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Alle er i den samme strøm 
Min kære Hislop! Jeg er meget glad for at have modtaget dit kærlige brev i 

går. Nå, hvordan går det med dit helbred? Gør dig ikke bekymringer om det. 

Din kærlige GUD er altid med dig, i dig, omkring dig. 

Hislop! Din svigerinde har været her hos mig (i Brindavan) i nogle dage. 

Hun er meget glad, deltager dagligt i hengiven sang og meditation. Jani er 

også sammen med hende. 

Min kære! Alle er vores medpassagerer, vores medrejsende: alt liv, planter, 

dyr, ikke kun min hengivenhed, men også vores broder: dyret - vores broder: 

plante - ikke blot vores broder: den gode - men også vores broder: den onde, 

vores broder:  den åndelige og vores broder: den ondsindede.  

De er alle på vej mod det samme mål. Alle er i den samme strøm; hver enkelt 

skynder sig imod den uendelige frihed. 

Hislop! Erkendelsens øjeblikke er de øjeblikke, hvor alle tanker om 

verdslige relationer, verdslige sammenhænge, verdslige bånd, verdslig 

ejendom, verdslige ønsker, verdslige behov er smeltet sammen i Gud, i 

sandhed.   

Min kære! Alle væsener, der er i universet, har mulighed for at transcendere 

sanserne. Selv den lille orm vil en dag transcendere sanserne og nå GUD. 

Intet liv vil være fejlslagent. 

Der findes ikke noget sådant som fejl i universet. Hundrede gange vil et 

menneske skade sig selv, tusinde gange vil han falde, men i sidste ende, vil 

han erkende, at han er GUD. 

Min dreng! Du og jeg er begge af samme forbindelse - og det er GUD. 

Derfor er din natur GUD, og det samme er min. Af natur er du Gud, det er 

din fødselsret.  

Det rene hjerte er det bedste spejl til at reflektere sandheden, så alle disse 

åndelige øvelser er til for renselse af hjertet, og så snart det er rent og pur, 

vil alle sandheder som et lyn belyse hjertet. Al sandhed i universet vil 

manifestere sig i dit hjerte, hvis du er tilstrækkelig ren og pur. 
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Hislop! Jo hårdere omstændigheder, jo mere anstrengende omgivelser, jo 

stærkere er de mennesker, der kommer igennem disse omstændigheder. Så 

byd alle disse ydre vanskeligheder og ængstelser velkommen. 

Når boblen brister, erkender den sig selv som værende hele oceanet. Du er 

det hele, det uendelige, Altet. Efter lang tids kærnen (af) denne verdens 

mælk opstår der smør, og smørret er … GUD. Mennesker af hjertet får 

smørret, og kærnemælken efterlades til de intellektuelle. 

Min kærlighed! Overbring Min nåde og velsignelse til din kone og Sai-

brødre og -søstre. 

Med kærlighed 

Baba 

1. “De er alle på vej mod det samme mål. Alle er i den samme strøm.”  

a) Hvis vores fjender og alle dem, der sårer os, også flyder i den samme 

strøm og er på vej mod det samme mål, hvordan kan det da være, at vi 

oplever det som en udfordring ubesværet at tilgive dem - der forårsager 

sårer os?  

2. ”Erkendelsens øjeblikke er de øjeblikke, hvor alle tanker om verdslige 

relationer, verdslige sammenhænge, verdslige bånd, verdslig ejendom, 

verdslige ønsker, verdslige behov er smeltet sammen i GUD, i sandhed.”   

- Dette forekommer at være en vigtig indsigt for forståelsen af begrebet 

”erkendelse”. 

 

3. ”Alt smeltet sammen i GUD, i sandhed”  

 

a) Hvad betyder denne erklæring - og hvordan kan vi leve vores liv, så vi 

indfrier dette ideal? 
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Hold fast ved din Gud-dommelighed 
”Brindavan” lejren 

 

Min kære Rajagopal! Modtag min kærlighed og velsignelser. 

Efter dit skøn, må du forvandle alle verdens anstødssten til træde stene mod 

erkendelse. 

Den energi, vi spilder på at dømme andre, er netop den, der er nødvendig 

for at få os til at leve op til vores egne idealer. 

 Hold fast ved din Gud-dommelighed. Kast det lille selv ind i total glemsel, 

som om det aldrig havde eksisteret. Når den lille boble brister, erkender den 

sig som værende hele oceanet. Du er det hele, det uendelige, Altet. 

Kære Raja! Efter lang tids kærnen (af) denne verdens mælk, fremkommer 

smør, og dette smør er GUD. Mennesket af hjertet får smørret, og 

kærnemælken efterlades til de intellektuelle. 

Du må hellere sigte efter en løve og fejle, end jage efter en sjakal og fange 

den.  

Lad GUD arbejde gennem dig, og der vil ikke længere være nogen pligt.  

Lad GUD stråle ud. Lad GUD vise sig.  Erkend sandheden og de andre ting 

vil komme af sig selv. 

Raja! Vær ikke bekymret. Vær lykkelig. Swamiji er altid med dig, i dig. 

Jyoti er en meget god pige, gør hende lykkelig og tilfreds.  

Med kærlighed 

Baba 
1. Efter lang tids kærnen (af) denne verdens mælk fremkommer smør,  
 og dette smør er GUD. Mennesket af hjertet får smørret, og kærnemælken  
 efterlades til de intellektuelle.  

 
 a) Hvordan skal dette budskab forstås?  


