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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? 

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 
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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 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. 
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9 ædelstene i Sai’s halssmykke. 
 

Bind 1. Denne tids største Avatar 

Bind 2. Baba’s enestående Verdens mission 

Bind 3. Mit liv er mit budskab – Analytiske undersøgelse af 

             Baba’s proklamation 

Bind 4. Mousserende facetter af Sai evangeliet 

Bind 5. Baba’s Sublim lærdom gennem fantastiske teknikker 

Bind 6. Baba’s innovative betydninger for traditionelle        

begreber 

Bind 7. Åndelige betydninger af ritualer og symboler 

Bind 8. Baba’s Esoteriske forklaringer af festivaler  

Bind 9. Baba’s allegoriske fortolkninger af skrifterne 

 

 

Purifying the Heart: ”Vi lyttede derefter til en 
optagelse af Händels Messias. Jeg følte en dyb 
åbning af mit hjerte, da jeg omfavnede det 
mangelfulde selv, jeg troede, jeg var. 
Det føltes som om mit hjerte brast. En enorm 
"energi" ud over alt hvad jeg nogensinde havde 
vidst var i og omkring mig og en følelse af 
enorm kraft ud over mig. Hele bevidsthed skiftede, 
sløret af almindelig virkelighed opløstes, og min 
sædvanlige fornemmelse af mig selv forsvandt.” 
 
Hvad er det ”Purifying the Heart” giver os indblik 
i? 
Hvad var det Ph.D. John Goldthwait oplevede? 
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Divine Thoughts on Mankind: I første del 

fremhæves forskellige fakta og værdier, der 

vedrører det menneskelige liv. Der fokuseres også 

på den guddommelige evige magt, man har i sig 

selv, og de relaterede flygtige verdslige betingelser, 

som man lever under. 

 

Hvorimod den anden del fokuserer på evige og 

flygtige anliggender, der påvirker vores liv, og 

hvordan vi kan kontrollere vores sind og bringe 

ændringer i vores holdning, for at opleve denne 

guddommelige kraft, der allerede findes i enhver af 

os. 

Eksempel på forside i Sathya Sai Speaks Serien. 

Ved genoptryk, er billedet på forsiden ofte ændret. 

Vi har kun 1 komplet sæt fra nr. 1-15 

Prisen for de 15 bøger: 45.00 kr. + forsendelse 

Derudover findes forskellige numre. 

 

Vahini serien består af 18 bøger 

Igen her, er der ændret både billeder på forside og 

bogen størrelse. Indholdet er stadigt det samme. 

På vores hjemmeside kan man se hvad titlerne 

indeholder. 

Prisen: 50,00 kr. + forsendelse 

For alle 18 bøger uanset størrelse på bogen. 


