
Tilbud i januar kvartal 

 

Se venligst bogliste på hjemmesiden: www.sathyasai.dk 
 

OBS! Der tages forbehold for udsolgte bøger. 
Alle køb over 500,00 kr. sendes uden forsendelses omkostninger. 

 

Se Indad 

 

Normal pris: 25,00 kr. 

Kr. 15.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

Sai Baba om Meditation 

 

Normal pris: 25,00 kr. 

Kr. 10.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

Engang i fremtiden 

 

Normal pris: 25,00 kr. 

Kr. 10.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

Eller alle 3 bøger for 25,00 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. 

 

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. 

 

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. 

 

http://www.sathyasai.dk/
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Man Management 

 

Normal pris 30,00 kr. 

Kr. 20.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

 

DVD - His Work 

 

Normal pris 60,00 kr. 

Kr. 35.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

 

  

His Work en DVD med europæiske sprog. Du 

vælger selv om du vil se filmen med dansk tale. 

 Filmen beskriver det arbejde som Sai Baba og 

organisationen udfører. Filmen beskriver det 

store vandprojekt i Indien, hospitalerne samt 

tjeneste (Grama Seva) i fattige landsbyer. En film 

som beskriver på en fin måde hvad Sai Baba står 

for, en god film for spirituelt interesserede 

mennesker. Filmen kører i 16 minutter 

Man Management  

Student: Bhagawan siger, at "Fortiden er forbi, 

glem fortiden. Fremtiden er usikker så bekymre 

dig ikke om fremtiden. Lev i nutiden." Er det så 

rigtigt for lederne at tænke og planlægge for 

fremtiden, hvilket er en del af lederens job i dag? 

http://www.sathyasai.dk/
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Alle 3 bøger. 

Kr. 25.00 – + forsendelse, bøgerne kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

Fine gavebøger. 
Gode klassiske bøger om Sai Baba – gode begynder bøger, når man er spirituel interesseret. Bøgerne er 
også informative for børn/unge der igennem deres undervisning i skolerne skriver om Sai Baba. 

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. 

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. 

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 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. 

 

 

 

http://www.sathyasai.dk/

