jedan Bog. Oni ne djeluju sami. Na
primjer, bilo je puno velikih dobronamjernih i dharmičkih vladara
carstava na Zemlji, koji su bili vrlo kreativni; mnogi od njih bili su
izumitelji, znanstvenici, predsjednici država i tvrtki koje su bile
kreativne. Kroz ovu kreativnost, pomogli su čovječanstvu na
mnogo različitih načina. Bog voli stvarati kroz i sa Svojim
nastavcima, Njegovim Kristovim sinovima i kćerima. Na taj
način, Bog proteže Sebe, Dobrotu, Svetost i Ljepotu na nove i
prekrasne načine. Bogu predstavlja radost i veselje kad
nastavlja vječno stvarati kroz i sa Njegovim nastavcima.
Molim vas, pogledajte i vidite što vi stvarate. Jesu li vaše
kreacije pune dobrote, istine i ljepote? Ili nisu? Jeste li uopće
razmišljali o tome? Znate li da se možete poslužiti pronicljivošću
i sviješću, voljom i namjerom da možete donijeti odluku da ćete
misliti, govoriti i činiti samo ono što je istina, sveto i lijepo? Onda
ste usklađeni sa svojim Višim Ja, vašom Kristovom Biti. Kada
su vaša ostvarenja, misli i govor proizvod ega i nižeg osjetilnog
uma, onda oni nisu istina, sveti i lijepi. Evo jednog primjera: kao
roditelj, ljuti ste na svoju djecu. Vičete i zalupite vrata. Zastrašili
ste ih. To su misli, osjećaji i djelovanja iz ega i nižeg osjetilnog
uma, a ne iz Kristovog uma. Vidite li? To nije istina, sveto i
lijepo. Misli, riječi i djela Kristovog uma su puni ljubavi, dobrote,
poštovanja, susretljivosti, ljepote, svetosti i odražavaju istinu
Atme da je sve jedno. Na pojedincu je da razazna i izabere da li
on / ona želi živjeti od ega ili od Kristovog Sebstva. Istinski

duhovni put je u vezi sa ovom svijesti i njezinim
raspoznavanjem kako bi se mogla staviti u praksu.
Sada je vrijeme; nema boljeg vremena od ovog za ozbiljni
početak razvijanja Kristove svijesti, Saijeve svijesti koja već
postoji unutar i oko vas. Što čekate? Vrijeme teče poput rijeke;
vašeg života uskoro više neće biti. Zašto da ponovo umrete u
neznanju? Učinili ste to već puno puta. Povratite vašu
izgubljenu slavu kao Krist, Atma, Božanski Stvoritelj koji vječno
stvara baš kao i Bog, i koji ne poznaje smrt, samo vječni život
sa i kao Bog.
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Dragi Moji poklonici, postoji toliko toga što želim podijeliti s
vama kroz Moju dragu poklonicu Catherine. Ona radi dvostruko
vrijeme sa Mnom i nada se da će moći završiti ovu knjigu kako
bi je imala prije Mog rođendana 23. Studenog, 2015. Godine.
Zajedno ćemo raditi na tome da se to dogodi, jer je to njena
želja.
Uzeo sam pauzu između smrti Moje Sathya Sai Baba fizičke
inkarnacije i Mojeg ponovnog pojavljivanja kao Sathya Sai Baba
u Svjetlosnom tijelu. Zašto? Čekao sam da se smire stvari
između Mojih poklonika, da bih vidio kako će se reagirati na
neočekivani odlazak Mojeg fizičkog oblika. Nakon što je vrijeme
tugovanja zbog velikog gubitka Mojeg fizičkog oblika završilo,
život se za većinu polako počeo smirivati. Svaki poklonik
pokušao se na svoj način, pomiriti s tim gubitkom u svom
životu, najbolje što je mogao. Za većinu je to bilo bolno vrijeme.
Kako je Bog mogao to učiniti? Ovako nas ostaviti?
Izjavio je da će ostati na Zemlji 96 godina. Bilo je tu tako mnogo
pitanja, 'zašto je' i 'zašto nije', a na njih se nije moglo odgovoriti.
Mnogi umovi su se mučili s pitanjima na koja se nije moglo
odgovoriti. Nije bilo nikoga tko bi na njih mogao odgovoriti.
Pokušao sam dati odgovore na vaša pitanja kroz Catherine u
kanaliziranoj seriji Spoznaja Boga, pa su mnogi poklonici

pronašli utjehu i olakšanje kroz Moje Riječi u tim knjigama.
Njihova pitanja su dobila odgovor, da nisam otišao nigdje.
Knjiga: "Nisam Otišao, Poruke Mojoj Djeci", sastoji se od 180
poruka koje ste dobili od Mene, kako bih vam pomogao da Me
razumijete i da Mi vjerujete da sam s vama kao što sam uvijek
bio i uvijek ću biti. Te Moje riječi u kanaliziranoj seriji su mnoge
poklonike uzdignule, umirile i uvjerile.
Reći ću nešto o još jednoj stvari koju želim s vama raspraviti, a
to je kanaliziranje. Mnogi Moji poklonici su uvjereni da nešto
nije u redu s kanaliziranjem, u vezi sa Mnom, Sathya Sai
Babom. Nije tako. Uvijek sam mnogima govorio u srcu, i mnogi
su zapisivali Moje riječi. Za Mene ili bilo kojeg drugog
prosvijetljenog Majstora ili Satgurua to nije ništa novo. Uvijek su
postojala razvijena bića koja su mogla čuti iz srca. Ono što Mi
se nije svidjelo s tim u vezi je objašnjenje ljudima, u kojem se
tvrdi da govorim kroz njih pa su oni zbog toga posebni, a
također Mi se ne sviđa kad se za to ljudima uzima novac. To
nije Moj način komuniciranja sa Mojim poklonicima.
Možda se pitate da li je s Catherine bilo drugačije. Da, doista je
bilo drugačije. Pitate se, kako je bilo drugačije? Ona je
prodavala Moje riječi u javnosti u obliku knjiga i uzimala
naknadu za to. Mnogi poklonici ne slažu se s tim da bi ona
trebala zarađivati novac na Mojim riječima. Ali, uvjeravam vas
da nije učinila ništa loše. Uvijek je slijedila Moje upute. Ne radi
ništa prije nego li Mene ne upita. Uvijek sam je usmjeravao i
vodio je, a ona je to slijedila. Srce joj je takvo da Me se ne
usuđuje razočarati. Dakle, Moji poklonici, budite sigurni da je
Moja komunikacija s Catherine bila, istinita, sveta i lijepa i ništa
drugo osim toga, i Ja sam jako sretan zbog truda kojeg je u to
uložila. Njezini rashodi su uvijek bili veći od njezinih dobitaka sa
knjigama. Dovoljno sam rekao o ovome.
Sad je na redu druga stvar. Znate li da sam ozbiljno razmatrao
mogućnost da se vratim u fizičkom tijelu? Tuga Mojih poklonika
bila je tolika, da sam se želio vratiti kako bi ih obradovao i

mogao dijeliti ljubav s njima kao prije. Možete li zamisliti kako bi
bilo majci s milijunima djece koja plaču za njom, a nema nikog
tko bi je za njih mogao naći. Srce Me je jako boljelo zbog vaše
bolne čežnje za Mojim fizičkim oblikom, darshanima i Mojom
ljubavi. Htio sam odmah odjuriti natrag i umiriti srca Mojih
poklonik, ali sam odlučio da neću i reći
u vam zašto.
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Jeste li znali da Ja osjećam vašu bol? Kad Me pozovete, Ja
osjećam ono što vi osjećate. Možete li zamisliti kako se Moje
srce osjećalo kada su Me mnogi od vas oplakivali iskazujući Mi
svoje najdublje osjećaje tuge. Nisam bezosjećajan Bog. Ja sam
preosjetljiv. Zahvaljujući tome, mogu znati najsitnije detalje o
svemu i svačemu. Dakle, možete zamisliti koliko sam se žurno
želio vratiti natrag i smiriti vaša bolna srca jer vas volim. S
druge strane, znao sam da, ako se vratim u fizičkom obliku, ne
će biti napretka u Samoostvarenju. Ostali bi i dalje vezani za
Moj fizički oblik, vjerujući da je to Moja primarna stvarnost. Želio
sam ono što je najbolje za vas. Vidite li? Kao vaš primarni
roditelj, Satguru i Bog, želio sam vas pogurati kako bi ubrzao
vaš razvoj i spasenje. Mnogi od vas su prihvatili ovaj izazov i
okrenuli se prema unutra kako bi otkriti Kraljevstvo nebesko
unutar srca. I mnogi su učinili male korake u tom smjeru. Sada
je na vama da odlučno krenete naprijed i otkrijete Boga u sebi
kako bi svi biti viđeni kao Bog.
Sada o drugoj stvari. Mnogi od vas su zbunjeni zato što se
nisam nastanio u Prashanti Nilayamu u Svjetlosnom tijelu.
Zašto sam izabrao Muddenahalli kao Moje novo prebivalište.
Dozvolite Mi da objasnim.
Tko bi Me među vama u Prashanti Nilayamu mogao vidjeti i čuti
kako govorim iz Mojeg Svjetlosnog tijela? Moje fizičko tijelo u
Samadhiju je stanovnicima Prashanti Nilayama realnije od Mog
Svjetlosnog tijela. Poklonici u Prashanti Nilayamu nisu čuli za
Svjetlosno tijelo pa kada bi im netko javio da se Sathya Sai

Baba vratio u Prashanti Nilayam u Svjetlosnom tijelu, tko bi u to
vjerovao? Ispalo bi tako da bi Gospod Sathya Sai Baba
prouzročio puno zbrke i uzrujavanja. Nastali bi neredi u
ashramu između onih za i protiv Sai Babe u Svjetlosnom tijelu.
Vidite li? Moja želja je bila da Prashanti Nilayam, prebivalište
najdubljeg mira ne treba ometati Mojim nastupom u
Svjetlosnom tijelu pa sam odlučio nastaviti Moju misiju u
Muddenahalliju, mjestu vrlo milom Mom srcu. Zašto je on mio
Mojem srcu? Davno prije ovdje su živjeli sveci. On je
energetski vrtlog i portal uzašašća. Možda ste primijetili da se
Moj Mandir u kojem boravim, nalazi na vrhu brda. Vrata
uzašašća nalaze se direktno iznad Mog Mandira, Sai
Anandama. Mnoga božanska bića mogu se jednostavno kretati
kroz ta vrata uzašašća, dolazeći s najviših nebesa do Zemlje.
Zašto je to važno? Ja pripremam put za dolazak Prema Sai
Babe, podižem vibracije cijelog područja. Božanske Energije
teku kroz ovaj otvoreni portal podižući vibracije na vrlo visoku
razinu. Ovaj se proces mora nadzirati, kako se energetski
sustav ljudskih bića ne bi previše poremetio, a u isto vrijeme se
ubrzava njihov razvoj u tom području. Zašto je to važno? Mnoga
božanska bića će pratiti Prema Sai Babu tijekom Njegove
misije. Pripremam energetski prostor za njih na Zemlji kako bi
ovdje mogli živjeti.
Dakle, Ja podižem vibracije na predviđen način. Svi neće moći
doći živjeti u Muddenahalli. Prije svega zato, što nema dovoljno
prostora i smještaja, a drugo zato što razini energije osobe ne bi
pogodovale više vibracije Muddenahallija. Ne bi se osjećali kao
kod kuće i ugodno na tome mjestu. Nadzirem one koji žele
živjeti ovdje u Muddenahalliju. Samo oni koje Ja
izaberem, mogu ovdje živjeti. Gledam njihove energetske
matrice kako bih utvrdio njihovu vibracijsku razinu. Važna Mi je i
njihova želja za nesebičnim služenjem, kao i predanost i čisto
srce, i tada odlučim da li želim da žive u Muddenahalliju i budu
dio Moje misije u Svjetlosnom tijelu.

Mudri i zreli među vama će shvatiti i prihvatiti ove Moje riječi
kao istinu. Oni koji ne mogu shvatiti i prihvatiti Moj nastup
u Svjetlosnom tijelu su me jako ograničili. Vi ste Me stavili u
kutiju po vlastitoj odluci i ne usuđujem se pobjeći iz nje. To
činite po vašem slobodnom izboru. Takav stav znači da niste
otkrili svoju ili Moju stvarnost, i živjet ćete u strahu od gubitka
onoga što vjerujete da imate; naime, istinu o Sathya Sai Babi.
Dok ne znate tko ste, ne možete spoznati ni Mene. Ono što
vjerujete da znate o Meni je mentalno, sakupljeno od onoga što
ste vidjeli, čuli ili doživjeli kroz osjetila uma i pameti mozga. Ja
sam iznad svega toga; suptilniji sam i od Atme i od Svjetlosnog
tijela. Ja sam vaš i vi ste Moji. Mi smo jedna Bit, jedna Istina,
vječno nepromjenjiva. To je ono što morate otkriti.
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Kada sam bio dječak, zamišljao sam mnoge stvari. Puno njih se
obistinilo. To je zbog božanske moći ovog svemira u koju je
svatko od vas upleten i može je koristiti kako bi učinio velike
stvari. Problem je u tome što vi ne vjerujete u sebe. Vi vjerujete
da ste mali i nesposobni; u milosti sila izvan sebe. To nije istina.
Sva moć počiva u i sa vama. Pokušao sam vam to reći na toliko
mnogo načina da ste Atma, Krist, Bog, ali vi Mi ne vjerujete.
Hoćete li sada prihvatiti izazov i raditi tako da bi bili sve ono što
možete biti? Vi ste ti jedini koji vodite sebe unazad. Ne postoji
nijedna okolnost izvan vas koja vas drži i ne da vam da
nastavite slijediti taj put do Samoostvarenja. Dovoljno je
pogledati oko sebe. Tko ili što vas zaustavlja? Ako kažete:
'Moja žena, dijete, posao", to je glupost. Oni vas ne mogu
zaustaviti u Samoostvarenju. U svijetu danas ima mnoštvo
duhovnih učitelja. Internet je pun njihovih učenja koja se nude
besplatno. Danas ima toliko puno jako dobrih duhovnih učitelja
na planeti, jer je ovo vrijeme duhovnog otkrića, duhovnog
uzašašća. Ti aspiranti koji iskreno prakticiraju mogu se
Samoostvariti za vrlo kratko vrijeme. Postoji ubrzanje
božanskih visokofrekventnih energija koje se sada slijevaju na
Zemlju i koje olakšavaju proces Samoostvarenja. Ako propustite
ovu priliku u ovom životu, možda vam se dugo vremena neće

takva opet pružiti. Zašto? Oni koji to ne učine, koji nastave dalje
sa svojim životima, izgubljeni u iluziji, bez želje za Sviješću
Atme, neće se ponovno roditi na planeti Zemlji u budućnosti. Te
duše će biti ponovno rođen na nekoj drugoj planeti gdje će si
naći slične vrste životnog stila u kojem se sada nalaze. Tu će
biti malo ili nimalo motivacije za razvijanje duhovnosti. Tamo će
biti vrlo teško ostvariti duhovni napredak, dok je to sada, ovdje
na Zemlji mnogo lakše. Puno puta sam govorio da se prakticira
samo jedna stvar, a ostale će ju slijediti. Ako prakticirate
bezuvjetnu ljubav, onda će istina, dharma, ispravnost i mir za
vas postati očigledni. Vidite li? Ako duboko uronite u
Gospodovo ime, ostvarit ćete Ga. Ali morate biti potpuno
iskreni, uporni, strpljivi i privrženi svom traženju. Zasigurno ćete
Ga pronaći, u to nema sumnje. Vaša iskrenost će privući Boga
da bi ispunio vaše traženje. Ja to znam. Uvijek sam privučen
iskrenim tragaocima koji su uporni i uz to strpljivi i čisti; koji ne
odustanu, ma kakve im bile kušnje, nevolje i testovi na koje
mogu naići na svom putu. Oni uvijek ostaju predani traženju
dokle god ne nađu ono za čim tragaju; naime, to da smo Bog i
ja Jedno. Zato, molim vas, nemojte više gubiti vrijeme. Kopajte
u duhovnom životu radi vas, kako bi našli krajnju sreću i
slobodu koju čovjek može imati, a živi u tijelu na Zemlji.
Dođite i pridružite se Mom timu. Ponudite sebe Meni. Ja ću vam
osigurati napredovanje kada se potpuno predate Bogu. Kako
ćete znati da ste ostvarili napredak? Bit ćete sretni, slobodni i
voljeni cijelo vrijeme, znajući da sam Ja tamo i da uvijek pazim
na vašu dobrobit. Tome služi odnos koji ćemo imati kada se
predate Bogu i sve Mu ponudite.
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U prošlosti sam dao sve od Sebe kako bih vas privukao k Meni,
preko Mojih darshana, intervjua i snova, kako bi spoznali Moju
božanskost i zaručili sa Mnom. Sve je to bilo za vas, kako bi
doznali svoje vlastito božanstvo i očitovali ga. Sada je s ovim
metodama gotovo. Sada privlačim na Moj put one poklonike koji

Me znaju, vjeruju Mi i žele raditi uz Mene u Mojoj misiji u
Svjetlosnom tijelu. Dakle, ako dođete u Muddenahalli kako bi
primili poseban tretman, razočarat ćete se. Da, i dalje dajem
intervjue onima kojima je to potrebno, kako bi usmjerio i vodio
one pojedince ili grupe koje sudjeluju ili žele sudjelovati u radu
Moje misije. Oni Me ne čuju i ne vide. Dobivaju upute kroz Mog
komunikatora Madhusudana koji Me sjedeći u blizini, vidi i čuje
u Mojem Svjetlosnom tijelu. Možda se pitate kako to da Me on
može vidjeti i čuti? To je zbog njegove velike unutarnje čistoće,
velike odanost Meni i duhovnog rasta. Madhusudan je posvetio
svoj život Meni. On se brine o Meni, gdje god idem kao odani
sluga, iako on nije sluga.
Dakle, nitko tko dolazi u Muddenahalli ne treba očekivati
intervju ili bilo koji poseban tretman. Dođite samo da Mi se
ponudite u bilo kojem dijelu Moje misije kako bi podignuli i
preobrazili čovječanstvo na višu razinu svijesti.
Moja navika u prošlosti je bila da se ponudim svakom i svima
koji su bili u posjeti Prashanti Nilayamu. Ali, sada je Moj cilj više
fokusiran na Moj rad i na one koji rade uz Mene. Prošli su ti
dani kada je svaki tražitelj mogao privući Moju pažnju i milost.
Ako niste uzeli milost koju sam vam ponudio tijekom mnogih
desetljeća, dok sam bio u fizičkom obliku, uzmite tu milost u
svojem srcu i njegujte je tako da urodi plodom Samoostvarenja,
kako ne bi propustili najveću priliku. I sada, još uvijek ima nekih
mogućnosti, ali to će vam biti puno teže raditi s ovim Avatarom
u Svjetlosnom tijelu. Pa gdje ćete otići odavde? Postoji nekoliko
opcija. Ostanite takvi kakvi jeste i obavljajte duhovne vježbe, s
ciljem da se stopite sa Mnom kako bi ostvarili sebe kao Boga.
Ja ću vam pomoći da se spojite sa Mnom, kako bi ostvarili sebe
kao Boga. Ili se pridružite grupi u svojoj zemlji koja radi za
Sathya Sai Babinu misiju u Svjetlosnom tijelu. Neka vas ne
smetaju podrugljive primjedbe onih koji ne odobravaju to što
radite. Naš odnos srce u srcu će vas voditi u pravom smjeru. Ne
trebate se bojati riječi onih koji se ne mogu složiti s vama. To se
uvijek događa kada nastupe velike promjena u vjerskim

organizacijama, pripadnici religije uzrokuju podjele među
sobom, pa neki prihvaćaj veliku promjenu, a drugi ih odbacuju
želeći zadržati ustaljene putove. To je ono što se dogodilo u
Sathya Sai Baba Organizaciji. Dogodila se velika promjena. Ja
sam se vratio u Svjetlosnom tijelu, a svi to nisu mogli prihvatiti.
Dakle, dragi Moji poklonici, sada znate kako sam se Ja, Sathya
Sai Baba, osjećao i što sam mislio o tome. Nadam se da će
vam ove Moje riječi pomoći da se osjećate mirniji u svom srcu,
kako ne bi više brinuli ili bili zbunjeni u vezi s ovom stvari.
A sada evo o nečem drugom. Nadam se da će više njih
iskoračiti naprijed kako bi se ponudili raditi sa Mnom u Mojoj
misiji u Svjetlosnom tijelu. Trebam mnoštvo predanih poklonika
za rad uz Mene, kojima ću usmjeravati svaki korak. Mnogo je tu
posla kojeg treba obaviti tijekom sljedećih šest godina, dok sam
još ovdje u Svjetlosnom tijelu i komuniciram s vama kroz
Madhusudana. Imam puno velikih planova koje treba izvršiti uz
pomoć Mojih poklonika u Indiji i inozemstvu u drugim zemljama.
Mnogi će mi se pridružiti u Mojoj velikoj misiji kako bi potaknuli i
podignuli čovječanstvo na višu razinu svijesti i Samoostvarenje.
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U ne tako dalekoj prošlosti, bio sam svjestan da su Me mnogi
Moji poklonici odlučili napusti zbog drugih učitelja. To je zato što
su smatrali da im je potreban ljudski oblik za stvaranje odnosa.
Iako sam ovdje u Svjetlosnom tijelu, oni trebaju ljudski oblik za
rad, nekog koga će moći vidjeti, čuti i dodirnuti. Za neke je to
razina kroz koju moraju proći, kako bi dosegnuli bezoblično. U
tome nema ništa lošeg. No, dolazi vrijeme kada oblik u obliku
više ne zadovoljava, jer ipak uvijek postoji jaz, udaljenost u umu
i srcu između dvojice, Gurua i učenika. Istinska ljubav i
intimnost su tu samo u bezobličnom stanju u kojem su se
dvojica udružila u Atmi kako bi postali jedno. Tada je povjerenje
između Satgurua i učenika ostvareno. Prije nego što se to
stanje spozna, može biti mnogo sumnji u svijesti učenika o
Satguruu. Kada učenik nije spoznao istinu o Satguruu da je on
Vrhovni Paramatma, tada je učenik podložan mnogim lažnim

idejama koje šire drugi, a na štetu svih poklonika. Kad se dobar
glas Satgurua okalja negativnim riječima nekog od njegovih
poklonika, svi poklonici su pogođeni u negativnom smislu. Isto
se događa kada se otac odvede u zatvoru zbog pljačke, ime i
karakter cijele obitelji potamni, iako ostali članovi mogu biti
nevini. Isto se dogodilo i Sathya Sai Baba Organizaciji. Nekoliko
nezadovoljnih poklonika pokrenulo je pitanje i zahtijevalo
objašnjenje o tome zašto neki od Mojih bliskih poklonika tvrde
da sam se Ja pojavio u Svjetlosnom tijelu u Muddenahalliju. I
ne samo to, ti isti poklonici, koji nisu dobili objašnjenje, postali
su još ne zadovoljniji i privukli su još više ljutih ljude u svoj tor.
Oni i dalje zahtijevaju objašnjenje. Njih ne smetaju sva velika
djela koja smo obavili Ja i Moji poklonici za uzdizanje
čovječanstva, kao što su mnoge nove škole i fakulteti u Indiji i
inozemstvu; nova bolnica u Raipuru, planovi za Sathya
Sai ashrame u mnogim zemljama i nova infrastruktura u
Muddenahalliju, opskrba svih potreba onih koji žive, rade i
posjećuju ga, kao što je nova kuhinja i blagovaonica, dvorana
za prehranu tisuće ljudi, novi konferencijski centar, novi otvoreni
stadion, nova rezidencija za smještaj i planovi za još mnogo
toga. Nije li očito da je već to što smo postigli toliko u vrlo
kratkom vremenu, Božansko djelo? No, neki ljudi vide samo
ono što žele vidjeti. Moja je nada i želja da će ti isti poklonici
shvatiti da je Božanska Moć uradila sve ove projekte za
uzdizanje i duhovni rast čovječanstva. Nadam se da će
poklonici odustati od zamračivanja cijele Sathya Sai Baba
Organizacije širom svijeta. Nadam se da će svi Moji poklonici
zajedno raditi širom svijeta promovirajući Moje ideale Sathya,
Dharma, Shanti, Prema i Ahimsa diljem svijeta od danas pa
nadalje.
Još jedna stvar: malo je vjerojatno da će svi Moji poklonici
pročitati ovu knjigu. Neki će poklonici naići u sebi na otpor
prema ideji da Sathya Sai Baba vodi svoje poslove u Njegovom
Svjetlosnom tijelu. Dakle, oni se neće gnjaviti čitanjem ovih,
Mojih riječi, iako sam govorio istinu. Takvi su umovi nekih
vjernika koje ne mogu promijeniti ni Ja, njihov Satguru i Bog.

Nadam se i želim da će oni koji budu čitali Moje riječi znati u
svojim srcima da je to uistinu njihov Gospod Sathya Sai Baba,
koji je govorio kroz Moju jako dragu poklonicu Catherine koja je
rukom zabilježila Moje riječi koje ona čuje. Možda se pitate
odakle te Moje riječi dolaze? Reći ću vam. One potječu iz
Moje svijesti i ona ih čuje, jer je njezina svijest povezana s
Mojom svijesti. Ona meditira na Mene već dugo vremena, u
stvari mnogo godina, tako da je sada u stanju pridružiti se Meni
u jednoti i čuti Me kad s njom razgovaram. Moja je nada i želja
da se više poklonika poveže sa Mnom na ovaj način, kako bi
dobili Moje vodstvo i milost koje im želim dati.
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Zadnji put sam vam rekao kako želim da Mi se više poklonika
pridruži u našu zajedničku svijest. To je sudbina svih poklonika
u njihovom razvitku prilikom uspona na više razine, sve dok ne
budu u stanju komunicirati iz uma sa cijelim svemirom. Tijelu,
koje nije fizičko, potrebno je da se to dogodi. Imajući to na umu,
možete uvidjeti nužnost da se ide izvan fizičkog oblika, svojeg
vlastitog i svih drugih, uključujući i Mojeg. Ako to ne učinite, vaš
duhovni razvoj bit će zakočen i ostat će tu gdje jeste; to jest, u
svijetu oblika. Misli, ideje i emocije su također oblici koji dolaze i
odlaze. Vi ste iznad svih oblika kao što sam i Ja. Ovdje gdje
živimo i općimo zajedno. Od tuda možete komunicirati sa cijelim
svemirom. Pređimo sada na drugu stvar.
Primijetio sam da su neki poklonici širili lažne glasine o načinu
Mojeg poslovanja u Muddenahalliju. Uvjeravam vas da ništa do
najsitnijeg detalja, ne može proći nezapaženo od Mene.
Neki poklonici govore da se čine nečasne radnje s novcem
poklonika u Muddenahalli i stoga Sathya Sai Baba ne može biti
uključen u tim akcijama. Ja sam jako prisutan u njima. One se
sve odvijaju u skladu sa Mojim planovima koje sam zacrtao. To
je Moj posao u kojem odlučujem što treba učiniti kako bi se
pomoglo Mojih poklonicima koji su Mi spremni pomoći i služiti
Me. Mnogi su Mi došli unaprijed ponuditi svoju pomoć. Samo je

pitanje vremena kada će sve više poklonika doći k Meni i
ponuditi pomo
Mojoj misiji. Čak će i veće manifestacije Moje volje doći na red
u skoroj budućnosti zahvaljujući velikodušnosti Mojih poklonika
iz cijelog svijeta. Dakle vidite, nitko nikome ne podvaljuje niti
čini išta nečasno s novcem. Njega su svojevoljno ponudili oni
koji ga imaju, jer žele svojom slobodnom voljom sudjelovati sa
Mnom, njihovim Gospodom, u ovoj velikoj humanitarnoj misiji
podizanja svijesti što je više moguće većem broju ljudskih bića
na razinu Kristove svijesti i duhovnog oslobođenja. Da bi se
uradilo takvo što, potrebna je infrastruktura, kao što su škole,
fakulteti, bolnice, ashrami i mnogi drugi objekti. Potrebno je
mnogo novca za njihovu izgradnju. Sve se gradi s donacijama
dobrovoljnog davanja poklonika s bezuvjetnom ljubavi za Mene
i cijelo čovječanstvo koje se želi nesebično služiti.
Isto tako bilo je i u Prashanti Nilayamu tijekom godina i još se
uvijek događa. Neki poklonici darivali su velike donacije Sri
Sathya Sai Središnjoj Zakladi za izgradnju novih građevina i
održavanje postojećih. I u Muddenahalliju također postoji
Zaklada koja prima donacije od poklonika pod nazivom Sri
Sathya Sai Muddenahalli Loka Seva Trust koju sam Ja osnovao
kao zaštitu za donacije poklonika. Ja odlučujem kako će se
novac koristiti; imam grupu poklonika koji rade sa Mnom i koji
provode svaku Moju želju koju im prenosim kroz Madhusudana,
Mojeg komunikatora. Ovdje u Muddenahalliju obavljam svoje
privatne poslove na isti način na koji sam ih vodio i u Prashanti
Nilayamu. Jedina razlika je u tome, što svoje zahtjeve
prosljeđujem komunikatoru koji zna Moju Volju, tako da je može
izvesti. Sve ovo sam vam objasnio kako bi znati istinu o Mojoj
misiji u Svjetlosnom tijelu.
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Kad sam bio u fizičkom tijelu, rekao sam mnoge stvari, od kojih
neke sada ne mogu biti istina. Na primjer, rekao sam da ću
doživjeti 96 godina, a nisam. Odbacio sam istrošeno fizičko
tijelo, kada je imalo samo 85 godina. Mnogi se pitaju kako sam
mogao to učiniti kad sam rekao da ću živjeti u ovom tijelu 96
godina. Ponovit ću opet da događaji nisu zapisani u stijeni,

samo je Istina nepromjenjiva, sve drugo se mijenja. Možda se
pitate zašto sam se odlučio za broj 96 za vijek trajanja tog tijela.
To je bio Moj plan kako bi ostvario sve što sam želio postići.
Sada nastavljam dalje s Mojim planovima u Svjetlosnom tijelu, i
završiti ću ovaj segment Moje misije na kraju 96 godine.
Preostalo je još nekoliko godina i za to vrijeme, mnogo toga će
se ostvariti, a sve za uzdizanje čovječanstva, s ciljem podizanja
svijesti čovječanstva prema višim razinama. U Svjetlosnom
tijelu mogu učiniti mnogo više posla, jer nisam vremenski i
prostorno ograničen kao što je to slučaj sa fizičkim tijelom.
Međutim, ovisim o fizičkim tijelima Mojih poklonika koji nose
Moje planove. Oni su Mi sada neophodni kad radimo zajedno
na uzdizanju čovječanstva sa zemaljske ravni. Pa evo, vidite da
ne trebam fizičko tijelo da bih nastavio Moj posao. Fizičko tijelo
je tu za vas, tako da bi spoznali svoju vlastitu božanskost
zahvaljujući blizini Moje božanskosti. Ja sam potpuno odvojen
od svih oblika. Koristim ga za uzdizanje i oslobođenje ljudske
svijesti na božansku razinu.
Poklonici koji traže za Mene izgovore zbog ranijeg napuštanja
Mojeg fizičkog tijela, griješe. To nema nikakve veze s lunarnim
kalendarom. Ostavio sam fizičko tijelo ranije nego što sam
planirao, jer je bilo umorno od posluživanja potreba
čovječanstva. Kako? Uzimajući na Sebe poklonikove srčane
tegobe i njihovih drugih bolesti, kako bi im omogućio da ostanu
u fizičkom tijelu duže, jedan je od razloga. Stanje Mojeg fizičkog
tijela se pogoršalo. Manifestirao sam mnogo lingama u Mom
tijelu i to je uzelo svoj danak zbog vrlo visokih temperatura koje
su u to uključene. Uvijek sam bio fizički uključen u obiman i
naporan raspored rada što se odrazilo na fizičko tijelo zbog
poodmakle tjelesne dobi. Vrlo visoke frekvencije energija s
kojima Mi je tijelo neprestano bilo zasipavano za vaše uzdizanje
i ozdravljenje, imalo je za posljedicu negativan učinak na fizičko
tijelo. S obzirom na Moju potpunu nesebičnost, nisam se
zamarao s tim učincima na Moje tijelo. Bio sam samo fokusiran
na Moju misiju podizanja svijesti duša. Govorim vam istinu,
kako bi znali i kako bi više prestali sumnjati i bili u nedoumici u
vezi tih stvarima.

Još jedna stvar; primijetio sam da su neki poklonici govorili kako
su Meni bliski poklonici u Muddenahalliju letjeli diljem svijeta u
mnoge zemlje tražeći velike donacije od bogatih ljudi za vlastite
potrebe. Oni u potpunosti griješe. Moji bliski poklonici letjeli su u
različite zemlje samo na Moj zahtjev i kako bi Mi služili. Oni ne
diraju ničiji novac. Osim toga, Ja sam taj koji odlučuje gdje će
se ići, kada i na koliko dana. Sve je planirano po Meni. Mnogi
Moji poklonici u mnogim zemljama su me pozvali da dođem u
njihove domove, i u Sai centre, jer Me vole i žele biti sa Mnom.
Idem tamo da bi ih usrećio i uzdignuo, nadahnuo ih i
blagoslovio s Mojom energijom i riječima. Kako sam bez
fizičkog tijela, sa Mnom vodim Moje komunikatore. Nije li to
prirodna stvar? Oni koji misle drugačije, projiciraju svoje ideje
na nedužne i čiste akcije. Te negativne ideje koje projiciraju
neki poklonici, zamračuju sliku o Sathya Sai Organizaciji i
samog Sathya Sai Babe. Zašto sebe nazivate Mojim
poklonicima i činite ove negativne radnje? Što se nadate da
ćete s time ostvariti? Ništa dobro ili pozitivno ne dolazi iz vaših
negativnih misli i riječi bačenih na Moje svete poklonike koji
blisko rade sa Mnom u Muddenahalliju. Molim vas da to sada
zaustavite.
23
Još sam primijetio jednu stvar. Sri Sathya Sai Baba Središnja
organizacija u Puttaparthiju je preuzela na sebe izdavanje
određenih izjava protiv Moje misije u Svjetlosnom tijelu u
Muddenahalliju; u izjavama se poklonicima ograničavaju
posjete Muddenahalliju, dok borave u ashramu Prashanti
Nilayama. Izjave ograničavaju razgovor o Muddenahalliju. U
potpunosti sam protiv tih Deklaracija i ograničenja Mojim
poklonicima koji ostanu u Prashanti Nilayamu. To je usmjereno
protiv Mojih učenja voli sve i služiti svima i pomogni uvijek i ne
povrijedi nikad. Pokušavate obuzdati i ograničiti misli i riječi
nedužnih poklonika i njihovu Bogomdanu slobodu da misle i
odlučuju sami za sebe. Molim one koji obavljaju Moje poslove
za Mene u Prashanti Nilayamu da se odmah isključe iz ovog

bogohulnog ponašanja i izdaju nove deklaracije. Nikad ne
zaboravite da je Prashanti Nilayam bio postavljen po Meni kao
duhovno utočište za Moje poklonike u kojem će biti u miru, kad
dođu da bi bili sa Mnom. Nemate pravo ometi njihove misli na
ovaj način.
Još jedna stvar: dugo sam vam svima govorio da odustanete od
uspoređivanja sebe s drugima. Da svatko od vas ima svoj
vlastiti jedinstveni život kojeg živi i jedinstvenu životnu situaciju,
izazove, karmu, duhovne darove, vještine, sposobnosti i tako
dalje. Ipak, vidim da se mnogi poklonici još uvijek uspoređuju s
drugim poklonicima i osjećaju ljubomoru, ljutnju i razočaranje
vjerujući da nekim poklonicima dajem prednost i veću ljubav i
milost, a drugima ne. To je bio uzrok sadašnjoj nesuglasici i
sukobu u glavama mnogih poklonika koji žive u ashramu
Prashanti Nilayama. Ljubomorni su i ljuti zato što pridajem puno
pažnje određenim poklonicima koji blisko rade sa Mnom, kako
bi Mi pomogli u Mojoj misiji u Muddenahalliju. Mnogi među tim
istim poklonicima koji žive u Prashanti Nilayamu su primili puno
Moje pažnje i od te bliskosti sa Mnom kad sam bio u fizičkom
tijelu i živio u Prashanti Nilayamu. Njihova ih ljubomora i bijes
neće dovesti nigdje, osim što će potaknuti još više ljutnje kod
osjetljivih umova drugim poklonika i stvaranje podijeljenosti u
Sri Sathya Sai Baba Svjetskoj Duhovnoj Organizaciji. To što se
događa, je sramotno i s tim se mora smjesta prestati kako se
Sri Sathya Sai Baba Svjetska Duhovna Organizacija ne bi i
dalje vukla po blato zbog vaših štetnih riječi i djela.
Evo još nešto; mnogi Moji poklonici u Prashanti Nilayamu
protive se nastavljanju Moje misije u Muddenahalliju vjerujući
da je tu lažnu operaciju započela grupa onih tražitelja sreće koji
će pomoću imena Sathya Sai Baba doći do puno novaca za
sebe. Ovi neuki poklonici koji razmišljaju na ovakav način ne
znaju istinu o tome što se događa u Muddenahalliju. Oni su
stvorili vlastite priče koje su u potpunosti pogrešne. Tražim od
njih da prestanu širiti lažne glasine o Mojoj misiji iz

Muddenahallija kako ne bi dodatno bogohulili i zatamnjivali Sri
Sathya Sai Baba Svjetsku Duhovnu Organizaciju.
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Sada vam želim govoriti o nečem drugom. Primijetio sam da se
mnogi ljudi izvan Mog ashrama u Prashanti Nilayamu boje ući u
njega iz straha da će ih ashramski dužnosnici ispitivati i zatražiti
da ga napuste iz bezbroj razloga, bez dokaza o nedjelu. To se
mora zaustaviti. Ovakvim ponašanjem volontera, sevaci koji
rade u Prashanti Nilayamu krše Moja učenja kao i načela
dharme i bezuvjetne ljubavi koja sam nastojao usaditi u sve
Moje poklonike.
Volonteri u Mojim ashramima moraju slijediti i prakticirati Moja
učenja i biti primjerom Mene drugima koji dolaze u ashram da bi
primili Moje blagoslove i milost. Za Mene ne postoje viši i niži;
svi su božanski sinovi Gospoda Saija i dobrodošli su sve dok se
ponašaju na primjeren način koji pristoji pokloniku Sathya Sai
Babe. Nikog ne bi trebalo zamoliti da napusti ashram bez
prethodnog pružanja prilike da ispravno i otvoreno objasni svoje
ponašanje. Treba dati oprost za sve prekršaje uz objašnjenje
zašto je takvo ponašanje neprimjereno u ashramu Prashanti
Nilayama. Volonteri moraju voljeti sve i služiti svima, pomoći
uvijek i nikad ne povrijediti nikoga. To je ono što očekujem od
Mojih volontera, sevaka koji me predstavljaju u ashramu
Prashanti Nilayama.
Još jedna stvar: bez obzira na to koliko godina ste bili poklonik
Sathya Sai Babe, to vam ne daje pravo govoriti u Moje ime kao
da ste na Mome mjestu. Neki poklonici su postali toliko
egoistični, uobraženi i neobzirni da su uvjereni u to da mogu
govoriti umjesto Mene, da moraju govoriti umjesto Mene, jer ja
više nemam glas pa ne mogu reći na koji način se trebaju
obavljati Moji poslovi. Zar sam Ja sada impotentan Bog? Ja
sam u potpunosti sposoban izvoditi Moje poslove gdje god se
nalazim u svakom trenutku. Pitam te poklonike, a oni znaju tko
su to, da siđu s Mog prijestolja i dopuste Mi da opet vladam.

Tada će sve biti mirno, puno ljubavi i sklada u Sri Sathya Sai
Baba Svjetskoj Duhovnoj Organizaciji.
Još jedna stvar; ovo govorim članovima Moje Središnje Zaklade
u Puttaparthiju. Imate jako važan posao kojeg trebate obaviti, i
vi ga dobro radite. Ja sam vrlo zadovoljan sa vašim trudom i
predanošću u vođenju Sri Sathya Sai Baba Centralne Zaklade
u Moje ime.
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Danas vam želim reći nešto više o Mojoj misiji u Svjetlosnom
tijelu. Planiram otvoriti više škola, fakulteta i bolnica za
uzdizanje čovječanstva, ne samo fizičkog, nego i duhovnog
uzdizanja i napretka. Ja sam primjer svijetu kojeg treba slijediti.
Iako je Moj glavni fokus usmjeren na poboljšanje i duhovno
uzdizanje Indije, Moja vizija i želja je da se uzdizanje
čovječanstva proširiti i provoditi diljem svijeta u svakoj zemlji.
Ovim Mojim riječima izvješćujem Moje poklonik o Mojim
planovima.
Mnogi Moji poklonici koji rade sa Mnom znaju Moje planove, jer
sam im podijelio Moju viziju, Moje planove za fizičko i duhovno
uzdizanje i poboljšanje uvjeta života milijuna ljudi u Indiji i
inozemstvu u drugim zemljama. Dobro su došli svi poklonici koji
nam se žele pridružiti, kako bi pomogli, da ostvarimo planove za
poboljšanje, duhovni napredak i uzdizanje čovječanstva.
Pojasnit ću, želim vam reći da je ta misija upravo započela. Ona
će se eksponencijalno ubrzavati iz mjeseca u mjesec, jer ima
sve više sagrađenih, škola, fakulteta i bolnica, a održano je
nekoliko besplatnih svjetskih konferencija za mlade. Kao što
možete vidjeti, to su mamut projekti koji zahtijevaju puno
planiranja i izvršenja. Sve to se događa pod okriljem Sri Sathya
Sai Loka Seva Zaklade u Muddenahalliju. Želim ostvariti u
nekoliko godina ono za što bi inače bila potrebna desetljeća
tijekom Moje prethodne misije u fizičkom tijelu u Prashanti
Nilayamu. Da li razumijete što vam govorim? To je velika prilika
za vas ovdje i sada, da budete u velikom služenju čovječanstvu

sa Mnom kao vašim Svjetlosnim voditeljem i izvjestiteljem, koji
će vas upoznavati sa svakim korakom na put kroz Mog
komunikatora Madhusudan Naidua. Madhusudan Mi se
ponudio za služenje, kad god Mi bude potreban kao
komunikator. On putuje sa Mnom po svijetu uz Mog prevoditelja
na engleski jezik Sri Narasimha Murthya i nekoliko drugih koji
iznose svoja duhovna iskustva i Moja učenja, te pomažu Moju
misiju na mnogo drugih načina. Jako sam zahvalan svima njima
za njihovu nepokolebljivu predanost, bezuvjetnu ljubav,
nesebično služenje, i velikodušno odvajanje svog vremena te
na vještini u izvršavanju Mojih planova.
Sada vam želim reći nešto drugo. Jeste li znali da ću posjetiti
mnogo više zemalja u skoroj budućnosti? Kako se vijesti o
Mojoj duhovnoj i humanitarnoj misiji šire na daleko i na široko,
poklonici će Me pozivati u posjete njihovim domovima i u Sai
centre diljem svijeta. To nikada prije nije učinio niti jedan Avatar
ili Bog. Učinit ću to zbog Moje velike ljubavi i suosjećanja za
čovječanstvo. Sve pozivnice gdje ću biti dobrodošao, su
dobrodošle i bit će prihvaćene ako su ih poslali poklonici koji
žele da posjetim njihov dom ili Sai centar, i koji žele raditi sa
Mnom u humanitarnim projektima i poduhvatima, njima ću
pružiti duhovno uzdizanje i dati blagoslove. Molim vas, obratite
se Sri Narasimha Murthyu u Muddenahalliju, i napišite zahtjev
upućen Meni, da posjetim vas i poklonike u vašoj zemlji.
Uređenje treba biti takvo da se može smjestiti bilo koji broj
poklonika koji žele doći u Moju prisutnost i imati koristi od Moje
milosti. Sve smjernice za Moj posjet trebaju biti osigurane puno
prije mog dolaska. Radujem se posjeti svakoj zemlji u bliskoj
budućnosti na vaš zahtjev u pisanom obliku.
Nemojte misliti da vam je potrebna velika kuća za Moj posjet. Ja
sam u potrazi za iskrenom ljubavi i odanosti Bogu u srcima onih
koje posjećujem i sa stavom nesebičnog služenja, ne

bogatstvom. Sastanci između Mene i Mojeg poklonika mogu se
održati na prikladnome mjestu i vani, na mjestima kao što su
crkvene dvorane ili Sai centri. Molim vas, pošaljite vaš poziv što
je prije moguće, dok još ima vremena za ispunjenje vašeg
zahtjeva. Nemojte gubiti vrijeme. Ako vam srce kaže da to
učinite tada započnite proces prikupljanja poklonika zajedno i
formulirajte plan za primanje Mene i Mojih pomagača. Za sebe
ne trebam ništa; međutim, poklonici koji Me žele doživjeti imaju
neke osnovne potrebe kao što su stolice za sjedenje, nešto za
osvježenje, kao i predano pjevanje uz glazbenu pratnju,
mikrofon i sjedala za goste predavače te stolicu za Mene, jer ću
biti tamo u Svjetlosnom tijelu cijelo vrijeme. Ostale ponude, kao
što su ples i drama su također dobrodošle. Možete prirediti
detaljan plan za Moj predviđeni posjet okupljanja Sai poklonika
u vašoj zemlji.
Znate da uvijek želim sve najbolje Mojim poklonicima. Imajući to
na umu, konstruirao sam brojne nove zgrade u Muddenahalliju
pa tako i vrlo modernu kuhinju u kojoj će se pripremati svi
obroci za sve poklonike i studente koji služe i studiraju u
Muddenahalliju. I ne samo to, priskrbio sam i novu
blagovaonicu za studente i osoblje, kao i veliku novu sabornicu,
lijepo mjesto u kojem se održavaju svjetske konferencije. Već
se održalo nekoliko Svjetskih konferencija za mlade u ovom
novom prostoru i još se mnogo toga planirani učiniti u skoroj
budućnosti. I ne samo to, mnoge druge zgrade su trenutno u
fazi izgradnje, kao što su nove zgrade za poklonike koji Me
služe u Muddenahalliju, zatim, drugi objekti kao što su nove
garderobe, kupaonice i nadzemna zaštita od sunca i kiše za
poklonike koji se okupljaju četvrtkom i nedjeljom da bi čuli Moje
govore i uzeli Moje blagoslove u obliku pisma, za obraćanje
pojedincima dok hodam među poklonicima koji su se okupili
kako bi me iskusili, nude Mi se i imaju Moju milost i na druge
načine.
Dakle vidite, ne samo da putujem oko svijeta u susret Mojim
poklonicima, Ja ih susrećem i u Muddenahalliju. Zbog Moje

ljubavi prema poklonicima, priskrbio sam im sve to samo za
njihove potrebe, kako bi se osjećali ugodno, zaštićeno od
nepogoda, i ujedno imali besplatno osvježenje. Činim sve to
kako bi se Moji poklonici osjećali ugodno i kako ne bi imali
razne poteškoće. Mnogi su starije osobe, a ima i puno vrlo
mladih i oni moraju biti zbrinuti. Zbog toga sam osigurao
mobilnu ambulantu koja pruža sve medicinske usluge 24 sata
dnevno svaki dan za one poklonike koji tu žive i za one koje su
u posjeti Muddenahalliju.
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Postoji mnogo više stvari koje vam želim reći o Mojoj misiji u
Svjetlosnom tijelu. To nikada nitko nije učinio prije na planeti
Zemlji, niti na bilo kojem drugom planetu. Ovo je prvi put da je
jedan Avatar prvo došao u fizičkom tijelu, a zatim se
materijalizirao u Svjetlosno tijelo koje izgleda posve isti kao i
kad je bio u fizičkom tijelu. Moje Svjetlosno tijelo izgleda baš
isto onako kako je izgledalo Moje fizičko tijelo. Možda se pitate
kako sam to učinio. Reći ću vam. Moje Svjetlosno tijelo je već
postojalo zajedno s Mojim fizičkim tijelom. Bilo je uvijek tu uz
Mene, iako je vrlo mali broj vas to znao o Meni. Isto je tako i sa
svim prosvijetljenim bićima koja također imaju Svjetlosno tijelo
od rođenja koje je slično fizičkom tijelu. U trenutku odlaska iz
fizičkog tijela, Svjetlosno tijelo se odvaja i udaljava te odlazi
gdje god želi ići. U mom slučaju, otišao sam u Svoju sobu u
mandir u Prem Deepu u Muddenahalliju, mjestu vrlo milom
Mom srcu. Napustio sam Moje fizičko tijelo puno ranije nego li
je to poznato Mojim poklonicima u Prashanti Nilayamu. Čeznuo
sam za tim da budem oslobođen od tog bolesnog tijela, i to je
razlog zašto sam otišao u Moje Svjetlosno tijelo. U roku od
jedne, dvije sekunde, bio sam u Mojem mandiru u
Muddenahalliju s jakim osjećajem lakoće da je ta muka bila
gotova. Međutim, ovaj predah nije bio dugog vijeka. Svi ste
svjesni slijeda događanja koji su uslijedili nakon smrti Mojeg
fizičkog tijela. Njih ne trebam detaljno razraditi u ovom trenutku.

Kao što sam vam već rekao, prekomjerno sam osjetljiv kad su u
pitanju Moji poklonici i njihove potrebe. Odmah sam odgovarao
na vaše osjećaje i pozive za pomoć. Dakle, mnogi su Me
pozivali tako da uopće nisam imao ni malo vremena za sebe.
Cijelo vrijeme sam ublažavao srca i umove Mojih poklonika u
nadi da ću ih utješiti i uvjeriti ih da sam još s njima. Mnoge sam
uspio utješiti s Mojom energijom, okruživši ih s njom i sa Mojom
ljubavlju i suosjećanjem. Ali to nije mnogo pomoglo. Oni su
čeznuli za Mojim fizičkim oblikom kojem su postali jako
privrženi.
Dakle vidite, da to nije bilo lako vrijeme za Mene kao Satgurua i
Boga zbog Moje nesposobnosti da vam pomognem na način na
koji ste to vi željeli. Prolazak vrijeme je jedini način da se počne
liječiti gubitak fizičkog oblika, vašeg voljenog Satgurua i Boga,
pa sam gledao i čekao i počeo liječiti srca i umove onih
poklonika koji su tražili Moje iscjeljenje od Mene i bili spremni
izliječiti se; izliječio sam nesporazum o fizičkom tijelu i o tome
tko sam Ja, Bhagavān Sri Sathya Sai Baba. Htio sam da Moji
poklonici razumiju i iskuse to da Paramatma nije fizičko tijelo.
Međutim, to se nije odmah dogodilo. Bilo je potrebno mnogo
mjeseci za umove Mojih poklonika da prihvate tu istinu. Tako
sam čekao i gledao iz Mojeg Svjetlosnog tijela u Muddenahalliju
razmišljajući o tome da li bih se trebao ili ne, vratiti u fizičko
tijelo. Odlučio sam da neću, neću se vratiti u fizičko tijelo. Da
sam se vratio u fizičko tijelo, duhovni napredak Mojih poklonik bi
ozbiljno kasnio.
Sada, u sadašnjoj situaciji, Moji poklonici imaju mnogo bolju
priliku za napredak u bržem tempu za Samoostvarenje i
oslobođenje. Dakle, vidite? Sve što se dogodilo je za vaš
duhovni napredak i konačnu sreću koja dolazi sa spoznajom
Boga. Eto vidite, Moji planovi su uvijek najbolji, iako se to u
početku ne vidi uvijek na taj način. Isto je i sa Mojim Adventom
u Svjetlosnom tijelu. To je najbolja stvar za vas, iako se ne
slažete sa Mnom u ovom trenutku. Zašto je to tako da se ne
slažete sa Mnom? Reći ću vam. To se nikada prije nije

dogodilo, pa se bojite da ćete napraviti veliku pogrešku ako
prihvatite Bhagavana Sathya Sai Babu u Svjetlosnom tijelu.
Bojite se da ćete Mene, vašeg voljenog Satgurua i Boga
razočarati ako se utvrdi da Mu je nastup u Svjetlosnom tijelu
lažan. Razumijem vaše misli i osjećaje o tome. Mnogi od vas se
ne mogu odlučiti da li da vjeruju u Moje Svjetlosno tijelo ili da
mu se usprotive. To je jedan od razloga zašto vam govorim ove
riječi; da bih vas uvjerio da je Svjetlosno tijelo Bhagavana Sri
Sathya Sai Babe pravo. Većinu vremena boravim u Mojem
Svjetlosnom tijelu u Muddenahalliju i po Mom izboru sam tamo.
Već sam razgovarao s vama o tome zašto sam odabrao
Muddenahalli za mjesto prebivališta.
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Danas je novi dan, nije kao onaj jučerašnji, niti kao onaj dan
prije. Zar vam nisam rekao da se svijet uvijek mijenja i zato ne
očekujte da će išta ostati isto? Ja, Avatar Sathya Sai Baba, sam
također dio tog svijetu koji se mijenja kao i vaše fizičko tijelo i
um. Ja se mogu i predomisliti kad smatram da je potrebno to
učiniti. Što je loše u tome? Živa bića, čak i Avatari od Boga, nisu
sačinjeni od kamena. Točnije, oni su protok uvijek novog života
i stvaralaštva. To je način na koji
ete odlučiti da li ćete ga prihvatiti ili nećete. Ja sam napravio
Moje planove, a onda sam ih promijenio tako da odgovaraju
okolnostima. Što je loše u tome? Apeliram na vaš intelekt, vaš
buddhi da osvijetli vaš um. Buddhi zna istinu i on će je prihvatiti.
Do sada se mnogi poklonici nisu koristili svojim bogomdanim
buddhijem, već su zapeli u emocionalnom umu s obzirom na
Mene i ranog odlaska Mojeg fizičkog tijela; koji ih još uvijek
progoni poput tamne sjene. Zamolio bih vas da dopustite
emocionalnom umu da to izliječi. Pomoći ću vam da ozdravite
ako Mi se otvorite i zamolite da vas izliječim na ovaj način. Ne
možete to učiniti po svome. To se mora učiniti u vezi sa Mnom,
zato što Me smatrate uzrokom vaše emocionalne blokade za
prihvaćanje Mene na bilo koji način da se pokažem. Problem je
u našem odnosu. Vi ne želite prihvatiti to da sam se mogao
vratiti na drugi način. To je priroda uma da traži sigurnost u

poznatom, a izbjegava upoznati ono što vidi kao prijetnju svojoj
sigurnosti i spasu.
Do sada su mnogi od vas postali svjesni podjele između Mojeg
dolaska u Svjetlosnom tijelu i nekih članova u Sri Sathya Sai
Baba Organizaciji. Želim da taj raskol ozdravi što prije. To će se
morati učiniti na individualnoj osnovi kako se svaki od njih bude
otvarao Meni tražeći ozdravljenje odnosa. Na vama je da učinite
prvi korak. Ja sam spreman i čekam da uđete u nježan odnos
sa Mnom srca u srcu. Nisam otišao nigdje. Ja sam uvijek bio s
vama gledajući i čekajući da Mi priđete. Na vama je da učinite
prvi korak. A kada to učinite, Ja ću učiniti 100 koraka prema
vama. Nisam li vam to mnogo puta rekao u prošlosti? To je još
uvijek istina. Otvorite Mi svoje srce s ljubavlju i rado ću ući u
njega.
Mnogi od vas Me drže na odstojanju vjerujući da više nisam
prisutan u vašem zemaljskom carstvu. Ja sam prisutan ovdje na
Zemlji u Mojem Svjetlosnom tijelu. Vijest o ovom prekrasnom
fenomenu treba vas učiniti sretnim. Ja sam još uvijek ovdje
među vama, samo Mi je oblik promijenio prirodu fizičke gustoće.
To je sve što se dogodilo. Sve ostalo je isto. Nosim se sa Mojim
aktivnostima na isti način kao što sam to činio prije u Prashanti
Nilayamu. Samo se mjesto promijenilo. Objašnjavam vam sve
ovo zbog vas, kako ne bi ostali zaglavljeni u svojim starim
razmišljanjima. Potrebno je, dakle uzeti u obzir prihvaćanje
onoga što vam govorim, kako bi mogli napredovati u duhovnom
životu sa Mnom kao Satguruom i Bogom, a ne ostati zaglavljeni
s pogrešnim idejama o Meni.
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Ima još toliko toga što želim podijeliti s vama, dragi Moji
poklonici. Evo jedne stvari koju želim da znate, ovaj Moj Advent
u Svjetlosnom tijelu, samo je za kratko vrijeme. Zašto? Ja sam
nastavio i dovršio zadaću Avatara Sathya Sai Babe koju sam
započeo u Puttaparthiju u Prashanti Nilayamu. Ova Moja misija
trajat će još šest godina do završetka, a radim u Mojem

Svjetlosnom tijelu, uz pomoć mnogih Mojih poklonika iz cijelog
svijeta. Nema razloga za bunu zbog ovakvog nastavka Moje
misije u Svjetlosnom tijelu. Razumijete li što sam vam pokušao
reći? Nemate se čega bojati u vezi s nastavljanjem Moje misije
u Svjetlosnom tijelu. Naprotiv, trebali bi radosno slaviti činjenicu
da sam još ovdje na Zemlji i da vas nisam napustio. Dakle, više
nema razloga za vašu uznemirenost, zbog toga što ne znate
gdje sam otišao i ne možete Me naći.
Želim vam reći da Me ne možete naći vani. Morate pogledati
unutra, u svoje vlastito srce, kako bi Me pronašli. Tako je uvijek
bilo, čak i kad sam bio u fizičkom tijelu u Prashanti Nilayamu i
na drugim mjestima. Dakle, molim vas, nemojte misliti da ti
poklonici koji sada rade sa Mnom u misiji u Svjetlosnom tijelu
imaju prednost pred vama. Oni Me također moraju naći u svojim
srcima gdje prebivam kada nosim fizički oblik ili sam u
Svjetlosnom tijelu; svi Me tek moraju naći u srcu.
A sada je na redu jedna druga stvar: poznajem sve one koji
dolaze u Muddenahalli. Znam im svu prošlost, sadašnjost i
budućnost. Tako sam odlučio što ću vam dati kada Mi dođete i
ne samo to, odlučit ću hoću li prihvatiti vašu ponudu Meni. Ne
prihvaćam ponude svih koji dolaze u Muddenahalli. Pažljivo
proučim osjećaje iza ponude kako bih vidio da li su čiste.
Prihvaćam samo ponudu iz čista srca. To je oduvijek bila Moja
praksa od početka Mog Avatarstva. Nikad nisam tražio sredstva
od bilo koga, niti ću to ikada učiniti.
Evo još nešto: kruže neke glasine prema kojima Ja, Bhagavān
Sri Sathya Sai Baba, putujem oko svijeta zbog prikupljanja
novca za Moju misiju. Ako pitate bilo kojeg poklonika koji je
iskusio Moju Prisutnost u bilo kojoj zemlji, oni će vam reći da ni
Ja niti Moji bliski poklonici koji putuju sa Mnom nikada ništa
nismo tražili ni za što. Dakle, ne zamarajte svoj um s ovim
pitanjem.
Sada vam želim reći nešto drugo. Bliski poklonici koji rade sa

Mnom ne primaju novac za sav rad koji obavljaju u Moje ime.
Za njih je nesebično služenje učinjeno s bezuvjetnom ljubavlju
za Mene, njihovog Boga i Satgurua i za čovječanstvo, Moje
refleksije. Tisuće Mojih poklonika služe Me na ovaj način; to
jest, ne očekujući nikakvu novčanu nagradu. To je važan razlog
koji Mi je omogućio ostvariti toliko toga u kratko vrijeme. Jako
puno posvećenih, nesebičnih poklonika tražilo je da iznesu
svoje planove za transformaciju svijesti čovječanstva prema
višim razinama, zahvaljujući kojima će ljudi naučiti živjeti u miru,
ljubavi i harmoniji jedni s drugima u transformiranoj Zemlji u
Očinstvu Boga.
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Dragi Moji poklonici, Ja sam Sathya Sai Baba koji vam govori iz
Svojeg Svjetlosnog tijela. Od sada više ne bi trebali imati
nikakvih dvojbi o toj istini. Prvo morate vjerovati, a onda ćete
Me doživjeti u svom srcu kao Paramatmu. To da li sam u
fizičkom tijelu ili Svjetlosnom nije bitno za ovo iskustvo Mene u
vašem srcu.
Sada želim raspravljati o nečem drugom. Kada su u prošlosti,
Sveci i Avatari napustili svoja fizička tijela, nisu iza sebe ostavili
toliko institucija za koje su potrebne velika pažnja i skrb, kao što
sam Ja učinio. Postoji veliki broj Sathya Sai škola, fakulteta,
sveučilišta i bolnica koje zahtijevaju veliku količinu nadzora i
skrbi. Poklonici moraju učiniti ovo nesebično služenje Meni ili te
institucije neće preživjeti. Vidite li? Moji poklonici igraju jako
važnu ulogu u Mojoj misiji koja se nastavlja da bi se uzdiglo
čovječanstvo i podigla njegova svijest na božansku razinu.
Ne samo to, Moji poklonici su vrlo važni iz još jednog razloga.
Ja ovisim o njima, jer oni su ti koji šire Moje učenje u svijetu
slijedeći Moj primjer kojeg sam živio dok sam bio u fizičkom
tijelu, i sada kada sam u Svjetlosnom tijelu, da treba voljeti sve i
služiti svima, da pomažu uvijek i nikada nikog ne povrijede, da
vole Boga, boje se grijeha i promiču moral u društvu. To je ono
što očekujem od Mojih poklonika da čine kako bi se širila

poruku Sathya Sai Babe u svijetu. Nikad se nemojte bojati, jer
Ja sam uvijek s vama u vašem srcu i svugdje oko vas.
Računajte na Mene kad god vam je potrebno vodstvo i duhovno
uzdizanje, i Ja ću vam dati ono što vam je potrebno. Moji
poklonici su Mi vrlo dragi. Želim da to znate i doživite tu dražest
i bliskost sa vašim Gospodom Sathya Sai Babom.
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Dragi Moji poklonici, postoji još puno toga što vam želim reći iz
srca koje je spojeno sa svim srcima Mojih poklonik u ljubavi,
miru i blaženstvu. Jeste li znali da sam Ja svjestan svake vaše
misli i osjećaja? S toga, ako su vam misli i osjećaji negativni i
bez osjećaja ljubavi prema Meni, to će stvoriti jaz između nas.
Ne želim da se to dogodi mnogim Mojim poklonicima. Zbog
ovog ili onog razloga, oni postaju nezadovoljni i unose tu
negativnost u naš odnos. To ne znači da su poklonici
nezadovoljni sa Mnom, ali je naš odnos ipak doveden u pitanje.
To ovisi o pokloniku kako će se osigurati da svjetovne stvari ne
utječu na naš odnos srca u srcu.
Još jedna stvar: previše poklonika Me bogohuli u javnosti,
izjavljujući kako sam dozvolio da ashram u Prashanti Nilayamu
propada i da se zapušta. Mene okrivljavaju za ono što je
odgovornost poklonika koji vode ashram kako bi se osiguralo
da Prashanti Nilayamu bude ispravno održavan isto onako,
kako sam to činio Ja , Sathya Sai Baba, dok sam bio tamo u
fizičkom tijelu. Očekujem da Moji poklonici poštuju veliko
naslijeđe koje sam za njih ostavio iza sebe, kako bi imali koristi
kako bi održavali ashram u Prashanti Nilayamu u Moje ime i za
sve poklonike iz mnogih stranih zemalja koji tamo dolaze.
Još jedna stvar: U Prashanti Nilayamu ima previše buke na
cestama i vani uokolo zgrada. Želim da to odmah zaustavite.
Ljudi koji posjećuju Prashanti Nilayamu trebaju to znati pa se ne
bi sakupljali vani i pravili buku. Poklonici koji posjećuju
Prashanti Nilayam su došli tamo da bi pronašli mir i tišinu, a
kada se suoče s bukom i komešanjem, vjerojatno se tamo više

neće poželjeti vratiti. To ovisi o sevacima koji su zaduženi za
održavanje mira i tišine u ashramu i koji trebaju raditi svoj posao
kako valja, kao kad sam bio tamo u fizičkom obliku. A čak i u
kantinama ima previše buke i meteža koji ne pridonosi razvoju
duševnog mir i tišine, vrijednosti koje su potrebne poklonicima
koji posjećuju Prashanti Nilayam i koje žele razviti unutar sebe.
Tišina je prvi korak koji morate učiniti u duhovnoj praksi. Bez
razvijanja unutarnje i vanjske tišine, duhovni napredak nije
moguć. Ne želim ispasti grub; međutim, s tim se pitanjem
morajte suočiti i riješiti ga. Na Mojim je poklonicima koji
volontiraju u Prashanti Nilayamu da osiguraju rješenje tog
pitanja.
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Primijetio sam da su mnogi Moji poklonici koji posjećuju ashram
Prashanti Nilayama nezadovoljni zbog načina na koji ih sevaci
liječe. To je i razumljivo. Svakoga tko posjeti Prashanti Nilayam
treba tretirati s poštovanjem i ljubaznošću u svako doba. Nitko
ne bi trebao govoriti oštro, niti maltretirati druge. Takvo
ponašanje nije prihvatljivo u ashramu Prashanti Nilayama. Zato
vas molim da se odmah suzdrže od takvog ponašanja. Želim
reći da postoje mnogi dobrovoljci u Prashanti Nilayamu koji
rade veliki posao, i Ja ih pohvaljujem i blagoslivljam za to
služenje Mene i Mojih poklonika. Bez vas ashram ne bi mogao
postojati.
Slijedeće o čemu želim govoriti su problemi s medijem u
Prashanti Nilayamu o kojima se ne zna mnogo. To se odnosi na
način na koji se informacije i vijesti o događajima u Ashramu u
Prashanti Nilayamu emitiraju u Indiji i drugim zemljama putem
web stranice Internacional Sri Sathya Sai Baba. Ne govorim
ovdje o emisijama Radio Sai Global Harmony, s kojim sam jako
zadovoljan. Želim da se ova web stranica ispita i redizajnira od
strane neke vanjske medijske tvrtke koji se razumije u potrebe i
načine današnjih poklonika koji su računalo vrlo pismeni i koji
očekuju više od web stranice koje to trenutno nudi.

Dakle, vidite postoji mnogo pitanja koja zahtijevaju pažnju i
rješenja. Na Mojim je poklonicima da rade na tome i da za to
pronađu rješenja međusobno putem zajedničkog sastajanja i
rasprava, kako bi došli do nekih odluka koje će se provoditi po
Mojim uputama koje ste sada dobili.
Sada ću vam reći još nešto da bih vam pomogao da smirite svoj
um i vratiti vjeru u Mene kao vašeg Boga i Satgurua. Potpisat
ću svaki primjerak ove knjige svakom pokloniku koji dođe k
Meni s tom željom, u četvrtak i nedjelju u Muddenahalliju, pa
čak i u drugim zemljama tijekom tamošnje posjete. Naravno, ja
ću to učiniti pomoću ruke Mojeg komunikatora Madhusudana.
Tako nešto nikada prije nije učinjeno u prošlosti. Ovo je prvi put
da je Avatar u Svjetlosnom tijelu učinio nešto tako.
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Postoji još nekoliko stvari koje vam želim reći prije nego li se
ogledi privedu kraju. Bilo je nekih rasprava o Mojim poslovima u
Muddenahalliju i o tome kako ih rješavam. To sam ja, Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba, i nitko drugi ne odlučuje o tome kako se
Moji poslovi obavljaju u Muddenahalliju i na drugim mjestima.
Sve isplaniram, a Moji poklonici sprovedu Moje planove za
Mene što je bolje moguće. Ipak, postoji mogućnost da se tu i
tamo nesvjesno učine neke greške poklonika početnika koji je
tek počeo raditi. Bilo kakvu pogrešku odmah ispravi sam
poklonik. Kod Mene, Avatara Sathya Saija, ništa ne prođe
nezapaženo. Dakle, Moji poklonici trebaju biti sigurni da se
brinem o svojim poslovima kao da sam ovdje u Muddenahalliju
prisutan u fizičkom tijelu. Znate li da su Moje oči i uši svugdje u
Muddenahalliju i Prashanti Nilayamu, kao i na drugim
mjestima? Ja vam to govorim, kako bi znali da bdijem nad vama
i štiti vas od svakog zla. Ovo radim za Moje poklonike, jer ih
jako snažno volim.
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Danas vam želim reći nešto više o Mojim planovima, Mojoj

misiji u Svjetlosnom tijelu. Možda nećete vjerovati u ovo što ću
vam reći, ali to je sve istina, i to će se svakako dogoditi na način
na koji vam govorim. Kao prvo, zbog velikog priliva božanskih
viših frekvencija energije koje preplavljuju planetu Zemlju,
ljudska bića će se okrenuti sebi, tražit će i naći Istinu, Ljubav i
Mir u sebi i za sebe, zbog nemira kojeg vide u vanjskom svijetu.
Drugo, ta ljudska bića koja su u potrazi za pronalaženjem Istine,
Ljubavi i Mira u sebi će trebati neku vrstu vodstva vrlo visoko
evoluiranog duhovnog bića, kako bi znali da su vođeni i
zaštićeni tijekom duhovne potrage. Treće, ja, Bhagavān Sri
Sathya Sai Baba, bit ću onaj koji će voditi i štititi te marljive
ljude. Na taj način mnogi ljudi će biti uzdignuti Mojom milošću i
blagoslovima i biti pridruženi u misiji Sathya Sai Baba u
Svjetlosnom tijelu. Dakle vidite, postoji velika eskalacija Moje
misije koja je u tijeku i ona će iz dana u dan samo rasti kako
vijesti o Mojim božanskim planovima zahvati sve više i više ljudi
u svijetu. Sada je na vama, dragi moji poklonici, da se pridružite
Meni u velikoj misiji da uzdignemo čovječanstvo na višu razinu
svijesti i na božansku razinu u kojoj se: "Ja sam Bog" ostvaruje.
Trebam pomoć svakog od vas da bi se to ostvarilo. Moji
poklonici su Mi oči, uši, ruke i noge. Vidite li? Dakle, ne vjerujem
da vi nemam ništa više učiniti. Imate puno veze sa Mnom kao
vašim vozačem bojnih kola i Bogom koji vas vodi svake minute
svakog dana i noći. Nema odmora za Mene. Ja sam konstantna
integrirana svijest sve vrijeme, danju i noću. Kad radimo
zajedno, velike nove strukture će biti stvoren za dobrobit i
duhovnog uzdizanja čovječanstva u cijelom svijetu.
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Zbog potražnje u Indiji i inozemstvu za duhovnim buđenjem
među ljudima, Ja sam potaknuo otvaranje mnogih novih
duhovnih centara, gdje se duhovni aspiranti mogu skupiti i
duhovno napredovati prema učenjima koja sam sada iznio kroz
Moje govore. Ta učenja su univerzalnija u prirodi nego što su to
bila ona prethodna koja sam dao kad sam bio u fizičkom tijelu u
Prashanti Nilayamu. Možda se pitate zašto sam mijenjao Moje
učenje na univerzalniji pristup? Odgovor je očigledan. Tako da

se u Moja učenja mogu uključiti svi narodi, svih vjera,
nacionalnosti i boje u cijelom svijetu. Ne bi smjelo biti bilo koje
diskriminacije na temelju vjere, nacionalnosti ili boje. Svi su
djeca jednoga Boga, a On se može zvani Allah, Sai Baba ili
Jahve. U suštini je ista istina koja se nalazi u srcima svih
ljudskih bića.
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Razdor koji traje u Mojoj organizaciji treba odmah zaustaviti
inače će sva dobra djela koja sam učinio u prošlosti biti
poništena i oprana od strane pesimista. Probudite se i uvidite
što radite. Nagrizate same temelje Sri Sathya Sai Baba
Svjetske Duhovne Organizacije sa svojim negativnim
djelovanjem prema Meni, Bhagavanu Sri Sathya Sai Babi, u
Svjetlosnom tijelu. Ja sam isti onaj kojem ste se klanjali i na
kojeg ste se oslanjali toliko dugo godina u Prashanti Nilayamu,
a sada ste se okrenuli protiv Mene bez valjanog razloga. Nije li
to što činite suludo ponašanje sa vaše strane? Gdje vam je
zahvalnost za sve Milosti i Blagoslove koje ste godinama primali
od Mene dok sam bio u fizičkom obliku, darivajući vas sa
Govorima i intervjuima, šetnjama među vama sa Mojim
Darshanom dva puta dnevno tijekom više desetljeća, za
udijeljene raznovrsne darove, milosti i blagoslove, za
neprekidno izlijevanje Moje ljubavi na vas, za vaše božansko
uzdizanje, Samoostvarenje i oslobođenje? Zar nemate ni malo
zahvalnosti prema Meni za sve ove Milosti i Božju ljubav? Nije li
sramotno to što se tako ponašate prema vašem Satguruu i
Bogu, kao što je ovaj, koji vam je toliko toga dao?
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Najbolji način da Mi se iskupite za ovo sramotno ponašanje je
da Me zamolite za pomoć za ozdravljenje vašeg uma i srca. Na
vama je da učinite prvi korak za izlječenje našeg odnosa a Ja
ću učiniti sve ostalo kako bih izliječio naš odnos dokle god
budete ostali sa Mnom u našem zajedničkom srcu jedan u
Jednom, Atma u Paramatmi. Za kratko vrijeme osjetit
ete kako se Moja ljubav ulijeva u vas, i znat ćete da je
Bhagavān Sri Sathya Sai Baba, vaš voljeni Gospod, koji je s

vama, voli vas i brine se o vama, koji vas nikada nije napustio.
Vi ste bili ti koji ste Ga ostavili bez ikakvog valjanog razloga,
samo se promijenio kostim, to je sve što se dogodilo.
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Sada je vrijeme da se čvrsto opredijelite i da Me primite u svoje
srce, u kojem sam vječno prebiva u jedinstvu sa vama. Nemojte
odgađati naš ponovni susret u srcu ni za trenutak ili ćete izgubiti
vrijeme dano za spoznaju Boga i oslobođenja sa Mnom kao
vašim Satguruom i Bogom. Ja sam bio s vama u mnogim
životima, za mnoge od njih ne znate, kao vaš gurua i vodič.
Dakle, molim vas, shvatite da imate važnu ulogu u Mojoj misiji u
narednim godinama koja je već određena prije vašeg rođenja u
ovom životu. Svi vi imate svoje uloge koje igrate sa Mnom kao
Satguruom i Voditeljem, koji vas informira o svakom koraku na
putu.
Vi ste rođeni sa upravo s tom ulogom koju igrate sa Mnom u
velikoj drami buđenja čovječanstva na njegovu božansku Bit.
Neophodno je važno da ne gubite vrijeme i krenete naprijed s
ovim nesebičnim služenjem čovječanstvu koje tražim od vas.
Postoji ogromna količina služenja koju treba ispuniti na svijetu,
a Ja zahtijevam da Moji poklonici to učiniti sa Mnom kao svojim
Vozačem bojnih kola. Molite Mi se, Sathya Sai Babi, u svom
srcu i ponudite Mi sebe u znak predaje, poniznosti i čistoće
motiva i sigurno ću vam obznaniti kako možete nastaviti svoju
ponudu nesebičnog služenja Mene. Netko će vam pristupiti u
Moje ime i upoznati vas sa nesebičnim služenjem koje Vam je
dostupno. Tada je na vama da odlučite kakvu vrstu usluge bi
željeli raditi u misiji Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe.
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Vidim da Me mnogi od vas žele služiti, ali niste sigurni kako to
trebate učiniti u sadašnjim okolnostima. Nisam više prisutan u
fizičkom tijelu u ashramu u Prashanti Nilayamu, gdje su mnogi
poklonici odlazili ponuditi Mi svoje nesebično služenje. Sada se
situacija promijenila. Morate Mi se ponuditi iz vlastitog srca koje

je spojeno sa Mnom gdje ću sigurno čuti Vašu ponudu i
odgovoriti vam na nju. Jedva čekam da vas sve čujem na ovaj
način, srca u srcu. Jedini način za vaše duhovno napredovanje
je, da uspostavite vezu sa Mnom u svom srcu. Većina vas je
neodlučna učiniti ovaj bitan korak za svoj duhovni napredak i
uzdizanje. Iako možda smatrate da se duhovni napredak može
ostvariti bez te veze u srcu sa Mnom, nećete puno duhovno
napredovati. Ja sam vaš Bhagavan koji čeka da ova veza
postane čvrsta i stabilna, kako bih vas mogao ispuniti
Mojom milošću, blagoslovom, vodstvo i svim vrstama obilja. I
sve što trebate učiniti da bi se to dogodilo je da se povežete sa
Mnom u srcu redovito dok to ne postane vaša jedina stvarnost.
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Molim vas, shvatite, ovo tražim od vas da učinite zbog vašeg
duhovnog napretka i ni zbog čega drugog, samo zato. Želim
vam da napredujete u stjecanju svoje vječne sreće i slobode u
Bogu. Sada ste razbacani zbog vašeg vlastitog uma, tuđih
umova i okolnosti u vanjskom svijetu, kojima dopuštate da se
miješaju u naš odnos u srcu. Na vama je da kontrolirate svoj
vlastiti um i budete nepristrani prema tuđim umovima i vanjskim
okolnostima, kako bi ostvarili sa Mnom odnos srca u srcu, Atme
u Paramatmi.
Vrijeme je da smjestite svoj um u spokojstvo i shvatite da sam
uvijek s vama jer to je priroda Boga da bude vječan,
sveprisutan, sveznajući i svemogući.
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Samo zato što vjerujete u to da sam otišao negdje daleko od
vas, ne znači da je to istina. Istina je uvijek ista u prošlosti,
sadašnjosti i budućnosti. Istina se ne mijenja s vremenom, niti s
okolnostima kao što se to događa sa svim drugim stvarima.
Ponovo vam ovo govorim kako bi shvatili da sam Ja, Bhagavān
Sri Sathya Sai Baba, Istina koja se ne mijenja, tako da za Mene
zauvijek ne postoje dolasci i odlasci. Dakle, tu vam Ja ne mogu

pomoći, ali uvijek i svugdje mogu biti uokolo vas i s vama u
vašem srcu.
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Danas jako puno ljudi govori ono što im prvo padne na pamet
bez prethodnog utvrđivanja je li to istina ili nije, da li je to
ispravno i čisto, ljupko, ljubazno, vrijedno poštovanja, korisno i
nenasilno. To je neispravan i ne dharmički način razmišljanja i
govorenja, i nije u skladu s Mojim učenjima koja kažu da
drugima uvijek treba pomoći i nikada nikoga ne povrijediti, te da
treba svakog voljeti i svima služiti. Pazite na svoje riječi, djela,
misli, karakter i srce. Sve sam vam to darovao, pa očekujem da
sve bude čisto i neumanjenog sjaja. Dakle, kada obavljate
nesebično služenje Meni, ona neće biti prepreka ili na putu
planovima koje imam za vas, dragi Moji poklonici, da radite sa
Mnom u Mojoj misiji za uzdizanje svijesti čovječanstva prema
višim razinama, što će kulminirati u Samoostvarenje i
oslobođenje.
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Više nije tajna da se Bhagavān Sri Sathya Sai Baba vratio u
svijet u Svjetlosnom tijelu. To je danas naširoko poznato u svim
dijelovima svijeta. Ljudi se dive nad ovom pojavom koja se
nikada prije nije dogodila na Zemlji. Nije li sramotno da neki
Moji vlastiti poklonici misle drugačije od ovoga i čak opominju
neke od svojih kolega poklonik zbog proslavljanja Mog povratka
u Svjetlosnom tijelu? Ovo je monumentalna pogreška koja se
odmah mora ispraviti uz pomoć članova Sri Sathya Sai Baba
Središnje Zaklade koja Me služi u ashramu Prashanti Nilayama
u Puttaparthiju.
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Zbog tih olakotnih okolnosti zahtijevam od članova Sri Sathya
Sai Baba Središnje Zaklade da, što je prije moguće, dođu u
Muddenahalli kao grupa na susret sa Mnom kako bi raspraviti
ovu nesreću koja je snašla Sri Sathya Sai Baba Svjetsku
Duhovnu Organizaciju. Poslat ću Sri Narasimha Murthy da se u
ashramu Prashanti Nilayama sastane sa članovima Moje
Središnje Zaklade kako bi ih izvijestio o terminu sastanka sa

mnom u Muddenahalliju. Zajedno ćemo raspraviti o načinima
rješavanja ovog problema koji je snašao Bhagavānovu Sri
Sathya Sai Baba Svjetsku Duhovnu Organizaciju.
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U zaključku vam želim reći, dragi moji poklonici, da ste svi jako
dragi Mom srcu, srcu Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, vašeg
Satgurua i Boga. Nema udaljenost između vas i Mene. Molim
vas, shvatite i djelujte u skladu s tim, kako bi mogli shvatiti da
ste i vi Bog, isto kao i Ja. Dođite k Meni, kako bi zajedno učinili
velike stvari.
Catherine Kapahi je ponovo dobila veliku čast kanalizirati
Bhagavana Sri Sathya Sai Babu u Svom Svjetlosnom tijelu, 45
intimnih i osobnih razgovora o vodstvima, objašnjenjima i
blagoslovima za Njegove poklonike širom svijeta koji ne samo
da ga vole i štuju kao Boga i Vrhovnog učitelja, nego također
žele biti dio Njegove trajne velike misije za ozdravljenje i
duhovno uzdizanje cijelog čovječanstva na višu razinu svijesti
koja kulminira u Samoostvarenju i duhovnom oslobođenju sada
i također u nadolazećim godinama.
Catherine je kanalizirala 10 knjiga „Serije Bogoostvarenja“ od
2011. do 2014. godine s Bhagavanom Sri Sathya Sai Babom u
Svom Svjetlosnom tijelu. Za više informacija o tim knjigama,
molimo vas posjetite njezinu web stranicu
saichanneledbooks.com, i Amazon.com.
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