Danske bøger
Sai Baba taler 1 til 11
Sai Baba taler til os for at hjælpe det enkelte menneske til at
erkende det guddommelige, der bor i os alle, og for at fortælle
os, hvordan vi kan bringe den guddommelige uselviske kærlighed
og fuldkommenhed ind i vort daglige liv i en urolig og hektisk
tidsalder. Han fortæller os, hvordan vi skal leve vort liv gennem at
udvikle vor indre bevidsthed om vort højere Selv.

Pris: 150,00 Kr.
Sai Baba Hans Mirakler – Hans Budskab: I en af de første
bøger, der er skrevet om Sathya Sai Baba, fortæller Howard
Murphet om de mange mirakler, som Baba udfører, og den
bagvedliggende lære om den universelle Kærlighed, nøglen til
selvrealisation. Bogen puster således nyt liv i ældgamle, åndelige
sandheder. Blandt de mange bøger, der er skrevet om Sathya Sai
Baba står denne som en lysende perle fra en tid, hvor det endnu
kun var få fra vesten, der havde oplevet Sathya Sai Baba.

Pris: 45,00 Kr.
Meditation er ikke kun for de voksne.
SE INDAD giver også barnet mulighed for at nå rigdommen i sin
indre verden. Vejledet på en progressiv måde i dét, som et sandt
eventyr, vil barnet lære at koncentrere sig og udforske glæden
ved at visualisere sit eget personlige univers samtidig med, at det
vil blive mere harmonisk. Barnet inviteres til at udvikle positive,
kærlige tanker både om sig selv og om sine omgivelser.

Pris: 25,00 Kr.

Meditation er en selvmotiveret, selvtilskyndet, selvetableret
overbevidst tilstand. Den er en hjælp til opnåelse af perioder af
en anderledes og højere bevidsthed.
Teksten er oversat fra bogen Dhyanadarshana – der er suppleret
med spørgsmål og svar samt udvalgte tekststykker fra andre 2
bøger.

Pris: 25,00 Kr.

Danske bøger
Engang i fremtiden: Bhagavan Sri Sathya Sai Baba var uden
tvivl vor tids største åndelige leder. Hans lære er budskabet om
menneskenes broderskab, den uselviske næstekærlighed i tanke,
ord og handling og skabelsens enhed med skaberen. Sai Baba har
blandt andet opbygget et undervisningssystem, der lægger vægt
på menneskelige værdier og den enkeltes åndelige udvikling –
samtidig med at eleverne bibringes verdslige færdigheder og
boglig viden.

Pris: 25,00 Kr.

Kærlighedens Yoga: Den enkelte må spørge sig selv: ”Hvad er
meningen med livet?” Det er først, når man erkender, hvad der er
livets mål, at man bliver i stand til at forstå de menneskelige
værdier. De menneskelige værdier fødes sammen med
mennesket, hverken før eller efter. Mennesket er begavet med
intelligens og viden, men det jagter uvidenheden i stedet for at
søge indad efter den sande viden. Det er nødvendigt at ændre
denne måde at tænke på. I dag er der derfor et bydende behov
for at udbrede menneskelige værdier.

Pris: 45,00 Kr.

Samtaler med Sai Baba: Dr. John Hislop var en af de første
vesterlændinge, der besøgte Sai Baba. I sin første bog ”Samtaler
med Sai Baba” refererer han Babas svar på en række åndelige
spørgsmål af afgørende betydning for ethvert søgende
menneske. I sin lære fremhæver Sai Baba den enkeltes ansvar for
sin egen transformation. Det kan ske ved at realisere uselvisk
kærlighed i tanke, ord og handling.
Baba siger: Der er liv overalt i universet. Mennesket kan aldrig
reinkarneres i andre egne af universet; det genfødes altid på
jorden.

Pris: 45,00 Kr.

Sai Baba Den Hellige mand: Samuel Sandweiss er psykiater,
uddannet i såvel traditionelle som alternative behandlingsformer. Han beretter med stor åbenhed om, hvordan han på
videnskabeligt grundlag har studeret fænomenet Sai Baba og
beskriver, hvorledes dette fører til en rejse dybt ind i hans eget
indre med Sai Baba som åndelig vejleder. Sai Baba kendt er over
hele Indien, hvor han har udviklet et mønstergyldigt
uddannelsessystem fra børnehaveklasser til universitet, hvori den
indre moralske og åndelige udvikling og den samfundstjenlige
tillægges lige stor betydning.

Pris: 45,00 Kr.

Danske bøger
Bhagavad Gita: Gita’en omhandler tilværelsens dybeste
eksistentielle dilemmaer, udformet som en samtale mellem
krigsherren Arjuna og hans vognstyrer, guden Krishna. Gita’en er
en spændende fortælling med et etisk og alment religiøst
budskab. Den er en kilde til daglig inspiration for millioner overalt
i verden. Gita’en repræsenterer den evige filosofi; den er for alle,
uanset tro. Gita er Guds budbringer. Gita er den universelle
Moder. Gita er midlet til at krydse livets ocean. Gita er støtten for
alle åndelige søgende.

Pris: 98,00 Kr.

40 dages åndelig fokus. Sathya Sai hengivne i hele verden
iagttog den 24. april 2017 – som den dag, hvor Sathya Sai Baba
forlod sin form og fortsætter med at overøse sin kærlighed over
os – som vores evige ledsager. På denne dag – hvert år – vil
hengivne ære Hans liv og arv ved at mindes Ham og praktisere
Hans lære. Disse dage rummer også fejringen af dagen for
Menneskelige værdier på verdensplan.

Pris: 65,00 Kr.

Hæfte 1: Loft over ønsker – Den væsentligste årsag til
menneskets fødsel og død er tid. Tid er den væsentligste faktor
for vores udvikling. Hvis vi spilder tiden, vil vores liv være spildt.
Lad være med at nedgøre tiden ved at bruge den på at deltage i
unødvendige samtaler eller ved at blive involveret i andres
personlige anliggender.

Tilbedelsens otte blomster: Jeres hjertes blomst er evig, altid
frisk, altid velduftende. Det er den sande blomst.

Pris: 60,00 Kr.
Hæfte 2: Stilhed – Guds stemme høres kun i stilhedens dyb.
Stilhed er den åndeligt søgendes sprog. Guddommelig lyksalighed
opleves kun i fuldstændig stilhed.

I kan ikke altid være imødekommende: Anvend aldrig hårde
ord. I kan ikke altid være imødekommende, men I kan altid tale
elskværdigt. Sår på kroppen kan kureres ved hjælp af medicin.
Men sår, der tilføjes af tungen, vil aldrig læges. Tal med
Kærlighed. Tal venligt. Tal altid med et smil.

Pris: 60,00 Kr.

Danske bøger
Veje til Sai Baba: 21 vidt forskellige danskere fra vidt forskellige
dele af samfundet fortæller hér om deres vidt forskellige veje til
Sai Baba: de er finansdirektør, fysioterapeut, førtidspensionist,
forfatter, pædagog, professor, redaktør, rejseleder og meget
andet. Hvad gik forud? Hvordan kom Sai Baba ind i deres liv?
Hvorfor var de åbne overfor hans lære? Var de spirituelt
søgende? Hvad har Sai Baba betydet for deres måde at leve deres
liv på?

Pris: 75,00 Kr.

