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Kr. 50.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

  

Sai Baba taler 3, 7 og 9 

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. 

 

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? 

 



Disse 3 bøger er på engelsk 
Der tages forbehold for udsolgte bøger 

  

 

I will do 

 

 

 

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

 

Sai Spiritual Stories af Thorbjörn Meÿer  

 

Kr. 50.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

Bogen rummer spirituelle historier, som 

er knyttet til de 5 menneskelige værdier: 

Sandhed, Rigtig Handling, Fred, 

Kærlighed og Ikke Vold. Historierne i 

bogen er fortalt eller inspireret af Sathya 

Sai Baba. 

 

I bogens Kapitel 6, står der bl.a.: 
 
”Døden er kun en overgang fra dette liv til det 
næste; et skift fra gamle klæder til nye, som 
Gitaen siger. 
Men nogle kynikere griner af denne 
sammenligning og spørger, hvad med nyfødte 
spædbørns død, børn, unge og middelaldrende 
personer? Deres kroppe kan ikke med den bedste 
vilje klassificeres som nedslidt! Klæderne er 
måske ikke gamle, men det stof, som det blev 
lavet af kan have været fra et meget gammel lager, 
så selvom det er nyt tøj, blev det forarbejdet af 
noget gammelt, derfor var det nødt til hurtigt at 
blive kasseret. "BABA 

Sathya Sai Speaks Vol. 1/1, kap. 10 



 

 

Sai Baba the Scientist 

 

 

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

 

 

 

 

 

I bogen tages forskellige emner op f.eks. 
 
Reinkarnation  
Mennesket er en pilgrim på en lang rejse; han 
er startet fra stenen, bevæget sig videre til 
grøntsager og dyr, og er nu nået til den 
menneskelige fase. Han har stadig en lang vej 
at gå for at nå det guddommelige, og derfor 
bør han ikke tøve. Hvert øjeblik er dyrebart; 
hvert skridt skal bringe ham videre og 
nærmere. 
 'Baba'. 

  
Sathya Sai Speaks. Vol. 8, side 163. 

 


