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OBS! Der tages forbehold for udsolgte bøger. 
Alle køb i juli kvartal over 475,00 kr. sendes uden forsendelses omkostninger. 
 

Veje til Sai Baba 

 

Normal pris: 98,00 kr. 

Kr. 30.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 

  

 

Sai Baba taler 2, 3, 5, 7 og 9 

 

 

 

 

 

 

 

Normal pris: 150,00 kr. 

Pris pr. bog 

Kr. 75.00 – + forsendelse, bogen kan efter aftale afhentes i Centeret i København. 
Eller alle 5 bøger for kr. 350.00 

  

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? 

 

Sai Baba taler 2, 3, 5, 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 begynderbøger, når man er spirituel interesseret. Bøgerne er også 
informative for børn/unge der igennem deres undervisning i skolerne skal skrive 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. 
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