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Voorwoord
Van Jody Cleary en Ted Henry

Zonder iets te verklappen over zijn stelling wil ik alleen maar zeggen, dat “Sai, Thy
Kingdom Come”, door Sreejith Narayan, geweldig is om te lezen en dat is zeker niet
het minste.
De rustige, ingehouden, onweerlegbaar logische en onberispelijk onderzochte
presentatie is buiten kijf. Als je zijn gevolgtrekkingen nauwgezet volgt, is het
onderwerp van dit boek iets, dat je niet gemakkelijk kunt negeren of vergeten,
ongeacht wat je oordeel ook mag zijn.
Wat mezelf en mijn man, Ted Henry, betreft heeft Sri Sathya Sai Baba geen moment
overgeslagen in Zijn communicatie met ons. Zijn amusante wonderen, lessen en
dromen en de Goddelijke Aanwezigheid blijven na de Mahasamadhi even constant
als daarvoor. Onze Seva (dienstbaarheid) aan onze Souljourns en liefde voor Hem
zijn verdubbeld, om maar iets te noemen. Hij heeft meer voor ons gedaan dan we
ons ooit konden of zouden kunnen voorstellen of vragen. We zijn voortdurend
ondergedompeld in een overweldigende dankbaarheid.
En nu…ofschoon Ted en ik ons niets beters hadden kunnen wensen, hoe vergaat het
diegenen die niet in de gelegenheid geweest zijn van Hem te genieten en te
profiteren?
En nu…lijkt de wereld-situatie haast om een nog drastischer schok te vragen om
haar huidige ontwikkelingen een halt toe te roepen en de wereld te transformeren
in “Een grote liefhebbende familie”, zoals onze Swami het eens heeft voorspeld.
En nu…was het een opluchting om “Sai, Thy Kingdom Come”te hebben dat veel van
onze verborgen gedachten, vragen en onuitgesproken geheime vermoedens onder
woorden heeft gebracht.
En de ervaring heeft ons geleerd, dat we zeker van Zijn “onzekerheid”moeten
houden.
En bovendien, er gaat niets boven Hem!
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We zouden er ons allen alleen maar op verheugen als we zo begenadigd zouden zijn
getuige te mogen zijn van de individuele en wereldwijde transformatie die
onvermijdelijk het gevolg zou zijn van wat Sreejith Narayan zo voorzichtig en
moedig suggereert in “Sai, Thy Kingdom Come”en wat deel uitmaakt van de Gouden
Eeuw, het Sathya Tijdperk.
[Jody Cleary en haar echtgenoot, Ted Henry, uit de Verenigde Staten, zijn al heel lang
devotees van Sri Sathya Sai Baba. Ted Henry is meer dan 40 jaar TV-journalist
geweest. Hij is kortgeleden met pensioen gegaan van WEWS-TV, het ABC-filiaal in
Cleveland, Ohio, USA, waar hij, naast zijn vele werkzaamheden, een wekelijks
verslag over spiritualiteit presenteerde, “Hart en Ziel”genaamd. Ted en Jody hebben
de laatste 15 jaar heel veel gereisd waarbij zij video-intervews maakten met Sai
devotees en andere spirituele zoekers. Deze Videos zijn voor iedereen beschikbaar
gesteld via hun Souljourns websites:
www.vimeo.com/souljourns
www.youtube.com/souljourns
www.souljourns.net ]
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Voorwoord
Door Jullie Chaudhuri

Sai, Uw Koninkrijk Kome…de regel die op dit veelbetekende gebed volgt is-Uw Wil
geschiede. De Wil van onze geliefde Heer is oppermachtig. Zijn Koninkrijk zal
komen wanneer Hij dat wil! Wij moeten aan onze kant geduld beoefenen en de loop
der gebeurtenissen afwachten, die zo buitengewoon zijn, dat de generaties van nu af
aan gedurende de komende tijdperken er met volmaakt ontzag over zullen spreken.
De met kracnt vervulde bladzijden van deze compilatie openen op zo’n meeslepende
manier, dat men wel gedwongen wordt verder te lezen, iedere nuance in zich
opnemend, die daarin naar voren komt. De auteur verklaart met veel gevoel, dat
dit boek geen poging is te voorspellen wat komen gaat, maar dat het
daarentegen de vorm aannneemt van een academisch onderzoek. Het is
inderdaad een grondige opeenvolging van Bhagavan’s verklaringen, overenkomstig
Zijn komst, die zich over vele tientallen jaren uitstrekken. En natuurlijk brengen Zijn
verzekeringen, die de woorden van de Waarheid zijn, troost en voeden de hoop. Het
deel over de teksten, nauwgezet weergegeven uit eeuwenoude Nadigeschriften, persoonlijk gedocumenteerd door zieners en wijzen uit het verre
verleden, is een wonderbaarlijke openbaring. Ofschoon er niets nog duidelijker
gezegd kan worden, is het onderwerp toch zo, dat gevoelens losbarsten zoekend
naar expressie.
Kan iemand ooit de 24ste April, 2011 vergeten? Bhagavan had er voor gekozen
om Zich bijna een maand lang op te sluiten in de Tempel van Genezing, die Hij
persoonlijk had opgericht-de SSSIHMS in Prasanthigram. Met ingehouden adem,
tranen van verdriet, hartstochtelijk beroep en vurige gebeden, smeekten devotees
over de hele wereld eensgezind hun Geliefde om zichzelf te genezen, om terug te
keren naar Yajur(Zijn woning) en om weer Darshans te geven. Maar Bhagavan had
Zijn eigen voornemen en dat moest zich volgens Zijn Wil ontvouwen. Zijn
beweegredenen zijn alleen aan Hem bekend, ondoorgrondelijk en oneindig, voorbij
de menselijke geest, die broos, wispelturig en eindig is. Het ligt niet binnen het
bereik van onze beperkte intelligentie en gekleurde visie, om te ontcijferen en te
begrijpen, wat Hij verkiest op Zich te nemen, onzelfzuchtig en onvoorwaardelijk,
bedoeld voor zowel Individueel als Kosmisch welbevinden. Zijn vertrek uit Zijn
fysieke vorm was verschrikkelijk voor de devotees over de hele wereld, het brak
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hun ziel , overstroomd door verwarring. Hoe kan dit waar zijn? Hoe kan Hij nu op
zo’n manier weggaan? Dit is zeker een akelige nachtmerrie? Uit het leven
weggerukt, met één haal had het ritme opgehouden, zo klonk het. De geest was
gehuld in vragen, het verbrijzelde hart begraven onder smart, overweldigd door een
vloedgolf van rouw en de ziel leek vleugellam in een diepe leegte.
Het verstand weet, dat alles wat een vorm aanneemt ook weer opgaat in het
vormloze. Eenmaal geboren in de materie moet ook de ziel weer daaruit vertrekken,
maar hier leek iets niet te kloppen. Een bepaald gevoel dat er nog meer stond te
gebeuren begon steeds sterker te worden. Het tijdperk van Sathya Sai heeft beslist
meer pijlen op de boog. Zijn komst was zo spectaculair, zo uniek. Zijn vertrek
zal, als de tijd daar is, net zo zijn, want Hij is de bron van alle Avatars. Dit is
een onderbreking, een Goddelijke pauze. Dit hiaat, deze pauze is een tijd om onze
inspanningen en spirituele oefeningen te intensiveren. Het is een tussenspel om
onze individuele en collectieve spirituele inspanningen te verdiepen, teneinde ons
huiswerk af te maken, om aan onszelf te werken om over te kunnen gaan. Dus dit is
de fase, om onze bereidheid te overpeinzen, plechtig te beloven, ons opnieuw in te
zetten, ons opnieuw voor te nemen Hem in de gehele schepping te dienen. En om
met de intensiteit van een collectief gedachte-proces een “kritische Massa” te
bewerkstelligen, die op de gekoesterde wederkomst van onze Geliefde Heer is
gericht.
Omdat er niets buiten de Wil van de Heer gebeurt, is dit manuscript”Sai, Uw
Koninkrijk Kome”, deze kolossale uitstorting van hart, geest en ziel van de
auteur, door het Goddelijk Plan ingegeven. Zo´n uitgebreid onderzoek naar de
woorden van onze geliefde Bhagavan, is een prestatie, alleen mogelijk
gemaakt doormiddel van Zijn Genade! En ook het tijdstip is door Bhagavan
uitgekozen, de Meester-Bedenker, om die kritische massa aan te kondigen
doormiddel van `Sai, Uw Koninkrijk Kome`. Wat voorheen stilletjes gefluisterd
werd, niet voor ieder’s oren bestemd, waren de hoop, de visioenen en de dromen,
het verlangen en smachten, het vaste geloof en de absolute overtuiging, die nu in de
openbaarheid zijn getreden. En door “Sai, Uw Koninkrijk Kome”groeit het
zegenrijke geloof aan zo’n gebeurtenis. Sreejith heeft met volmaakte overgave
een bijzonder nauwgezet onderzoek gedaan. Ieder woord, iedere regel alle
bladzijden komen zo vloeiend over en trekken volledig iemand’s aandacht . Het gaat
allemaal over Zijn woord, de boodschap in ieder woord, de waarheid die in
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ieder woord ligt, het
Sathya(waarheid) van Sai!

woord

van

de

Waarheid,

van

Sathya…de

Maar het ligt helemaal bij Hem hoe dit Goddelijk Drama zich ontvouwt. Toch liggen
onze bedoeling, ons geloof, onze overtuiging binnen ons bereik. Ieder van ons heeft
zijn eigen Universum en wat wij in dat Universum aantrekken ligt aan ons. Voor
onze Heer is niets onmogelijk, Wiens Wil alles wat eindig is tart, want het is
tenslotte Zijn scenario! Laten we ons niet tot discussies verleiden, terwijl wij
wachten en wachten; gewoon srtilletjes nadenken, overpeinzen en ons op Hem en
Zijn woorden beraden. Laat ons samenkomen, een verbinding maken, vol van
heldere bedoelingen en zuivere Liefde, compassie de boventoon laten voeren en
bidden voor de onthulling van die gebeurtenis, die de Kosmos tot heil zal strekken
doormiddel van een gouden en waarachtig tijdperk. Dit boek verwerkt en brengt
Bhagavan’s verklaringen uit ontelbare teksten onder een dak, om het zo maar eens
te zeggen, voor gemakkelijke informatie.
Dit alles doorlezend zal men er blij mee zijn, hoe vaak Bhagavan heeft
verzekerd, dat Zijn woorden nooit falen; wat Hij heeft gepland moet lukken;
Zijn daden en bewegingen kunnen nooit veranderd worden; Hij zal nooit van
Zijn woord afwijken; ofschoon er onder invloed van samenlopen van
omstandigheden wat veranderingen kunnen plaats vinden, zijn die niet
blijvend en zullen Zijn koers niet wijzigen; dat de gouden eeuw zal plaats
vinden tijdens het tijdperk van Sathya Sai en dat die zal worden aangekondigd
door een tweede komst; een dag van ontwaken, een openbaring van de ware
macht van God.
Laten we onze geliefde Sai smeken om Zijn Koninkrijk spoedig te laten komen.
Laten we Hem bidden ons waardig te maken het te verdienen.
Ofschoon Hij ongebonden is,
Is Hij gebonden aan Zijn woord,
Gebonden door Zijn devotees,
Is Hij gebonden snel terug te komen,
En daardoor dit Goddelijk drama van Samadhi te beëindigen!
Mogen alle werelden gelukkig worden.
[Mevrouw Jullie Chaudhuri is een bekwaam schrijfster met een goede reputatie, die
talloze artikelen en gedichten heeft geschreven en gepubliceerd over haar geliefde
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Heer Sri Sathya Sai Baba. Ze is zo gelukkig geweest al op jonge leeftijd onder invloed
van Sai te komen. Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft ze als schrijfster en
uitgeefster gewerkt voor de Sri Sathya Sai Nieuwsbrief voor Puna Jeugdafdeling. Ze
was zo gezegend een boek met 85 gedichten,”Moeder Sai”geheten, aan Zijn Lotusvoeten te mogen aanbieden in November 2010]
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Voorwoord
Door Kapitein Jatindhar Shad

Voor de toegewijde kan de heerlijkheid van de aanwezigheid van zijn of haar
gekozen God met niets ter wereld vergeleken worden. Als de God, die je met
toewijding en liefde hebt vereerd, Zijn lichaam verlaat is er pijn in het hart. Maar als
je de kans krijgt over Zijn terugkeer te lezen, dan lees je ononderbroken van begin
tot eind door!
Sai, Thy Kingdom Come is een uniek onderzoeks- document. Het snijdt dwars
door religies heen en bestudeert alles wat er maar voorhanden is aan
verwijzingen in iedere godsdienst, ook al noemen ze Hem geen Sai Baba maar
Mahdi of Messias.
Een ieder die Sri Sathya Sai Baba kent en een 5x5 cm klein foto’tje op zijn
huisaltaar heeft staan, is in staat om dit boek te lezen en er dezelfde vreugde
uit te putten als ik toen ik het las.
Ik begroet de auteur van dit boek als iemand, die een goed werk gedaan heeft. In
mijn geest bestaat geen twijfel meer. Hij zal terugkomen! Wacht slechts en bid.
Ja, dit geeft echt hoop en vertrouwen. Wij wachten met ongeduld op de terugkeer
van onze Geliefde Heer. De mensheid moet nu echt een weg gewezen worden.
En wat moet er van ons verwacht worden terwijl we op Zijn terugkeer
wachten? Ja, we kunnen er naar streven beter te worden dan we nu zijn.
Verkeer in het voortdurende volledige besef van Zijn Aanwezigheid overal om je
heen.
Sai Ram, verheug je!
[Kapitein Shad werd aan Sri Sathya Sai Baba voorgesteld toen hij nog in het Indiase
leger diende. Hij verliet het leger als kapitein in 1981 en hield zich sindsdien bezig
met allerlei Seva-activiteiten. In 1985 vereerde Swami hem met een interview en
stond zijn team toe de Prasanthi Mandir op te schilderen. Swami gaf hem ook
aanwijzingen om de allereerste hologram van Baba in 1990 te maken, gevolgd door
het allereerste reliëf-portret van Baba in metaal]
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Iets over de Auteur
Sreejith Narayan kwam in 1992 met Swami in
aanraking en sindsdien heeft Swami hem op vele
manieren leiding gegeven via dromen en
levenslessen. Als Software-werktuigkundige van
beroep, woont hij momenteel in New Jersey, VS en
komt oorspronkelijk uit Kerala, India. Hij doet nu
ook dienst als dienstverlenings-coordinator voor
het Bridgewater Sai Centrum, Neemt geregeld
deel aan Sai-actieviteiten en zet zich heel erg in
voor de Sai-gemeenschap in zijn regio. Voordat hij
naar de VS verhuisde in 1997, was hij een actieve
jong-volwassene en Sevadal in Kerala, India.
Hij heeft altijd al de wens gehad een boek over Swami te schrijven, ondanks het feit
dat hij nooit gedacht heeft de juiste capaciteiten daarvoor te hebben. In 1997 heeft
hij in een brief die wens aan Swami kenbaar gemaakt voor hij naar de VS verhuisde.
Swami nam hem genadiglijk aan, tikte vriendelijk en heel liefdevol op zijn handen en
Sreejith kreeg ook nog Padanamaskar. Hij had al vele uitlatingen en verwijzingen uit
verschillende bronnen voor dat boek verzameld. Maar om allerlei redenen werd zijn
wens maar steeds niet vervuld tot eind Januari 2012, toen hij een plotselinge
aandrang voelde om over Swami’s mogelijke wederverschijning te gaan schrijven.
Daarna kwam alles een voor een op zijn plek en zo kwam het boek met Swami’s
Genade uit. Het onderzoek dat hij al voor dat andere boek had gedaan kwam hem
geweldig van pas voor deze inspanning. Als Swami een brief zegent , zorgt Hij er ook
voor dat iets gebeurt. Zo groot is de liefde van onze dierbare Heer voor Zijn
devotees, zoals we allen weten.
In dit boek vergelijkt de auteur zijn overtuigingen trots met die van een trouwe
volgeling, omdat, volgens de oude Indiase traditie, een leerling altijd de woorden
van zijn Guru (Leraar) helemaal tot de laatste letter gelooft. Net zo zijn de
overtuiging en het geloof dat de auteur in Swami’s woorden heeft en er ook zonder
enige twijfel van overtuigd is dat die allen uit zullen komen.
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Dankbetuiging
[…] Bedank Me niet. Ik ben geen derde persoon. Bedank je je Moeder, die je elke
dag te eten geeft? Je kunt een buitenstaander bedanken van wie je een gunst
ontvangen hebt, maar Ik ben geen buitenstaander. Dus, bedank Swami nooit.
Beschouw Swami als de jouwe. Dan alleen zul je het recht hebben Swami te
benaderen.
-Sathya Sai Spreekt, deel 31, Hoofdstuk 45
Mijn allerliefste Swami, ik bedank U niet omdat ik de Uwe ben, net als dit werk.
Velen hebben aan dit boek bijgedragen; Die bedank ik evenmin, want zij zijn
eveneens de mijnen. Ondanks het bewustzijn, dat U alleen de Doener bent, kunnen
er toch momenten geweest zijn waarop het ego binnensloop, hetgeen tot
vergissingen geleid kan hebben. Als dat zo is, dan bid ik U in alle ernst om vergiffenis
en verzoek de lezers om aan zulke tekortkomingen voorbij te zien.
Volgens de legende begon een buffel de Vedas te reciteren alleen maar door de
simpele aanraking van de heilige Jnaneshwar1. De betekenis van de naam
Jnaneshwar is ‘God van alle kennis”, of te wel Swami Zelf. Ik probeer geen Vedas te
reciteren.Maar ik begrijp wel, dat het onmogelijk is zelfs maar een woord over Hem
te schrijven zonder Zijn Goddelijke genade. Met de aller-eerbiedigste begroetingen
werp ik me voor de goddelijke Lotus-Voeten van mijn geliefde Heer Sri Sathya Sai
Baba, de Schenker van alle kennis, vanuit mijn hart biddend, dat deze dunnapotha2
aangeraakt mag worden.

heer Jnaneshwar (1275-1296) was een 13de eeuwse Indiase Heilige uit Maharashtra, dichter en filosoof,
wiens becommentariering op de Bhagavad-Gita, algemeen bekend als ‘Jnaneshwari’en het werk
Ámrutanubahav’ tot de hoogtepunten van de Marathi-literatuur gerekend worden.

1

2

Telugu voor Buffel-stier, zoals Swami zijn devotees soms plagend noemde.
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Inleiding
Aum Sri Sai Ram
Liefdevolle Sairams aan de dierbare lezer,
Begrijp a.u.b. dat dit boek hoofdzakelijk voor devotees van Sri Sathya Sai Baba is
geschreven en er van uitgaat, dat de lezer al een aanzielijke hoeveelheid
bijzonderheden weet over de Sathya Sai-Avatar. De weergegeven beschouwingen
zijn helemaal persoonlijk en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen
van welke groep of organisatie ook.

Zal Swami”terugkeren”?
Ja, daar heb ik absuluut geen enkele twijfel over!
Wij geloven allemaal, dat Swami op aarde zal terugkeren als Prema Sai Baba. Maar
de ‘wederkomst’waarover ik het heb is Zijn wederverschijning in dezelfde
fysieke vorm van Sri Sathya Sai Baba.
Hoe komt het dat ik zo denk?
Swami’s woorden zitten er nooit naast. Wat Hij ook ooit gezegd heeft moet
gebeuren. Met die zekerheid wordt al het andere irrelevant. In de volgende
hoofdstukken zul je zien, dat Zijn woorden een duidelijke aanwijzing bevatten dat
het nog geen tijd voor Zijn definitieve verdwijning was. Jullie zullen ook zien
waarom er geen enkele verandering in Swami’s plannen kan zijn. Wat mij betreft
kunnen die maar een ding betekenen. N.l. dat Hij beslist terug komt !!! Swami heeft
ook een paar verbazingwekkende aanwijzingen gegeven in verband met zijn
aanstaande terugkeer. En verder zijn er nog een paar verbijsterende voorspellingen
in bepaalde unieke geschriften, die duidelijk Swami’s wederverschijning
voorzeggen. Lees a.u.b. verder…
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Over dit boek
Op Zondag, 24 April, 2011, rond 2.00 uur AM, Oost-Amerikaanse tijd, werd ik uit een
diepe slaap wakker gebeld door een Sai-broeder die het schokkende nieuws mee
deelde. Terwijl mijn geest wegzonk in diepe smart begon mijn hart
oncontroleerbaar snel te kloppen. Plotseling voelde ik iemand me op de rechter
schouder kloppen als om me te troosten. Ik draaide me om, denkend dat het mijn
vrouw was, maar ik zag haar een heel eind verderop zitten. Ik begreep onmiddellijk
dat HIJ het was en een vreemd gevoel van kalmte kwam over mij.
Als we terugkijken naar dat treurige ogenblik weet ik zeker,dat wij allen Zijn
ongeziene hand kunnen pakken, die een ieder van ons helpt hier doorheen te
komen. Het kon zelfs in de vorm van een aanraking, of een droom of een visioen of
zelfs doormiddel van geruststellende woorden van een andere Sai-devotee of een
familielid geweest zijn. Wat het ook geweest mag zijn, ik kan slechts met het
grootste ontzag en verwondering terugdenken aan de grenzeloze Liefde en Genade
die ervoor gezorgd heeft, dat een ieder van Zijn devotees de schok overleefd heeft.
Gedurende die paar dagen nadat Swami was ´heengegaan´ hebben heel wat
gedachten door mijn hoofd gespeeld. Ik kon het gewoon niet aanvaarden, dat Swami
op zo´n manier was weggegaan. En dan ook nog lang voor de voorspelde tijd. Iedere
devotee die ik sprak hoopte op een wonder en er heerste een algemeen gevoel dat
Swami zou verrijzen. Maar al spoedig vervloog die hoop toen het lichaam in Zijn
Mahasamadhi,eeuwige rustplaats, ter ruste werd gelegd. Intussen zonden sommige
televisie-stations een verhaal in het nieuws uit als zou Swami aan een paar van Zijn
studenten gezegd hebben, dat Hij voor een periode van 40 dagen onbeschikbaar zou
zijn en daarna terug zou keren. Dit zou in een boek, Thapovanam, geschreven staan.
Ik schafte me onmiddellijk een exemplaar van dit boek aan en heb het letterlijk van
A tot Z doorgespit, maar ik heb er niets van dit alles in kunnen ontdekken. Al snel
kwamen devotees met allerlei theorieën aandragen,over hoe Swami de voorspelling
van 96 jaar leven al had vervuld. Ik vond verklaringen dat Swami mogelijk over
maanjaren had gesproken en niet over de gebruikelijke kalenderjaren. Het was een
redelijk overtuigende theorie waaraan iedereen zich kon vastklampen. Tenslotte
kan Swami het nooit mis hebben. Maar toen ik het zorgvuldig ging analyzeren , kon
ik zien, dat Swami in geen geval over maanjaren kon hebben gesproken. Ik vond een
paar van Swami´s eigen woorden, die me er van overtuigden, dat Hij dat ook niet
gedaan had. Het bleef dus een Mysterie.
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Als ik nu terugkijk en nadenk over die paar dagen begrijp ik dat mijn
gedachtengangen meer door emoties dan door het verstand werden gedreven. Maar
zelfs verstandelijke redenering kon niets uitrichten omdat Swami ook daaraan
voorbij is. Wat Swami ook doet het gaat altijd ons verstand te boven. Waarom dan
zulke vragen? Ik begreep dat alles wat ik moest doen gewoon ´zijn´ was. Met of
zonder lichaam, Swami is altijd met ons. Op een bepaalde manier had het
verdwijnen van het lichaam mij geholpen mijn eerste stapjes te doen om voorbij de
vorm te gaan en te proberen Hem in alles te zien. Misschien is dit wel de hele opzet
van dit drama om Zijn devotees boven de gehechtheid aan het lichaam uit te laten
stijgen. Zijn lichaam was alleen maar een projectie in Prasanthi Nilayam vanuit een
onbekend gebied bijwijze van hologram of te wel ´Maya´, als ik zo vrij mag zijn,
zodat het Goddelijke
met mensen kon verkeren. Zelfs de verdwijning daarvan kan alleen maar als
onbegrijpelijk beschouwd worden, zoals het zelf altijd is geweest!
De Mahashakti(Goddelijke Energie) trekt de mantel aan van Mayashakti
(denkbeeldige energie en zijn vormen) om het doel te verwezenlijken van
contact maken met en het beschermen van de mensheid.
Sathya Sai Spreekt, deel 1, hoofdstuk 30
Ik heb me in de denkbeeldige energie gehuld om in jullie midden te kunnen
komen, zoals de politie-agent, die dezelfde kleren draagt als de dief, zodat hij
toegang tot de dievenbende krijgt teneinde ze te kunnen betrappen en in te
rekenen! De Heer kan niet nederdalen met Zijn volle Goddelijke Energie, Hij
moet met verminderde luister en beperkte straling komen, zodat Hij het
voorwerp van Liefde en toegewijde dienstbaarheid kan worden.
-Sathya Sai Spreekt, deel 1, hoofdstuk 3
Dit boek gaat er niet over te proberen Swami te begrijpen en Zijn ondoorgrondelijke
manier van doen. Zelfs wijzen en vergevorderde zielen hebben dat geprobeerd en
zijn er niet in geslaagd de aard van Zijn werkelijkheid te doorgronden. Dus wie zou
ik dan zijn om dat te proberen? Maar waar ik zeker van ben is dat Swami´s woorden
nooit kunnen falen. Er kunnen evenmin veranderingen in Zijn Plan komen. Niet dat
het er wat toe doet, want Hij alleen weet wat het beste is voor deze wereld. De
wereld redden is echt Swami´s probleem. Wie ben ik dan om me er zorgen over te
maken? Als ik alleen maar Zijn leringen kan opvolgen en mezelf redden, zou dat een
probleem minder voor Hem zijn om Zich mee bezig te houden! Swami heeft al een
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rijkdom aan leringen achtergelaten in de meest eenvoudige taal, zodat zelfs de
gewoonste mensen de kern kunnen begrijpen om het toppunt van hun eigen
bestaan te bereiken, n.l. bevrijding. Wat valt er nog meer te onderrichten als en
wanneer Hij terugkomt?
Desondanks weerhoudt dit me er niet van te geloven, dat het nog geen tijd voor Hem
was om deze wereld te verlaten. Swami´s eigen verklaringen, die ik in ontelbare
redevoeringen heb aangetroffen, staven mijn geloof. Als het nog geen tijd voor Hem
was om weg te gaan, moet het ook waar zijn dat Hij terug zal komen. Ik heb veel Saidevotees gevonden, inclusief voormalige studenten van SSSIHL1, die hetzelfde geloof
delen.
Tot ongeveer eind Januari 2012 had ik nog geen plannen om hier over te schrijven,
totdat ik een plotselinge aandrang voelde om een artikel op te stellen over de
mogelijkheid van Swami´s wederverschijning. Ik sprak er met een bevriende Saidevotee over en hij moedigde me ook aan om te schrijven. Hij vertelde me een
prachtige droom die hij had gehad over Swami´s opstanding. Ik hoorde ook van een
paar andere devotees, die soortgelijke dromen over Swami´s ´wederkomst´hadden
gehad. Toen ik verder begon te zoeken kwamen er een paar verbazingwekkende
vingerwijzingen boven water. Ik voelde Zijn ongeziene hand aan het werk. De
manier waarop ik allerlei materiaal voor dit werk in handen kreeg kan niet minder
dan een wonder genoemd worden. Wat als een artikel begon werd zo uitgebreid dat
ik het een boek moest noemen!
Dit is geen poging om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het ging steeds meer
lijken op een akademisch onderzoek waarvan het onderliggende principe is ´Hij
heeft het zo gezegd, dus zal het ook zo gebeuren´. Je kunt het ook beschouwen als
een bescheiden poging om alle stukjes en beetjes van de informatie in een
definitieve vorm te gieten en het in een definitieve vorm aan de serieuze vrager aan
te bieden. Swami´s mysterie kan niet worden begrepen. Het beste wat we kunnen
doen is ons er in verdiepen. De enige zekerheid is dat wat Hij gezegd heeft ook gaat
gebeuren. Daar bestaat geen twijfel over. Maar alleen Hij weet hoe, aangezien er vele
mogelijkheden zijn. Over een paar jaar zullen we allemaal in staat zijn met
verwondering terug te kijken en vol bewondering zijn over hoe alles precies is
uitgekomen zoals Hij het had aangekondigd. Maar wat ik nu binnen mijn beperkte
menselijke vermogen overweeg zijn maar een paar van deze mogelijkheden. Zelfs al
1

Oud-studenten van het Sri Sathya Sai Instituut voot hoger onderwijs.
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is de hoofdbron van informatie Swami´s eigen redevoeringen geweest, heb ik toch
ook naar geloofwaardige informatie gezocht in enkele boeken over Hem. Andere
informatie waarover ik heb nagedacht bevat ervaringen van een paar belangrijke
devotees en Nadi-lezingen, waarin ik immens veel vertrouwen heb krachtens
persoonlijke ervaringen en profetieen, die deel uitmaken van enkele religieuze
geschriften. Maar bovenal heeft mijn eigen overtuiging inzake de woorden van mijn
Guru en God, Sri Sathya Sai Baba, tot dit boek geleid.
Mijn bedoeling kan over het algemeen begrepen worden door middel van
serieus en nauwgezet gadeslaan, en te trachten met kalme oplettendheid achter
de betekenis van elk woord en elke daad te komen.
- Sathya Sai Spreekt, deel 29, hoofdstuk 29
Dit is precies wat ik heb geprobeerd te doen. Ik heb serieus naar aanwijzingen in
Zijn redevoeringen gezocht en geprobeerd de betekenis van Zijn woorden met
geduld en oplettendheid te achterhalen. Ik wil de lezers er van verzekeren dat dit
geen nutteloze poging is van een verloren ziel, die wanhopig probeert zich te
verzoenen met het overlijden van zijn Guru. Ik zou jullie liever willen vragen dit te
beschouwen als de overtuiging van een trouwe discipel die Zijn Guru´s woorden
meer vertrouwt dan zijn eigen ogen.
De Genade die de stommen doet spreken
En de lammen de bergtop doet beklimmen
Wees de oorzaak van mijn ernstig werkstuk
Dat ik aan Uw Lotus-Voeten plaats.
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"MIJN WOORD ZAL NOOIT FALEN”
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HOOFDSTUK 1: Sprak Swami in Maan-jaren?
Nadat Swami Zijn lichaam had verlaten is de hele Sai-Broederschap op zoek gegaan
naar verklaringen voor Zijn vroegtijdige verdwijning. Swami kan het NOOIT mis
hebben. Wat Hij ook gezegd heeft ZAL plaats vinden. Dus is het natuurlijk toen Hij
op 85 jarige leeftijd(84 en 5 maanden om precies te zijn), veel eerder dan de
voorspelde leeftijd van 96 jaar, om aan te nemen, dat Hij gesproken heeft met
betrekking tot een ander kalender-systeem zoals de maan-kalender(of maan-jaren).
Toen ik hier voor het eest van hoorde was ik ook geneigd deze mogelijkheid aan te
nemen. Maar toen ik verschillende details inzag, inclusief Swami’s woorden over
Zijn tijd van leven, werd het duidelijk genoeg om volledig ervan overtuigd te raken,
dat Swami niet in termen van maan-jaren sprak. Als Hij niet in maan-jaren
gesproken had dan moest het wel waar zijn, dat Hij eerder was weggegaan dan
voorzegd. Als dat zo is, aangenomen dat Swami’s voorspelling uiteindelijk toch
vervuld zou worden, dan is het mogelijk, dat Hij terugkomt in dezelfde vorm. Dat is
in feite de denkwijze die mijn onderzoek in gang heeft gezet en uiteindelijk tot dit
boek geleid heeft.

De Maan-jaar-theorie
Veel Sai-devotees geloven, dat Swami over Zijn tijd van leven heeft gesproken met
betrekking tot de traditionele Hindu(of Indiase) maan-jaren. Ik vond de volgende
verklaring, die de ronde deed op het internet:
Hier is dan een discussie over Swami’s leeftijd toen Hij Zijn lichaam verliet.
In Zijn redevoering op 9 September, 1960 (Hoofdstuk 31 van Sathya Sai
Spreekt, deel 1) , zegt Swami:
Ik zal nog 59 jaren langer in deze menselijke vorm blijven en Ik zal beslist
het doel van deze Avatar bereiken; twijfel daar niet aan. Ik zal Mijn eigen tijd
nemen om Mijn Plan ten uitvoer te brengen wat jullie betreft. Ik kan me niet
haasten omdat jullie zo’n haast hebben. Ik kan soms wachten totdat ik alle
vliegen in een klap kan slaan; net als een machine niet gebruikt wordt om èèn
rijtuig te trekken, maar wacht totdat er voldoende te trekken valt
overeenkomstig zijn vermogen. Maar mijn woord zal nooit falen; het moet
gebeuren zoals Ik het wil.
Dat zou betekenen, dat Swami zijn lichaam op de leeftijd van 93 of 94 jaar zou
opgeven, omdat Hij op 23 November 1926 is geboren. Maar Hij gaf Zijn
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fysieke lichaam op 24 April, 2011 op(Pasen) om 7.40 uur, ‘s morgens op 84
jarige leeftijd.
Wat is de verklaring voor deze ogenschijnlijke discrepantie? Hier volgt een
mogelijke uitleg. Swami zou dus in maan-jaren en niet in zonne-jaren
gesproken kunnen hebben. Hier volgt een snelle berekening, volgens de op
het internet gevonden informatie. Swami heeft 30.833dagen geleefd. Maanmaanden tellen 27.21 dagen, en er zijn 12 maan-maanden in een maanjaar. Dus heeft Swami ongeveer 1133 maan-maanden geleefd, of te wel
94.4 maan-jaren. Dus in die zin was Hij 94 jaar toen Hij Zijn lichaam
verliet.
Laten we nu proberen de hierboven genoemde verklaring te ontleden. Zelfs als de
Hindu-kalender-maand meer dan 27.21 dagen bevat (uitleg volgt later), laten we
dan omwille van dit argument dit aantal voor onze berekening gebruiken. Als de
hierboven genoemde verklaring over Swami’s leeftijd ten tijde van Zijn vertrek uit
de lichamelijke vorm juist was geweest zou Hij in de boven vermeldde toespraak
gezegd hebben dat Hij 94 jaar zou worden. Als dat het geval was geweest kon
aangevoerd worden dat Swami 94 maan-jaren gelijk aan 84 standaard jaren
(volgens de wijdverspreide Gregoriaanse kalender) in Zijn lichaam heeft geleefd.
Maar wat Swami eigenlijk heeft gezegd is”Ik zal nog 59 jaren langer in deze
menselijke vorm blijven”. Dus die maan-jaar-berekening is feitelijk alleen van
toepassing op die 59 jaren en niet op het totaal van 94 jaar volgens de
bovengenoemde verklaring. Swami heeft deze verklaring op 9 September, 1960
uitgesproken. Swami verliet Zijn lichaam op 24 April, 2011. Tussen die twee data
was Swami gedurende 18.489 dagen in Zijn lichaam. Kom je dan op 59 maan-jaren?
Laten we dat even uitzoeken.
A. Aantal dagen per maan-jaar = 27.21 dagen x 12 maanden = 326.52 dagen. Dus
18.489 dagen opgeteld bij: 18.489 / 326.52 = 56.63 maan-jaren(ongeveer 57
jaar)
Zoals boven aangetoond telt deze periode niet meer dan 57 jaar. Dus wat moeten we
berekenen? Kwam Swami 2 jaren te kort op Zijn voorspelling?
Maar we zijn nog niet klaar. Precies een jaar later verklaarde Swami hetzelfde:
Jullie zullen er getuige van zijn dat Puttaparthi een Madhura Nagara
(geboorte-plaats van Krishna) wordt. Niemand kan deze ontwikkeling een halt
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toeroepen of vertragen. Ik zal jullie niet opgeven en niemand van jullie kan Mij
opgeven. Zelfs al zou je je geloof verliezen, dan zou je spijt krijgen en zeer snel
terugkomen naar dit toevluchtsoord, smekend om toegang. Ik zal nog 58 jaar
lang in dit lichaam zijn; daarvan heb Ik jullie al verzekerd. Jullie levens zijn
verweven met Mijn aardse loopbaan. Handel altijd in overeenstemming met dat
grote voorrecht.
- Sathya Sai Spreekt, deel 2, Prasanthi Nilayam, October 21, 1961
Zoals we in de bovengenoemde aanhaling zien heeft Swami op 21 October, 1961
verklaard, dat Hij nog 58 jaar lang in Zijn lichaam zou zijn.
B. Na zijn bovengenoemde verklaring is Swami nog 18.082 dagen in Zijn lichaam
gebleven. Als we zoals hier voor dezelfde Maan-jaar-berekening toepassen,
komt dit slechts op 55.4 maan-jaren. Nu hebben we al bijna 3 jaar te kort!
En dan bestaat er een nog uitgebreidere Hindu-kalender-maand van meer dan 27.21
dagen. Volgens die Hindu-kalender telt een maand 29 dagen, 12 uren en 44 minuten.
Als we dit getal toepassen op de bovengenoemde berekeningen, is er een aanzienlijk
verschil! 18.489 dagen (zie boven) zijn b.v. 52.2 jaren, een verschil van bijna 7 jaar
(van de 59 jaar in Swami´s verklaring).
De telling van 27.21 dagen in een maan-maand komt van het gebruik van knoopmaanden, dat is de periode waarin de maan naar dezelfde knoop in haar rondgang
terugkeert(knopen zijn de twee punten waar de rondgang van de maan die van de
aarde kruist). Gemiddeld duurt dat zo´n 27.21 dagen. Die komen overeen met de 27
nakshatras van de Hindu-kalender-maand maar niet met het aantal dagen in een
maand (dezelfde nakshatras kunnen zich binnen een bepaalde maand herhalen).
Hoe dan ook, zelfs als we dit getal van onze berekening gebruiken, voegt het niets
toe als gevolg van de in boven genoemde A en B berekeningen, die respectievelijk
een verschil aantonen van 2 en 3 jaar.
Het is dus overduidelijk dat Swami niet in maanjaren heeft gesproken.

Het geval van 100 jaar oude devotees
Een andere algemene reden voor het geloof, dat Swami maan-jaren gebruikte is dat
Hij verwees naar enkele lang levende devotees van Hem als ´honderd-jarigen´, ook
al waren ze dat helemaal niet. Bv. De grote Sri Ghandikota Subramahmanya Sastry,
beroemde Sanskriet-meester en een devotee van Swami aan wie de Sai Gayatri werd
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onthuld, ging in Swami op op 93 jarige leeftijd. Swami echter merkte tegen Sri
Sastry´s kleinkinderen op dat hun grootvader een maharishi(grote wijze) was die de
leeftijd van 100 jaar had bereikt (ondanks dat hij maar 93 was geworden). Swami
noemde ook nog een prominente devotee in een van Zijn redevoeringen, Seshagiri
Rao, die in zijn zeventiger1 jaren overleed, als iemand die honderd jaar was
geworden.
Dr. Padmanabhan´s vader, Seshagiri Rao, kwam hier op de leeftijd van 63 jaar
na zijn pensionering. Hij werd ook 100 jaar en had een vredig einde.
-Sathya Sai Spreekt.deel 36, hoofdstuk 20
In een andere toespraak had Hij het over dezelfde devotee`:
Voorheen was Seshagiri Rao in Prasanrthi Nilayam. Hij was een groot officier.
Hij bood gewoonlijk Aarati aan. Hij is 100 jaar geworden.
-Goddelijke toespraak, Prasanthi Nilayam, 22 Augustus, 2001
Als we deze gevallen (van Sri Sastry en Sri Rao) apart van elkaar overwegen, kunnen
we misschien geneigd zijn te geloven, dat Swami een ander kalender-systeem voor
Zijn berekeningen heeft gebruikt. Dat dit niet het geval is blijkt zonneklaar uit het
feit dat twee verschillende leeftijden met 100 jaar werden vergeleken. Buitendien
waar vinden we een kalender die meer dan 20 jaar verschil2 in haar cycli kan
opnemen, zoals in het geval van Sri Seshagiri Rao?
Onder de andere devotees die Swami in Zijn toespraken als 100 jarigen vermeld
heeft waren Sri Gopal Rao en Swami Karunyananda, beiden hebben eigenlijk meer
dan 100 jaar geleefd. Het is interessant om te noteren, dat Sri Gopal Rao 96 was,
toen Swami dit over hem zei. Vier jaar later in December 2007 op Sri Gopal Rao´s
echte 100ste verjaardag, vereerde Swami deze grote oude devotee met een
verjaardagsceremonie.
Om te begrijpen wat Swami nu echt bedoelde met de uitdrukking ´hij leefde 100
jaar´moeten we naar de context kijken waarin Hij die verklaringen deed. Daarvoor
hoeven we niet verder te kijken dan naar diezelfde bovengenoemde redevoering op
Zijn 78ste verjaardag waarin Hij zei,
Volgens een artikel op RadioSai zag Sashagiri Rao Swami voor het eerst in 1943, toen hij 58 jaar was. Een
andere bron vermeldt dat Sri Seshagiri Rao in 1961 overleden is. Hij moet dus zo´n 75 of 76 jaar oud geweest
zijn.
1

2

Tussen 100jaar in Swami´s beschrijvingen en de werkelijke leeftijd van Sri Seshagiri Rao.
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Ik wil jullie nog iets belangrijks zeggen. Hier in Prasanthi Nilayam worden alle
devotees, die hun leven aan Swami wijden 100 jaar. Kasturi kwam hier en
leefde een vol en rijk leven.
-Sathya Sai Spreekt, deel 36, hoofdstuk 20
We weten allemaal, dat Prof. Kasturi in Swami opging op de leeftijd van 90 jaar. Als
we de bovenstaande verklaringen nader bekijken kunnen we heel goed begrijpen
dat ´honderd jaar leven´slechts een uitdrukking was, die Swami gebruikte om aan te
geven dat de devotee een ´vervuld leven´had geleefd. Wat verwacht Swami van een
devotee, die 100 jaar oud wordt?
Met 100 jaar moet iemand meester zijn over de vijf werkende organen en de vijf
zintuigen en in God opgegaan zijn. De vijf werkende organen zijn: spreken,
lopen, uitwerpen(excrementen), voortplanten en eten. De vijf zintuigen zjjn
horen, aanraken, zien, proeven en ruiken.
-Gesprekken met Sathya Sai Baba, Dr. John Hislop, SSSBPT, blz. 42
Iedere devotee die een vervuld leven heeft geleefd en de bovengenoemde
verwachtingen van Swami heeft bereikt, ongeacht hun werkelijke leeftijd, Heeft in
absolute spirituele zin 100 jaar geleefd. Op veel plaatsen in India, vooral in de
dorpen, gebruiken de ouderen de uitdrukking ´´Moge je 100 jaar worden´om de
jongeren te zegenen. Het betekent alleen maar een lang en vol leven leiden. De
oorsprong van deze uitdrukking gaat terug tot de Vedische zegening ´Shatam Jeevat
´wat ´lang leven´betekent en de mantra´Jevam Sharadah Shatam´, een gebed voor
een lang leven. Het Sanskriet woord ´shatam´zou in numerologische zin het getal
100 bevatten, maar in een bepaalde context betekent het ook een lang leven. De
betekenis van de hele mantra is aldus,’moge de gelovige een lang, volledig, gezond
en tevreden leven leiden’. Ik zou graag de woorden willen gebruiken van Sri
Paramahamsa Prajnanananda van het Kriya Yoga-Instituut over de echte betekenis
van ‘Shatam Jeevat’, Een leeftijd van 100 jaar is een sybool van volheid. Het is niet
alleen maar een fysiek getal, symbolisch zegt het ons een leven van liefde en toewijding
te leiden. Als de 1 in het getal honderd afwezig is, dan hebben de 00 geen waarde. Zo
ook als God of liefde afwezig zijn, heeft het leven geen zin’1.
Deze devotees van Swami uit de begin-tijd, die zulke voorbeelden van liefde en
toewijding zijn, moeten in alle opzichten zo’n vol en compleet leven van ‘shatam’1

bron, www.kriya.org.
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jaren geleefd hebbben die zij op de een of andere manier volledig hebben gewijd aan
het dienen van de Lotus-Voeten.

Nog meer bewijs
Laten we de volgende woorden van Swami gesproken op Zijn 79ste verjaardag
bestuderen:
Vandaag is het alleen maar de verjaardag van dit lichaam. Zie ik er uit als een
79-jarige? Helemaal niet!!! Mensen krijgen op deze leeftijd zoveel kwalen. Hun
gehoor wordt minder, hun ogen krijgen staar, er vormen zich rimpels op het
voorhoofd. Wat Mij betreft werken alle organen volmaakt normaal. Jullie zullen
geen rimpels op Mijn voorhoofd zien. Niet alleen nu,maar ook op 80 of 90
jarige leeftijd zal Ik er net zo uitzien!!!
-Goddelijke toespraak, Prasanthi Nilayam, 79ste verjaardag, 24 November, 2004
Omdat Swami het had over ’79 jaar oud’op Zijn 79ste verjaardag, is het in ieder geval
zeker, dat Swami in termen van de gebruikelijke (Gregoriaanse) kalender sprak.
Neem a.u.b. ook nota van het noemen van 90 jaar in dezelfde toespraak, wat
duidelijk betekent, dat Hij van plan is langer dan de 90 reguliere kalenderjaren in
Zijn lichaam te blijven.

Swami’s biografen verklaren
De overleden Sri Ra.Ganapati was een heel intieme devotee van Bhagavan en een
diepzinnig geleerde van de geschriften in verscheidene talen. Hij heeft een biografie
in delen geschreven ‘Baba: Sathya Sai’geheten., die beschouwd wordt als een
schitterende bijdrage aan het leven van Bhagavan Sathya Sai Baba. Wat hier volgt is
een gebeurtenis die in een van de delen wordt vermeld:
Zijn (Swami’s) studenten hadden het voorrecht nog een unieke schepping
tijdens de zomercursus in Ootacamund mee te maken in Juni, 1979. Swami, die
verklaarde, dat Hij tot Zijn 96ste in dit lichaam zou blijven, kondigde aan dat
er nog achtien belangrijke instituten door Hem over geheel India zouden
worden gevestigd in de komende zesenveertig jaar[…]
- Baba: Sathya Sai, deel 2, Ra.Ganapati, blz. 85
Wat hier opgemerkt dient te worden is dat Swami niet alleen vermeldt dat Hij tot
Zijn 96ste zou blijven leven, maar ook dat Hij de overige 46 jaar aanwezig zou zijn.
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Swami was toentertijd 50 en daarom spreekt Hij over de ‘resterende 46 jaren’ van de
in totaal 96 jaar. Daar Hij het indirect over Zijn eigenlijke leeftijd van toen heeft
volgens de reguliere kalenderjaren, is het alleen maar logisch om aan te nemen, dat
de genoemde 96 en 46 jaren ook reguliere kalenderjaren zijn. Hij kan niet
tegelijkertijd twee verschillende kalenderjaren gebruikt hebben. Bovendien was
Swami na 1976 (tot 2011) nog maar 35 jaar in Zijn lichaam. Het is gewoon duidelijk
dat 35 standaard kalenderjaren niet gelijk zijn aan 46 jaren van welke kalender dan
ook1, laat staan een maan-jaar.
Misschien moet het meest overtuigende bewijs gezocht worden in de nagelaten
woorden van niemand minder dan wijlen de grote Prof. Kasturi, de beroemde
uitverkoren biograaf van het Goddelijke levensverhaal:
Baba heeft ons verzekerd, dat Hij in dit menselijk omhulsel zal blijven tot
voorbij het jaar 2020.
- Het leven van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Kasturi.N, 1971, blz. 235
Gelukkig voor ons heeft Swami, via Zijn meest onderscheiden boodschapper, Prof.
Kasturi, door een jaar i.p.v. een leeftijd te noemen, dit debat eens en voor al bezegeld
en daarbij geen ruimte gelaten voor een dubbele uitleg!

1

Dat zou een kalender met maar 23 dagen per maand of 276 dagen per jaar moeten zijn
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Hoofdstuk 2: Wat is Zijn Plan?
In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien, dat Swami niet in maan-jaren heeft
gesproken.

Heeft Swami Zijn Plan dan veranderd?
Dus wat is er gebeurd? Vanwaar deze discrepantie? Heeft Swami Zijn
oorspronkelijke Plan veranderd en heeft Hij besloten eerder te vertrekken?
Als deze vraag aan sommige devotees wordt gesteld zeggen ze zelfs:”Swami kan ten
allen tijde Zijn Plan veranderen”. Natuurlijk kan Hij dat! Hij is Avatar, Hij is God. Hij
is in staat alles te doen wat Hij wil. Maar wat ik niet kan begrijpen is de
hardnekkigheid waarmee de Avatar er van beschuldigd wordt de
‘vermoedelijke’ verandering in Zijn eigen Plan niet voorzien te hebben! En dat
ook nog na naar Zijn ontelbare beweringen van het tegendeel geluisterd te hebben?
Ook nog na die van de volgende categorie?
Mijn Woord zal nooit falen; het moet gebeuren zoals Ik het wil.
- Sathya Sai Spreekt, deel 1, hoofdstuk 31
Wat Ik wil moet plaatsvinden; wat Ik uitstippel moet lukken.
- Sathya Sai Spreekt, deel 12, hoofdstuk 38
Zodra Mijn Woord uitgaat, moet het ook zo gebeuren. Twijfel daar niet aan.
- Sathya Sai Spreekt, deel 1, hoofdstuk 16
Niemand kan Mijn koers veranderen en ook niet het kleinste beetje invloed
uitoefenen op Mijn handelwijze. Ik ben de Meester over alles.
- Sathya Sai Spreekt, deel 1, hoofdstuk 30
Elke stap in de loopbaan van de Avatar is voorbestemd.
- Goddelijke toespraak, 23 November, 1968
De Heer zal nooit van Zijn Woord afwijken.
- Sathya Sai Spreekt, deel 2, hoofdstuk 22
Mijn handelingen en bewegingen zullen nooit worden veranderd, wat men er
ook over mag zeggen.
- Sathya Sai Spreekt, deel 5, hoofdstuk 42
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Een paar veranderingen kunnen ten gevolge van de samenloop der
omstandigheden plaats vinden, maar die zijn niet permanent. Ik verander niet
van koers vanwege zulke gebeurtenissen.
- Sathya Sai Spreekt, deel 17, hoofdstuk 14
Alle bovenstaande verklaringen spreken voor zichzelf. Voor mij is de meest
bijzondere en gevoeligste van alle uitspraken: “Zodra Mijn Woord uitgaat, moet het
ook zo gebeuren”. Merk op, dat Hij het niet alleen maar liet bij te verklaren, dat Hij
wist wat er zou gebeuren, dat zou een gegeven zijn geweest. Hij ging daar echter aan
voorbij en verklaarde: “wat er ook uit komt, dat gebeurt ook!
Verandering van Plan? Alleen maar voor de nee-zeggers, hoor!

Dus, wat is Zijn Plan?
Alleen de Heer is zich bewust van het Plan, want het is Zijn Plan. Jullie zien
alleen maar een deel van het toneelstuk en daarom is het allemaal erg
verwarrend. Als het hele verhaal zich ontvouwd heeft, zullen jullie Zijn Plan pas
kunnen waarderen en niet eerder.
- Sathya Sai Spreekt, deel 1. hoofdstuk 30
Niemand kan vooruitlopen op of voorspellen wat Zijn plannen zijn. Swami heeft vele
malen gezegd, dat wij allen van Zijn onzekerheid moesten houden. Het enige wat
zeker is, is dat wat Hij ook gezegd heeft moet gebeuren. Hoe? Wanneer? Waar?... die
antwoorden liggen buiten het bereik van stervelingen. Alleen de tijd zal het mysterie
onthullen.
Houd van Mijn onzekerheid! Want het is geen vergissing. Het is Mijn bedoeling
en Wil. Bedenk dat er niets gebeurt buiten Mijn Wil. Wees stil. Wens niet eens te
begrijpen; vraag er niet eens om. Geef het begrijpen op. Geef de drang tot
begrijpen op.
- Sathyam Sivam, Sundaram, deel 3
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HOOFDSTUK 3: Swami spreekt over Zijn tijd van
leven op aarde
Bij verschillende gelegenheden heeft Swami over Zijn tijd van leven op aarde
gesproken. Soms waren het openbare verklaringen (in toespraken), en andere
tijdens prive-interviews, die later door devotees, die bij die interviews anwezig
waren, in boeken werden geschreven. Hieronder volgt een samenvatting die enkele
van deze gedocumenteerde uitspraken bevat uit Swami’s redevoeringen en boeken.
1. Ik zal nog 59 jaar in dit sterfelijk lichaam blijven en het doel van deze Avatar
bereiken, twijfel daar niet aan.
-Goddelijke toespraak, Prasanthi Nilayam, 29 September,1960
Volgens de bovengenoemde aanhaling zou Swami tot Zijn 93ste of 94de jaar
leven. 59 jaren langer vanaf 1960 zou het jaar 2019 zijn. In 2019 zou Swami’s
leeftijd dus 93 zijn. Na Zijn verjaardag op 23 November, 2019 zou Hij 94 zijn.
2. Ik zal nog 58 jaar in dit lichaam zijn; Dat heb Ik jullie al verzekerd.
-Goddelijke toespraak, Prasanthi Nilayam, 21 October, 1961
[Verwijst naar dezelfde leeftijd als de eerste aanhaling]
3. Niet alleen vandaag, maar tot Mijn 96ste zal ik zijn zoals nu.
- Sathya Sai Spreekt, deel 36, hoofdstuk 14
4. [Prof. Kasturi:] Baba heeft ons verzekerd dat Hij tot na het jaar 2020 in het
Menselijk omhulsel zal blijven.
- Het leven van Bhagavan Sri Sathya sai Baba, N. Kasturi, blz. 235
[In het jaar 2020 zou Swami 94 jaar oud zijn. Na Zijn verjaardag op 23
November zal Hij 95 jaar zijn.Omdat Prof. Kasturi het heeft over ‘voorbij het
jaar 2020’kunnen we aannemen dat dit wijst op een leeftijd van meer dan 95
jaar en daarom als overeenkomstig met aanhaling 3 beschouwd kan worden.]
5. Gast1:Dan zal Prema Sai niet veel werk meer te doen hebben! Swami heeft deze
wereld dan al tot vrede gebracht.
1

een devotee die samen met Dr. Hislop in de interwiew-kamer was.
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SAI: Dat duurt nog zo’n 40 jaar. Tegen die tijd zal de wereld vreedzaam zijn. Dat
is de Naam: Prema Sai. Alles zal Liefde, Liefde en nog eens Liefde zijn, overal
Liefde.
- Mijn Baba en ik, J.S. Hislop, blz. 189. uit een interview in December 1978
[Bovenvermeld gesprek geeft geen speciale aanwijzing over wanneer Swami
Zijn lichaam zou verlaten. Het geeft echter wel een aanduiding,dat de Prema
Sai Avatar er na 2018 zal zijn en dat de Sathya sai Avatar de wereld tegen die
tijd al vreedzaam gemaakt zal hebben. Dat stemt weer overeen met aanhaling
3.]
6. Er kwam iets vreemds uit dit interview naar voren. Baba zei tegen ons, dat hij
Tot Zijn 94ste zou blijven leven.
-Moderne Wonderen, Erlendur Haraldsson, blz. 46
7. Een van Baba’s voorspellingen laat ik aan de lezers over om te zijner tijd te
controleren. Hij heeft regelmatig herhaald, dat Hij 94 jaar zou worden.
- Moderne Wonderen, Erlendur Haraldsson, blz. 294
8. Dit lichaam zal 96 jaar worden en jong blijven.
- Gesprekken met Sathya Sai Baba, door J.S.Hislop, Verjaardags
Publicatie Co., San Diego, CA, 1978, blz. 83 [ genoemd interview is
alleen in deze editie gepubliceerd].
9. Zijn (Swami’s) uniiversitaire studenten hadden het voorrecht nog een unieke
Creatie te mogen zien tijdens de zomer-cursus in Ootacamund in Juni,1976.
Swami, die verklaarde dat Hij tot de leeftijd van 96 jaar in dit lichaam zou
blijven, vermeldde ook nog dat er nog 18 belangrijke instituten over heel India
door Hem zouden worden gevestigd tijdens de overige 46 jaar[….]
-Baba: Sathya Sai, deel 2, Ra.Ganapati, blz. 85
[Volgens bovengenoemde uitspraak zou Swami nog 46 jaar na Juni, 1976
leven. Dat wijst op een datum in 2022 (of eind 2021)]
Waar Swami’s leeftijd in sommige bovengenoemde uitspraken als 94 genoemd
wordt, heeft Swami bij enkele andere gelegenheden 96 jaar genoemd (voor Zijn
verdwijning van de aarde). Enkele profetieen over de Sathya Sai Avatar noemen
ook de leeftijd van 96 jaar.
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Laten we proberen de bovengenoemde uitlatingen te analyseren om Swami’s
voorspeld vertrek van deze aarde vast te stellen.
a. Uitlating 1 en 2 wijzen op een tijdsbestek tussen October 2019 en Augustus
2020.
b. Uitlating 3 en 8 zouden betekenen dat Swami Zijn lichaam zou verlaten op
elke tijd tussen December 2021 en November 2022.
c. Uitlatingen 4 en 5 kunnen beschouwd worden als overeenstemmend met
Uitspraak 3 en 8.
d. Uitspraak 6 en 7 duiden een tijdsbestek aan van December 2019 tot
2020.
e. Uitspraak 9 geeft een datum aan in het jaar 2022(of zelfs eind 2021) die ook
beschouwd kunnen worden als overeenkomend met uitlatingen 3 en 8.
Als we de analyses ’a’ en ‘d’ nemen, waarin de leeftijd van 94 jaar wordt genoemd en
we brengen ze met elkaar in verband, zouden we een tijdsbestek tussen December
2019 en Augustus 2020 krijgen. Vergeleken met analyze ‘b’ (‘c’ en ’e’als aansluitend
bij ‘b’ beschouwend), die verwijst naar 96 jaar, zien we een verschil in de orde van
15 tot 36 maanden. Met andere woorden , tussen de twee verschillende versies over
Swami’s tijd van leven, de ene waar Hij 94 noemt en de andere waar Hij 96 noemt zit
een verschil van tenminste 15 maanden.
[Minimum verschil uitsluitend tussen Augustus 2020 en December 2021 berekend
komt op 15 maanden. Maximum verschil berekend tussen de hele maand December
2019 en November 2022 komt op 36 maanden.]

Een mogelijke uitleg
Ik uit nooit een woord dat geen betekenis heeft[…]
-Het leven van Bhagavan sri Sathya Sai Baba, N. Kasturi, blz. 196
Is er een verklaring voor het bovengenoemde verschil tussen Swami’s twee
verschillende verklaringen? We kunnen er slechts naar gissen omdat Hij alleen weet
wat dat betekent. Het enige dat wij zeker weten is, dat Hij geen vergissingen maakt.
Wat Swami ook zegt moet gebeuren. Vanuit die hoek bekeken kunnen we een
conclusie trekken.
Aan de ene kant zegt Swami, dat Hij 94 jaar in Zijn lichaam blijft en aan de andere
kant geeft Hij aan, dat Hij ongeveer 96 wordt. Dus wat betekent dat nu? Zou het een
toespeling geweest zijn op het feit dat Hij ongeveer twee jaar ‘uit’ Zijn lichaam
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zou zijn? Dat zou heel wel een mogelijkheid kunnen zijn. Tja, Hij is op dit moment
‘uit’ Zijn lichaam, niet waar? Als we de ‘periode van verschil’ vastgesteld in mijn
voorgaande analyse, daaraan toevoegen, zou dat kunnen betekenen, dat Swami
misschien ‘terugkomt’ na 15 maanden en voor die 36 maanden van het verlaten
van Zijn Lichaam. Aangezien Swami Zijn lichaam verliet op 24 April, 2011, zou deze
periode tussen Juli 2012 en April 2014 kunnen liggen.
Vertrouw op Mijn wijsheid. Ik maak geen vergissingen.
- Sanathana Sarathi, Augustus, 1984.
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Hoofdstuk 4: Sai voorspelt de toekomst
Swami heeft heel veel gezegd over zichzelf en Zijn missie. Zoals we weten zijn veel
van Swami’s voorspellingen al uitgekomen. Maar sommige zullen in de nabije
toekomst gebeuren of hebben slechts ten dele al plaatsgevonden. Ik heb een
bescheiden poging ondernomen enkele daarvan te verzamelen en er een paar van
hier op te sommen. (Merk a.u.b. op dat deze hier alleen zijn aangeleverd om de
verzekering te vestigen, dat nog mooiere tijden in aantocht zijn ten tijde van de
Sathya Sai Avatar).
Ik zal de auto en het vliegtuig laten staan als Ik van de ene plaats naar de
andere ga, want de menigten die er omheen zouden dringen zijn te groot; Ik zal
me langs de hemel moeten voortbewegen; ja, dat zal ook gebeuren, geloof
Me.
-Sathya Sai Spreekt, deel 2, hoofdstuk 18
Geloof me, er komt een dag, dat jullie nauwelijks een klein rood stipje op grote
afstand van mijn kleren zullen zien en ook dat met grote moeite. Jullie zullen
Swami’s luister beseffen als Ik door de lucht van het ene eind naar het
andere loop.
- Thapovanam Sri Sathya Sai Satcharithra van
Jandhyala Venkateswara Sastry, hoofdstuk 11
Toen vroeger de Govardhanagiri door de kleine jongen omhoog getild werd,
beseften de gopis en de gopaalas dat Krishna de Heer was. Nu wordt er niet
een Govardhanagiri , maar een hele bergketen opgetild, dat zullen jullie
zien! Heb geduld, heb vertrouwen.
-Sathya Sai Spreekt, deel 3, hoofdstuk 11
[ In dit geval kan Swami een vergelijking gebruikt hebben om de enormiteit
van Zijn taak uit te leggen. Maar met Swami is alles mogelijk]
Nogmaals hoe bevoorrecht zijn jullie dat jullie er getuige van kunnen zijn,
hoe alle landen van de wereld eer betuigen aan Bharata(India); jullie
kunnen de aanbidding van Sathya Sai’s Naam over de hele wereld horen
weerklinken, zelfs als dit lichaam nog voor jullie bestaat. En weer zullen
jullie zeer spoedig getuige zijn van het herstel van Sanathana
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Dharma(het leiderschap van juist gedrag) in haar oorspronkelijke en
natuurlijke staat, Het Dharma zoals het is vastgelegd in de Vedas voor het
welzijn van alle volken van de wereld.
- Goddelijke toespraak, 17 Mei, 1968
Dit lichaam is aangenomen voor een bepaald doel: de vestiging van Dharma
en de lering van Dharma. Als dat doel is bereikt zal dit lichaam verdwijnen
,zoals de belletjes op het water.
- Sathya Sai Spreekt, deel 10, hoofdstuk 39
Zoals uit de bovengenoemde uitspraken blijkt, spreekt Swami duidelijk over de
prachtige wonderen die nog zullen komen terwijl Hij nog in de huidige vorm is.
Swami spreekt ook over hoe alle landen eer aan India zullen bewijzen, terwijl Zijn
lichaam nog steeds bestaat. Hij heeft het ook over het volledige herstel van
dharma nog voordat Zijn lichaam zal verdwijnen.
Waar Swami’s bovengenoemde verklaringen duidelijk de nog komende
gebeurtenissen gedurende Zijn leven aangeven, heeft Hij ook aanduidingen gegeven
van nog een heleboel meer prachtige dingen die tijdens de Sathya Sai Avatar zullen
komen. De hieronder gegeven uittreksels zijn afkomstig van Swami’s redevoeringen
en gedocumenteerde interviews. De originele uitspraken worden in een volgend
hoofdstuk aangevoerd: ‘Dageraad van de Sathya Sai GoudenEeuw’.
• De wereld zal al vredig zijn als Prema Sai komt.
• Swami zal een Gouden Eeuw inleiden die sneller komt dan iedereen verwacht.
Niemand kan zich de schoonheid van de Gouden Eeuw voorstellen. Het zal
mooier zijn dan de mooiste dromen.
• De verandering zal universeel zijn en op elke plek gebeuren.
• Sai Rashtra (natie) zal gevestigd worden en gezegend zijn inderdaad diegenen
die in staat zullen zijn de hemel op aarde te ervaren.
• Alle onrust zal spoedig van de aarde weggevaagd worden. Iedereen zal
geheiligde gevoelens ontwikkelen. Allen zullen van de Goddelijke
Gelukzaligheid genieten. De gehele natie zal spoedig vrede en geluk genieten.
Er zullen geen problemen of lijden meer zijn.
• De volken van alle landen zullen verenigd zijn.
• Swami’s Naam zal spoedig overal gevestigd blijken te zijn. Die zal iedere cm
van de wereld bestrijken.
• In de Sai-bijeenkomsten zullen er nauwelijks staanplaatsen voor de mensen
zijn.
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• Lidmaatschap van de Sai-organisatie zal in de toekomst van groot voordeel
zijn. Sai bijeenkomsten zullen zo veel mensen aantrekken, dat het misschien
niet eens mogelijk is om het algemene publiek onder te brengen. Alle
beschikbare plaatsen worden misschien alleen toegekend aan de mensen
binnen de Sai-organisatie.
• De hele wereld zal tot Sai-organisatie omgevormd worden en Sathya Sai zal in
ieders hart een plaats krijgen.
• Alle landen zullen eer betonen aan India. India zal in alle opzichten de leider
van de wereld worden: spiritueel, cultureel, sociaal, politiek en economisch.
• In de komende dagen zal de hele wereld de drang voelen naar Prasanthi
Nilayam te gaan.
We zullen er allen getuige van zijn, dat Puttaparthi een Madhura Nagara (de
geboorteplaats van Krishna) wordt. Overal zal op alle wereldkaarten Puttaparthi als
een belangrijke locatie worden aangegeven.
[Verwijs a.u.b. naar hoofdstuk 9 ‘Dageraad van de Sathya Sai Gouden Eeuw’ voor de
oorspronkelijke uitspraken].

We hebben geen reden tot twijfel
Prof.Kasturi verklaart in Sathyam Shivam Sundaram (deel 4) , hoe het kleine dorpje,
Puttaparthi genaamd, door Arnold Schulman eens beschreven als ‘nauwelijks vijf
minuten van het stenen tijdperk verwijderd’, omgevormd werd tot een prachtige
spirituele hemel alleen maar door de Goddelijke Wil. Toen Swami nog maar 17 jaar
was, vertrouwde Hij een van de priesters, Lakshmiah geheten, toe, dat de mensen in
grote getale naar Puttaparthi zouden komen voor Zijn Darshan. Lakshmiah kon zijn
oren niet geloven, omdat zo iets niet mogelijk leek te zijn in die tijd. Maar toen de
jaren verstreken en hele menigten zich daar in grote getale begonnen te verzamelen,
moest Lakshmiah zich tevreden stellen met op grote afstand een glimp op te vangen
van de Heer. Toen geloofde hij het pas!
Swami verklaarde op Zijn 65ste verjaardag, dat Hij een super-de-lux gespecialiseerd
hospitaal zou bouwen om gratis medische zorg te leveren en dat het binnen een jaar
voor de eerste hart-operatie gereed zou zijn. Experts spotten er mee en zeiden dat
zo iets niet kon. Enkelen van Baghavan´s eigen administratieve staf vroegen zich af
waar de fondsen vandaan moesten komen om zo´n mammoet-onderneming in stand
te houden. Dr. Keith Critchlow, een uitstekende architect die het hospitaal had
ontworpen, had ook zo zijn twijfels. ‘Zelfs in een zeer technisch vergevorderd land
als de USA zou een super-gespecialiseerd hospitaal van deze soort niet in minder
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dan zeven jaar gebouwd kunnen worden. Hoe kon Swami dan zo iets in zes
maanden bouwen’? vroeg hij zich af1. Ondanks alle twijfels werd het hospital,
overeenkomstig de Goddelijke wil, in dat volgende jaar ingewijd ter gelegenheid van
Zijn 66ste verjaardag en er werden niet minder dan vier open hart operaties
verricht! Zelfs na het horen van zoveel verhalen over wonderbaarlijke
gebeurtenissen, hebben we nog de neiging er aan te twijfelen. In feite moet de stand
van zaken zo hoog oplopen, dat de Heer zelf zal moeten uitleggen, dat Zijn
beweringen geen sterke of overdreven verhalen zijn.
Belichamingen van Goddelijke Liefde, beschouw hetgeen Ik ga zeggen niet als
een overdrijving. Er is niet het geringste zelfbelang in Mij.
- Sathya Sai Spreekt, deel 23, hoofdstuk 34
De Sai Sage heeft ons laten zien, dat dingen, die eens onbegrijpelijk leken, later op
geheimzinnige wijze tot stand kwamen als een kleine weergave van Zijn Goddelijke
Wil. Mensen die getwijfeld hadden zouden later diezelfde dingen als slechts
incidenteel noemen voor Zijn Missie; geschonken als een glimp van Zijn Luister. De
meesten van hen vergeten dat zij eens hun eigen achterdocht hadden ten aanzien
van de lofwaardigheid van zulke dingen. Zij die het zich herinneren worden
beschaamd en berouwen hun onwetendheid door aan de Avatar te twijfelen.
Als Swami zegt dat iets zal gebeuren gebeurt het ook. Het heeft geen zin hieraan te
twijfelen. Laat ons tot Hem bidden om ons de wijsheid en het
onderscheidingsvermogen te schenken om de zekerheid in ons op te nemen dat
zulke geweldige dingen zijn voorbestemd om zichtbaar te worden met de almacht
van de Sri Sathya Sai Avatar, en om gezamenlijk de majesteit van Zijn Luister te
overpeinzen!

1

uit Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra door Jandhyala Venkateswara Sastry
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DEEL 2
De nieuwe Komst
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Hoofdstuk 5: Vingerwijzingen voor Zijn op handen
zijnde Wederkomst
Swami heeft verklaard dat er een nieuw tijdperk van Liefde en Vrede op deze aarde
zal komen, dat Hij de ‘Gouden eeuw’noemde en die nog tijdens Zijn leven zal komen.
Velen aarzelen te geloven, dat de dingen er beter op zullen worden, dat het
leven gelukkig en vol vreugde zal zijn voor allen en dat de gouden Eeuw zal
terugkeren. Laat me jullie verzekeren, dat deze belichaming van Dharma,
of te wel het Goddelijk Lichaam, niet voor niets is gekomen. Het zal er in
slagen de crisis af te wenden, die over de mensheid is gekomen.
- Baba in 1968, Sai Baba, de Heilige en de Psychiater, blz. 91
[Bekijk a.u.b. het hoofdstuk “Dageraad van de Sathya Sai-Gouden Eeuw” voor
meer uitspraken van Swami over de komende Gouden Eeuw]
Swami heeft uitvoerig over de Gouden Eeuw gesproken in vele redevoeringen en
tijdens interviews. Hij heeft ook enige verbazingwekkende bijzonderheden onthuld
over de in aantocht zijnde Gouden Eeuw aan Zijn naaste devotees. Een Britse Saidevotee, Lucas Rally, heeft een aantal van Swami’s boodschappen verzameld in een
boek;”Sai-Boodschappen voor U en mij” dat in vier delen is gepubliceerd. Een van die
boodschappen zegt:
De komst van de Gouden Eeuw zal aangekondigd worden door een nieuwe
komst als ook door enige omwentelingen, voldoende om het huidige zo
overheersende kwaad uit te roeien.
- Sai Boodschappen voor U en mij, deel 2, Lucas Ralli, 1988, blz. 70
Tot op heden hebben alle boeken, die verwezen naar de bovenstaande verklaring,
de “nieuwe Komst” opgevat als de komst van Prema Sai. Maar met Swami’s eerder
dan verwachte vertrek uit Zijn lichaam, krijgt de bovenstaande verklaring een
nieuwe betekenis. Gaf Swami daarmee een vingerwijzing naar Zijn “hernieuwde
komst” in precies dezelfde vorm als Sathya Sai Baba? Vooral omdat Hij vermeldde
dat de Gouden Eeuw gedurende de Sathya Sai Avatar zelf zou komen? Volgens mij
kan in dit tijdperk van alom aanwezig kwaad en disharmonie, alleen een wonder
van een dergelijke grote omvang het kwaad uitroeien en de aandacht van de mensen
weer op God vestigen.
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Prof. Gokak was een vooraanstaande Indiase dichter, professor en vice-rector
magnificus van het Sri Sathya Sai Instituut voor Hogere Opleidingen. Hij heeft heel
wat persoonlijke ontvangsten van Swami gehad en verscheidene boeken over Hem
geschreven. In zijn boek”Bhagavan Sri Sathya Sai Baba”, geeft hij aan, dat er een
bepaald moment in de loopbaan van de Sathya Sai Avatar zal zijn dat hij “het Uur
van God” noemt (blz. 54). Zou dat bepaalde ogenblik de terugkomst van de Sathya
Sai vorm kunnen zijn? Swami heeft ook aangegeven, dat de Gouden Eeuw door een
gebeurtenis (of een reeks van gebeurtenissen) zal worden veroorzaakt, die de
aandacht van de wereld op Zijn Goddelijkheid zal vestigen.
De dag van het ontwaken is niet ver meer en als die komt zal er een
openbaring van de ware macht van God zijn ,een manifestatie van de
alomtegenwoordigheid van de Heer. Dat zal het teken zijn van een grote
vooruitgang en de uitroeiing van diegenen die niet gereed zijn de uitdaging van
dit ogenblik te aanvaarden.
- Sri Sathya Sai Baba en de toekomst van de mensheid, S.P.Ruhela, blz. 223

Een wonder dat komt
Voor Hij Zijn lichaam op 24 April, 2011, verliet, gaf Bhagavan drie inspirerende
boodschappen door aan Seema Dewan, een devotee, die in Canton, Ohio, USA,
woont. Seema Dewan is een bekende naam voor vele devotees omdat haar boeken
in de hele Sai-gemeenschap beroemd zijn. In Augustus 1990 heeft Swami Seema
Dewan gevraagd al haar innerlijke gesprekken met Hem te registreren, omdat ze op
een dag de mensheid ten goede zouden komen. Zo begon ze haar eerste boek “Sai
Darshan” te schrijven (uitgegeven door het Sri Sathya Sai Publicatie Fonds te
Puttaparthi.) . Gedurende de maand September 1997, zegende Baba het boek
gedurende Darshan elf keer en strooide er twee keer vibhuthi overheen. Net als haar
boek “Sai Darshan , zijn die boodschappen die Hij haar doorgaf even voor Hij stierf,
een enorme bron van troost en inspiratie voor vele Sai-devotees overal ter wereld
geweest. Met haar eigen woorden1:
Hij (Swami) zei mij hier over dat deze drie boodschappen, “Alleen omwille van
jullie”, Älles is mogelijk”, en Een wonder dat komt”zouden in verband met Zijn
gezondheid de laatste zijn dat zij altijd een troostend middel in de handen
alle uittreksels van de door Seema Dewan ontvangen boodschappen zijn van de
saidivineinspirations.blogspot.com afkomstig.

1
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van Zijn devotees zouden zijn. Hij gaf me ook de opdracht Ted en Jodi1 te
vragen en video van Zijn derde boodschap te maken.
De boodschap Ëen wonder dat komt”werd door Seema Dewan ontvangen op 23
April, 2011 een Dag voordat Swami Zijn lichaam verliet. In die boodschap zegt
Swami (alleen beschikbaar van uittreksels):
Er komt een wonder, mijn geliefden…Ik alleen weet daar alles van. Als jullie de
komende dagen kunnen wachten en jullie flink houden, als jullie net kunnen
volhouden…een beetje langer dan jullie denken, dat jullie kunnen, dan staan
jullie op het punt iets te zien en getuige te zijn van wat Ik zal ontvouwen … voor
jullie om te leven…Een wonder dat komt. Jullie hebben ervoor gebeden.
Seema Dewan zegt over deze boodschap (waarvan slechts een uittreksel
beschikbaar is):
Hij kwam toen op Zaterdagmorgen met de boodschap, ‘Een wonder…dat komt”.
Hij gaf het me op de vroege ochtend, maar stond me niet eerder toe het te delen
voor 9 uur. Hij beloofde me dat er een Gouden Eeuw in aantocht was. En
natuurlijk dacht ik op dat moment dat Hij weer in Zijn lichaam zou
terugkeren. Swami legt de dingen nooit erg duidelijk uit, maar zorgt
ervoor dat Zijn werk gedaan wordt.
Zoals Seema Dewan zelf bekende dacht zij toen ook, dat Swami zichzelf zou genezen
en terugkeren. Iedereen, die toen de boodschap las, zou hetzelfde gedacht hebben,
omdat Swami had gezegd, dat er een wonder zou komen. Maar toch verliet Hij de
volgende dag Zijn lichaam. Wat was dan het wonder waar Swami naar verwees?
Een dag nadat Swami Zijn lichaam had verlaten gaf Hij haar nog een boodschap(op
25 April,2011): ‘Ik ben nergens heen gegaan”(verstrekt uittreksel).
[…] De toegewijde harten met een zuivere geest en een liefdevol hart zullen Mij
van tijd tot tijd aanroepen. Zij alleen zullen Mij door de kracht van hun
zuiverheid weer zichtbaar maken voor de wereld en Ik zal komen met
mijn handen vol. Jullie moeten in Mijn Woord geloven, want wat Ik ook zeg zal
Ted Henry is een gepensioneerde televisie –journalist en al een oude Sai-devotee uit Cleveland, Ohio. Hij en
zij vrouw, Jody, hebben veel video-interviews met Sai-devotees gemaakt. Deze Videos zijn beschikbaar op hun
website souljourns.net. Video versies van de door Seema Dewan ontvangen boodschappen, zijn ook
beschikbaar op hun website.

1
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nooit verloren gaan. Wat Ik ook zeg zal bewaarheid worden. Wees Mij altijd
indachtig, weet dat Ik altijd voor jullie ben. Bevrijd jezelf van verdriet en
wacht op Mijn wederkomst.
In deze boodschap verklaart Swami, dat Hij andermaal zichtbaar zal zijn voor de
wereld. Het zou uitgelegd kunnen worden als de komst van Prema Sai. Maar
waarom zou Hij dan de uitdrukking “zichtbaar voor de wereld”gebruiken om Zijn
terugkeer te beschrijven? (In een volgend hoofdstuk ‘Een visioen in de lucht?” zullen
we er meer op ingaan). Alleen als we dit hoofdstuk in verband brengen met het
vorige(‘Een wonder dat komt”) , krijgen we een aanwijzing over het aankomende
wonder. Het wonder waar Hij over sprak kan geen aankondiging zijn van de komst
van Prema Sai, omdat dat al verwacht wordt en er ook op gewacht wordt. Om
dezelfde reden kan de verzekering “jullie moeten Mijn Woord geloven, want wat Ik
ook zeg gaat nooit verloren”en “Wat ik ook zeg wordt waarheid” kan ook niet
omschreven worden als de komst van Prema Sai. Het was de vorm van Sathya Sai,
die eerder “wegging”dan verwacht. Daarom zou de op de juiste tijd gegeven
verzekering betrekking gehad hebben op de terugkeer van dezelfde vorm van
Sathya Sai Baba. Maar omdat Swami echter gevraagd heeft ‘Het een beetje langer uit
te houden dan jullie denken dat jullie kunnen”, kan er geen sprake zijn van een snelle
terugkeer. En dit bevestigt de vele andere aanwijzingen, die in dit boek aangeboden
worden over zijn op handen zijnde terugkeer1.

Dromen van Devotees
Een droom over Swami kan alleen maar plaatsvinden door Zijn Wil. Die is echt en
brengt een duidelijke boodschap over aan de betreffende devotee.
Swami die in dromen verschijnt is iets heel bijzonders […] Dromen zijn een
weerspiegeling, een reactie en een weerklank van wat in je is. Maar dat is niet
van toepassing op de droom waarin Swami verschijnt. Swami komt alleen maar
in dromen als Hij het wil, en niet als jij het wil.
- Sathya Sai Spreekt, deel 31, hoofdstuk 44

1

Deze interpretaties zijn van de auteur.
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Dromen die door Mij gewild zijn zijn erg helder en laten geen ruimte voor
verwarring of twijfel. Ik kom bij je en deel mede wat Ik wil op de meest
rechtstreekse manier.
- Sathya Sai Spreekt, deel 31, hoofdstuk 44
Een paar maanden nadat Swami Zijn lichaam had verlaten, had Narasimhamurthi1
een droom (uittreksel verstrekt) :
Maak het gebouw op de heuveltop klaar voor Mijn verblijf voordat ik op deze
GuruPurnima dag(15 Juli, 2011) aan kom. Op GuruPurnima dag zal Ik er Mijn
intrek nemen en er permanent blijven. Van hieruit zal Ik naar verschillende
plaatsen gaan en terugkomen. Maar Ik zal hier permanent verblijven.
Swami gaat verder met te zeggen, dat Hij daar ook zichtbaar zal zijn.
Toen zei Swami:’Ik zal daar komen en daar ook zichtbaar zijn’.
Sri Narasimhamurthi gaat verder in op zijn droom:
Voor wie Hij wel of niet zichtbaar zal zijn hangt van Zijn eigen Wil af. Er was
een tijd dat Hij algemeen Darshan gaf, of iemand het nu verdiende of niet. Die
kans hield op 24 April, 2011 op. Diegenen van ons, die Zijn Darshan
verdienen zullen die krijgen, kunnen Hem lichamelijk zien ook als Hij dat
wil. Omdat geen van Zijn woorden gedurende mijn omgang met Hem in de
voorbije 46 jaar of daaromtrent, ooit onwaar zijn geweest. Ik ben er dan
ook heel heel zeker van dat wij Hem vandaag of morgen zullen zien.
Wijlen Dr. K. Hanumanthappa, voormalig vice-voorzitter van deSri Sathya Sai
Universiteit heeft in zijn boek”Sri Sathya Sai Baba A Yugavatar” uitvoerig over zijn
droom geschreven waarin Swami hem de toekomst van Puttaparthi liet zien. In het
hoofdstuk “Toekomst-Visioen van Puttaparthi”, verklaart Dr. K. Hanumanthappa (blz.
165-167):
In mijn droom begon Swami mij op een dag uit te leggen hoe Puttaparthi er in
de toekomst uit zou zien. Hij nam me mee naar een wat hoger gelegen plaats, en
van daar uit begon Hij me de allerbelangrijkste ontwikkelingen te laten zien.
Een van de meest opvallende dingen die ik zag was dat Swami Zijn verblijf had
verplaatst van de huidige Prasanthi Mandir naar een paleisachtig gebouw op
1

schrijver van “Sathyam Sivam Sundaram”, de officiële biografie van Sri Sathya Sai Baba(delen 5 en 6).
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een heuvel tegenover de Chitravathi rivier. Er was een grote muur om het
terrein gebouwd, die de hele heuvel omving[…] Het hele terrein werd beschermd
door militairen met wapens.
Een paar belangrijke punten uit die droom:
• Devotees uit vershillende landen hebben wijken rond Puttaparthi gebouwd.
Swami zou van de heuvel af komen en Zichzelf in veelvoudige vormen
opsplitsen en tegelijk naar die wijken gaan om Darshan te geven.
• Swami zou zich met honderden Babas vermenigvuldigen en naar ieder
centrum in ieder land gaan om Darshan te geven.
• Puttaparthi was uitgegroeid tot een heel levendige en welvarende stad, zo
groot als New York City met de allermodernste faciliteiten.
• Slechts een paar uitgekozen devotees zullen toegang hebben om Swami te
ontmoeten.
• Het zal in de toekomst heel moeilijk worden voor de devotees om ook maar
een glimp van Swami op te vangen.
Dr. K. Hanumanthappa was een vooraanstaand geleerde en heeft zo veel prachtige
ervaringen met Swami gehad. In het genoemde boek heeft hij uitgelegd hoe Swami
hem doormiddel van dromen in verschillende voorvallen in zijn leven geleid heeft.
Eigenlijk bevestigt Swami zelf de authenticiteit van deze dromen (blz. 8). Het is ook
interessant op te merken, dat Swami dit boek zelf heeft gelanceerd op 7 Maart,
2008, Mahashivarathri. Al deze toekomst-visioenen zouden schitterend passen in
het gebeuren rond Swami’s terugkomst. Voor Swami’s fysieke heengaan konden de
devotees zich zulke toekomstige gebeurtenissen gemakkelijk voorstellen, maar zou
dat betekenen dat deze dromen dan nu als louter fantasieen beschouwd zouden
moeten worden? Swami’s dromen zijn geen verlengstukken van de verbeelding van
devotees zoals Hijzelf verklaart:
Als Ik in een droom verschijn is dat om iets mee te delen aan die persoon. Het is
niet zo maar een droom, zoals we die in het algemeen kennen. Beschouw deze
gebeurtenissen, die je in je droom ervaart, niet als verlengstukken van je
eigen verbeelding.
- Sathyam Sivam sundram, deel 4, blz. 100
Met Swami’s Genade ben ik zo bevoorrecht geweest te mogen luisteren naar vele
devotees, die hetzelfde geloof met mij delen over Swami’s terugkeer. Ofschoon
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sommigen van hen niet geloven, dat Swami zoals voorheen zal blijven, denken ze
wel, dat er wonderen van grote omvang zullen komen en Zijn “verschijningen”of
“visioenen”aan grote massas op vele plaatsen in de wereld. Een paar devotees
hebben zelfs dromen gehad over Swami’s herrijzenis.
Een van de meest onthullende dromen over Swami’s terugkeer, die ik ben tegen
gekomen is die van Sri Jairo Borjas. Jairo komt uit Venezuela en is al sinds 1988 een
devotee van Swami. Hij is een actieve devotee geweest in Orlando, Columbia, Mexico
en Venezolaanse Sai-Centra en bekleedde verschillende posities in de Sai
Organisatie. Hij is verschillende keren naar Prasanthi Nilayam gereisd. Van 1997 –
1998 verbleef hij een jaar lang in de Ashram op instructies van Swami zelf tijdens
interviews. Tegenwoordig woont hij in Bogota, Colombia.
Op 29 April, 2012 had hij een prachtige droom waarin Swami hem opdroeg het
woord te verspreiden onder de mede-Sai devotees, dat een uitzonderlijk moment in
de geschiedenis van de mensheid naderbij komt! Wat hier volgt is een uittreksel van
de vertalde versie van Zijn oorspronkelijke verhaal in het Spaans.:
Voor ik afgelopen nacht thuis kwam begon ik Swami’s stem te voelen, die me
zei voorbereid te zijn op wat er zou gebeuren. De stem bleef me maar
vragen:”Ben je er klaar voor”?,”Ben je er klaar voor”?. Toen werd het steeds
sterker en in eerste instantie maakte me dat angstig. Ik wilde niet thuiskomen
want ik wist niet hoe ik die vraag moest beantwoorden. Daarom begon ik
maar de Gayatri mantra te zingen, terwijl ik Swami zei, dat ik , als Zijn zoon, al
Zijn liefde en bescherming waard was en dat ik te allen tijde klaar voor Hem
stond en dat mijn geloof in Hem als mijn geliefde Vader en God me altijd zou
beschermen. Maar de stem werd desondanks steeds sterker en sterker en
toen raakte ik ervan overtuigd, dat het bedoeld was om me op iets groots en
buitengewoons voor te bereiden.
Nadat ik thuisgekomen was begon ik te werken, wat ik gewoonlijk doe voor
het slapen gaan. Maar omdat ik zo moe was kon ik niet langer doorgaan en
viel in slaap nog steeds de Gayatri mantra zingend. Swami kwam bij me in
zo’n levendige droom. In de droom was ik samen met mijn studenten van het
Spirituele Sai Onderwijs, waaronder een, die Narada heette, waarvan Swami
had gezegd dat hij eigenlijk een afstammeling was van de grote Wijze. Toen
kwam Swami naar ons toe terwijl Hij met Zijn hand wuifde,en er
buitengewoon mooi en jong uitzag. Hij gaf ons Padanamaskar, (het aanraken
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van de Lotus-Voeten van de Heer), en het was een ervaring van zo’n
buitengewone diepte, dat ik het gevoel had dat Hij daar echt voor ons stond.
Zo echt dat ik er een eed op kon doen dat ik Zijn fysieke lichaam ervoer.
Swami zei me dat Hij inderdaad nog leefde en Zijn lichaam niet had verlaten.
Tranen van vreugde stroomden uit mijn ogen toen Hij me aanraakte en
omarmde.
Toen nam Swami mijn hand en nam me mee naar de interview-kamer. Nadat
we binnen waren vroeg Hij mij:”Ben je er klaar voor”? En zei:”Het is tijd, Ik
heb je nodig. Doe gewillig wat Ik zeg”. Ik was in zo’n gelukzalige staat als ik
nog nooit eerder had meegemaakt, gewoon iets dat iedere beschrijving te
boven gaat. Ik zei tgwen Swami:”Mijn lichaam is Uw lichaam, mijn geest is Uw
geest, ik geef me volledig aan U over.”. Mijn armen uitspreidend zei ik Hem
dat ze de Zijne waren en ook mijn lichaam dat Hij naar believen kon
gebruiken. Ik smeekte Hem me nooit meer uit die staat van bewustzijn te
halen, waarin ik geen onderscheid zag tussen mijn Swami en mezelf. Ik wilde
niet weer gaan slapen zonder dat voortdurende besef van die werkelijkheid,
gewoon die staat van vervulling en gelukzaligheid vast houden. Hij zi tegen
mij:”Ik heb je nodig, Mijn lieve Zoon, om een paar dingen voor me te doen”.Ik zei
dus . ja, en vroeg Hem alleen om me duidelijkheid te geven over wat Zijn Wil
was. Hij gaf me toen een glimlach, die me vervulde met zo’n stralend licht, dat
het mijn hele wezen vervulde.
Daarna nam Hij me mee naar het huis-altaar van mijn zuster, Coro,…Daar was
een kleedje waarop Coro mediteert…Toen we daar binnen kwamen werd
Swami Heer Rama zelf en zei me dat deze plek vol was van de Naam van God
en ook de Liefde van God. Hij zei me dat Coro altijd Zijn naam reciteerde en
altijd aan Hem dacht. Terwijl Hij zich rond het altaar bewoog, begon Hij in
extase een soort Tandava te dansen, terwijl de tranen van vreugde uit Zijn
ogen stroomden en Hij schitterde in een glanzend licht , gelukzaligheid
uitdelend. Intussen zei Hij mij:”De naam van Heer Rama doordrenkt hier alles,
Coro is een groot devotee, en zij is zeer geliefd en wordt gekoesterd”. In die
staat van vreugde veranderde Hij aan het einde van de dans weer in Baba en
zei:”Ik ben God en bovendien ben Ik alle namen en vormen”.
We waren terug in de interview-kamer. Baba legde uit, dat devotees met een
zuiver hart maken dat het Goddelijke zich openbaart als de Goddelijke Naam
wordt gereciteerd, en Coro, is zo’n devotee die helemaal op God is
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geconcentreerd, voortdurend Zijn Naam reciterend. Met tranen van vreugde
in Zijn ogen. zeggend:”dit soort devotee raakt me”…Zei Hij me dat alle
devotees dat zouden moeten doen. Toen zei Hij met grote nadruk tegen
mij, dat we op het punt staan getuige te zijn van een uitzonderlijk
moment in de geschiedenis der mensheid, dat het heel spoedig komt en
dat Zijn kracht en luister zich op een manier zullen openbaren zoals we
nog nooit hebben gezien of ons voorgesteld hebben. Die tijd is nu heel
nabij…
Swami zei tegen mij:”Mijn devotees moeten uit de droom wakker worden. Ik
ben het lichaam niet, of die of die vorm van God, maar alle namen en alle
vormen. Hoe kan de eeuwige en onmetelijke God beperkt worden tot een
gestalte? Hoe kan men zeggen dat Ik een staat van gelukzaligheid heb bereikt of
dat Ik in Samadhi of Mahasamadhi ben, waar Ik als God altijd in gelukzaligheid
ben, in feite ben Ik gelukzaligheid zelf? Als Ik ben waar jullie altijd naar gezocht
hebben, ben ik de bron zelve van alle geluk en gelukzaligheid”.
O, devotees, word wakker, word wakker, word toch wakker… de tijd
waarop de grote Wijzen en Sidhas eonen lang gewacht hebben…komt snel
naderbij. Besef Wie Ik ben, Mijn Werkelijkheid van die
Alomtegenwoordigheid, die Grootsheid en Majesteit en bereid jullie voor
op een buitengewone gebeurtenis, die op het punt staat zich te
ontvouwen…WAARIN IK TERUG KOM OP EEN MANIER, DIE JULLIE JE MET
GEEN MOGELIJKHEID KUNNEN VOORSTELLEN. Vertrouw Mij, geloof me
helemaal en geef je aan Mij over. Zeer spoedig zullen allen Mijn Luister en
Grootsheid beseffen”.
“Nu moet je de wereld rond gaan en Mijn boodschap verspreiden. Zeg aan allen
er op voorbereid te zijn. Dit is een geweldige tijd, een grootse gelegenheid, iets
buitengewoons in de geschiedenis der mensheid staat op het punt plaats te
vinden”. Swami beeindigde Zijn woorden en zei me vaarwel; Ik luisterde met
mijn ogen vol tranen en smeekte Hem niet weg te gaan, me niet achter te
laten in deze wereld van illusie. Ik smeekte hem mijn geest altijd op het
eeuwige gericht te houden en zorg te dragen voor de wereldlijke zaken,
omdat mijn handen altijd gebruikt zouden worden om Hem te dienen.” O,
Swami, U bent altijd de Doener, laat me voor altijd in dit geluk en in die
gelukzaligheid leven”. Terwijl ik Zijn hand schudde zei ik Hem vaarwel. Ik
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baadde in tranen van liefde, vreugde en extase. Oh mijn geliefde Heer, wat
houd ik toch veel van U!
De droom van Jairo Borjas geeft een heldere verwijzing naar een schitterende
gebeurtenis, die gaat komen. Veel devotees hebben de bijzonderheden van hun
dromen met mij gedeeld waarin Swami duidelijk Zijn aanstaande wederverschijning
aangeeft. Aangezien zulke dromen van persoonlijke of een-op-een aard zijn tussen
Swami en Zijn devotee, kunnen de details beter niet gepubliceerd worden. Om een
hoofdpunt te noemen, zulke dromen zijn een duidelijke aanwijzing voor de
betreffende devotees, dat Swami terug zal komen in dezelfde vorm. Sommige
devotees hadden verbazingwekkende identieke dromen over Swami die
tegelijkertijd op verschillende plaatsen verscheen met veel mensen over de hele
wereld, die allen beweerde het visioen gezien te hebben. Ik stuitte ook op boeiende
eensluidende voorspellingen vermeld in sommige geschriften, waarvan de
bijzonderheden in de achtereenvolgende hoofdstukken gegeven worden.
Alleen de tijd zal leren wat Swami allemaal voor ons in petto heeft. Maar door de
dromen en ervaringen van verschillende devotees ben ik ervan overtuigd, dat ons
iets spectaculairs te wachten staat.
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HOOFDSTUK 6: Ongelooflijke Nadis
Nadis zijn heilige palmblad-teksten, duizenden jaren geleden geschreven door
Indiase Wijzen. De meesten zijn in oud-Tamil in de vorm van dichterlijke verzen
geschreven. De wijzen hebben deze voorspellingen opgeschreven voor ieder
afzonderlijk individu en voor de bestwil van de mensheid en ook om dharma
(rechtschapenheid) veilig te stellen. Deze wijzen hebben zowel bijzonderheden als
familie-geschiedenissen, geestelijk leven als ook de loopbanen van ontelbare
enkelingen voorspeld. “Nadi” betekent in Tamil “op zoek naar”. Dat is omdat de
geschriften enkele unieke voorspellingen bevatten over speciale inwoners, die ze
kwamen raadplegen op een bepaald moment in hun leven, zoals was voorspeld door
de grote Heiligen. De Rishis (Wijzen) die deze Nadis hebben gedicteerd, waren
begunstigd met zo’n opmerkelijke vooruit ziende blik, dat zij tot in de puntjes de
hele toekomst van de mensheid hebben voorspeld. Veel schriftgeleerden in India
hebben verschillende Nadi granthas (palmblad-boeken) in hun bezit. Sommige van
die palmblad inscripties in Tamilnadu (Zuid-India) zijn gestandariseerd, geordend
en geclassificeerd op bijna 1000 jaar oud, ontstaan gedurende de regering van het
Chola-koninkrijk. Er zijn een aantal Nadis beschikbaar (die vernoemd zijn naar de
Rishis of Heiligen, die hen hebben samengesteld) zoals de Agasthya Nadi, Suka Nadi,
Brahma Nadi, Kausika Nadi enz. Er zijn maar een paar Nadi lezers beschikbaar, die
de geschriften, die in een dichterlijke taal zijn geschreven, op de juiste manier
kunnen uitleggen.

Profetieën over de Sathya Sai Avatar in de Nadi Geschriften
Februari 1961 stond er een artikel in de Sanathana Sarathi, getiteld “Bhagavan
Sathya Sai Baba’s 500 jaar oude horoscoop”. Het spreekt uitvoerig over Dr. E.V.
Sastry, een beroemd en vooraanstaand lid van de Indiase Astro-Occulte onderzoeksGemeenschap in New Delhi, die in de Nadi geschriften verbazingwekkende details
en voorspellingen over Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en Zijn tijd van leven bevatten
en die al honderden jaren geleden in de palmbladen vermeld stonden. Shakuntala
Balu vermeldt in haar boek “Levende Goddelijkheid”, de lezingen van Suka Nadi, dat
in het bezit is van een welbekende professor in de astrologie in Bangalore, Sri
Ganjur Narayana Shastry. Al deze Nadi-lezingen beschrijven heel precies en
uitvoerig Sathya Sai Baba’s stamboom en vele feiten over Hem. Veel Sai devotees
hebben bevestigend geschreven over de Nadi-lezingen, die de luister van de Sai
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Avatar hebben onthuld en de verschillende wonderen en buitengewone daden die
Hij zou verrichten.1
Een paar in de Nadis vermeldde bijzonderheden over de Sathya Sai Avatar:
Brahma Nadi:
• De Avatar die een illusie creeert alsof Hij een menselijk wezen is, en inwoner
van Parthi (Puttaparthi), Sathya Sai Narayana (Sai Baba’s oorspronkelijke
naam), de incarnatie van de Shakti-Shiva, de incarnatie van Shirdi Baba (Zijn
vorige incarnatie) de vrede in persoon in de vredige omgeving van Parthi aan
de oever van de Chitravati rivier.
• Reincarnatie van Sri Krishna, Sri Linga, Sri Rudra Kali, Sri Shakti, Sri Vishnu.
• Een belichaming van waarheid in menselijk omhulsel, levend als Avatar in
Maharashtra in Shirdi als Shirdi Baba, gerafelde kleding dragend, met het
uiterlijk van armoede en een eenvoudig leven, een volgende Avatar
aannemend als Sathyanarayana met slangen-rustbank.
• Net als Dattatreya, een Avatar die de drie-eenheid tesamen omvat (Brahma,
VIshnu, Shiva)
• De Donderdag wordt door de jongen Sathya Sai geheiligd.
Agasthya Nadi:
• Hij is de goddelijke belichaming van genade en de vader van de wereld.
• Hij zal geneeskundig Meester van bliksemsnelle doeltreffendheid zijn.
• Hij zal vele onderwijsinstellingen opzetten, literatuur schrijven over juist
gedrag en Zijn hele leven over spiritualiteit prediken.
• Hij zal op jonge leeftijd het huis verlaten en zich storten op de vestiging van
Dharma (rechtschapenheid) als Zijn levensdoel. In Zijn vorig leven was Hij Sai
Baba van Shirdi.
Suka Nadi:
• Door Zijn genade, liefde en wijsheid zal Hij Nithyanandha, de altijddurende
gelukzaligheid in deze wereld vestigen.
• De plaats waar Hij woont zal een heilig land van boetvaarigheid worden.
1

Verwijzingen naar Nadi-voorspellingen: a. Levende Goddelijkheid door Shakuntala Balu, b. Sri Sathya Sai
Avatar door V. Aravind Subramaniyam, c. Op zoek naar de Goddelijke Sai door Satya Pal Ruhela.
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• Hij zal er altijd pleizier in hebben en geluk voelen door de mensheid te
dienen.
• Hij is de Avatar onder de Avatars.
• Hij is een groot sankalpa siddha (een meester van de wil) en iemand met
grote vermogens, maar zonder enige gehechtheid aan wereldse rijkdom en
glorie.
• Hij zal het vermogen hebben van ichhamarana prapti (het vermogen om te
sterven wanneer Hij wil) en Hij is in de Nirvakalpa Samadhi Staat, alleen
levend voor de bevordering van rechtschapenheid.
• Zijn missie bestaat uit het verlichten van de bedroefden.
• Hij zal geboren worden om rechtschapenheid te propageren en de plaats
waar Hij zal leven zal een heilig land worden.
• Hij zal in staat zijn verschillende vormen aan te nemen en op verschillende
plaatsen tegelijk gezien te worden en om moeilijkheden en obstakels te
verwijderen om gevaar af te wenden.
• Hij zal een ashram stichten vlak bij een plaats waar voertuigen met vele
wielen en onderwijsinstellingen met spirituele kracht aanstellen.
• Hij zal op vele manieren alwetendheid tonen ten opzichte van devotees die,
als ze zich met vol geloof aan Hem overgeven, de gelegenheid zullen krijgen
om hun zonden af te schudden en om vrede en goedheid te vinden.
• Zijn luister zal wijd en zijd verspreid worden en vele mensen zullen tot Hem
komen. Maar ten gevolge van daden in het verleden zullen niet allen Zijn
genade ontvangen.
• Hij is een groot brahmachari (celibatair) en zal anderen helpen
rechtvaardigheid te vestigen. Zijn houding tegenover mannen en vrouwen zal
gelijk zijn. Hij zal een moeder onder de vrouwen zijn.
• Hij zal een incarnatie van Liefde (Premaswarupa), Vreugde (Anandaswarupa)
en wijsheid (Jnanaswarupa) zijn, maar alleen diegenen die verlicht zijn zullen
Hem ervaren als vreugde (Ananda).
• Hij kan ervaren worden maar niet uitgedrukt; zoals een stomme wel kan eten
maar niet spreken. Hij zal de gelijkmoedigheid zelve zijn. Hij ziet de wereld
als een grassprietje. Hij geeft niets om de publieke opinie en zal alleen doen
wat juist is.
• Hij zal een vertegenwoordiger van Shirdi Baba zijn en geboren worden als
resultaat van de gebeden die tot Shirdi Baba gericht waren.
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• Hij zal Samadhi Darshan aan Shirdi Sai devotees geven; En net zo
zullenSathya Sai devotees, als Hij van Zijn lichaam is weggevlogen, Samadhi
Darshan in Whitefield krijgen, wat tot heilige grond verklaard zal worden.
• Zijn leven zal voor het welzijn van de mensheid zijn zoals door Krishna
beschreven in de Bhagavad Gita.
• Hij zal ook een boom in Brindavan, Bangalore, planten en die plek zal een
Siddhikshetra (een energieveld ) worden en de boom zal kalpavrusha (een
wens-vervullende boom) genoemd worden.
• Het goede zal toenemen voor degenen die alleen maar Sri Sathya Sai Baba
zien. Zijn genade zal maken dat mensen hun problemen te boven kunnen
komen, moeilijkheden kunnen overstijgen en hen vooruit helpen.
• Hij zal zich op veel plaatsen tegelijkertijd vertonen, ofschoon Hij eigenlijk
maar op een plaats is, en er zullen vele goddelijke daden en manifestaties zijn.
• Hij is verdraagzaam en medelevend van aard en behandelt iedereen gelijk.Hij
kwetst geen gevoelens en toont ook geen boosheid als er vergissingen uit
onwetendheid worden begaan.
• Hij zal vaak in grapjes spreken , maar Hij spreekt de waarheid. Als Hij enig
aspect van zichzelf of van Zijn daden bekend maakt, wat niet vaak gebeurt,
doet Hij dat op speciale momenten en dat is alleen maar en altijd voor de
groei van rechtschapenheid: goede ideeen inprenten over het leven en een
sfeer scheppen van goede wil.
• Deze Avatar zal helende krachten hebben en het vermogen zichzelf te
genezen door zich met water te besprenkelen. Hij zal Zijn helende krachten
niet alleen voor de mensen van deze wereld gebruiken, maar ook voor de
wezens van andere werelden en op een hoger plan van bestaan (Devas of te
wel hemelse wezens).
• Sainath doet alles volgens een plan dat Hij heeft.
• Hij heeft grote reinigende vermogens. Alleen maar Hem zien of het kleinste
woordje met Hem gewisseld kan iemand reinigen. Hij heeft ook het vermogen
een leven te verlengen.
• Sainatha (Heer Sai) is Mahavishnuswarupa, een vorm van de grote Vishnu zelf.
• Sathya Sai Baba zal er altijd jong uitzien ongeacht de leeftijd.
De ware incarnatie van alle Godsvormen in een God zoals Sri Sathya Sai wordt
duidelijk in al deze Nadis benadrukt. Alle nauwkeurige bijzonderheden die we nu
zien zijn zeer helder tot in alle details uitgebeeld. De Suka Nadi gaf nog een andere
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interessante profetie, nl. dat deze Avatar een gouden zonne-wagen (SwarnaAadthitya Ratham) zou bestijgen en op een bijzondere dag in processie door
devotees zou worden voortgetrokken. Die genoemde dag werd vermeld in het jaar
Eeshwara (en van 60 jaren op de Indiase kalender), op Maandag, (de zesde dag van
de donkere veertien dagen in de zesde maand volgens de Indiase kalender van 15
September tot 15 October). De bijzondere tijd was omstreeks 7 uur ’s morgens.
In het jaar 1997, gedurende de padhuka Mahotsav (het feest van de aanbidding van
de door de Heer gezegende sandalen), onder leiding van Sri Subramaniam Chettiar,
voorzitter van de Sri Sathya Sai Padhuka Trust, brachten devotees uit Madurai
(Tamilnadu) een gouden koets voor Swami. De koets had een gouden troon
gekroond met een gouden parasol en een enorme gouden schijf van de zonnegod,
Soorya, op de achterkant. Het gouden idool van Shiva en Parvathi was in de koets
van de Shiva-Shakti Avatar geplaatst. De koetsier van deze prachtige gouden koets
was de vierhoofdige Brahma, de Schepper. Precies op de daarvoor bestemde dag, 22
September, 1997, op Maandag, zoals het in de Nadi was vastgelegd vond dit
historisch evenement plaats. Bhagavan kwam uit zijn goddelijke verblijf omgeven
door devotees, studenten en vedische geleerden. Met rhytmische en aangename
traditionele muziek , gecombineerd met luid en overvloedig reciteren van de Veda,
besteeg Bhagavan de koets om 7.05 u in de morgen. Swami ging in Zijn
verbazingwekkende luister, verlicht door de stralen van de opkomende ochtendzon,
in Zijn koets naar de Prasanthi Mandir.
Deze Nadis hebben de glory en de schittering van de Sathya Sai Avatar al duizenden
jaren geleden voorspeld. Enkele van de profetieen in verschillende Nadis wijzen op
een glorieuze toekomst , waarin Swami’s krachten aan de hele wereld onthuld
zullen worden en Hij zal als de grote keizer beschouwd worden.
• Als de invloed van het Kali Yuga nog erger wordt, dan zullen de mensen
erkennen dat Hij de allerhoogste Kracht is. Dan zal de mensheid voor Hem
buigen als de grote keizer.
• Hij zal een vliegtuig lang nadat de brandstof op is lang in de lucht houden
alleen maar met Zijn wil.
• Hij zal een vlag hijsen op een belangrijk ogenblik en daarna zal
rechtvaardigheid zichtbaar toenemen.
• Op het ogenblik laat Hij maar een tiende van Zijn ware Zelf zien. Na een
poosje zullen Zijn inspanningen om de wereld te redden tienvoudig
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toenemen. Hij zal laten zien dat Hij alleen de razernij van de natuur in
bedwang kan houden.
• Momenteel is onrechtvaardigheid voor driekwart in omvang toegenomen. Als
het voor nog een kwart toeneemt , dat is als alles onrechtvaardig wordt, dan
komen Sri Sathya Sai Baba’s volledige krachten in het spel en zzij zullen over
de hele wereld gekend worden. Het kwaad moet eerst tot het uiterste
opkomen voordat Zijn Goddelijke eigenschap tenvolle kan worden
grealiseerd.
• In korte tijd zal Zijn grootsheid zich verder verspreiden en Sathya Sai zal alom
aanbeden worden.

Mijn ervaringen met Nadis
Volgens mijn eigen persoonlijke ervaringen zijn Nadi lezingen heel accuraat en
betrouwbaar vooropgesteld, dat ze uitgevoerd worden door een ervaren lezerastroloog. Ik kreeg mijn eigen Nadi lezing in 1997-98 van een Nadi astrologisch
centrum in Zuid-India. Mijn lezingen kwamen van de beroemde Agasthya Nadi,
geschreven door de wijze Agasthya, een van de zeven Maharishis (Grote heiligen). Ik
stond perplex door de precisie van de lezingen, die ook de juiste namen van mijn
ouders, hun beroep, bijzonderheden uit mijn kindertijd en mijn verblijf in die tijd
behelsden. Het bevatte ook verschillende voorspellingen over mijn toekomst samen
met de tijdstippen waarop de gebeurtenissen in mijn leven zouden plaatsvinden. De
meest toepasselijke lezing hier is over mijn Guru Sri Sathya Sai Baba. De lezing gaat
als volgt:
Je hebt een Guru(leraar). Hij heeft drie incarnaties. De eerste incarnatie was in
de staat Maharashtra (Shirdi). Hij is in Zijn tweede incarnatie in Andhra
Pradesh. In dit leven is Hij de belichaming van het Shiva-Shakthi principe. Zijn
Naam is Sri Sathya Sai Baba. Zijn derde incarnatie zal in de staat Karnataka
zijn. Daarin zal Hij de naam Prema SA dragen[…]. Je zult adviezen van je Guru
via dromen krijgen.
Ik moet er bij zeggen dat de astroloog op geen enkele manier kon weten dat ik een
Sai devotee was. Veel Sai devotees zijn daar later ook naar toe gegaan voor lezingen
en bevestigden dat hun lezingen accuraat waren. Tot nu toe hebben alle
voorspellingen precies als voorzegd plaats gevonden, inclusief die over mijn
huwelijk, kinderen, loopbaan, reizen, spiritueel leven en nog veel meer.
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Hebben Nadis nog iets te zeggen over Swami’s verdwijning en Zijn op handen zijnde
terugkeer? Lees a.u.b. verder.

Nadis voorspellen Swami’s terugkeer
Een maand nadat Swami Zijn lichaam had verlaten wilde een Sai devotee, Sri
Vasantha Sai uit Madurai in Tamilnadu (Zuid-India) weten wat er over Swami’s
vroegtijdige verdwijning in de Nadis geschreven stond. Ze stuurde een van haar
medewerkers naar Vaideeshwarankoil, een tempelstad in Tamilnadu waar vele
Nadis bewaard worden.Wat daaruit kwam was niet minder dan buitengewoon. In
Vasantha Sai’s eigen woorden:
SV (K.S. Venkatraman, een medewerker van Sri Vasantha Sai) ging er
onmiddellijk heen , zag een paar Nadis en belde me op. Hij zei, dat alle Nadis
zeiden dat Swami weder zou komen[…]S.V. vond vele Nadis , die allen
bevestigden wat Swami me in meditatie had gezegd:”Hij zou weer
terugkomen”[…] S.V. ging tegen het eind van Juli terug en las meer van Swami’s
Nadis. Al deze Nadis onthullen hetzelfde: Swami komt weer.
Sri Vasantha Sai is een vergevorderde ziel, al jarenlang een Sai devotee die ontelbare
visioenen, dromen en wonderbaarlijke ervaringen met de verbazingwekkende
Genade van haar Goddelijke Heer, Sri Sathya Sai Baba heeft gehad. Op spiritueel
gebied heeft Sri Vasantha Sai’s liefde en devotie voor Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
haar tot een toonbeeld van het”Radha-bewustzijn”gemaakt.
Sri Vasantha Sai heeft ontelbare boeken geschreven over Swami en verschillende
aspecten van spiritualiteit. Haar eerste boek getiteld “Bevrijding! Is hier Zelf! Op dit
moment!” werd in 1997 gepubliceerd. Ik heb al eerder vermeld hoe de voorspelling
over de Gouden Zonnekoets precies zo was uitgekomen als in de Nadis was
voorspeld. Onder leiding van Sri Subramanian Chettiar, voorzitter van de Sri Sathya
Sai Padhuka Trust, hebben de devotees uit Madurai de gouden koets voor Swami
gebracht. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba had Sri Subramanian Chettiar’s huis in
Madurai op 7 Mei, 1997 bezocht, waar Hij Sri Vasantha Sai’s boek heeft gezegend
door het manuscript van een handtekening te voorzien. Dat is meer dan genoeg om
de authenticiteit van haar goddelijke visioenen en ervaringen te bewijzen. Zij woont
momenteel in haar ashram “Mukthi Nilayam (bron van bevrijding) vlak bij Madurai.
Haar ashram is een bron van spiritueel geluk en dient de armen door gratis voedsel,
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onderdak, medicijnen en onderwijs te geven. De Nadi-lezingen over Swami’s
wederverschijning werden vertaald en bijeen gebracht in een boek “Heilige NadiLezingen”. In dit boek legt Sri Vasantha Sai uit:
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba is geen gewone Avatar. Iedereen denkt dat Hij
zijn lichaam heeft verlaten. Niet alleen de gewone mensen, maar ook degenen
die in Zijn nabijheid waren dachten er zo over. Het is waar dat Hij Zijn ‘lichaam
heeft verlaten’. Maar het is ook waar, dat Hij in dezelfde vorm zal terugkeren.
Enkele uittreksels uit haar boek “Heilige Nadi-lezingen”1 worden hieronder
weergegeven:
Op het moment dat deze Nadi gezien wordt is Hij niet langer in Zijn lichaam.
Toch bestaat er wat verwarring over. Zijn lichaam is niet hier, en toch is Zijn
lichaam ook weer wel hier. Hij zal eens weer terugkomen en het lichaam
aannemen, dat Hij in gereedheid heeft gebracht voordat Hij Zijn lichaam verliet.
(Raja Rishi Viswamitra Nadi, lezing uitgevoerd op 25 Mei, 2011) – blz. 8.
Het lichaam dat deze grote daden heeft uitgevoerd en het lichaam dat allen tot
dusver hebben gezien is niet Zijn werkelijke lichaam. Het is een maya
lichaam[…]Als Saturnus de Weegschaal ingaat op een dag, dat het volle maan
is, Zal de Heer een visioen geven van Zichzelf in Zijn tegenwoordige vorm. Dit zal
een echt visioen van Zijn ware lichaam zijn.het zal door velen vervuld van
verwondering en verbazing gezien worden.(Agasthya Nadi, Lezing uitgevoerd
op 27 Mei, 2011) – blz. 20.
Ofschoon Zijn Atma Zijn fysieke lichaam heeft verlaten, zal hetzelfde Atma
terugkomen en hetzelfde lichaam aannemen. Dit is voorbestemd[…] Hij zal niet
in een oud of een jong maar in een lichaam van middelbare leeftijd zijn. (Raja
Rishi Viswamitra Nadi, lezing uitgevoerd op 31 Mei, 2011) – blz. 86.
[…] op het ogenblik is haar Heer niet langer in het fysieke lichaam. Hij zal in een
nieuw lichaam komen. (Brigu Nadi, lezing gehouden op 31 Mei, 2011)– blz. 96.
Op het tijdstip dat deze Nadi wordt geraadpleegd, is Hij in de Atmische
toestand[…]Dat is Zijn bestemming[…]op de leeftijd van 88 zullen de mensen op

Heilige Nadi-lezingen – verzameld door Sri Vasantha Sai, Sri Vasantha Sai uitgeverij, Mukthi Nilayam, 2011,
ISBN 978-93-81008-63-8.

1
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aarde Hem accepteren Zonder twijfel, blaam of tekortkoming. Hij zal nog 7 jaar
leven.(Gorakka Nadi, lezing gehouden op 14 Juni, 2011) – blz. 26.
Hij zal hier dan zijn nedergedaald, Zijn lichaam zal 58 ot 60 jaar oud zijn. Hij
zal op deze aarde opnieuw geboren worden in een lichaam van deze leeftijd.
Alleen dan zal Hij zichzelf aan de wereld openbaren en allen zullen de waarheid
kennen.(Macchamuni Nadi, lezing gehouden op 5 Augustus, 2011) – blz. 102.
Nog een heleboel andere wonderbaarlijke bijzonderheden worden door deze Nadis
geleverd als verklaard in dit boek”Heilige Nadi lezingen”. Iedere wijze heeft echter
een verschillend standpunt ten opzichte van Swami’s verdwijning volgens zijn eigen
begrip ten aanzien van de gebeurtenis. De voorspellingen over het tijdstip van
Swami’s terugkeer lijken ook niet met elkaar in overeenstemming te zijn. Sommige
Nadis verwijzen naar verschillende astrologische conjuncties of hemelse
gebeurtenissen waarna als die hebben plaatsgevonden, Swami geacht wordt Zich in
Zijn “nieuwe” lichaam te openbaren. Omdat Nadis soms cryptische taal gebruiken,
kan het moeilijk zijn een exacte tijd vast te stellen voor Swami’s wederverschijning.
Suka Nadi en Raja Rishi Viswamitra Nadi noemen de leeftijd van 86 voor zijn
wederverschijnen, terwijl Gorakka Nadi de leeftijd van 88 suggereert. De vraag is
ook of deze leeftijdsvoorspellingen inclusief of exclusief de jaren van “uit Zijn
Lichaam”zijn bedoeld. Wat ook het geval mag zijn, beide 86 en 88 jaar zou binnen
het tijdsbestek vallen dat gesuggereerd werd in het hoofdstuk “Swami spreekt over
Zijn tijd van leven op aarde”(dat zou tussen Juli 2011 en April 2014 kunnen zijn).

Intrigerende Nostradamus profetie
De meeste Sai devotees zijn bekend met de verschillende voorspellingen van
Nostradamus1 met betrekking tot de Sathya Sai Avatar. Twee van die voorspellingen
springen er uit:
De drie wateren zullen het leven schenken aan een man,
die Donderdag als Zijn heilige dag zal kiezen.
Zijn stem, heerschappij en kracht zullen rijzen
Over land en zee, tussen stormen in het Oosten
- Quatrijn 1:50
Michel de Nostredame beroemd en bekend als Nostradamus was een Franse ziener, die in de 16de eeuw
leefde. Zijn voorspellingen over de toekomst behoren tot de aller-beroemdste in de geschiedenis en genieten
nog steeds wijd en zijd populariteit tot op de dag van vandaag. Zijn profetieën zijn in de vorm van vierregelige verzen(quatrijnen) in groepen van 100(eeuwen).

1
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De aarde en de lucht zullen zo veel water doen bevriezen,
Als allen op de Donderdagen zullen komen om te aanbidden.
Wat zal zijn was tevoren nog nooit zo mooi,
Vanuit alle delen van de wereld zullen ze komen om Hem te eren.
- Quatrijn 10:71
Het is wel duidelijk dat deze twee voorspellingen betrekking hebben op Sri Sathya
Sai Baba. “drie wateren”suggereren een plek die door drie wateren wordt omgeven.
Het Indiase schiereiland, vooral het zuidelijke deel, wordt omgeven door de baai van
Bengalen, de Arabische zee en de Indische oceaan. Donderdag wordt door Bhagavan
als heilige dag in acht genomen. De voorspelling noemt ook hoe mensen van alle
delen van de wereld zullen komen om de Heer te eren.
Deze quatrijnen van Nostradamus maken deel uit van de Sai literatuur waarin de
tegenwoordigheid van Sai aan de orde is. Ik ben ze vaak tegengekomen. Een van die
regels in die profetieen heeft me echter altijd geintrigeerd omdat ik die met geen
enkele gebeurtenis tijdens de Sai Avatar in verband kon brengen. Die regel is: ‘de
aarde en de lucht zullen zoveel water doen bevriezen als allen zullen komen om op
Donderdagen te aanbidden”.Men gelooft dat de voorspellingen van Nostradamus in
dezelfde quatrijn meerdere gebeurtenissen van betekenis en gelijkstellingen
betreffende het onderwerp van de profetie bevatten. Ik heb altijd het vermoeden
gehad dat het een verwijzing kon zijn naar een toekomstige gebeurtenis, een meest
voor de hand liggend natuurverschijnsel dat om bepaalde redenen met water te
maken heeft. Hoe dan ook deze voorspelling is me altijd een raadsel gebleven. Maar
totdat ik de volgende Nadi profetie zag over Swami’s wederkomst:
[…] Op deze dag zullen waar je ook kijkt wind en regen komen. Swami zal dan in
Zijn vorm in Andhra Pradesh in Prasanthi Nilayam komen. (Kagabhujangar
Nadi, lezing gehouden op 24 Mei, 2011)- blz. 7.
Verbazingwekkend, he? Hoe dan ook tot op zekere hoogte worden alle profetieën
irrelevant aangezien alleen Swami weet hoe en wanneer de dingen zullen uitpakken.
Het enige dat bekend is is dat de Nadis unaniem Swami’s terugkeer naar de aarde in
dezelfde vorm van Sri Sathya Sai Baba voorspellen. Sommige Nadis vermelden dat
Zijn nieuwe lichaam jonger of van middelbare leeftijd zal zijn. Laten we allen bidden
en wachten op dit verbazingwekkende moment, een van de grootste wonderen ooit
voorgekomen in de geschiedenis der mensheid. Een dat de wereld voor altijd zou
kunnen veranderen zoals we het nu zien!
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Voetnoot: Misschien interesseert het sommige lezers dat ik een bijzondere
voorspelling in mijn Agasthya Nadi-lezing (van 1997-1998) aanhaal, die als volgt
luidt: Je zult boeken schrijven over je Guru (Sri Sathya Sai Baba) en ze ook buiten India
verspreiden.” Dit is inderdaad mijn eerste boek ooit; waarmee ik een kunststuk heb
gerealizeerd, wat ik eens voor onmogelijk heb gehouden gezien mijn beperkt
schrijverstalent. Wonderlijk genoeg vermeldt een andere Nadi-lezing ook nog dat ik
over de grootheid van de Nadis zou schrijven. Dit boek vervult die voorspelling ook.
O, ongelooflijke Nadis!!!
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HOOFDSTUK 7: De verdwijning van Mahdi
Wie is Mahdi?
Mahdi (of Mehdi) is een messias-achige figuur in de Islamitische traditie waarvan
aangenomen wordt dat Hij voor de voorspelde “Dag des Oordeels”zal verschijnen.
Vele Moslims geloven dat Allah Zijn Boodschapper,Mahdi, zal voortbrengen op een
moeilijk moment in de menselijke geschiedenis om het geloof te herstellen en vrede
te vestigen in de wereld . Er zijn verschillende betekenissen gehecht aan de naam
Mahdi, waaronder “de Geleide”. De “Verlosser”en de “beloofde Leraar”. Soms wordt
Hij Qaim of Al-Qaim (Hij die opstaat voor de waarheid) genoemd in Shia tradities.
Andere namen waarmee Mahdi doorgaans wordt aangesproken zijn “Al-Mahdi”,
“Hazrat Mahdi “en “Mahdi Moud”.

Tekenen om Mahdi te identificeren
Zeba Bashiruddin van het Sri Sathya sai Instituut voor hoger Ondewijs, die een
vurige devotee van Sri Sathya Sai Baba is heeft een onthullend artikel geschreven
“Hazrat Mahdi en Baba: Waarheid van een profetie”, dat in Sanathana Sarathi
(November 1991) werd gepubliceerd. Hierin toonde ze aan dat alle voorspellingen
over Hazrat Mahdi perfect van toepassing zijn op Sri Sathya Sai Baba. Volgens haar:
Moslims van over de hele wereld geloven in de komst van een groot leider en
gids. Zij kennen hem allen als Mehdi (Meester). De profeet Hazrat Mohammad,
heeft aangegeven dat Hazrat Mehdi zal verschijnen ten behoeve van het welzijn
van de Moslims in de laatste tientallen jaren van de veertiende eeuw (deze eeuw
is juist ten einde). Het zal een tijd van moeilijkheden en materialisme zijn. De
waarden van de Koran en de uitoefening daarvan zullen genegeerd worden en
de harten van de mensen zullen zich wenden tot de aanbidding van de wereld en
haar glans, “de andere Goden”volgens de taal van de Koran. De voorspelling
gaat verder met aan te kondigen, dat Hazrat Mehdi de Waarheid en de”Islam”1
de religie van de hele wereld zal zijn.
letterlijke betekenis van ‘Islam’ is in vrede zijn, het zou ook uitgelegd kunnen worden als de overheersing
van de vrede in de hele wereld.
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Er zijn verschillende “Hadiths”in de Islamitische tradities die verwijzen naar de
beschrijvingen van de Profeet Mohammed over de te verwachten persoon Mahdi (in
Islamitische termen verwijst het woord “Hadith”naar de verklaringen en/of daden
van Mohammed). De verschillende tekenen betreffende de tijd en de persoon van
Mahdi, meer dan 150 in getal, werden door de heilige Profeet aan Hazrat Ali
doorgegeven, de vierde Khalif en een schatkamer van Sufi geheimen. Deze tekenen
werden een bewaakte schat van Imams, afstammelingen van Hazrat Ali en vormden
een deel van de Shia traditie (hoofdzakelijk van Iran) van de profetische uitspraken.
In de 17de eeuw A.D. verzamelde de wel bekende Schriftgeleerde, MD.Baqir bin Md.
Taqi-Al Majlisi-Al Isfahani (1627-1698) ze in zijn volumineuze in het Arabisch
geschreven boek, Bihar-ul-Anwar.
Een paar van deze uitgezochte uitspraken van de Profeet van de Islam zijn hier
geregistreerd uit de Persische vertaling (een Iraanse Taal) van Bihar-ul-Anwar: Veel
Mohammedanen zullen lange tijd niet van zijn komst afweten. De Heilige Geest zal
twee kledingstukken dragen, een onder- en een bovenkleed (Blz. 239). Het kleed,
dat oranje van kleur is, zal zo gemaakt zijn dat de omtrekken van zijn rug duidelijk
te zien zijn.(blz. 292, 777). Zijn oranje kleed zal licht onder de mensen verspreiden
(blz.245). Zijn haar, dik en donker, zal tot Zijn schouders reiken (blz. 25) .Zijn
wenkbrauwen komen in het midden samen (blz. 242). Zijn andere trekken zijn:
Breed en helder voorhoofd (blz. 263). Rechte neus met een deukje aan het begin, en
moedervlek op de wang, doet denken aan Hazrat Mosa, helder als een ster, tanden
met een spleetje tussen de twee voortanden (blz. 243), zwarte ogen (blz.. 777).
Gemiddelde lengte, vergeleken met de joodse lengte (blz.239). De kleur van het
gezicht wordt wisselend beschreven als glanzend als een goud-bronzen munt; Zo
licht dat het onmogelijk is om de echte kleur te herkennen (blz. 263-293). De
algemene indruk: vol mededogen, waardig en verheven (blz. 239).
Zijn houding tegenover iedereen zal broederlijk zijn alsof Hij ze goed kent (blz. 314).
Hij zal van alle profeten en heiligen houden; En wat Hij maar wenst zal gedaan
worden. Hij zal alle tegenstand te boven komen (blz.242).Zijn volgelingen zullen
bescherming vinden (blz.342). De mensen zullen Hem de hemelse gelukzaligheid in
persoon vinden (blz. 341). Hij zal een schuilplaats voor de hulpelozen en
verworpenen zijn (blz.235). Hij zal A’be-e-Tuhur Kausr (spiritualiteit ) ’s morgens
en ’s avonds aan de mensen uitdelen (blz. 343) (er wordt verwezen naar Baba’s
dagelijkse Darshans). Er zal goddelijk Licht van Hem uitgaan (blz. 252). Hij zal geen
nieuwe godsdienst stichten (blz. 6) (Baba heeft dikwijls benadrukt dat Hij geen
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nieuwe godsdienst predikte). Alle kennis en de essentie van alle Godsdiensten
zullen in Zijn hart bloeien als een nieuwe tuin (blz.238). Hij zal de aarde met vrede
vullen. Hij zal een vriend en raadgever zijn (blz. 287). Hij zal het rechte pad wijzen
(blz. 352). O, jullie Moslims, weet dat Hij, wiens geboorte voor jullie verborgen is,
jullie Meester is, HIJ IS MEHDI (blz. 292 )1.
Andere tekenen die in het boek Bihar-ul-Anwar gegeven worden: Hij zal
geschenken geven die licht in gewicht zijn. Hij zal rondgaan onder Zijn devotees en
hun hoofden aanraken met Zijn hand. Ieder oog dat hem ziet zal gelukkig zijn, niet
alleen mensen, maar ook de lichaamloze zielen. Hij zal 95 jaar leven. In de laatste
twintig jaar van Zijn leven zal Hij ”de Koning van de hele wereld”zijn, maar dan zal
slechts tweederde van de wereld in Hem geloven. Moslims zullen Hem pas negen
jaar voor Hij van deze wereld weggaat herkennen. Hij zal de wereld licht en vol
vrede maken. Zo ook, om niet misleid te worden, weet dat de Meester van de wereld
dingen uit Zijn lichaam zal voortbrengen via Zijn mond (verwijzing naar de Shivalingam die gedurende Shivaratri uit Swami’s mond tevoorschijn komt?).
In zijn boek “Het hart van Sai” zegt R.Lowenberg dat Hij in de ashram een Iraanse
dame ontmoette in de Sai kringen bekend als “Irani Ma”(moeder van Iran) , die de
profetieen van de Profeet Mohammed had gevonden (in Bihar-ul-Anwar) over de
komst van de grote Leraar. Zij legde aan Lowenberg vele overeenkomstige tekenen
uit die samenvielen met de eigenschappen van Sri Sathya Sai Baba. Swami
Maheshwaranand noemt in zijn boek”Sai Baba en Nara Narayana Gufa Ashram” dat
zelfs als Irani Ma die profetieen van de Profeet Mohammed zou willen publiceren,
dat Swami daar geen toestemming voor zou geven.
De grote toeloop van Iraanse devotees naar Prasanthi Nilayam is op zich zelf al een
bewijs voor de autenticiteit van de voorspellingen in Bihar-ul-Anwar en hun
overeenkomst met de persoonlijkheid en eigenschappen en de missie van de Sathya
Sai avatar. Alle tekenen die de Profeet Mohammed geeft om Mahdi te kunnen
identificeren, sluiten perfect aan op Swami’s fysieke trekken en eigenschappen.
Gelijk aan de Nadi voorspelling dat “de mensheid voor Hem zal buigen als voor een
grote keizer” luiden de voorspellingen over Mahdi, dat Hij de”Koning van de hele
wereld zal zijn”.

Referenties: a. Op zoek naar de Goddelijke Sai, door Satya Pal Ruhela, M.D. Publicaties Pvt. Ltd. 1996, b. God
daalt neer op aarde door Sanjay Kant, Sri Sathya Sai Towers Pvt. Ltd.
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Mahdi’s Heerschappij op aarde
Twee voorspellingen in Bihar-ul-Anwar springen er uit omdat ze een waarneming
van Mahdi’s verplichtingen op aarde in zich dragen. De ene zegt dat Mahdi 95 jaar
zal leven.. Een andere Zegt dat de Moslims Hem pas de laatste negen jaar voor
Zijn vertrek van deze aarde zullen herkennen. Aangenomen dat die 95 jaar van de
Islamitische kalender1 afkomstig zijn, zou dit nog tussen de 93 en 94 standaard
kalender jaren zijn wat beantwoordt aan Swami’s eigen beweringen over Zijn tijd
van leven (verwijs a.u.b. naar Hoofdstuk “Swami spreekt over Zijn tijd van leven op
aarde”). De tweede voorspelling suggereert een gebeurtenis van iets wezenlijks dat
de mensen in Mahdi zou doen geloven 9 jaar voor Zijn eventuele vertrek van deze
wereld. Swami verliet Zijn lichaam op de leeftijd van 85 jaar. Als we daar 9 bij
optellen (of 8.75 standaard jaren volgens de berekeningen van de Islamitische
kalender) zou het 94 zijn. In hoofdstuk “Swami spreekt over Zijn tijd van leven op
aarde”,heb ik al gesuggereerd dat omdat Swami de leeftijd van 94 en 96 op
verschillende plaatsen noemt, de twee jaar verschil verband zou kunnen houden met
het aantal jaren dat Hij “uit Zijn lichaam” zou zijn. Rekening houdend met al deze
feiten is het verleidelijk om aan te nemen dat Swami’s opstanding de reden zou zijn
waarom de meeste mensen in Hem zouden geloven. Hij zou dan ongeveer nog 9 jaar
in deze wereld kunnen zijn. Het is interessant op te merken, dat ik ook op enige
Hadiths gestuit ben, die vermeldden dat Mahdi de wereld (na Zij verrijzenis) nog 7
of 8 jaar (in plaats van 9 ) zou regeren.
Onze Mahdi zal een breed voorhoofd en een uitgesproken neus hebben. Hij zal
de aarde vervullen met recht aangezien ze vol onrecht en tyrannie is. Hij zal
zeven jaar regeren.
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 1, Engelse vertaling, blz. 275
[…] Zijn heerschappij zal zeven of acht of anders negen jaar duren.
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 1, Engelse vertaling, blz. 143
Hij zal zeven of negen jaar heersen.
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 1, Engelse vertaling blz. 68

de Islamitische kalender bevat 12 maanden in een jaar van 354 of 355 dagen. Omdat de leeftijd van 95 jaar
beschouwd kan worden als elke tijd tussen de leeftijd van 95 en 96 jaar, geeft de berekening gebaseerd op
355 dagen een leeftijd aan tussen 93 en 94 jaar volgens de standaard kalender.
1
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Mahdi zal de aarde met billijkheid en recht vullen, aangezien zij overvallen is
door onrecht en onderdrukking. De bewoners van hemel en aarde zullen door
Hem gelukkig worden. De hemel zal niets achterhouden van haar zegeningen
maar ze goedgeefs laten neerdalen, de aarde zal geen van haar planten kwijt
raken maar ze voortbrengen, en wel zoveel, dat de levenden er geen raad mee
weten. Hij zal daarin zeven of acht of negen jaar leven.
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 1, Engelse vrtaling blz. 91
Deze voorspellingen vertonen een griezelige overeenkomst met de Nadi
voorspellingen over Swami’s wederkomst:
Op 88 jarige leeftijd zullen de mensen op aarde Hem accepteren zonder twijfel,
blaam of tekortkomingen. Hij zal nog zeven jaar leven. (Gorakka nadi, Lezing
gehouden op 14 Juni, 2011).
- Heilige Nadi lezingen, Sri Vasantha Sai, blz. 26
Hij komt terug en zal nog slechts zeven jaar langer blijven. Veel veranderingen
zullen plaats vinden op aarde gedurende deze zeven jaren. (Bogar Nadi, lezing
gehouden op 25 Mei, 2011).
- Heilige Nadi lezingen, Sri Vasantha Sai, blz. 18
Veel Christenen geloven ook dat er een periode van zeven jaar zal zijn van vreugde
en geluk waaraan dikwijls wordt gerefereerd als “De Vervoering” (de toestand van
meegesleept worden door vreugde, liefde en extase). Men neemt aan dat deze
periode door de wederkomst van Jezus zal worden ingeleid, waarna er een
heerschappij van 1000 jaar vrede op deze wereld zal zijn (meer bijzonderheden in
hoofdstuk “Dageraad van de gouden Eeuw van Sathya Sai”).

De verdwijning van Mahdi
Zelfs al in mijn vroege dagen als een Sai devotee heb ik verschillende boeken
gelezen over Swami waarin de Mahdi profetie genoemd werd. Ik was er dus altijd al
van overtuigd, dat deze voorspellingen duidelijk betrekking hadden op de Sathya Sai
Avatar. Nadat ik begonnen was dit boek te schrijven kwam de gedachte bij me op,
dat als deze voorspellingen echt over Swami gingen, er dan ook een duidelijke
verwijzing in die boeken zou moeten zijn naar Swami’s “vroege verdwijning”. Ik
besloot om zelf te onderzoeken, wat de verschillende Hadiths hierover te zeggen
hadden. Ik bemachtigde ook een Engelse vertaling van enkele delen van Bihar-ulAnwar en begon ze te lezen. Wat ik in die delen vond ging het verstand te boven. Ik

HOOFDSTUK 7: De verdwijning van Mahdi

Pagina 51

kon haast niet geloven wat ik daar las. De Hadiths spreken duidelijk over de
verdwijning van Mahdi als ook over zijn eventuele terugkeer! De Hadiths zeggen dat
Mahdi twee keer van de aarde zal verdwijnen. De eerste keer zal voor lange tijd zijn
en de tweede keer zal zijn eigenlijke verdwijning (of te wel dood) zijn.
Hazrat Mahdi zal enige tijd uit het gezicht verdwijnen.
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 11, Engelse vertaling, blz. 133
Hij zal twee keer verdwijnen. De eerste keer zal zo lang zijn, dat de mensen
zullen zeggen, dat Hij dood is. Anderen zullen zeggen, dat Hij is weggegaan.
Noch degenen die van Hem houden of wie dan ook zal weten waar Hij is[…]
- Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi.
Bij God, Hij (Mahdi) zal jarenlang verdwenen zijn. Hij zal worden vergeten tot
er gezegd zal worden: Hij is dood, vergaan of naar een of andere vallei gegaan.
De ogen van de gelovigen zullen tranen over Hem schreien en ze zullen er
onderste boven van zijn als een schip dat door de golven omver wordt
gegooid[…]
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 1, Engelse vertaling, blz. 180
De naam Qaim (of Al-Qaim) is in veel verzen gebruikt om Mahdi aan te duiden, wat
in het Arabisch “Opstaan voor Waarheid” betekent. Twee dingen moeten hier
opgemerkt worden. Ten eerste het woord “rising”, dat duidelijk naar een daad als
“opstanding”wijst. Ten tweede het woord “Waarheid” wat de grond-betekenis is van
Swami’s gedeeltelijke Naam “Sathya”(zoals inSathya Sai Baba). Voorts noemt Biharul-Anwar deze verdwijning van Mahdi de periode van “occultatie”. De uitdrukking
Occultatie verwijst doorgaans naar hemellichamen (zoals planeten) om hun
tijdelijke verdwijning te beschrijven achter een andere planeet. Hier wordt ook
dezelfde uitdrukking gebruikt voor Mahdi’s tijdelijke verdwijning naar een
onbekend gebied. Ik zag vele verklaringen door geleerden gegeven over deze
periode van verduistering. Sommigen zeggen zelfs dat Mahdi wel honderden jaren
voor de mensheid verborgen zal blijven helemaal tot aan het “einde der tijden”.
Maar de verzen in Bihar-ul-Anwar schilderen tezamen een ander beeld. Een van die
belangrijkste profetieen in Bihar-ul-Anwar is dat als de Qaim opstaat, de mensen in
stomme verwondering zullen denken hoe dit kon gebeuren, omdat Zijn lichaam al
vergaan had moeten zijn. Dit suggereert dat de daad van verduistering zou beginnen
met de verdwijning van Qaim’s lichaam in een daad van dood.
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[Alle verdere verzen in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit Bihar-ul-Anwar, boek 13,
hoofdstuk 1, Engelse vertaling tenzij anders vermeld]
Als de Qaim verrijst zullen de mensen zeggen:”hoe kon dat nou”?Zelfs Zijn
botten zouden al vergaan moeten zijn.(blz. 181)
Ik zei tegen hem: ”O, zoon van Allah’s Boodschapper, waarom wordt Hij Qaim
genoemd”?Hij zei:”Omdat Hij zal verrijzen na de de herdenking van Zijn
dood[…]” (blz. 193)
Voorwaar, Ik zal onzichtbaar zijn gedurende welke periode de onwetende
personen in de war zullen raken en de waardelozen zullen verdwijnen en de
tijd-voorspellers zullen het mis hebben. Dan zal Hij opstaan. (blz.193)
Ik zei:”Waarom wordt Hij de Verwachte genoemd?”Hij zei: “Hij zal een
verdwijning hebben waarvan de dagen er velen zullen zijn en de duur
daarvan zal lang zijn. De ernstigen zullen op Zijn herrijzenis wachten en de
twijfelaars zullen Hem verwerpen en zij die Hem verwerpen zullen Hem
bespotten. (blz.193)
De bovengenoemde verzen verklaren duidelijk dat de periode van verschuiling een
lange zal zijn die vele dagen zal duren. Maar de verzen suggereren niet dat de
periode van verdwijning op zal lopen tot honderden jaren, zoals vele geleerden
concluderen. Anders had dat vers duidelijk het woord ”jaren” gebruikt om zo’n lange
tijd aan te geven. Merk a.u.b. ook de woorden “Zij die Hem verwerpen zullen Hem
bespotten”op. Het is nu eenmaal een feit, dat veel ongelovigen het feit dat Swami Zijn
lichaam eerder dan verwacht heeft verlaten belachelijk hebben gemaakt.

Wanneer zal Mahdi terugkomen?
De terugkomst van Mahdi wordt geacht een nieuw tijdperk van liefde en vrede aan
te kondigen gelijk aan de door Swami in zijn redevoeringen genoemde “Gouden
Eeuw”. Die dag wordt in de Islamitische teksten genoemd als “Yawm al-qiyamah”
wat in het Arabisch letterlijk “de Dag van de Opstanding” betekent. Er wordt ook
vermeld dat niemand weet wanneer die dag komt, behalve God zelf.
O, Boodschapper van Allah, Wanneer zal de Qaim van Uw nageslacht verrijzen?”
Hij zei: ‘zijn voorbeeld is als het voorbeeld van het uur: “…Niemand anders
dan Hij alleen zal het op de juiste tijd openbaren: Het zal hoogst belangrijk
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zijn zowel in de hemelen als op aarde: het zal heel plotseling over jullie
komen. (blz. 189)
De geschriften zeggen dat Mahdi’s wederverschijning heel”plotseling”op een
onverwacht moment zal zijn waarvan Hij alleen het tijdstip kent. Dit komt overeen
met de volgende verzen in het Nieuwe Testament die de komst van de “Zoon van
God” beschrijven (aangenomen als de tweede komst van Jezus Christus).
Wees daarom waakzaam, want jullie weten noch de dag noch het uur waarop
de Zoon des mensen zal komen.
- Matheus 25:6-13 KJV
Maar die dag kent geen mens, neen, ook de engelen niet die in de hemel zijn,
noch de Zoon, maar alleen de Vader.
- Markus 13:32, KJV

Komt Mahdi terug in een jong lichaam?
In het hoofdstuk “Ongelooflijke Nadis” hebben we al Nadi-voorspellingen gezien die
Swami’s terugkeer noemen. Sommige lezingen vermelden ook dat Hij als Hij
terugkomt, een jonger lichaam of een van middelbare leeftijd aanneemt.
Nadat Hij er uit komt, zal Hij Vrede hebben. Hij zal doorgaan met Zijn taak
zoals Hij dat de laatste 85 jaar heeft gedaan. Ofschoon het lichaam jonger zal
zijn, zal het de rijpheid en de ervaring hebben van 85 jaren. Hij komt weer
en zal dan nog 7 jaar blijven.(Bogar Nadi, lezing gehouden op 25 Mei, 2011)
- Heilige Nadi-lezingen, Sri Vasantha Sai, blz. 18
Bihar-ul-Anwar geeft ook verbazingwekkend eensluidende aanwijzingen:
Wat zal het teken zijn van Uw Qaim als Hij wederverschijnt? Hij antwoordde:
Hij zal op gevorderde leeftijd zijn maar Hij zal er als een jonge man
uitzien. Wie Hem ziet zal zeggen dat Hij veertig of jonger is. De cyclus van
dagen en nachten zal geen effect op Hem hebben tot zijn laatste ogenblik. (boek
13, deel 2, blz. 178 )
Dr. John Hislop heeft zijn verslag gepubliceerd van een interview met Swami waarin
Hij vermeldde: “Dit lichaam zal 96 jaar leven en jong blijven”1. In Shakuntala Balu’s
Gesprekken met Sathya Sai Baba, J.S. Hislop, Verjaardags Uitgeverij., San Diego, CA, 1978, Blz. 83 (het
genoemde interview is alleen in deze uitgave gepubliceerd)
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boek “Living Divinity”, Vermeldt zij Swami’s woorden: “In dit lichaam zal Ik niet oud
en zwak worden zoals in Mijn oude (Shirdi) lichaam”1. Zijn die verklaringen
aanwijzingen, dat Swami er jonger uit zal zien als Hij terug is?
We hebben de verzen in Bihar-ul-Anwar al besproken, die zeggen, dat Mahdi nog
tenminste 7 jaar na Zijn wederverschijning zal bliijven. Ik heb ook een voorspelling
gevonden met betrekking tot Mahdi’s definitieve verdwijning van deze aarde:
Hij zal nog zeven jaar (na Zijn wederverschijning) blijven en dan zal Hij sterven
en Moslims zullen bij Hem bidden (blz. 91).

De Gouden Eeuw van Mahdi
Mahdi’s komst zal de voorbode zijn van een Gouden Tijdperk dat de aarde zal
vervullen van vrede en gerechtigheid; waarvan de luister prachtig is vastgelegd in
Bihar-ul-Anwar:
Bij Allah…Hij zal niet van de wereld weggaan tot Hij verschijnt en de aarde
vervult met vrede en rechtvaardigheid en recht, aangezien zij overladen zal zijn
met onrecht en onderdrukking.(blz. 197)
Wees gezegend als je Zijn tijd ziet! Gezegend is iedereen die Zijn tijd ziet!.(blz.
170)
En de aarde zal glanzen door de Verlichting van haar Heer, en Zijn heerschappij
zal van Oost tot West reiken.(blz. 113)
Hij zal de boze rechters van jullie aftrekken, jullie gevaren weg snijden, en jullie
onrechtvaardige heersers ontslaan en Hij zal de aarde reinigen van de
oneerlijken. Hij zal met rechtvaardigheid handelen en onder jullie een eerlijk
rechtsstelsel vestigen. Jullie doden zullen wensen dat zij voor korte tijd nog eens
zouden kunnen terugkeren en weer leven. Dit gaat gebeuren. Omwille van Allah
zijn jullie in je dromen! Let op wat je zegt en zorg voor jullie levensonderhoud,
want verdorvenheid zal op je af komen. En als je wacht zul je beloond worden
en jullie zullen met zekerheid ontdekken, dat Hij de wreker is van jullie
broodroof en de hersteller van jullie rechten. Ik zweer waarlijk bij Allah, dat
Allah echt met de mensen is die vroom zijn en goede daden doen. (blz. 155-156)

1

Levende Goddelijkheid, Shakuntala Balu, Londen Sawbridge, 1984, blz. 40
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Op die tijd zal de aarde haar schatten onthullen en haar zegeningen tonen.
Mensen zullen geen plek vinden om aalmoezen te geven of goedgeefs te zijn,
want welstand zal alle gelovigen omvatten. (Deel 2, blz. 233)
Deze verzen verklaren de schoonheid van de Gouden Eeuw, een verschijnsel dat ons
begrip ver te boven gaat, gezien de huidige toestand in de wereld. Maar zoals we
weten heeft Swami, die alle Goddelijke principes in Zich heeft en de Mahdi of
Messias is die alle profetieen over de laatst dingen vervult, beloofd dat de Gouden
Eeuw zal komen. Als die komt zal haar schoonheid alle dromen en verbeeldingen te
boven gaan:
De tijd nadert, dat de hele mensheid in harmonie zal leven. Die tijd zal
sneller aanbreken, dan men verwacht.[…] Het is niet wat iedereen zich
kan voorstellen. Het gaat alle begrip te boven. Ik kan zeggen, dat haar
schoonheid magnifiek en voorbij alle dromen is.
- Sri Sathya Sai Bal Vikas, deel XV, No. 9, September 1996

Waarom zal Mahdi terugkeren?
[…] omdat[…] Hij de aarde niet met recht en rechtvaardigheid heeft vervuld,
zoals in de vertellingen is voorspeld, en daarom moet dit in de laatste
tijdsperiode gebeuren. Deze redenen hebben alles samengevoegd om de
aangekondigde bestemming te vervullen. (blz. 141)
Dit bovengenoemde vers is van immense betekenis voor de samenhang van dit
boek. Het zegt omdat Mahdi Zijn voorspelde missie nog niet heeft vervuld is Hij
genoodzaakt terug te komen om die te volbrengen. Dit is in volmaakte
overeenstemming met het punt waar het in dit boek om draait: Omdat veel dingen
die Swami heeft aangekondigd nog gaan gebeuren en vele profetieen in de
geschriften nog vervuld moeten worden, is het Zeker, dat Hij weer terugkomt!
Ik ben de zekerheid voor de mensen op het aardoppervlak, zoals de sterren de
zekerheid zijn voor de bewoners van de hemelen…Bid daarom nog meer voor
een vroege wederverschijning waarin jullie welslagen ligt. (blz. 498)
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HOOFDSTUK 8: Een visioen in de hemel?
Vele geschriften over de hele wereld voorspellen een gebeurtenis, die de komst van
de Heer op aarde zal aankondigen. Een van de populairste en meest besproken
profetieen is de “Komst van de Zoon des Mensen” in het Nieuwe Testament van de
heilige Bijbel, die spreekt over de Heer, die in de lucht verschijnt op een allerminst
verwacht ogenblik, waarbij Hij de mensheid biologeert tot spirituele overgave.
En dan zal het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnen: en
dan zullen alle volken der aarde rouwen, en dan zullen zij de Zoon des
Mensen op de wolken des hemels met grote macht en luister zien komen
.En Hij zal zijn engelen met groot trompetgeschal zenden, en zij zullen Zijn
uitverkorenen van alle windstreken verzamelen, van het ene eind van de hemel
tot het andere.
- Matheus 24:30-31, KJV
Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een kreet, met de stem
van de aartsengel, en met de bazuin van God[…]
-1 Tessaloniers 4:16-17, KJV
De verzen hierboven uit de Heilige Bijbel suggereren een visioen in de lucht
waarvan de mensheid getuige zal zijn dat de komst van God als de “Zoon des
Mensen”wordt genoemd. Velen geloven dat dit de “Tweede Komst”van Jezus
Christus is. Maar volgens Baba heeft Jezus het nooit over Zijn eigen terugkomst
gehad. Het was de komst van Baba waar Jezus altijd op doelde.
[…] De verklaring van Christus is simpel:”Hij die Mij onder jullie heeft
gezonden zal wederkomen!”en hij wees naar een Lam dat slechts een symbool
is, een teken, Het staat voor de Stem…Ba-ba; de aankondiging was de komst van
Baba[…] Christus heeft niet verkondigd dat Hij terug zal komen. Hij zei,
“Hij die mij gemaakt heeft zal wederkomen”. […]
- Sathya Sai Spreekt, deel 11, hoofdstuk 54
Zou het betekenen, dat de “tweede komst”van de “Zoon des Mensen”in de Heilige
Bijbel verwijst naar de tweede komst van Sri Sathya Sai Baba zelf? Zou de wereld
spoedig getuige van zijn van een visioen van de Sathya Sai Vorm?
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Voorwaar, Hij komt met de wolken en ieder oog zal Hem zien, en ook
degenen die Hem hebben doorboord: en alle families op de aarde zullen om Hem
weeklagen. Aldus, Amen.
- Openbaringen 1:7, KJV
De Bijbel zegt dat ieder oog Hem zal zien, gedurende dat visioen, wat op iets wijst
van wereldwijde omvang. Er is een interessante voorspelling uit de Aghastya Nadi
over de wederverschijning van Swami vermeld in het boek “Heilige Nadi Lezingen”.
[…] De Heer zal een visioen geven van zichzelf in Zijn huidige vorm. Dit zal een echt
visioen zijn van Zijn werkelijke lichaam. Het zal door velen gezien worden die
vervuld zullen zijn met verwondering en verbazing […] Heer Shiva zegt nu, dat er
een visioen gezien zal worden niet alleen in India, maar over de hele wereld. Het
zal dezelfde vorm zijn, maar op verschillende plaatsen. Veel mensen zullen vervuld
zijn met verwondering en beweren dat ze Hem hier of daar gezien hebben. In feite zal
Hij op verschillende plaatsen tegelijkertijd door vele mensen gezien worden.
- Heilige Nadi Lezingen, Sri Vasantha Sai, blz. 18
Lezingen uit de Agasthya Nadi weerkaatsen zeker de boven besproken Bijbelse
voorspellingen. De Bijbel zegt ook, dat de”Wederkomst’ op een voor de mensen
onverwacht moment komt, waar niemand iets van af weet.
Wees daarom gereed: want op zo’n ogenblik waar jullie niet aan denken
komt juist de Zoon des Mensen.
- Matheus 24:44 KJV
Maar niemand weet iets van die dag of dat ogenbik af, neen, zelfs de
engelen niet, die in de hemel zijn, ook de Zoon niet, maar de Vader wel.
- Markus 13:32, KJV
We hebben de overeenkomsten al besproken tussen de komst van Mahdi of Qaim
zoals vermeld in Bihar-ul-Anwar en de komst van de “Zoon des Mensen”in de Bijbel.
Bihar –ul-Anwar zegt ook dat als Qaim verrijst na Zijn verdwijning, het op een
onverwacht moment zal zijn. Er zijn vele verzen in Bihar-ul-Anwar vermeld (over de
wederverschijning) die op de Bijbelse verzen lijken:
Voorwaar, bij Allah, jullie Mahdi zal van jullie verdwijnen[…] Dan zal Hij als
een suizende meteoor komen. Hij zal de aarde vullen met recht en
rechtvaardigheid omdat zij vol ongerechtigheid en onderdrukking zal zijn.
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 1, Engelse vertaling, blz. 178
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Dan zal Hij komen als een meteoor van verblindende helderheid, en de
aarde met recht en gerechtigheid vervullen, omdat zij vol onderdrukking en
tirannie zal zijn.
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 1, Engelse vertaling, blz. 113
Laten we dit nu eens vergelijken met de Bijbelse verzen, die over de komst van de
Zoon des Mensen spreken, die in de wolken zal verschijnen zoals de bliksem
uitschiet van het Oosten naar het Westen:
Want zoals de bliksem die uit het Oosten komt en zelfs tot in het Westen
schijnt, zo zal de komst van de Mensenzoon zijn.
- Matheus 24:27,KJV
En dan zullen zij de Zoon des Mensen in de wolken zien komen met grote
kracht en luister.
- Markus 13:26, KJV
Deze verzen in het Nieuwe Testament en Bihar-ul-Anwar versterken mijn geloof nog
meer dat de wereld getuige zou kunnen zijn van het visioen van de Sathya Sai vorm
in de lucht op vele plaatsen. Lezers zullen zich van het hoofdstuk “Aanwijzingen voor
Zijn op handen zijnde Terugkeer” herinneren dat enkele devotees dromen over
Swami gehad hebben , die op vele plaatsen was wederverschenen en dat vele
mensen over de hele wereld zeiden Hem gezien te hebben. In hetzelfde hoofdstuk
hebben wij over Seema Dewan’s boodschappen van Swami gesproken gedurende
Zijn laatste ogenblikken in Zijn lichaam. Ik zou de boodschap “Ik ben nergens
heengegaan” op nieuw willen onderzoeken tegen het licht van bovengenoemde
profetieen met betrekking tot het “visioen in de lucht”. (Uittreksels zijn slechts ter
beschikking gesteld).
“[…] de toegewijde harten met een zuivere geest zullen mij van tijd tot tijd
aanroepen. Zij alleen zullen Mij door de kracht van hun zuiverheid weer
zichtbaar maken voor de wereld en Ik zal wederkomen met mijn handen
vol.Jullie moeten in Mijn Woord geloven, want wat ik ook zeg zal nooit verloren
gaan. Wat Ik ook zeg zal bewaarheid worden. Houd Mij altijd in gedachten,
weet dat Ik voor jullie ben. Bevrijd jezelf van emoties en wacht op Mijn
wederkomst”.
Swami zegt dat Hij opnieuw “zichtbaar”zal zijn voor de wereld. Het woord
“zichtbaar”is verbonden aan visioen. Gaf Swami een vingerwijzing ten aanzien van
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het glorieuze visioen in de lucht waarvan de wereld op het punt staat getuige te zijn?
Zou de dag van Zijn wederverschijning met een verbazingwekkend visioen in de
lucht datgene zijn wat Swami suggereerde de “Dag van het Ontwaken” te zijn?
De dag van het ontwaken is niet ver meer en als die komt zal er een
openbaring van de ware Kracht van God komen, een manifestatie van de
alomtegenwoordigheid van de Heer.
- Sri Sathya Sai Baba en de toekomst van de mensheid, S.P.Ruhela, blz. 223

Viswarupa Darshanam uitgesteld
Ik uit nooit een woord dat geen betekenis heeft, of doe een daad zonder
zegenrijk gevolg.
- Het Leven van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N.Kasturi, blz. 196
Op Donderdag 4 October, 2007, werd er (op Swami’s instructie) in Prasanthi
Nilayam aangekondigd, dat Swami een “Vishwarupa Darshnam” (Visioen van de
Cosmische of Universele Vorm) om ongeveer 7 uur’s avonds zou geven aan de
Noordoostelijke kant van de Puttaparthi- Luchthaven. Zodra dit was aangekondigd ,
begonnen devotees naar het vliegveld te rennen, terwijl ze Zijn Naam reciteerden.
Televisie stations zonden het nieuws ook uit en alle mensen in Puttaparthi sloten
hun huizen af en renden naar het vliegveld. Duizenden haastten zich naar de plek,
ook die van de omliggende dorpen. Alle devotees die zich op die plek verdrongen
richtten hun aandacht op de Noordoostelijke richting in de lucht. In een aanval van
devotie verdrongen sommigen zich rond Swami’s auto, waardoor Hij er niet eens uit
kon komen. De devotees gaven niet op zelfs niet toen leden van de Sathya Sai Trust
hen dringend verzochten te gaan zitten. In plaats daarvan bleven ze achter de auto
aanrennen.
Een klein podium was voor de auto opgericht voor de Vishwarupa Darshanam, maar
Swami kon zelfs dat podium niet bereiken, omdat de devotees zich voor Hem op de
grond wierpen. Hij werd gedwongen gedurende een uur in de auto te blijven. Korte
tijd later kondigden de stafleden van de Sathya Sai Trust aan, dat de Vishwarupa
Darshanam uitgesteld werd wegens het gebrek aan medewerking van de devotees
en het bewolkte weer. Swami ging toen maar terug naar Zijn Ashram1.

1

afkomstig van www.ssso.net
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Nou, dat is wel een erg intrigerende episode in de geschiedenis van de Sathya Sai
Avatar, vanwege de haast on-karakteristieke aard. Het was erg on-Swami-achtig om
aan te kondigen, dat Hij een openbaar visioen zou geven om vervolgens een drama
voor uitstel daarvan te beramen om wat voor reden dan ook. Swami was daar om
een verbazingwekkend visioen te verlenen, wat op zichzelf al een levensgroot
wonder zou zijn geweest. En het dan uit te stellen omdat Hij niet uit de auto kon
komen door een kleiner wonder in te voeren, gaat alle logica te boven. Maar
tenslotte weten wij allemaal, dat Swami niets doet zonder geldige reden.
In het verleden heeft Swami aan vele devotees hemelse visioenen verleend. Die
waren echter alleen bestemd voor enkelingen of kleine groepjes. Een zo’n
verbazingwekkende episode wordt verteld in het boek “Anyatha Sharanam NasthiEr is geen andere toevlucht dan U” door Sri Vijayakumari. De schrijfster vertelt de
verbazingwekkende hemelse visioenen die Swami haar en een paar andere devotees
verleende:
Op een dag toen we allemaal naar de Chitravati wandelden, verdween Swami
plotseling. Terwijl we Hem zochten hoorden we een klappend geluid en
opkijkend zagen we Swami die ons waarschuwde:”Ik sta op de top van de
heuvel”. Het was zes uur ’s avonds. De zon had haar stralenbundels verzacht en
zonk naar het Westen. De hemel was vol donkere wolken, alsof zij zich in een
dikke deken hulde. Swami zei: “jullie moeten allemaal naar Mij kijken. Ik zal
jullie de zon laten zien”.
Net toen we dachten,”hoe kan de zon nou terugkomen nadat ze al is
ondergegaan” zagen we nieuwe stralen achter Swami’s hoofd opkomen. De hele
hemel was vol blauwe wolken. De stralen begonnen rood te worden, zagen er
vurig uit en gaven zoveel hitte af, dat we allemaal overvloedig begonnen te
zweten. De stralen waren intens heet alsof ze van de middagzon afkomstig
waren.
Niet langer in staat de hitte te verdragen begonnen we allemaal luid te
smeken:”Swami! Het is te heet”. De hitte nam af. We gingen net zitten toen we
Swami’s stem hoorden vanaf de heuveltop,”Ik zal jullie de maan laten zien”. We
zagen achter Swami’s hoofd de half uitgespreide honing-kleurige stralen van de
maan. Ze werden spoedig wit, witter en nog witter. Dat was dat, We begonnen
te bibberen van de kou. Onze lichamen werden stijf. Onze tanden begonnen te
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klapperen. “Swami! Koud! Het is erg koud, Swami!”Terwijl wij Hem zo smeekten
nam de kou langzaam af.
Terwijl we ons afvroegen welk ander wonder Hij nog meer zou doen, kondigde
Hij aan, “Ik zal jullie het derde oog laten zien. Bekijk het heel voorzichtig en
aandachtig.” Derde oog? Hoe ziet dat er uit?”vroegen we ons af. Swami’s
lichaam was niet zichtbaar. Maar Zijn hoofd scheen gigantisch alsof het de hele
hemel in beslag nam. Met stomheid geslagen en verbijsterde geest staarden we
naar de hemel. Op Swami’s voorhoofd, tussen Zijn wenkbrauwen, verscheen een
opening. Vurige rokende vonken begonnen uit de opening te komen. Onze ogen
werden verblind door de schittering van die vonken. We waren bang. Meer dan
bang voor onszelf waren we bezorgd over wat er met Swami kon gebeuren. De
vonken bleven er uit gutsen. Toen we omkeken zagen we dat velen flauw
gevallen waren. We wisten niet waardoor. Dat maakte ons nog angstiger. We
keken weer naar boven maar konden Swami nergens vinden. Ons verloren
voelend en niet wetend wat te doen, begonnen we te huilen. Plotseling
ontdekten we Swami in ons midden.
“Wat is er gebeurd”? vroeg Hij ons, terwijl Hij ons op de schouders
klopte.”Waarom huilen jullie? Waarom zijn deze kinderen flauw gevallen?” Niet
wetend wat te antwoorden op deze vragen omhelsden we hem gewoon en
bleven huilen.[…]
Een voor een begonnen de flauw gevallen personen te bewegen. Het was een
vreemde ervaring. We hadden het gevoel alsof onze lichamen onzeker van hier
naar daar bewogen. We hadden het gevoel alsof we in de lucht dreven. Een of
andere onuitsprekelijke vreugde doortrok ons hele wezen.[…]
We konden niet behoorlijk zingen. We voelden ons duizelig. De hele avond werd
in die staat doorgebracht. Toen we de volgende dag merkten dat we nog steeds
in die staat verkeerden vroegen we er Swami naar. Hij zei met een glimlach,
“jullie hebben gedurende vele vorige levens om een glimp van dit derde oog
gebeden. In antwoord op jullie gebeden heb Ik jullie er Darshan van gegeven.
Maar Ik heb jullie nog geen duizendste deel van zijn schittering laten zien. Dat
zouden jullie helmaal niet hebben kunnen uithouden. Jullie huidige toestand is
het resultaat van dat visioen”. Overweldigd door deze openbaring knapten we
allemaal af en huilden. Wij wasten Zijn Lotus-Voeten met onze tranen.[…]
- Anyatha Sharanam Nasthi, Sri Vijayakumari, blz. 58-61
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In de bovenstaande episode zegt Swami tegen Zijn devotes dat Hij nog geen
duizendste deel van Zijn schittering heeft laten zien. Zelfs toen konden de devotees
het visioen niet verdragen en vielen flauw. Swami’s schittering gaat alle verbeelding
te boven. Deze redenen maken de hierboven aangekondigde en later uitgestelde
Vishwarupa Darshanam des te intrigerender. Niemand kan echt Swami’s
beweegredenen doorgronden. Maar er zijn bepaalde dingen die wij weten van de
Avatar. Dat Hij niets doet zonder een geldige reden. Wat Hij ook doet is voor het heil
van de mensheid. Swami is helemaal nergens aan gebonden. Door de kracht van
deze “bekende”parameters mogen we hopen de betekenis van zekere handelingen
van Swami te begrijpen. Als Swami zegt dat Hij iets zal doen dan zal Hij dat ook
beslist doen ook al is het voor ons onmogelijk aan te nemen hoe en wanneer het zal
gebeuren. Daarom vraagt Swami ons ook , “Wees geduldig. Mettertijd zal jullie alles
gegeven worden”1. Om dezelfde reden meldde een Sai-broeder, die aanwezig was
gedurende het Vishwarupa Darshanam-gebeuren mij dat hij gelooft dat het hele
drama was ge-ensceneerd als een verwijzing naar een cosmisch visioen dat in de
toekomst nog zal komen. Er zij ook opgemerkt dat de Sathya Sai Trust (die op
Swami’s aanwijzingen handelde) aangekondigd had dat de “Vishwarupa
Darshanam”zou worden uitgesteld en niet “afgeblazen”.

Storm voor de Vrede
Er bestaat een merkwaardige profetie uit de Agasthya Nadi, genoemd in de “Heilige
Nadi-Lezingen”, die een grote storm voorspelt die aan het visioen van de Heer vooraf
gaat.
De komst van de Heer zal vooraf gegaan worden door een grote donderende
storm. Het zal er misschien best angst aanjagend uit zien, maar hij zal heel
plotseling ophouden en dan zal het visioen van de Heer plaats vinden. Van deze
dag af zullen grote wonderen toenemen.
- Heilige Nadi-lezingen, Sri Vasantha Sai, blz. 21-22
In zijn boek ”Sai Boodschappen voor jou en mij” vermeldt Lucas Ralli Swami’s
boodschap over een storm2, Waarna er een totaal nieuwe atmosfeer zal zijn, die
vrede in de hele wereld teweeg brengt.

1

Sanathana Sarathi, October 1996, achterflap.

2

het zou metaforisch kunnen zijn.

HOOFDSTUK 8: Een visioen in de hemel?

Pagina 63

Na de storm zal er een nieuw begin zijn en de atmosfeer zal totaal anders zijn.
Het zal als een nieuw tijdperk zijn, een tijdperk van liefde, harmonie en
samenwerking, die het tijdperk van oorlog, gevechten, haat, jaloezie, hebzucht
en al die negatieve aspecten van het leven zullen vervangen.
- Sai-Boodschappen voor Jou en Mij, deel 1, Ralli, Lucas, 1985
Als we dit logisch analiseren, kan de komst van de heer op het meest geschikte
moment komen, dat de bescherming van de mensheid tegen de een of andere
calamiteit of catastrofe zal bewerkstelligen.Met andere woorden, Swami’s
wederverschijning of visioen zal mogelijk niet plaats vinden zonder zulke
voorboden. We zagen het al in het hoofdstuk”De ongelooflijke Nadis”, en de
Nostradamus quatrijnen, die wijzen op een fenomeen dat in de maak is. Daarom
geloof ik ook dat voor de wonderbaarlijke tijden ervaren kunnen worden er een
korte periode zou kunnen zijn waarin de mensheid gedwongen kan worden
eenstemmig de Heer aan te roepen om bescherming. Maar uit de bovengenoemde
Nadi-voorspelling kunnen we aannemen dat zelfs al zou de catastrofe er
aangstaanjagend uitzien, die toch plotseling zou ophouden door de tussenkomst van
de opperste Redder, onze altijd liefdevolle medelevende Heer Sai.

Een wandeling langs de Hemel
Swami heeft tegen enkelen van Zijn naaste devotees gezegd dat er een tijd zal
komen dat Hij door de lucht zal lopen en dat de mensen dan Zijn Luister zullen
beseffen. Hij heeft dit ook in een van de openbare toespraken genoemd.
Ik zal me door de lucht moeten voortbewegen; ja, dat zal ook gebeuren,
geloof Me.
- Sathya Sai Spreekt, deel 2, hoofdstuk 18
Jullie zullen Swami’s luister beseffen als Ik langs de hemel loop van het
ene eind naar het andere.
- Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra, Hoofdstuk 11
Van de boven vermelde gebeurtenissen mag worden aangenomen dat het “lucht
visioen”iets is wat Swami altijd al in gedachten had. Wat zal dat mooi zijn als dat
gebeurt! Gezegend zullen diegenen zijn die het geluk hebben hiervan getuige te zijn.

Pagina 64

DEEL 3
UW RIJK KOME

Pagina 65

Hoofdstuk 9: Dageraad van de Sathya Sai Gouden
Eeuw
Jullie weten het niet maar er gaan zo veel grote dingen gebeuren. Alles
wat gezien, gehoord of gevoeld is zal heilig worden. Dit alles zal spoedig
gebeuren. Mis deze heilige gelegenheid niet en verspil die niet. Eenmaal
verloren zul je het nooit meer krijgen. Eenmaal deelachtig geworden zul je het
nooit meer kwijt raken.
- Goddelijke toespraak, Prasanthi Nilayam, 14 October, 1999
Swami heeft vaak gezegd dat Hij was gekomen om een gouden hoofdstuk te
schrijven in de geschiedenis van de mensheid, waarbij Hij een “Gouden Eeuw”zou
inleiden, een nieuw tijdperk van liefde, vrede, rechtschapenheid en waarheid. De
mensheid staat aan het begin van dat vredige en voorspoedige tijdperk waarin de
universele aanvaarding van de Sathya Sai Avatar met Zijn Naam en vorm over de
hele wereld zal worden gevestigd.
Swami’s uitspraken over deze heerlijke tijd die gaat komen zijn verspreid over zijn
ontelbare toespraken. Sommige gebeurtenissen hebben mogelijk al gedeeltelijk
plaats gevonden. Er kan ook een twijfel in onze geest opkomen, dat deze uitspraken
misschien slaan op de periode van de Prema Sai Avatar. Maar we weten van Swami’s
algemene manier van spreken, dat Hij als Hij “deze vorm”of “dit lichaam” zegt, Hij
duidelijk Zijn tegenwoordige Avatar als Sathya Sai Baba bedoelt. Bovendien heeft Hij
rechtstreeks en soms indirect aangegeven dat de wereld al tot rust zal zijn gekomen
als Prema Sai arriveert. Lees a.u.b. het volgende gesprek dat John Hislop met Swami
had tijdens een van de interviews:
JH: Veel mensen zeggen dat we zeer binnenkort een periode van grote rampen
tegemoet gaan.
Sai: er kunnen mogelijk een paar hoge golven zijn maar, zoals ik al zei, de
wereld zal gelukkig, vredig en voorspoedig zijn.
Gast: Geen wereldoorlog?
Sai: Nee, geen wereldoorlog.
JH: We zijn bevoorrecht dat we nu leven zodat we deze vredige wereld
misschien mogen zien.
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Sai: jullie zullen het allemaal zien. Zelfs de oude mensen zullen leven om het te
zien.
Gast: Dan zal Prema Sai niet veel meer te doen hebben! Swami heeft de
wereld al tot rust gebracht.
Sai: Dat duurt nog 40 jaar. Tegen die tijd zal de wereld vredig zijn. Dat
betekent de naam Prema Sai: Alles zal liefde…liefde, liefde, overal liefde
zijn.
- My Baba and I, Dr. J.S. Hislop, blz 189, Dit was uit
een interview in December 1978
In een interview met de vooraanstaande journalist R.K.Karanjia, legde Swami uit dat
de missie van de Prema Sai Avatar zal bestaan uit het bewust maken van de mensen
dat zij zelf God zijn.
“De missie van de huidige Avatar is iedereen ervan bewust te maken dat
dezelfde God of Goddelijkheid in iedereen woont. Mensen moeten elkaar
respecteren, liefhebben en helpen, ongeacht kleur of geloof. Zo kan alle werk een
manier van aanbidden worden. Tenslotte zal Prema Sai, de derde Avatar, de
blijde boodschap benadrukken, dat God niet alleen in iedereen woont,
maar dat iedereen ook God is. Dat zal de uiteindelijke wijsheid zijn, die het
iedere man of vrouw mogelijk zal maken naar God te gaan”.
- Het Blitz-interview, September, 1976
Zou het voor Prema Sai om deze kennis , die van zo’n vergevorderd begrip is dat
Swami het “de laatste wijsheid’noemt, op de mensheid over te dragen niet eerlijk
zijn aan te nemen, dat de mensheid dan al een redelijk niveau van spiritueel
bewustzijn moet hebben bereikt? En wie anders dan de Sathya Sai Avatar zelf zou
dat bewustzijn al naar boven gehaald hebben?

De Gouden Eeuw zal terugkeren
De wil van God kan niet worden tegengehouden. De gebeurtenissen door God
bepaald moeten plaats vinden. De vreugdevolle Gouden Eeuw zal
terugkomen.
- Een oosterse kijk op Jezus Christus, blz. 12
Velen aarzelen te geloven dat de dingen zullen verbeteren, dat het leven voor
iedereen vol vreugde zal zijn en dat de Gouden Eeuw terug zal komen. Laat
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Me jullie verzekeren dat deze Dharmaswarupa, dat dit goddelijk lichaam
niet tevergeefs is gekomen. Het zal er in slagen de crisis af te wenden die over
de mensheid is gekomen.
- Sai Baba, De Heilige en de Psychiater, blz. 91

Die zal er eerder zijn dan men verwacht
Wees niet bevreesd, Mijn kinderen, alles komt goed. Liefde en Licht zullen de
duisternis vervangen en een nieuw tijdperk voor jullie komt er spoedig
aan.
- Sri Sathya Sai Baba en de toekomst van de Mensheid, blz. 110
De tijd nadert waarin de hele mensheid in harmonie met elkaar zal leven.
Die tijd komt eerder dan men verwacht. Maar wees voor het komt,
voorbereid op wat er maar nodig is om aan ieder levend wezen het ware doel
van het bestaan te openbaren. Het is niet wat ook maar een levende ziel zich
kan voorstellen. Het gaat alle begrip te boven. Ik kan zeggen, dat de
schoonheid er van prachtig is en mooier dan alle dromen. En omdat een
ieder van jullie zijn stille werk doet, druk Ik jullie aan Mijn hart en vervolgens
zullen jullie zielen verheven worden en jullie ogen zullen Mijn innerlijke
Aanwezigheid onthullen.
- Sri Sathya Sai Bal Vikas, deel XV, nr. 9, September 1996
[…] de dag waarop de broederschap van de mensen en het vaderschap van God
helder en mooi zal stralen breekt aan en komt dichterbij.
- Sathya Sai Spreekt deel 13, hoofdstuk 18
[…] de hele wereld worstelt heden ten dage met benauwenis en vrees. Maar Ik
verzeker jullie dat de donkere wolken zich zeer spoedig zullen verspreiden en
dat jullie getuigen zullen zijn van een gelukkig tijdperk over de hele wereld.
- Sathya Sai Spreekt, deel 11, hoofdstuk 28
Als de wereld op de rand van chaos staat komt de Avatar om de razende storm
in de harten der mensen te stillen. Prasanthi (de hogere Vrede, de brenger van
rust in verstoringen) zal spoedig gevestigd worden; de demonische afdwalingen
van het rechte Goddelijke Pad zullen gecorrigeerd worden; Dharma zal weer tot
leven komen en nieuw leven blazen in iedere menselijke gemeemschap.
- Sathya Sai Spreekt, deel 11, hoofdstuk 31
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De aard van de Gouden Eeuw
Als de Gouden Eeuw daagt zal er overal in de wereld harmonie zijn en
liefde zal overal vloeien. Alle gedachten van haat zullen verdwijnen. Nu
kun je je zo’n toestand niet voorstellen omdat er overal nog chaos is, gevechten,
intriges, haat en slechtheid; Al die negatieve gevoelens zijn in opkomst. Maar
tenslotte zal de verandering komen.
- Sai Boodschap voor Jou en Mij, deel 2, blz. 70
Als er een verandering komt zal het een universele verandering zijn. Niet
plaatselijk. Het zal zich overal voordoen.
- Mijn Baba en Ik, blz. 189
[…] De dag[…] dat de gehele mensheid verenigd wordt als een grote familie, die
nauwkgezet de principes van Waarheid, Rechtvaardigheid, Liefde, Vrede en
Geweldloosheid in acht neemt[…] zal de vestiging van de Sai Rashtra
kenmerken en gezegend zijn inderdaad diegenen, die in staat zullen zijn
de Hemel op aarde te ervaren.
- Sai Vandana, 25, 1990
Het zal als een nieuw tijdperk zijn, het tijdperk van liefde, harmonie,en
samenwerking, dat het tijdperk van oorlog, gevechten, haat, jaloezie, hebzucht
en al die negatieve aspecten van het leven, zal vervangen.
- Sri Sathya Sai Baba en de Toekomst van de Mensheid, blz. 223
Liefde en vrede zullen[…] de verschrikkingen en de uitwassen van de donkere
eeuwen, die zelfs nu nog de atmosfeer verontreinigen, schoonmaken.
- Sri Sathya Sai Baba en de Toekomst van de Mensheid, blz. 10
Het leven zal veranderen, het zal er beter op worden en jullie zullen de rijkdom
van de kwaliteit van leven ervaren, die jullie in het verleden is onthouden.
- Sri Sathya Sai Baba en de Toekomst van de Mensheid, blz. 221
Nu zien we overal daden van geweld. Maar wat er ook gebeurt, het is op een
bepaalde manier voor je eigen bestwil .Iedereen zal geheiligde gevoelens
ontwikkelen. Allen zullen de Goddelijke Gelukzaligheid genieten. De hele
natie zal spoedig vrede en geluk smaken. Er zullen totaal geen
moeilijkheden en lijden meer zijn.
- Goddelijke toespraak, Brindavan, 16 Maart,2003
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Avatars slagen noch falen; wat Zij willen moet gewoon gebeuren; wat Zii
uitstippelen moet gewoon plaats vinden… Ik ben gekomen om een gouden
hoofdstuk te schrijven in de geschiedenis der mensheid, waarin
gemeenheid zal falen, waarheid triomferen en deugd zal heersen. Van
karakter zal dan kracht uitgaan, niet van de kennis, de vaardigheid tot
uitvinden of rijkdom. Wijsheid zal de troon bestijgen in het bestuur van de
naties.
- Sathya Sai Baba, Belichaming vanLiefde, blz. 174

De Universele aanvaarding van de Sathya Sai Avatar
Mijn Naam en vorm zullen spoedig overal aangenomen worden. Zij zullen
iedere cm van de wereld in beslag nemen.
- God daalt op aarde neer, blz. 37
Jullie zullen in de komende dagen getuigen zijn van de ontplooiing van de
luister van Swami. Hij zal de hele wereld tot zich trekken. Er zal zelfs geen
staanplaats meer voor de mensen zijn.
- Goddelijke toespraak, Brindavan, 16 Maart, 2003
Houd Sai Baba niet voor zo maar iemand van anderhalve meter lang. Zijn
Aanwezigheid zal over de hele wereld gevoeld worden. Wacht af en zie. In
korte tijd zal de hele wereld hier komen.
- Sathya Sai Spreekt, deel 28, hoofdstuk 19
Amerika daargelaten, zal Puttaparthi een naam zijn waarmee rekening
gehouden zal worden in ieder vooraanstaand ontwikkeld land in de
wereld, zoals Japan, Duitsland, Italie, Frankrijk etc. In de hele wereld zal
men Putaparthi als een belangrijke locatie op de kaart zetten,
- Goddelijke Toespraak, Prasanthi Nilyam, 19 October, 1999
Swami beantwoordt de vraag wat voor teken Hij zal geven dat de Gouden Eeuw
gaat beginnen dat de luister van Sai over alle delen van de wereld
verspreid zal worden. Die zal duizendvoudig toenemen.
- Sanathana Sarathi, December 1993
Met een paar dagen zul je het te weten komen. De goddelijke Luister zal met
de dag toenemen, en jullie vreugde en gelukzaligheid bezorgen. Spoedig
zal alle onrust van het aardoppervlak verdwenen zijn.
- Goddelijke toespraak, Brindavan, 16 Maart, 2003
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Als de dagen voorbij gaan zullen diegenen die nog niet in staat zijn de waarheid
over Swami te herkennen met tranen van spijt in de ogen naderbij moeten
komen en Mij ervaren. Zeer spoedig zal dit wereldwijd zijn. Swami houdt deze
ontwikkeling nu nog tegen. Maar als het eenmaal toegestaan wordt zich te
manifesteren, zal de hele wereld getransformeerd worden in Prasanthi
Nilayam.
- Sathya Sai Spreekt, deel 15, hoofdstuk 55
[…] de dag dat millioenen bijeen komen om baat te vinden bij de Avarar
komt er snel aan; Ik raad jullie aan om alle Genade en gelukzaligheid te
verzamelen en te koesteren zoveel je maar kunt, omdat jullie misschien[…]
- Sathya Sai Spreekt, deel 11, hoofdstuk 41

Het belang van de Sai-Organisatie
De Sai organisatie mag nu nog beperkt in omvang zijn, maar mettertijd zal ze
zoveel mensen aantrekken, dat het gewone publiek niet eens
ondergebracht kan worden in de Sai bijeenkomsten. Alle beschikbare
plaatsen zullen toegewezen worden aan de mensen binnen de Sai
Organisatie. Daarom moet het lidmaatschap van de Sai Organisatie een kans
hebben.
- Mijn Baba en Ik, door J.S.Hislop, blz. 209, uit een interview in December 1982
Zelfs verder dan dat:
De hele wereld zal omgevormd worden tot Sathya Sai Organisatie en
Sathya Sai zal een plaats krijgen in ieders hart.”
- Sanathana Sarathi, Januari, 1999, blz. 16

De glorie van Bharath (India)
Nogmaals, wat zijn jullie bevoorrecht dat jullie er getuige van kunnen
zijn, hoe alle landen ter wereld eer bewijzen aan India (Bharatha); Jullie
kunnen zelfs de aanbidding van Sathya Sai’s naam over de hele wereld
horen weerklinken, zelfs als dit lichaam nog bestaat. Niet op een of ander
toekomstig tijdstip, maar als het nog in jullie midden is, voor jullie. En
nogmaals, jullie kunnen ook zeer spoedig getuige zijn van het herstel van
de oude en eeuwige religie(Sanathana Dharma) in haar oorspronkelijke
en natuurlijke staat, de rechtschapenheid,(Dharma) zoals die in de Vedas
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is vastgelegd voor het heil van alle mensen ter wereld. De heropleving van
het vedische Dharma is het Sai Sankalpa (de goddelijke Wil, die Sai heeft), die
niet alleen mensen naar Mij toetrekt, door ze aan te trekken met manifestaties
van Mijn shakti (kracht) en samarthya (capaciteit).
- Goddelijke redevoering, 17 Mei, 1968
India zal in alle opzichten de leidster van de wereld zijn: geestelijk,
cultureel, sociaal, politiek en economisch. Al haar vergane glorie, cultuur en
tradities zullen herleven en zij zal stralen als de leidende natie van de wereld. Zo
was het tijdperken geleden en zo zal het nogmaals zijn.
- Sathya Sai Amrita Varshini, blz. 34
Vandaag is het Krishna Janmashtami, de verjaardag van Heer Krishna. Ik doe
vandaag een belofte, dat de mensen van alle landen, te weten Pakistan,
China, Duitsland, Rusland verenigd zullen zijn[…]de goedheid van Bharat
zal tot deze eenheid leiden.
- Sanathana sarathi, September 2002
We kunnen ons de schoonheid van de zo lang verwachte Gouden Eeuw
proberen voor te stellen en te begrijpen, die, volgens Swami, “Schitterend en
voorbij alle dromen”zal zijn. Swami haalt de slechte stand van zaken rondom
ons aan als reden waarom we niet in staat zijn te begrijpen dat er zo’n mooie
tijd zal aanbreken. Maar Hij heeft beloofd, dat die zal komen.
[Prof. Kasturi:] Laat ons vreugdevol op de nieuwe wereldorde wachten, de
volmaakte Sai Orde, niet in de verre toekomst, maar zeer spoedig, eerder dan
enig menselijk verstand kan begrijpen gezien de huidige stand van zaken op elk
gebied.
- Sanathana Sarathi, Augustus 1991

De betekenis van het jaar 2012
De hele wereld gonst van de praatjes over het jaar 2012 en het naderen van een
apocalyptisch einde der tijden. Veel takken van de media hebben ook geprobeerd in
te spelen op de verschillende speculaties en voorspellingen over de dag des
oordeels, die de vlammen van angst onder de massa’s aanjagen. De hysterie rond het
2012 mysterie gaat terug op een oude Maya kalender, die vreemd genoeg eindigt
met de zonnewende op 21 December, 2012. Sommige astrologen hebben ook een
“galactische gelijkstelling”voorspeld waarvan aangenomen wordt dat die zal
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plaatsvinden tegen het eind van 2012, als ons zonnestelsel direct de Galactische
Evenaar passeert. Volgens de mening van sommigen wijzen deze tekenen op het
einde der tijden.
Ofschoon ik niet in de “einde der tijden”theorie geloof, voel ik wel dat de hype op
zich enige betekenis heeft. Veel mensen rond de wereld verwachten dat er iets gaat
gebeuren in of rond het jaar 2012, zelfs al weet niemand wat dat inhoudt of wat er
te verwachten is. Niemand schijnt het er ook over eens te kunnen worden of het
goed of slecht is. Maar wij weten dat er geen uitzonderlijke beroering om de hoek
kan liggen, omdat Swami zelf ons heeft verzekerd:
Er dreigt geen ramp voor de wereld. Hier en daar kunnen op de uitgestrekte
aardbol van tijd tot tijd enige ongelukken plaats vinden.
- Sathya Sai Spreekt, deel24, hoofdstuk 4
Aan de andere kant zijn er ook velen, die eerder geloven dat het jaar 2012 het begin
kan zijn van een spiritueel herstel op de planeet aarde, dan een einde der tijden. Zij
zien de tekenen als aanwijzers van een enorme transformatie van het wereldwijde
bewustzijn. Wat dan ook het geval mag zijn, er moet een rechtvaardiging bestaan
voor zulke collectieve verwachtingen rond de wereld, waarvan de grondredenen
niet als onbeduidend kunnen worden afgedaan. Het is interessant op te merken, dat
Dr. Srikanth Sola, een internationaal bekende cardioloog, die momenteel dient in het
Sri Sathya Sai Instituut voor Hogere Medische Wetenschappen te Whitefield,
Bangalore, in een radio Sai interview zei:
Ik herinner me eens in 2007, dat Swami in Kodaikanal was, en ik was daar ook
met enigen van Zijn studenten. En Swami merkte zo langs Zijn neus weg
op:”Sathya Yuga begint in 2012”. Hij zei dat net zo terloops als of Hij zou
zeggen:”het regent gedurende de moesson-tijd”en dus weten we dat we aan het
eind van een tijdperk zijn gekomen en aan het begin van het volgende1.
De bovenstaande verklaring verschaft zeer zeker een indicatie over de betekenis
van het jaar 2012. Het belangrijkste is dat elk wonder van Swami rond deze
onzekere tijden zeer zeker wereldwijde aandacht zal krijgen van een groot deel van
de mensheid, die al vol verwachting is van iets wezenlijks. Vanuit die hoek
beschouwd ben ik geneigd te geloven, dat deze zogenaamde “2012 paranoia”ook
een product van Goddelijke vinding zou kunnen zijn. Misschien betekent het jaar
1

interview in media.radio.sai.org gepubliceerd op 28 Mei, 2012
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2012 achteraf toch een einde; het einde van alle kwaad en ongerechtigheid zoals we
dat momenteel kennen, het begin van de schitterende Gouden Eeuw aangevend
zoals door vele geschriften is voorspeld.

De Gouden Eeuw volgens de geschriften
De Brahma-vaivarta Purana, deel 4, Krishna-janma-khanda, hoofdstuk 129, heet
Golokarohanam, omdat het de terugkeer van Krishna beschrijft naar Zijn verblijf
(aan het einde van het Dwapara Yuga), de Goloka of Vaikunda (hemel). Daarin staat
een speciale dialoog tussen Heer Krishna en Moeder Ganga (Ganges).Vers 49 is een
vraag van Ganga, de verzen 50 – 60 zijn Krishna’s antwoorden. Hieronder volgen
vertalingen van enkele van deze verzen:
Vers 49: Ganga zei: O, beschermer, opperste brenger van vreugde, op het punt
van Uw vertrek naar Uw volmaakte verblijfplaats, Goloka, wat zal daarna mijn
situatie zijn in het tijdperk van Kali?
Vers 50:De allerhoogste persoonlijkheid van Opperste Godheid (Heer Krishna)
zei: Op aarde , zullen 5000 jaar van Kali zondig zijn en zondaren zullen hun
zonden in jou deponeren door te baden.
Heer Krishna zegt tegen Moeder Ganga dat er in de eerste 5000 jaar van het Kali
Yuga veel zondaren zullen zijn en dat er een heleboel lijden zal zijn. Moeder Ganga
gaat verder met de Heer te vragen wat er na die 5000 jaar gaat gebeuren. De Heer
antwoordt:
Vers 55: O, Ganga, de hele planeet zal een pelgrimsoord worden door de
aanwezigheid van Vaisnavas, ook al is ze zondig geweest.
Vers 56: In het lichaam van Mijn devotees verblijft voor altijd [de zuiveraar].
Moeder aarde wordt zuiver door het stof van de voeten van Mijn devotees.
Vers 57:Het zal hetzelfde zijn in het geval van pelgrimsoorden en de hele
wereld. Die wijze aanbidders van Mijn mantra die deel hebben aan mijn
overblijfselen, zullen alles zuiveren.
Heer Krishna zegt dat er na ongeveer 5000 jaar Kali Yuga, een periode zal zijn
waarin de hele planeet wordt getransformeerd tot een groot pelgrimsoord dankzij
de aanwezigheid van Zijn devotees of Vaisnavas (letterlijke betekenis is “aanbidders
van Heer Vishnu”) maar in deze context betekent het “devotees”of “spirituele
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zoekers”) over de hele wereld. Heer Krishna gaat verder met te zeggen, dat deze
periode duizenden jaren zal duren.
`Volgens Swami “zijn elfduizend jaren de totale duur van het Kali Yuga[…] Het Kali
Yuga heeft nog 5.320 jaar te gaan voor het eindigt”1. Meer dan 5000 jaren van het
Kali Yuga zijn voorbij, wat zou betekenen dat we ons in de glorieuze periode
bevinden waar Heer Krishna naar verwees. Howard Murphet schreef in zijn boek,
“Sai Baba Avatar”, over een passage uit het grote epos, Mahabharata, waarin de
wijze Markandeya de Pandavas in het bos ontmoet gedurende hun verbanning. De
wijze Markandeya spreekt over het gesprek dat hij met Heer Vishnu had over de tijd
gedurende de donkerste periode van het Kali Yuga als de menselijke waarden
gedegenereerd zouden zijn, geweld en onrecht wijd verspreid , oneerlijkheid over
waarheid zou triomferen, en onderdrukking en misdaad de boventoon zouden
voeren. Heer Vishnu zegt tegen de wijze Markandeya dat Hij in het Kali Yuga
tijdperk een menselijke geboorte zal aannemen teneinde in te grijpen en de wereld
op een nieuwe koers te zetten om het “Sathya Yuga”of te wel het tijdperk van de
Waarheid te vestigen:
“als het kwaad rondwaart op deze aarde, zal Ik geboren worden in het gezin
van een deugdzaam man, en een menselijk lichaam aannemen om de rust te
herstellen door alle soorten kwaad uit te roeien; voor het behoud van
rechtschapenheid en moraliteit zal Ik een onvoorstelbare menselijke vorm
aannemen als de tijd om te handelen daar is. In het Kali tijdperk van de zonde
zal Ik een Avatar vorm aannemen die donker van kleur is. Ik zal in een gezin in
Zuid-India geboren worden. Deze Avatar zal grote energie bezitten, grote
intelligentie en grote vermogens. Stoffelijke voorwerpen, die nodig zijn voor de
missie van deze Avatar, zullen tot Zijn beschikking staan zodra Hij er maar aan
denkt. Hij zal zegevieren met de kracht van de deugd. Hij zal orde en vrede
herstellen in de wereld. Deze Avatar zal een nieuw tijdperk van Waarheid
aanstellen, en Hij zal omgeven zijn door spirituele mensen .Hij zal over de aarde
dwalen, aanbeden door de spirituele mensen”.
“De mensen van de aarde zullen het gedrag van deze Avatar nadoen en er zal
vrede en voorspoed heersen. De mensen zullen zich opnieuw bezig gaan houden
met de uitoefening van religieuze rituelen. Onderwijscentra voor het
aankweken van de traditionele Brahmaanse kennis en tempels zullen overal
1

gesprekken met Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, blz. 27-28
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opnieuw verschijnen. De Ashrams zullen vol met aanhangers van de Waarheid
zijn. Bestuurders van deze aarde zullen hun koninkrijken deugdzaam regeren.
De Avatar zal een luisterrijke reputatie hebben”.
- Sai Baba Avatar, blz. 71
Deze woorden van Heer Vishnu, zoals de wijze Markandeya ze weergeeft,
beschrijven duidelijk de eigenschappen van de Sathya Sai Avatar. Ze spreken ook
over hoe de Avatar orde en vrede in de wereld zal herstellen, geestelijke
onderwijsinrichtingen en plaatsen voor aanbidding overal van de grond zullen
komen en dat er deugdzame regeerders in alle landen zullen komen.
Zoals we al eerder zagen zegt Heer Krishna in de Brahma-vaivarta Purana, dat de
wereld vol devotees van Hem zullen zijn wier aanwezigheid deze aarde zal
transformeren in een pelgrimsoord. Dit wijst op een enorme uitbreiding van de
“kritische massa” die het spirituele bewustzijn van deze wereld zal vormen, teweeg
gebracht door meer en meer mensen, die zich tot God wenden. Het is alleen
verstandig aan te nemen, dat de aankomende Gouden Eeuw door Heer Krishna zelf
voortgebracht zal worden, die de hele wereld zal transformeren met Zijn Liefde,
Macht en Goddelijke Genade in een grote Sai Organisatie.
De hele wereld zal getransformeerd worden in de Sathya Sai Organisatie en
Sathya Sai zal in ieders hart een plaats innemen.
- Sanathana Sarathi, Januari 1999, blz. 16

De Komst van de Zoon des Mensen
Onderzoek de volgende woorden van Jezus tot Zijn discipelen:
Ik heb jullie nog heel veel dingen te zeggen, maar die kunnen jullie nu nog niet
verdragen. Maar als de Geest der Waarheid komt zal Hij jullie naar de hele
Waarheid leiden[…]
- Johannes 16:12-13, KJV
“Geest van Waarheid”? Op wie anders dan Sri Sathya Sai Baba kan Jezus gedoeld
hebben? Op de vooravond van Kerstmis, 1972, gaf Swami een opwindende
verklaring, de Christelijke wereld overweldigend door te verklaren dat Hij degene
was, die Jezus Christus naar de aarde had gestuurd:
Ik kan nu niet anders dan een speciaal punt onder jullie aandacht brengen. Op
het ogenblik waarop Jezus opging in het allerhoogste Goddelijk Principe, bracht
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Hij iets nieuws aan Zijn volgelingen over, wat op allerlei manieren door
commentatoren is uitgelegd en diegenen die er genoegen in scheppen schrijfsels
op schrijfsels en betekenissen op betekenissen te stapelen, tot het aangroeit tot
een enorme rommel.
De verklaring zelf is gemanipuleerd en verward tot een raadsel. De verklaring
van Christus is eenvoudig: “Hij die mij naar jullie heeft gezonden zal
wederkomen! En Hij wees naar een lam. Het lam is slechts een symbool, een
teken. Het staat voor de Stem…Ba-Ba; de aankondiging was de Komst van
Baba.”Zijn naam zal Waarheid zijn”, verklaarde Christus. Sathya betekent
Waarheid. “Hij zal een rood gewaad dragen, een bloedrood
gewaad”.(Hierbij wees Baba op het gewaad dat Hij droeg!). “Hij zal klein zijn
met een kroon (van haar). Het Lam is een teken, een symbool van Liefde”.
Christus verklaarde niet dat Hij zelf terug zou komen. Hij zei: “Hij die Mij
gemaakt heeft zal wederkomen”. Die Baba is deze Baba en Sai, de kleine, met
kroeshaar gekroonde in een rood gewaad geklede Baba, is gekomen. Hij is
niet alleen in deze vorm maar in een ieder van jullie als de inwoner van jullie
hart. Hij is er, klein, met een kleed in de kleur van het bloed dat (de Vorm) vult.
- Sathya Sai Spreekt, deel 11, hoofdstuk 54
Swami’s boven genoemde woorden stemmen volmaakt overeen met het visioen van
de Heilige Johannes, zoals uitgelegd in het Boek Openbaringen (In het Nieuwe
Testament van de Heilige Bijbel):
En ik zag de hemelen zich openen, en voorwaar een wit paard; en Hij die daar
op zat heetteTrouw en Waar, en hij oordeelde vanuit rechtvaardigheid en
maakte oorlog. Zijn ogen waren als vlammend vuur, en op Zijn hoofd
waren vele kronen; en Hij had een naam die niemand kende dan Hij alleen. En
Hij was gekleed in een gewaad in bloed gedoopt: en Zijn naam werd het
Woord van God genoemd. En de hemelse heirscharen volgden Hem op witte
paarden, gekleed in fijn linnen, wit en schoon. En uit Zijn mond komt een
scherp zwaard waarmee Hij de naties omverwerpt: en Hij zal met ijzeren
vuist over hen heersen: en Hij trad de wijnpers van de hevige woede van de
Almachtige God. En Hij had op Zijn kleed en dij een Naam geschreven: KONING
DER KONINGEN EN HEER DER HEREN.
- Openbaringen 19:11-16, KJV
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De Heilige Johannes noemt de ruiter van het symbolische witte paard (wit staat voor
vrede en paard symboliseert macht en ver-reikend gezag) “Trouw en Waar”. Dit
komt overeen met Swami’s gedeeltelijke naam “Sathya” wat Waarheid betekent.
Vurige ogen zijn een van Swami’s opvallende trekken en Zijn haar ziet er uit als een
kroon. In bloed gedrenkt gewaad wijst op het rode of oranje kleed, dat Swami
draagt. “Zijn naam wordt het Woord van God genoemd” wijst toevallig op het woord
“Bhagavan”. De kracht van Swami’s redevoeringen wordt gesymboliseerd als een
scherp zwaard dat uit Zijn mond komt. Zijn wilskracht en autoriteit wordt een
“ijzeren vuist”(of roede) genoemd. Komt dat niet overeen met de Hindu profetieen
met betrekking tot Heer Kalki rijdend op een wit paard en zwaaiend met een
zwaard? Natuurlijk zijn het paard en het zwaard symbolen zoals eerder gezegd. Het
is opmerkelijk dat de Heilige Johannes aan Hem refereert als de”Koning der
koningen en de Heer der heren”. Dit komt ook overeen met een Nadi
voorspelling”als de invloed van het KaliYuga erger wordt, zullen de mensen Zijn ware
macht zien en erkennen dat Hij de Opperste Kracht is. Dan zal de mensheid voor Hem
buigen als voor een grote keizer”.
De heilige Johannes ziet ook een grote menigte mensen tot in de millioenen, die zich
rond de troon van de Zoon des Mensen hebben geschaard.
En ik zag en hoorde de stem van vele engelen rond de troon en de dieren en de
oudsten: en hun aantal was tienduizend maal tienduizend en duizenden en
duizenden.
- Openbaringen 5:11, KJV
Laten we dat nu eens vergelijken met Swami’s eigen woorden:
[…]De dag dat millioenen zich zullen verzamelen om baat te hebben bij de
Avatar komt snel;Ik geef jullie de raad om zo veel mogelijk alle Genade en
Gelukzaligheid te vergaren en te koesteren zoveel als jullie maar kunnen, omdat
jullie misschien[…]
- Sathya Sai Spreekt, deel 11, hoofdstuk 41
Er zijn vele verzen in het Nieuwe Testament met betrekking tot de komst van “De
zoon des Mensen”, waarvan de Christenen geloven, dat het de tweede komst van
Christus zal zijn. Maar we hebben Swami’s woorden al gezien waar Hij zegt dat Jezus
het nooit over Zijn eigen wederkomst heeft gehad. Het was de komst van Baba waar
Jezus op zinspeelde. Zou het kunnen zijn, dat de “tweede komst”van de “Zoon des
Mensen”in de heilige Bijbel doelt op de komst van Sri Sathya Sai zelf?
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Als de Zoon des Mensen in Zijn luister zal komen, en alle heilige engelen met
Hem, dan zal Hij op de troon van Zijn glorie zitten. En voor Hem zullen alle
naties verzameld zijn:[…]
- Matheus 25:31-34 KJV
De komst van de Zoon des Mensen wordt geacht een nieuw tijdperk van waarheid,
liefde en vrede, aan te kondigen, gelijk aan de Gouden Eeuw zoals genoemd in
Swami’s redevoeringen.
De Zoon des Mensen zal Zijn engelen sturen en zij zullen alles uit Zijn koninkrijk
bijeen brengen wat aanstoot geeft en allen die onbillijkheid bedrijven.
- Matheus 13:40-43, KJV
De Zoon des Mensen zal alle kwaad uitbannen om Rechtvaardigheid en vrede in het
nieuwe Koninkrijk veilig te stellen. Van deze gouden periode waarin boosheid,
oneerlijkheid, haat en disharmonie totaal afwezig zullen zijn wordt gezegd dat die
1000 jaar zal duren:
En ik zag een engel van de hemel neerdalen, die de sleutel van de bodemloze
diepte en een grote ketting in zijn hand had. En hij greep de draak, die oude
slang, die de Duivel en de Satan is en bond hem voor duizend jaar, en
gooide hem in de bodemloze diepte, en sloot hem op en zette een zegel op hem,
zodat hij de naties nooit meer zou verleiden, totdat de duizend jaar zouden zijn
vervuld:
- Openbaringen 20:1-3
In het visioen van de heilige Johannes ziet hij een engel, die de duivel voor duizend
jaar vastbindt. Dit is symbolisch voor alle kwaad, onwaarheid en disharmonie die
van de aarde worden weggevaagd. Wat volgt is nog zo’n schitterend visioen waarin
de heilige Johannes een prachtige nieuwe stad uit de hemel ziet neerdalen die het
centrum wordt van deze vredige wereld.
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jerusalem, van God uit de
hemel nederdalen, gereed gemaakt en getooid als een bruid voor haar
echtgenoot. En ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen: Voorwaar
het tabernakel van God is met de mensen en Hij zal in hen verblijven, en
zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal met hen zijn en hun God zijn. En God
zal alle tranen uit hun ogen wegwissen; en er zal geen dood meer zijn,
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noch verdriet, nog geween, en noch zal er ook maar enige pijn zijn: de
voorgaande dingen zijn dood en voorbij.
- Openbaringen 20:1-3
De heilige Johannes ziet deze nieuwe stad uit de hemel waarin God, die als de “Zoon
des Mensen”is neergedaald, zal verblijven samen met Zijn volk. Hij zal alle verdriet
van het aangezicht der aarde wegvagen en er zal geen angst of dood meer zijn. De
heilige Johannes noemt deze stad “Het nieuwe Jerusalem”. Letterlijk uit het
Hebreeuws vertaald betekent de naam “Jerusalem” de “Verblijfplaats van de
Vrede”(verwijzing naar Wikipedia). Betekent “Prasanthi Nilayam”niet precies
hetzelfde? Was het visioen van de heilige Johannes een vooruitloper op de toekomst
van Prasanthi Nilayam, de verblijfplaats van de allerhoogste Vrede? De stad
waarvan Swami zegt dat de hele wereld er naar toe zal moeten gaan?
In de komende tijd zal de hele wereld naar Prasanthi Nilayam toe moeten
komen.
- Sanathana Sarathi, Decemder 1991
Jullie zullen er getuige van zijn, dat Puttaparthi een Madhura Nagara
wordt (geboorteplaats van Krishna). Niemand kan deze ontwikkeling
tegenhouden of vertragen.
- Goddelijke toespraak, Prasanthi Nilayam, October, 1961
Geloof Me, dit Puttaparthi zal spoedig een Tirupathi worden […] Het herstel
van Sanathana Dharma zal zich van hier uit uitbreiden.
- Sathyam Shivam Sundaram, deel 1, hoofdstuk 16
Belangwekkend genoeg wordt Heer Kalki, volgens de Hindu voorspellingen,
verwacht in een stad te komen, die “Shambala”heet, wat letterlijk verrtaald, “plaats
van vrede, kalmte en rust”betekent. (Wikipedia). Laten we allen op dat beslissende
moment in de geschiedenis der mensheid wachten, als de hemelse stad , Prasanthi
Nilayam, waar de Heer zelf zal wonen, het epicentrum wordt van een reusachtige
sprituele opleving, die de dageraad van de Sathya Sai Gouden Eeuw aankondigt.
Heb geduld. Mettertijd zal jullie alles gegeven worden. Wees gelukkig. Er is geen
reden om ergens bezorgd over te zijn.[…] Jullie zijn allemaal heilige zielen en
jullie zullen jullie rollen moeten spelen in de ontvouwing van het drama
van de nieuwe Gouden Eeuw, die er aan komt.
- Sanathana Sarathi, 1996, achterflap.
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Hoofdstuk 10: waarom heeft Swami Zijn lichaam
verlaten?
Niemand kan Mijn mysterie begrijpen. Het beste wat je kan doen is je erin
verdiepen.
- Sathya Sai Baba, de Belichaming van Liefde, blz. 96
Niemand weet waarom Swami Zijn lichaam eerder moest verlaten, dan verwacht.
Het moet al die tijd deel van Zijn Plan geweest zijn. Alles wat we weten is wat we tot
dusver hebben gezien en gehoord. Zijn lichaam werd hoe langer hoe zwakker en
met het een voor een uitvallen van de vitale organen kwam het op een punt dat het
moest worden verlaten. De vraag mag nu opkomen waarom Hij zichzelf niet heeft
genezen. Zulke vragen gaan ons verstand te boven en maken deel uit van het grote
mysterie, dat Swami is. Het enige antwoord is dat Hij het zo heeft gewild en dat het
ook zo was bedoeld. Niets is ooit toeval geweest; Hij is”de meester over alles”.

Dit lichaam is omwille van de devotees gekomen
[…]een ziekte aangenomen en gewild.teneinde iemand te verlichten ,die het
anders niet zou hebben overleefd of het had kunnen verdragen zonder
beroering. Dit is een van de functies van de Goddelijke, waarvoor Hij is
geïncarneerd, het uitstorten van genade over een devotee[…] Ik ben met dit
lichaam gekomen om die andere lichamen te redden van pijn en lijden. Dit
lichaam zal altijd vrij van pijn en ziekte zijn; ziekte zal er nooit enig effect op
hebben. Dat is de echte waarheid.
- Sathya Sai Spreekt, deel 10, hoofdstuk 37
Uit Swami’s bovenstaande woorden blijkt duidelijk, dat wat voor ziekte Hij ook had,
die niet uit Zijn eigen lichaam voortkwam. De wet van Karma werkt op mysterieuze
wijze. Een ding is zeker, n.l. dat als de daad (of gedachte) er is, het gevolg of
de”vrucht” daarvan ook komt. Het is ook waar dat de”karmische schuld” vrijwillig
door iemand van een ander kan worden overgenomen. Swami heeft vele malen het
karma van Zijn devotees op zich genomen, omdat ze de effecten daarvan niet
zouden hebben kunnen hanteren. Zelfs als Hij welk karma dan ook doormiddel van
Zijn Wil alleen had kunnen opheffen, koos Swami er toch voor dat niet te doen. In
plaats daarvan nam Hij het karma van Zijn devotees zelf op zich. Na het aannemen
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van een menselijk lichaam heeft Swami de karmische wetten altijd gerespecteerd,
ook al hadden die geen enkel effect op Hem zelf.
Een ogenblikkelijke oplossing zou tegen de fundamentele aard van de natuur
zelf ingaan als ook tegen de karmische wet van oorzaak en gevolg.
- Het Blitz-interview, September, 1976
Als Hij voorheen het karma van een devotee op zich had genomen maakte Zijn
lichaam een of ander lijden door, al was het maar van korte duur. Maar heeft onze
altijd liefdevolle meelevende Heer deze keer besloten al het lijden van de hele
mensheid op zich te nemen en met iedere cel van Zijn lichaam uit te branden? Zijn
hele leven heeft Hij geleefd voor de missie de mensheid te verheffen en heeft Hij nu
om diezelfde reden Zijn lichaam ook opgeofferd?
Eens heeft Swami in een interview tegen de vooraanstaande journalist, R.K.
Karanjia, gezegd dat de natuurrampen het directe resultaat waren van collectief
karma, of wel de slechte daden van de mens.
Lijden en ellende zijn de onontkoombare daden van het Kosmische drama. God
bepaalt die rampen niet, maar de mens lokt ze uit bij wijze van vergelding voor
zijn eigen slechte daden.
- Het Blitz-interview, September, 1976
Swami heeft dit ondererp bij andere gelegenheden wel meer ter sprake gebracht:
[…]De mens staat gigantisch in de schuld bij de natuur, en geniet tegelijkertijd
van het goede er aarde,waarin op Allerlei manieren door de natuur wordt
voorzien. Maar wat is de dankbaarheid die hij de natuur betoont? Hoe
dankbaar is hij tegenover het Goddelijke? Hij vergeet God, die de leverancier van
alles is. Daarom valt hij ten prooi aan verschillende moeilijkheden en
rampen[…]
- Sathya Sai Spreekt, deel 21, hoofdstuk 19
[…] vele natuurrampen zijn helemaal de schuld van het gedrag van de mens.
Aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, oorlogen, overstromingen en
hongersnoden en andere rampen zijn het gevolg van de ernstige verstoringen
van de natuur. Deze storingen zijn op het menselijk gedrag terug te brengen. De
mens heeft de integrale relatie tussen mens en natuur herkend[…]
- Sathya Sai Spreekt, deel 25, hoofdstuk 37
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In karmische theorieën wordt dit ‘massaal karma’ genoemd. Bhagavan heeft
verklaard dat het afwenden van zulke grootschalige natuurlijke en door de mens
veroorzaakte rampen, inclusief atomaire holocausts, een deel van Zijn missie zijn.
Als zulke rampen het directe gevolg zijn van collectief karma, zou het afwenden
daarvan dan ook niet de opheffing van zulk karma vereisen?Nam Swami mogelijk
een enorme kritische massa van karma in zich op om enige kolossale rampen te
voorkomen? Als we zorgvuldig kijken naar de verschillende wereldgebeurtenissen,
die zich ontvouwden ten tijde van Swami’s opname in het ziekenhuis, is het verband
daarmee niet moeilijk te vinden. Hij werd met ademhalingsproblemen (of
longontsteking) naar het ziekenhuis gebracht een paar dagen na de aardbeving en
tsunami en de nucleaire ramp in Japan. De drievoudige ramp was een uitzonderlijk
ongelukkige gebeurtenis, die duizenden mensenlevens (vrede zij met hen) heeft
gekost en die velen dakloos en ziek heeft gemaakt. De grootste aardbeving in de
geschiedenis van Japan, die ook een geweldige tsunami veroorzaakte, vernielde
delen van de Fukushima nucleaire krachtcentrale en het land was op een mogelijke
nucleaire ramp voorbereid. De Fukushima-reactors waren ontworpen op de ergst
mogelijk te verwachten aardbeving met een hevigheid van 8.2 op de schaal van
Richter, maar de recente aardbeving overschreed die (met 9.0 op de schaal van
Richter). Sommige deskundigen zeggen dat het een wonder is dat de installatie de
gebeurtenis weerstond en dat het mogelijk was een totale “Melt-down” van de
reactor te voorkomen. Als kort gezegd de algehele melt-down had plaats gevonden,
zou de ramp onvoorstelbare proporties hebben aangenomen; van een omvang die
de mensheid nog zou moeten meemaken. Dat ging over iets dat we weten,maar hoe
zullen we ooit iets weten over de rampen, die voorbestemd waren maar nooit
voorgevallen zijn? Dat weet Hij alleen! Op dit punt word ik herinnerd aan de Shuka
Nadi-voorspelling: “Hij zal laten zien dat Hij alleen de razernij van de natuur in
bedwang kan houden”.
Swami heeft het ons heel duidelijk gemaakt, dat wat er ook met Zijn lichaam
gebeurt, het alleen maar voor het welzijn van de mensheid is.
Zoals Narasimhamurthi te kennen gaf dat Kasturi er bij Mij op aandrong dit
lichaam niet te verwaarlozen door het redden van devotees. Ik antwoordde
dat dit lichaam gekomen is omwille van de devotees en gebruikt zal
worden om alles en alles voor hun welzijn te doen. Lichaamsgehechtheid is
menselijk en totale onthechting is Goddelijk. Gehechtheid aan het lichaam is
verantwoordelijk voor alle lijden en ellende. Omdat God geen enkele lichaams
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gehechtheid heeft hecht Hij ook geen enkele waarde aan het lijden van Zijn
lichaam. Zodra Hij een lichaam aanneemt gebeurt er onvermijdelijk van
alles met dat lichaam. Maar wat er ook gebeurt het is voor het welzijn van
de hele wereld.
- Goddelijke toespraak, Prasanthi Nilayam, 14 Januari, 1999
Hoeveel bewijs hebben we nu nog nodig? Alles wat we dienen te begrijpen is dat
Zijn lichaam is geofferd “voor het welzijn van de hele wereld”. Zoals in
bovengenoemde uitspraak uit Zijn redevoering is vermeld, hechtte Hij geen belang
aan het lijden van Zijn lichaam. Swami kon tot het uiterste gaan als het er om ging
een devotee te redden. Dat onthulde Hij later in diezelfde toespraak:
[Volgens mijn eigen bescheiden mening moet dit als een van de hoogtepunten
onder Swami’s redevoeringen worden beschouwd, die iedere devotee zou
moeten lezen]
Terugkomend uit Bangalore (in de maand December) gaf ik het hoofd van het
instituut de opdracht de jongens NIET mee te nemen voor de sportdag. Ze
trokken vele conclusies uit dit woord van Mij[…]Studenten zijn teerhartig, vol
edele gevoelens en liefde voor Swami. Zij hadden verschillende programma’s
gepland met de bedoeling Mij een genoegen te doen. Ik was Me zeer bewust
van het dreigende gevaar. Maar de studenten waren niet ontvankelijk
voor Mijn woorden. Ik voelde dat het geen zin had ze advies te geven in zo’n
situatie. Alleen als ze geconfronteerd worden met de gevolgen van geen acht te
slaan op Mijn bevel, begrijpen ze pas de waarde van Mijn woorden. Tot nu toe is
niemand zich bewust van wat er eigenlijk is gebeurd op de ochtend van de 11de.
Ze zeiden dat de sportdag een groot succes was. Ik ben ook blij als jullie succes
hebben. De studenten deden het buitengewoon goed. Iedereen droeg aan dit
succes bij naar eigen kunnen en vermogen. Toen Ik die ochtend het stadion
binnen kwam zag Ik twee vrachtwagens. Ik kon me onmiddellijk het gevaar
voor de geest halen dat om de hoek loerde. Ik zag de vrachtwagens met grote
stellages er op. De jongens wilden een acrobatisch nummer daar op uit voeren.
Ik wist dat een van de stokken niet goed was vastgemaakt en op het punt stond
het te begeven .Als dat zou gebeuren zou de jongen een ernstig hoofdletsel
en een gebroken rug oplopen. Ik wilde echter, dat de jongen gespaard zou
blijven en besloot het zelf op Me te nemen. […]Een dag daarvoor had Ik vier
jongens opdracht gegeven met het voertuig mee te lopen en waakzaam te
blijven. Zij zijn ook vol liefde en toewijding voor Swami. Maar ik zag dat geen
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van hen op die plek aanwezig was. Niemand mag dat kwalijk worden genomen.
Niemand doet dit met opzet. Swami is de wezenlijke levensadem van de
studenten.
Ik vroeg om het voertuig te stoppen. Een oudere devotee reed het voertuig in
alle ernst met liefde en devotie. Hij stopte het vehikel overeenkomstig mijn
bevel. Net dat Ik wat tegen de onder-directeur wilde zeggen, zette de chauffeur
zijn voet per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem. Dat
resulteerde in een ruk en Ik viel op het voertuig. Als resultaat liep Ik
verwondingen op aan Mijn hoofd en hand en mijn ruggegraat was ernstig
beschadigd. Wat de jongens eigenlijk had moeten overkomen had Ik zelf
op Me genomen. Vele mannen en vrouwen zaten in de galerij maar Ik droeg er
zorg voor dat niemand Mijn verwondingen opmerkte. Ik deed alsof er niets
gebeurd was. De onder-directeur was bezorgd, denkend dat Swami niet
overeind kon komen. Ik wist dat elk verder uitstel ongerustheid kon
veroorzaken in de geesten van de devotees. Dus Ik stond onmiddellijk op,
vergat de pijn en begon de devotees te zegenen door met Mijn handen te
wuiven. De pijn was zo erg en de snee in Mijn hand zo diep alsof Ik met een
mes was doorboord. Maar de mouw van Mijn kleed die Mijn hand bedekte
was ongeschonden. Dit incident geeft jullie een glimp van de oneindige
kracht van Goddelijkheid.
Ik bevond me in een hachelijke situatie. Ik moest het podium op lopen zonder
dat Mijn verwondingen zouden worden opgemerkt. Dus wilde Ik dat niemand
Mijn verwondingen zou opmerken, anders zouden ze zich zorgen maken.
Ik liep het podium op en ging zitten. Maar intussen was de dhoti onder Mijn
kleed met bloed doordrenkt. Bang dat de devotees dit in de gaten zouden
krijgen ging ik discreet naar de badkamer. De aanwezige handdoeken waren
onvoldoende om het gutsende bloed te stelpen. Ik wilde de bebloede handdoeken
niet in de badkamer achterlaten,, voor het geval iemand ze mocht opmerken.
Ofschoon er ondragelijke pijn was waste Ik de handdoeken zelf uit met zeep,
wrong ze uit en hing ze op om te drogen. Onder geen beding laat Ik Mijn lijden,
pijn en vermoeidheid zien. Sommige jongens wilden weten waarom Ik
herhaaldelijk naar de badkamer ging. Ik antwoordde:”Waar maken jullie je
druk over? Dat moet Ik weten”. Doorgaans ga Ik maar twee keer per dag naar
de badkamer, ’s morgens en ’s avonds. Maar omdat het zo erg bloedde moest Ik
wel 5-6 keer naar de badkamer in die korte tijd. Intussen kwamen er twee
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studenten vragen of de vlag gehesen mocht worden. Toen Ik van Mijn stoel
opstond had ik het gevoel of Ik elektrische schokken kreeg. Denkend aan het
gebeurde moest Ik om Mezelf lachen. IK kon niet stevig op de grond staan. Ik
vond dat Ik niet om de tuin geleid mocht worden door lichaams gehechtheid en
liep naar voren om glimlachend de vlag te hijsen. Daarna stak Ik de lamp aan.
Ik bevond me in een lastige situatie. Ik kon in geen enkele houding makkelijk
zitten. Als Ik alle devotees aanspoor lichaamsgehechtheid op te geven moet Ik
zelf in dit opzicht een voorbeeld geven. Zo tegen Mezelf pratend gedroeg Ik me
er ook naar.
De kinderen van de lagere school deden het geweldig goed en wilden op de foto
met Mij. Gehoor gevend aan hun smeekbeden liep Ik naar hen toe en liet de foto
nemen om ze niet teleur te stellen. Vervolgens moest Ik nog vijf keer naar het
speelveld lopen voor foto’s met de overige studenten. IK maakte Me los van Mijn
lichaam. Mijn lichaam was gevoelloos. Er was nergens meer gevoel in. Mijn
hoofd duizelde. Ik besloot ze gelukkig te maken ongeacht wat er met Mijn
lichaam gebeurde. Ik besloot dit voor mezelf te houden. Bang dat de
bloedvlekken misschien zichtbaar zouden zijn als Ik van het speelveld terug
keerde naar het podium, beklom Ik de treden die direct naar Mijn zetel leidden.
Is het mogelijk voor een menselijk wezen om voor lange tijd zo’n zware
verwonding voor de blikken van het publiek verborgen te houden te
midden van zo’n grote menigte? Nee. Ik zat vijf uur lang op die stoel. Ik
vertel dit alles zodat de studenten en de devotees de aard van
goddelijkheid misschien kunnen begrijpen. Geen ander zou het in mijn
geval ook maar voor een seconde in die stoel hebben kunnen uithouden.
Het zou zelfs onmogelijk geweest zijn ook maar een stap vooruit te zetten.
Het was alsof die electrische schok Mijn lichaam doorboorde. Het is de
elektrische stroom, die de schok geeft, maar als Ik zelf die stroom ben, waar
blijft dan de vraag hoe Ik dan zelf aan die schok onderhevig kan zijn?
Met dat gevoel zat Ik het hele programma uit en keerde terug naar de Mandir.
De leden van de centrale Trust volgden Me, maar ze hadden niet in de gaten wat
er met Mij gebeurd was. De bejaarde devotee verontschuldigde zich voor het
gebeurde. IK zei daarop tegen hem:”waarom maak je je druk over wat geweest
is? Voorbij is voorbij. Ik ben gelukkig. Maak je geen zorgen over Mij”. Iedereen
kreeg zijn lunch. Na de lunch begon Ik weer te bloeden. Alle studenten wachtten
buiten op foto’s. Weer ging Ik naar de badkamer om het bloed af te vegen. Dit
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ziende riep Indulal Shah uit:”Swami, wat is dit”? Ik zei vriendelijk tegen
hem:”Indulal Shah, wat er met dit lichaam moest gebeuren is gebeurd”, en
terwijl Ik dit zei toonde Ik hem mijn verwondingen. Allen schreeuwden het uit
van ontzetting. Zij zagen overal bloed. Ik zei dat Ik nooit meer zo iets in de
toekomst zou laten zien als ze hun verdriet op die manier zouden uiten.
Niemand wist er iets van totdat Ik de Mandir bereikte. Ik neem het onzegbare
lijden van studenten en devotees op verschillende momenten op Me om ze
te beschermen. Niemand is verantwoordelijk voor dit ongeluk. Jullie zoeken
misschien de fout bij de een of ander, maar niemand is hier voor
verantwoordelijk. Wat moest gebeuren is gebeurd. Dat is alles.
Ik vertel deze episode alleen maar om te bevestigen dat Ik tot het uiterste
ga om Mijn devotees te beschermen, die Mijn geboden gehoorzamen. Toen
Ik terug ging naar de Mandir riep Ik die vier jongens bij Me. Zij zagen Mijn
verwondingen en waren terneergeslagen. Ik berispte hen vanwege het niet
opvolgen van Mijn bevel. Ik vroeg hen:”Waarom waren jullie op dat moment
niet aanwezig zoals door Mij was bevolen? Als jullie mijn bevel hadden
opgevolgd, zou dit ongeluk nooit gebeurd zijn”. Ik zei hen er geen spijt over te
hebben.
- Goddelijke toespraak, Prasanthi Nilayam, 14 Januari, 1999
Toen Swami Zijn toespraak beeindigde, kregen de emoties vrij spel; devotees
snikten studenten huilden. Swami nam niet alleen deze nare verwondingen op zich,
maar Hij hield het ook nog angstvallig verborgen voor de devotees om er voor te
zorgen dat het programma niet werd onderbroken. Hij zat dat hele programma uit
ondanks de hevige pijn alleen maar om Zijn devotees tevreden te stellen. Hoe
kunnen woorden Swami’s Liefde voor ons beschrijven? Ook al waren de studenten
niet ontvankelijk voor Zijn woorden, toch beschermde Hij hen. Swami met Zijn
oneindige Liefde van duizend moeders, trof nooit een schikking als het ging om het
welzijn van Zijn devotees. Hoe gezegend zijn wij in Zijn Liefde te mogen zijn! Laten
we om de omvang van Swami’s laatste daad met Zijn lichaam te begrijpen, een
populair verhaal overpeinzen over hoe Swami een student genas die asthma had,
door de ziekte op Hemzelf over te brengen. Een van de studenten van Vrindavan
leed aan een ernstige vorm van asthma. Hij had brieven geschreven en tot Swami
gebeden om verlichting van zijn kwaal. Gedurende een van de avond-Darshans ging
Swami recht op de jongen af en hield zijn hand vast. Meteen merkten de jongens dat
Swami moeilijk ademhaalde. Beseffend dat Swami zijn ziekte aan het overnemen
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was riep de jongen uit:”Baba, ik wilde alleen maar dat U me beter maakte, niet dat U
mijn ziekte op U neemt. Lijdt a.u.b. niet om mijnentwil.” Terwijl hij dit zei probeerde
hij zich uit Swami’s greep los te maken. Maar Swami hield ongeveer twee minuten
vol en begon toen weer normaal te ademen. Toen keek Hij de jongen diep in de ogen
en zei:
Denk je dat Ik je brieven nodig heb om te weten wat er met je aan de hand is? Ik
weet van je asthma af. Je karmische uitwerking is op Mij overgegaan. Twintig
jaar lijden voor jou is twee minuten lijden voor Mij.
Als twintig jaar van iemand’s lijden slechts 2 minuten lijden voor Hem
betekenen hoe kunnen we dan zelfs maar proberen de hoeveelheid karma te
begrijpen, dat de liefhebbende Heer gedurende die achtentwintig dagen in het
ziekenhuis op zich heeft genomen? En dan tellen we nog niet eens de vele
dagen, weken en maanden daarvoor toen er gezegd werd dat Hij die in stilte
verduurde!

De kracht van gebeden
Bedenk dat er niets zo krachtig is in deze wereld als de naam van de Heer, die
haar beschermt. Wapens en bommen zullen de wereld niet redden. Alleen God’s
genade zal de wereld beschermen. Het is de allereerste plicht van de mens om
om God’s genade te bidden. Het gebed is van allerhoogst belang.
- Sathya Sai Spreekt, deel 24, hoofdstuk 4
Doormiddel van de kracht van het oprechte gebed kunnen bergen van kwaad
verpulverd en vernietigd worden.
- Sathya Sai Spreekt, deel 13, hoofdstuk 26
Toen Swami in het ziekenhuis lag baden alle devotees vurig voor Hem opdat Hij
zichzelf zou genezen. Er waren voortdurend gebedsdiensten en gezang van mantras
in alle delen van de wereld. Iedere Sai devotee dacht maar aan een ding, Swami’s
gezondheid. Als ik alleen maar naar mezelf kijk, dan heb ik nog nooit met zoveel
eenpuntige aandacht en verlangen gebeden als in die achtentwintig dagen. Ik denk
dat dit voor iedere Sai devotee gold. Alleen al door de oprechtheid van die vereende
krachten van Sai devotees gedurende die paar dagen, moeten de positieve krachten
in de wereld aanzienlijk omhoog gegaan zijn. In een van de boodschappen gegeven
aan Seema Dewan (zie a.u.b. hoofdstuk`Aanwijzingen voor Zijn op handen zijnde
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terugkeer`’), `Alleen omwille van jullie` genoemd, die zij op 4 April, 2011 ontving,
geeft Swami een onthullende boodschap (uittreksel verleend).
“[…]Als de naam van God gezongen wordt ontbindt dat de negatieve
energie, die nu voortdurend over de wereld waart. Ik verkeer altijd in
gelukzaligheid zelfs als mijn lichaam erge dingen ondergaat. Ik voel geen
pijn…Ik denk alleen aan jullie…jullie veiligheid…en blijf in gelukzaligheid. Jullie
gedenken Mij het meest in tijden van moeilijkheden. Maar hoe kan Ik jullie
moeilijkheden bezorgen? Ik ben jullie Moeder. Ik ben altijd op jullie welzijn uit.
Als Ik een traan op jullie gezicht zie, doet Me dat naar jullie toesnellen om jullie
terzijde te staan. Ik sta altijd naast jullie. Jullie zijn niet in staat Mij te zien
omdat jullie ogen alleen maar op de wereld gericht zijn.
Jullie zijn niets anders dan Mij. Om de negatieve energie te verjagen moeten
jullie de naam van God gedenken. Daarom heb Ik deze ziekte op me
genomen. Jullie gedenken Mij…bid en blijf daardoor in een zuivere
geestesgesteldheid. Juist door die positieve energie die van jullie uitgaat
worden alle moeilijkheden en rampen waarmee jullie dierbaren op het
punt staan geconfronteerd te worden, weggewassen.
Wat Mij betreft betekent de kwaal van het lichaam niets.Jullie voelen pijn als
jullie Mij zo zien en daaraan ontlenen jullie de kracht om te bidden, lief te
hebben, je te verenigen en het juiste te doen. Dat is alles wat Ik voor jullie
bestwil wens. Jullie vrede ligt alleen in goedheid besloten.
[…]Zelfs de jongen verenigen zich als het lichaam van de moeder ziek is. Ik wil
jullie in liefde voor elkaar verenigd zien in complete eensgezindheid en
vertrouw erop dat jullie onder de paraplu van Mijn bescherming zijn”.
Swami spreekt duidelijk Zijn wens uit dat Hij wil dat de devotees ijverig bidden om
de wereld van negatieve energie te ontdoen. Waren alle gebeden en gezangen
eigenlijk opnieuw uitgezonden om het welzijn van dit Universum veilig te stellen?
Die ziekte op zich nemen was waarschijnlijk Swami’s manier om Zijn devotees in
hun gebeden te verenigen. Toen Moeder Sai ziek werd kwamen al Zijn kinderen
eensgezind tezamen in hun gebeden voor Hem. Zelfs toen Swami was heengegaan
was de band in de Sai-familie tien maal sterker geworden. Iedereen heeft de
noodzaak gevoeld naar elkaar uit te zien. De devotie is toegenomen. Sai activiteiten
zijn toegenomen. Iedereen voelt dat Swami dichter bij is dan ooit tevoren. Mensen
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konden aan het lichaamsbewustzijn voorbij gaan en Hem identificeren als de
“Hridayavasi”, de inwoner van hun harten.

Nieuws dat zich wijd en zijd verspreidde
Mark Twain zei eens: “Een leugen kan de halve wereld rondgaan terwijl de waarheid
zijn schoenen aantrekt”. Dat gaat ook zo met onaangenaam nieuws. Dat verspreidt
zich overal razend snel. Veel mensen in de wereld hoorden pas over Swami via het
nieuws, toen Hij Zijn lichaam verliet. Het is interessant om op te merken, dat
Swami’s overlijden gedurende een paar dagen lang het voornaamste nieuws was op
Google en zevende belangrijkste verhaal van 2011 volgens Time magazine. Sommige
mensen die negatieve informatie over Swami hadden konden zelfs van mening
veranderd zijn toen ze zagen op wat voor manier de Indiase regering Hem eerde
met een staatsbegrafenis.
Aan de andere kant is er ook een heleboel negatieve publiciteit geweest. Devotees
die buiten India wonen hebben misschien ook mensen ontmoet die hun
ondervroegen over de Guru die pas was overleden (de meeste mensen in India
kennen Hem). Belangrijker is dat zij vooral nieuwsgierig geweest zijn om te weten
hoe Zijn voorspellingen over 96 jaar worden niet zijn uitgekomen. Er is
vernietigende kritiek op de Sai-broederschap geweest, ook al toen Swami nog in het
ziekenhuis lag. Terwijl Sai devotees Hem vurig baden Zichzelf te genezen, bleven die
mensen maar vragen hoe iemand die ziek kon worden en in het ziekenhuis belanden
als God beschouwd kon worden. Nadat Swami Zijn lichaam had verlaten en de
devotees verwachtingsvol op Zijn terugkeer wachtten, kwamen er toch nog
verschillende groepen van de wereld-media om met ons geloof te spotten. Maar het
allerbelangrijkste is dat Zijn Naam wijd en zijd over de hele wereld verspreid is om
wat voor redenen dan ook. Stel je nu voor, dat als Swami terugkomt de meeste
mensen al van Hem en de vooronderstelde verkeerde voorspelling gehoord hebben!
Naar mijn mening heeft alle negatieve propaganda een bepaald doel gediend en het
draagt hoogstwaarschijnlijk het stempel van een goddelijke bedoeling. Als
verschillende mensen, elk met hun eigen zelfzuchtige motieven, proberen Zijn Naam
te besmeuren en als zij opzettelijk op het geloof van Zijn devotees afgeven, kan ik in
mijn eigen hunkerende geest een goddelijk drama zien ontvouwen, een
overdonderend antwoord dat gestalte aanneemt in de subtiele ontplooiing van deze
kosmos.
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[…]Zelfs zij die nu nog niet in staat zijn Swami’s waarheid te herkennen,
naderbij moeten komen met tranen van berouw in de ogen en Mij ervaren. Dit
zal zeer spoedig wereldwijd zo zijn.
- Sathya Sai Spreekt, deel 15, hoofdstuk 55
Hoe kan een toneelsrtuk boeiend zijn zonder een paar dieptepunten? Een
toneelschrijver zorgt er voor dat er een paar tegenslagen voor de hoofdpersoon in
het stuk voorkomen, om het publiek aan het eind te laten juichen over de terugkeer
van zijn overwinning. Waarom zou Hij in dit goddelijk toneelstuk, geschreven en
geregisseerd door Swami zelf, niet Zijn eigen bochten en kronkels vervatten? Zodat
Zijn devotees, die alles aan Zijn Lotus-Voeten hebben gelegd, in extase zullen
kunnen jubelen over Zijn uiteindelijke overwinning?
Dit (Goddelijk) fenomeen zal de waarheid ondersteunen, het zal onwaarheid
ontwortelen en met die overwinning jullie allemaal in extase doen juichen.
Dat is de Sai Sankalpa (Wil).
- Goddelijke toespraak, 17 Mei, 1968

Veel vliegen in een klap
Ik zal beslist het doel van deze Avatar bereiken, twijfel daar niet aan. Ik
zal Mijn eigen tijd nemen om Mijn plan ten uitvoer te brengen. Tot dusver
kan Ik, wat jullie betreft, Niet haasten, omdat jullie zo’n haast hebben. Ik
kan nog een tijdje wachten tot dat Ik tien dingen in een keer voor elkaar
kan krijgen; Net als een machine niet gebruikt wordt voor een wagon, maar
wacht tot dat er voldoende te trekken valt overeenkomstig zijn capaciteit. Mijn
woord zal nooit falen; Het zal gebeuren zoals Ik het wil.
- Sathya Sai Spreekt, deel 1, hoofdstuk 31
We hebben vele redenen besproken, afgeleid van Swami’s eigen woorden, over
waarom Swami Zijn lichaam verlaten zou kunnen hebben. Er zou nog een gouden
eeuw komen. Rampen moesten worden afgewend. Daarvoor moesten het collectieve
karma en de negatieve energie uitgedreven worden. Hoe was dat mogelijk? Door dat
Karma in Zijn eigen lichaam op te nemen en de devotees aan het bidden te zetten. En
daar hield het nog niet mee op. Hoe moesten de devotie en de sadhana van Zijn
devotees worden geïntensiveerd? Hoe moesten ze nog meer verenigd worden? Hoe
moesten ze begrijpen dat Sai niet alleen maar een lichaam is; is Hij niet in alles en
iedereen? En niet alleen dat, maar vele mensen zijn pas iets over Hem te weten
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gekomen door het nieuws over Zijn overlijden. Hij ging uitgerekend op Paasdag weg
(zie a.u.b. het hoofdstuk “De Glorie van de Wederopstanding”. Swami zegt toch dat Hij
soms wacht totdat Hij tien vliegen in een klap kan slaan. Maar tussen Zijn
ziekenhuisopname en het verlaten van Zijn lichaam heeft Hij er waarschijnlijk wel
twintig geraakt!
Er is geen reden tot bezorgdheid. Wat er ook ervaren wordt of wat er ook
gebeurt, weet dat deze Avatar het zo gewild heeft. Er bestaat geen kracht op
aarde die de Missie van deze Avatar waarvoor Hij is gekomen, ook maar een
ogenblik kan vertragen.
- Sanathana Sarathi, October, 1996, achterflap
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Hoofdstuk 11: De luister van de Wederopstanding
De volgelingen van Jezus geloven dat Hij leed en stierf aan het kruis om de zonden
van zij discipelen op Zich te nemen. Swami heeft ook gezegd, dat Jezus Zijn leven
heeft geofferd omwille van Zijn volgelingen.
Het is Mijn plicht het lijden van hen die zich aan Mij hebben overgegeven op Me
te nemen. Ik ken geen lijden en jullie hebben geen reden om te lijden als Ik die
plicht van Mij vervul. Al dat geven en nemen is het spel van de Liefde. Het wordt
door Mij met Liefde overgenomen; dus hoe kan Ik dan lijden? Christus heeft
Zijn leven geofferd omwille van hen die in Hem geloofden. Hij verkondigde
de waarheid dat God dienen , en offeren ook God is.
- Baba, Sathya Sai, deel 2. blz. 171
Wij weten uit de heilige Bijbel, dat Jezus de derde dag na Zijn kruisiging weer is
opgestaan. Hetzelfde lichaam, dat bezweek onder het doel om het karma op zich te
nemen, kwam weer tot leven doormiddel van Zijn goddelijke vermogens. Maar wij
weten maar weinig van Jezus’ activiteiten na de verrijzenis. Er zijn passages in de
heilige Bijbel, die vermelden dat Hij verscheen in Zijn verrezen lichaam aan zijn
naaste discipelen. Wat deed Hij daarna nog meer? Laten we verwijzen naar het
boek”Sathya Sai Baba, de Belichaming van Liefde”, door Peggy Mason en Ron Laing.
Ik wilde Baba graag nog een vraag stellen. Dus Ik zei:
“Swami, er is iets dat ik al zo lang wilde weten. Herstelde het fysieke lichaam
van Jezus zich in het graf? Ik bedoel dat het geen geestelijk gematerialiseerd
lichaam was? Zoals de Meester van Paramahamsa Yogananda (Swami
Yukteswar Giri) zich aan hem liet zien in volledig gematerialiseerde vorm, drie
maanden nadat hij begraven was?”
Swami antwoordde: “Nee, het fysieke Lichaam. Geen geestelijk lichaam. Het
lichamelijke”.
“Ah”! zei ik. “Is Hij toen verder naar het Oosten gereisd waar Hij Zijn missie
voortzette in Kashmir”?
“Ja, en Hij is ook nog naar Calcutta en Maleisie gereisd”.
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“Is het dan het lichaam van Jezus, dat in het Rozabal-graf werd begraven in
Srinagar in Kashmir?
Swami knikte en zei”Ja”[…]
- Sathya Sai Baba, Belichaming van Liefde, blz. 48-49
Het boek spreekt over een interview, dat Peggy Mason met Swami had waarin ze
Hem vroeg of Jezus Zijn eigenlijke fysieke lichaam had doen verrijzen of dat het een
gematerialiseerd lichaam was. Swami antwoordde dat het Zijn echte fysieke lichaam
was. En Swami ging verder met te bevestigen waarover vele onderzoekers tot nu toe
alleen maar gespeculeerd hadden, dat Jezus, na de wederopstanding, naar India is
gereisd en dat het graf van Rozabal in Srinagar (Jammu & Kashmir, India) inderdaad
het Zijne is. Men neemt aan dat het lichaam van Jezus (die bekend stond als Yuz
Asaf-“Yuz”betekent de zoon van Jozef) daar begraven is na de echte fysieke dood.
Men neemt ook aan dat Jezus nog vele jaren na de verrijzenis als spiritueel leider
heeft doorgebracht.
Peggy Mason’s interview met Swami verwees ook nog naar het geval van Swami Sri
Yukteswar Giri die drie maanden na zijn dood aan ziijn discipel, Sri Paramahamsa
Yogananda verscheen. Zoals Swami indirect bevestigde was De verrijzenis van
Swami Sri Yukteswar Giri in een gematerialiseerd lichaam. Er zijn dus twee soorten
verrijzenissen besproken. Shirdi Baba had ook Zijn lichaam verlaten alleen maar om
er na drie dagen weer in terug te keren. Wat belangrijk is, is dat de daad van
verrijzenis een onderdeel van de missie van heilige wezens is geweest, die van tijd
tot tijd op aarde incarneren. Maar als we het van een ander perspectief bekijken is
het vooral de daad van het sterven dat de verrijzenis verheerlijkt. Als er geen dood
is is er ook geen verrijzenis. Eigenlijk is die ene daad van Jezus verantwoordelijk
voor het feit dat Hij daarmee het geloof van miljarden mensen in Hem verwierf, die
Hem tot op de dag van vandaag volgen. In Korinthiers 1, 15:14, KJV. (Nieuwe
Testament), legt de Heilige Paulus het belang van de herrijzenis van Christus uit.
Als Christus niet was verrezen dan was onze prediking tevergeefs en dan zou
jullie geloof ook tevergeefs zijn.
- Korinthiers 1, 15:14. KJV
Het commentaar van de heilige Paulus kan worden samengevat als “in de verrijzenis
geloven , is in God geloven”. Want als God werkelijk bestaat en als Hij het universum
heeft geschapen, dan heeft Hij ook de kracht om de doden te laten verrijzen. Alleen
Hij die leven geeft kan het na de dood weer teruggeven. De heilige Paulus gaat
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verder met uit te leggen dat als er geen verrijzenis was geweest het ook nutteloos
zou zijn geweest over Christus te prediken. De daad van de verrijzenis is de
steunpilaar waarop het dak van de Christelijke religie rust. Het wordt ook als het
grootste wonder beschouwd dat Jezus ooit heeft verricht. In het Islamitische geloof
wordt de dag waarop de beloofde leraar, Mahdi, verwacht wordt te verrijzen
beschouwd als “yawm al-qiyamah”, wat in het Arabisch letterlijk “De dag van de
Verrijzenis”betekent. Toen Swami het over de “nieuwe komst”had, die de Gouden
Eeuw zou inluiden (zie a.u.b. Hoofdstuk “Aanwijzingen voor Zijn op handen zijnde
terugkeer”), zinspeelde Hij toen op een soortgelijk wonder? Waarom koos Swami er
voor op Paasdag1 Zijn lichaam te verlaten terwijl dat nu juist de dag van Jezus’
opstanding was?. Gaf Hij ons weer zo’n vingerwijzing dat hetzelfde stond te
gebeuren met de Sai Avatar? Sri B.K. Mishra, een Sai devotee, die verschillende
boeken geschreven en vertaald heeft over Swami, spreekt zijn geloof heel beslist
uit2:
Hij (Swami) is een goddelijke ziel. Hij heeft Zijn sterfelijk lichaam afgelegd.
Eigenlijk geeft Zijn dood op Paasdag aan, dat Hij zou kunnen verrijzen, net als
Christus.

De vraag over een lichaam
Jullie zijn verbaasd dat Ik in twee lichamen tegelijk kan zijn, of op duizend
verschillende plaatsen.
- Sathyam Sivam Sundaram, deel 4, blz. 194
Gedurende die paar dagen nadat Swami heen was gegaan, zijn er heel wat gedachten
door mijn hoofd gegaan. Zou Swami na een paar dagen weer opstaan net zoals Jezus
dat had gedaan? Als Hij zo snel weer zou verrijzen waarom moest Hij dan eigenlijk
Zijn lichaam verlaten? Swami had aangegeven dat Zijn Goddelijkheid aan de wereld
zou worden geopenbaard door een gebeurtenis. Misschien zou de opstanding dat
ten doel hebben ? Maar zou de wereld het dan wel accepteren? (even minder
serieus: als ik er nu aan denk dat als Swami in twee of drie dagen was teruggekeerd,
de handhavers der wet waarschijnlijk achter de Sathya Sai Trust aan zouden hebben
gezeten, denkend dat ze een verhaal van dood en wederopstanding op touw hadden
Ter herdenking van Swami’s keus op Paasdag te vertrekken en in afwachting van Zijn op handen zijnde
terugkeer, is dit boek uitgegeven op 8 April, de paasdag van 2012.

1

2

Volgens zijn verklaring in de krant, Ahmedabad Mirror op 25 April 2011.
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gezet om de devotees en de rest van de wereld te laten duizelen. Dit zijn jammer
genoeg niet de tijden van Jezus Christus of Shirdi Sai Baba!). Als Swami echt verrijst
heeft Hij dan echt datzelfde lichaam weer nodig om mee voor den dag te komen?
Moet dat gebeuren voor het lichaam vergaat? Er waren een heleboel van dit soort
vragen, die ik mezelf stelde. Maar de waarheid is dat er geen sprake van enige
berekening kan zijn als het om Swami gaat en zijn onnavolgbare manier van doen.
Swami, de Heer der Heren is voorbij tijd en ruimte. Een lichaam scheppen zou voor
Hem even gemakkelijk zijn als het oprapen van een grassprietje.
Er is niets wat de Goddelijke Kracht niet kan bewerkstelligen. Die kan de aarde
in de hemel en de hemel in de aarde veranderen. Hieraan twijfelen laat zien dat
je nog te zwak bent om de grootsheid van het Universele te bevatten.
- Sathya Sai Spreekt, deel 4, hoofdstuk 49
Zelfs toen Swami nog in Zijn lichaam was zijn er momenten geweest waarop Hij op
verschillende plaatsen tegelijk is verschenen. De ervaring van Sri K.N.P. Nayar, een
zakenman wiens huis in Londen door Swami werd bezocht in Zijn astrale lichaam op
6 Juni, 1993, is zo’n geval dat me te binnen schiet1. Swami logeerde niet alleen vier
dagen lang in zijn huis, maar ging ook nog mee met Sri Nayar en zijn vrouw op een
tocht om bezienswaardigheden te zien. Het lichaam was echt, wat Sri Nayar en zijn
vrouw konden aanraken en voelen. Maar al die tijd was Zijn fysieke lichaam in
Prasanthi Nilayam , zoals gewoonlijk bezig met de zaken daar. Dit is maar een van
de vele keren dat Swami in twee (of meer) lichamen tegelijk was. De vraag is nu
welk van die lichamen nu het echte was? Dat wat met de routine in Prasanthi
Nilayam bezig was of dat wat Zijn tijd doorbracht met een devotee in een ander deel
van de wereld? Of allebei? Welk lichaam is ter ruste gelegd in Zijn Mahasamadhi?
Daar hebben we geen antwoord op. Het punt is dat al was Swami nog in Zijn
lichaam, Hij niet gebonden was aan een fysiek lichaam alleen. Waarom zou er nu dan
enige beperking zijn, nadat Hij er een van verlaten heeft?
Swami zegt in de Ramakatha Rasavahini, dat het de pseudo-Sita of te wel Maya-Sita
was, die door Ravana werd ontvoerd en niet de echte Sita. De echte Sita had nooit
door Ravana aangeraakt kunnen worden, maar het drama moest verder gaan om het
doel van de Rama Avatar te vervullen. Het maya-lichaam van Sita speelde mee totdat
de handeling voorbij was en de originele Sita kwam door het vuur weer terug bij
Heer Rama na de dood van Ravana. Voor al die doeleinden had het maya-lichaam
1

van een video-interview van Sri K.N.P.Nayar door Ted Henry en Jody Cleary - souljourns.net.
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dezelfde menselijke trekjes en gedragingen zoals voor het goddelijk drama verlangd
werd en er was geen echt verschil in absoluut fysiek opzicht. Als Swami zulke
subtiele waarheden uitlegt over vorige Avatars, geeft Hij daarmee ook punten aan in
het gedrag van Avatars in het algemeen, inclusief Zichzelf. In het
hoofdstuk”Ongelooflijke Nadis” zagen we ook al een paar verwijzingen naar Swami’s
maya-lichaam en we hebben ook de Mahdi-profetieen gezien, die verwijzen naar de
verdwijning van Mahdi, die op de dood lijkt. Het kan dus ook zeer wel mogelijk zijn
dat ook Swami’s afscheid van het lichaam slechts een illusie voor de buitenwereld
was en dat in dat geval Zijn terugkeer de openbaring of wederverschijning van Zijn
eigenlijke lichaam zou kunnen zijn!

Het concept van Nirmana Kayas
Een van de laatste yogische vermogens wordt omschreven als “Nirmana Kaya”(wat
letterlijk materialisatie van het lichaam betekent) hetgeen het vermogen is om
lichamen, zelfs na de dood van het fysieke lichaam, te creeren. Van bepaalde yogis
wordt aangenomen dat zij dat vermogen hebben. Ik heb een verklaring van
Sadhguru Jaggi Vasudev van de Isha Foundation gevonden1:
Er zijn in het verleden veel yogis geweest die er op een bepaalde manier nog
zijn. Zij houden het meest subtiele deel van hun lichaam intact en laten het dan
voor wat het is. als ze voelen dat het noodzakelijk is, zijn ze in staat hun oude
lichaam opnieuw te herscheppen[…]. Zulke mensen worden “Nirmana
Kayas”genoemd, die hun eigen lichaam opnieuw scheppen. Gautama, de Budha,
wordt geacht een van die Nirmana Kayas te zijn. Er zijn nog vele anderen die
hun eigen lichaam opnieuw kunnen scheppen, zoals het toen was, een jeugdig
lichaam, als ze dat willen[…]. Tijd speelt geen rol.
Als yogis het vermogen bezitten hun eigen lichaam te herscheppen, zou dan de
gever van alle krachten dat ook niet kunnen doen? Ik denk dat het nooit een kwestie
geweest is of Swami dat kon doen of niet. Het was meer of Swami er voor koos om
dat te doen. Velen verschillen van mening daarover omdat Swami de wetten der
natuur in acht neemt, Hij daarom niet geneigd zou zijn daar tegenin te gaan.
Suggereert dat niet dat Jezus ook iets tegennatuurlijks deed? Niettemin kan ik
zoveel voorvallen vertellen waarbij Swami de natuurwetten al heeft overtreden.

1

Van: www.ishafoundation.org van een videogesprek gegeven door Sadhguru Jaggi Vasudev.
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Swami zelf heeft bevestigd dat dit het geval was. Laten we de volgende uitlating van
Swami in overweging nemen:
Sommige oudsten proberen jullie in de war te brengen. Krishna deed vele
wonderen met een verbazingwekkende veronachtzaming van de
natuurwetten en zo moest Hij, daarmee overeenkomstig, sterven door de pijl
van een jager! En zo zeggen ze ook dat Jezus de kruisdood moest sterven omdat
Hij ook veel wonderen deed! Hun argument is dat, omdat Ik ook de
natuurwetten veronachtzaam, op zo’n manier zal lijden! Zij hopen daarmee
paniek en alarm te zaaien. Maar dit is het gebabbel van zwakheid,
onwetendheid en nijd. Zij kunnen deze luister niet begrijpen en willen die
ook niet tolereren!
- Sathyam Shivam Sundaram, del 3, hoofdstuk 8
In de bovenstaande woorden bevestigt Swami indirect dat Heer Krishna, Jezus en
Hijzelf allen de wetten der natuur hebben overschreden. Avatars worden nergens
door beïnvloed. Iedere Avatar moet aan de natuurwetten voorbij gaan om Zijn
missie te volbrengen. In feite zijn er in de loopbaan van alle Avatars momenten van
uitzonderlijke prestatie bewerkstelligd zo dat mensen ze konden verheerlijken als
de manifestaties van Goddelijkheid, er liederen op konden maken, die ze konden
zingen en er op mediteren. Heer Krishna tilde de Gowardhana berg op toen Hij nog
een kind was, om een dorp te beschermen tegen te zware regenval. Hij heeft ook het
lichaam van de zoon van Zijn leermeester, die al twaalf jaar dood was, opnieuw
gereconstrueerd en nieuw leven gegeven. Heer Krishna heeft veel van dat soort
verbazingwekkende prestaties geleverd, inclusief de vernietiging van de planeet,
Naraka, die te dicht bij de aarde kwam en haar dreigde te vernietigen1. Ook de Sai
Avatar heeft ontelbare wonderen gedaan die het verstand te boven gaan, inclusief
de herrijzenis van devotees, regen en overstromingen stoppen, ziekten genezen en
zelfs devotees doormiddel van gedachtekracht over werelddelen verplaatst.
Eigenlijk leken al Zijn wonderen de natuurwetten te negeren. Worden ze daarom
niet in de eerste plaats “wonderen”genoemd?

“Een keer naderde de planeet Naraka de aarde zo dicht dat zij haar dreigde te vernietigen. De aardbewoners
waren de wanhoop nabij vanwege het naderend onheil en baden tot de Heer om de ramp af te wenden en hen te
redden. In dat stadium heeft Sri Krishna Zijn buitengewone kennis(Prajna) aangewend om de planeet te
vernietigen”.
- Sathya Sai Spreekt, deel 24, hoofdstuk 26
1
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Tijdens een interview met Swami vroeg de vooraanstaande journalist, R.K. Karanjia,
Hem om welke reden God een menselijk lichaam aan zou moeten nemen? Swami
antwoordde:
Omdat het de enige manier is om God binnen in de mens te incarneren. De
Avatar neemt de menselijke vorm aan en gedraagt zich op een menselijke
manier, zodat de mensheid verwantschap kan voelen met het Goddelijke.
Tegelijkertijd stijgt Hij op naar Goddelijke hoogte zodat de mensheid er
ook naar kan streven God te bereiken. De verwerkelijking van de inwonende
God als de motivator van het leven is de taak waarvoor Avatars in menselijke
vorm komen.
- The Blitz, Interview, September 1976
Zelfs de Goddelijke daden waren voorbeelden om de mensen hun eigen
goddelijkheid te helpen herinneren. Ook dat ze dezelfde dingen kunnen doen als zij
ook tot dat niveau kunnen opstijgen. Daarom zei Jezus:
Voorwaar, voorwaar Ik zeg U , Hij die in Mij gelooft zal eveneens de werken
doen die Ik doe; en hij zal nog grotere werken doen dan deze, want Ik ga naar
Mijn Vader.
- Johannes 14:12, KJV
Wat zegt Swami zelf over wederopstanding?Wat is de wederopstanding
eigenlijk? Het is de openbaring van de geerfde goddelijkheid in de mens.
- Goddelijke redevoering, 28 Februari, 1961
Swami leefde Zijn leven als een voorbeeld voor deze wereld. Zijn wonderen zijn
herinneringen voor ons allen geweest aan onze eigen geerfde mogelijkheden.
Daarom zegt Swami altijd ”Ik ben God en jullie zijn ook God”. Dus het geloof dat Zijn
herverschijnen tegen de natuurwetten in zou druisen is helemaal ongegrond.
Eigenlijk zou het alleen maar een passend sieraad zijn voor de luister van de
grootste Avatar, die ooit deze aarde heeft bewandeld!
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HOOFDSTUK 12: Slotsom
Veel aanwijzingen voor de mogelijkheid van Swami’s terugkeer zijn in dit boek
aangedragen. Maar ik geloof ook dat het geloof en de gebeden van Zijn devotees
Hem terug zullen brengen. Swami heeft eens gezegd, dat Hij zelfs bereid is uit
Prasanthi Nilayam weg te gaan om aan de noden van Zijn devotees tegemoet te
komen.
Ik ben zelfs bereid uit Prasanthi Nilayam weg te gaan om aan jullie verzoeken
te voldoen. Ik ben bereid alles te doen voor het welzijn van de mensen. Dat is
Mijn enige zorg.
- Sai Vaani, Boodschappen verzameld uit redevoeringen van Sri Sathya Sai Baba.
We weten wat Swami bedoelde maar niemand verwachtte dat Hij letterlijk fysiek
zou scheiden van Prasanthi Nilayam. Ik weet zeker dat het is gedaan omwille van de
hele wereld (om redenen die zijn besproken in het Hoofdstuk “waarom verliet
Swami Zijn lichaam”?). Dus als Hij terug komt is dat alleen maar om dezelfde reden.
Daarom moet, volgens mijn bescheiden mening, de eerst stap die de devotees
moeten nemen is, van harte geloven en onwankelbaar vertrouwen op Zijn woorden
en bidden om Zijn terugkomst. Gedurende een van Zijn eerste verklaringen over Zijn
Avatarschap heeft Hij gezegd, “Sadhus (spirituele zoekers)hebben gebeden en Ik ben
gekomen”. De komst van de Sathya Sai Avatar is voorspeld in verschillende
geschriften van wel duizenden jaren oud. Maar evengoed moesten de Sadhus Hem
bidden om te komen. Dus is het daarom niet logisch dat wij, devotees Hem vurig
moeten bidden terug te komen? Swami heeft eens tegen een van Zijn devotees
gezegd:
Ja, Ik houd mijn woord tegenover hen die standvastig in hun geloof zijn.
- Sathyam Shivam Sundaram, deel 4, blz. 181
We weten nu dat absoluut geloof de sleutel is. De hoofd-reden voor de publicatie
van dit boek is om overeenstemming te bereiken onder de devotees om vertrouwen
te hebben en eensgezind om Swami’s wederkomst te bidden. Ik heb geen heimelijke
motieven of verborgen agenda. Dit boek is ook gemaakt om gratis te lezen. Ik wil er
alleen maar met dit boek op aandringen, dat geloven in Swami’s wederkomst
geen zwakheid is. Eigenlijk wordt het hebben van absoluut vertrouwen in de
woorden van de Leraar geacht de kracht van de discipel te zijn. De discipel
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moet zich echter niets afvragen over de manier van doen van zijn of haar Guru. Wat
Swami ook doet, Hij alleen kent de betekenis ervan of de reden daarvoor. Daar
moeten wij geen vragen over stellen. Maar het is ons recht absoluut vertrouwen te
hebben in Zijn woorden. Want dat is waar Swami ons toe aanspoort:
Waarheid is het leven van het gegeven woord. Mijn woorden dragen het stempel
van waarheid. Ik kan niet van de waarheid afwijken. Ik praat niet tegen
diegenen, die geen waarde hechten aan Mijn woorden[…]Als mensen Mijn
woorden ter harte nemen ben ik bereid hen op iedere manier te helpen en hen
gelukkig te maken.
- Sathya Sai Spreekt, deel 28, hoofdstuk 2
Swami geeft iedereen de raad de grootste waarde te hechten aan Zijn woorden. Hoe
kunnen wij, devotees, dan uitmaken aan welke van Zijn woorden wij willen geloven
en in welke niet? Wij devotees proberen Hem in te perken binnen ons
begripsvermogen over wat Hij wel of niet kan doen. In plaats van in de stelligheid
van Zijn woorden te geloven, trachten wij dat wat al gebeurd is binnen een
onduidelijke duistere uitleg daarvan te voegen. We hebben de neiging te vergeten
dat dit een en dezelfde God is, die het hele universum en wat er mogelijk nog meer
is, heeft geschapen. Kan die ook maar in iets worden beperkt? De meeste devotees
geloofden gedurende de eerste dagen nadat Swami was heengegaan, dat Hij wel
weer op zou staan. Want afgaande op Swami’s eigen woorden was het nog geen tijd
voor hem om te gaan. Waarom zouden we nu dan wat anders geloven? Wat is er
sindsdien veranderd? Als Hij toen terug kon komen, wat zou Hem er dan van
weerhouden nu terug te komen? Hij was in geen enkel opzicht aan dat lichaam
gebonden.! Het is onze plicht om absoluut geloof te hechten aan al Zijn woorden. Ik
weet zeker dat zo’n onwrikbaar vertrouwen Hem terug kan brengen.
Ik hoorde mijn eigen geloof in Swami’s terugkeer weerklinken in een interview,
gegeven aan RadioSai (uitgezonden op 15 Februari, 2012) door een oud-student van
het Sri Sathya Sai Instituut voor hoger Onderwijs, die een gouden medaille had
gekregen in MBA van hetzelfde Instituut. Hij deelde zijn overtuigingen mee in dit
interview1 (uittreksel verstrekt):
[…]persoonlijk deel ik de overtuiging die-ik weer niet kan verklaren-het is
slechts intuitie, dat Swami natuurlijk Alomtegenwoordig is; Hij is altijd hier,
1

van media.radiosai.org/journals/vol_10/01FEB12/04_vinod_04.htm)
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maar ik ben er absoluut, 200% zeker van, dat we Hem fysiek weer zullen
zien. Daaraan twijfel ik absoluut niet.
Swami heeft heel veel dingen gezegd; ik geloof dus niet dat we om allerlei
redenen minder geloof moeten hebben. Swami houdt zich aan elk van Zijn
woorden. Het hele universum moet zich her-orienteren om Zijn Woord in
vervulling te laten gaan. Laten we allen bedenken, dat we over een
incarnatie van God spreken en niet over zo maar iemand.
Mijn ervaring is dat, als er een essentiele les is aangaande het fysieke aspect van
Swami, dan weet ik dat Swami’s stem ook de stem van het geweten is.Er is
nooit een verschil geweest tussen wat Swami zei en wat het geweten zei.
Daarom zeg ik uit volle overtuiging, dat ieder ding wat Hij gezegd heeft
zich mettertijd waar zal maken.

Swami houdt zich aan al zijn beloften
Swami heeft gezegd dat Hij al Zijn beloften waar zal maken, ongeacht de
omstandigheden. Uit de eerste jaren van de Sathya Sai Avatar is een verhaal bekend
over Sri Subbamma, een devotee wier huis diende als plaats van samenkomst voor
devotees om Swami’s Darshan te krijgen. Zij koesterde een immense liefde en
toewijding voor de Heer. Swami had beloofd aan haar enige wens te voldoen en dat
was Darshan van Baba te hebben in haar laatste ogenblikken. Swami was niet in
Puttaparthi toen Subbamma stierf. Maar de familieleden hielden haar lichaam nog
tot dat Swami de volgende dag terugkeerde. Hoe Baba haar laatste wens vervulde is
een boeiend verhaal dat Swami zelf vertelt:
[…] de mensen renden naar Me toe en zeiden:”Subbamma is vannacht
overleden.”Onmiddellijk draaide Ik de auto en reed direct naar Bukkapatnam.
Haar lichaam lag op de waranda bedekt met een doek. Het hele huishouden was
vervuld van droefheid. Als Swami eenmaal een belofte doet , zal hij die ook
onder alle omstandigheden houden. Ik verwijderde de doek die het lichaam
bedekte. Omdat ze de nacht er voor was overleden kropen er mieren over haar
hele lichaam. Ik riep: “Subbamma”, en ze opende haar ogen.Dit nieuws ging als
een lopend vuurtje rond en de menigte verdrong zich op die plaats, elkaar
vertellend dat Subbamma weer tot leven was gekomen. Subbamma’s moeder
was toen honderd jaar. Ik zei haar een glas water te brengen met een Tulasi
blaadje(Basilicum) er in. Ik deed het basilicumblaadje in Subbamma’s mond en
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gaf haar wat water te drinken. Ik zei: “Subbamma, Ik heb Mijn belofte
gehouden. Nu mag je je ogen vredig sluiten ”Ze zei:
“Swami, wat heb ik nog meer nodig? Ik ga in gelukzaligheid”. Tranen van
vreugde schreiend hield ze Mijn hand vast en blies haar laatste adem uit. Zo
houd Ik mijn beloften onder alle onstandigheden. Zo, op deze manier. Ik
kom nooit terug op Mijn beloften.
- Goddelijke toespraak, 20 October, 2002
Swami riep Subbamma’s ziel terug om haar de laatste Darshan te geven. Deze
gebeurtenis is een getuigenis voor het feit dat Swami alle beloften nakomt,wat er
ook gebeurt. Als Swami zijn devotee weer tot leven kon brengen voor de laatste
Darshan, wat weerhoudt Hem er dan van Zichzelf terug te brengen teneinde Zijn
woorden in vervulling te laten gaan? Ik heb er niet de geringste twijfel over, dat
Swami’s woorden niet vervuld zullen worden, zo er al niet enige vervuld zijn. Hoe en
wanneer weet alleen Swami! Als we over een paar jaar terugkijken zullen we het
gaan begrijpen. Sri Sathya Sai Baba is geen gewone Avatar. We spreken over de
machtigste manifestaties van God als mens op aarde! Als de toekomstige generaties
vele jaren later over de Glorie van de Sathya Sai Avatar lezen, zal er geen spoor
blijken te zijn van niet uitgekomen voorspellingen tussen alle glorieuze lofzangen. Ik
weiger te geloven dat er zo iets zou zijn!

Een oefenperiode voor zijn devotees
Toen Swami heenging, waren alle devotees in droefheid gedompeld. Als om ons op
die gebeurtenis voor te bereiden heeft Swami ons een unieke verzekering gegeven:
Niemand hoeft zich zorgen te maken over Mijn welzijn. Geen enkel gevaar kan
Swami bedreigen. Swami zal altijd ongeschonden uit alle moeilijkheden en
problemen komen; niemand hoeft bang te zijn of medelijden te hebben of
bedroefd te zijn. Swami zal alle successen behalen.
- Goddelijke redevoering, 13 juli,2003
De bovenstaande verklaring is heel toepasselijk, omdat Swami, die aangeeft dat er
moeilijkheden en problemen aan zitten te komen, ons er ook van verzekert, dat Hij
er ongeschonden uit zal komen. Maar hoe kunnen we niet angstig of bezorgd zijn?
Hij is onze geliefde Swami! Swami zegt dat Arjuna, niet in staat was de scheiding te
dragen en zijn geestkracht verloor, toen Krishna Zijn lichaam verliet.
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Arjuna voelde altijd dat Krishna in zijn hart was en dat gaf hem kracht. Toen hij
hoorde dat Krishna dood was, had hij het gevoel dat Krishna weg was en toen
hij dat zo voelde verliet zijn kracht hem.
- Gesprekken met Sai Baba, blz. 159
Als zelfs een vergevorderde devotee als Arjuna de scheiding van zijn Heer niet kon
verdragen, hoe kunnen wij dan in dit Kali Yuga met zo’n ziele-angst omgaan? Maar
het is ook waar, dat veel devotees, met Swami’s Genade,gewoon doorgegaan zijn en
geprobeerd hebben voorbij de vorm te gaan en Swami in hun hart geïnstalleerd
hebben. Ik geloof dat dit ook een deel van Zijn Goddelijk Spel is om de devotees te
helpen over de gehechtheid aan Zijn lichaam en vorm heen te komen. Evenzo
moeten we, ook al verlangen we nog zo vurig naar Zijn wederkomst, er voor zorgen
dat onze gebeden niet gericht zijn op het terug krijgen van Zijn fysieke nabijheid.
Zo’n gebed zou in de eerste plaats alleen maar de hele bedoeling van waarom Swami
zichzelf heeft laten verdwijnen, te niet doen. In vorige hoofdstukken hebben we
Swami’s verklaringen over Zijn tijd van leven al gezien en hoe de Sathya Sai Avatar
de Gouden Eeuw zou inleiden in deze wereld. Als Swami die verklaringen niet had
afgelegd, dan zouden we waarschijnlijk allen nu al de Prema Sai Avatar verwacht
hebben en niet de terugkeer van de Sathya Sai Avatar. Om dezelfde reden moeten
we allen bidden vanuit het standpunt van de verheffende invloed die Swami’s
terugkeer zal hebben op de hele wereld die momenteel in zo’n verschrikkelijke
toestand verkeert.
Zoals Swami al vele malen heeft gezegd hebben al Zijn devotees een rol te spelen in
Zijn Goddelijke Missie.
Jullie zullen allemaal een rol spelen in het in gang zetten van de transformatie
(die naar de Gouden Eeuw zal leiden) en het instrument dat jullie daarvoor
moeten gebruiken is Liefde.
-Sri Sathya Sai Baba en de toekomst van de mensheid, blz. 224
Al vroeg, in 1979, instrueert Swami ons allen, via een boodschap aan Charles Penn,
gereed en er op voorbereid te zijn instrumenten van Zijn Missie te worden.
Jullie missie is begonnen. Dat zijn Mijn woorden tot jullie, mijn devotees. Ieder
van jullie heeft een unieke en waardevolle rol te spelen in dit leven. Alleen die Ik
geroepen heb kunnen Mij dienen. Mijn Missie heeft nu dat punt in de tijd bereikt,
waarop ieder van jullie werk te doen krijgt. Deze planeet heeft een doel in het
grote sterrenstelsel waarin zij zich bevindt. Dat doel is zich nu voor onze ogen
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aan het ontvouwen. Ik doe een beroep op jullie om de Bhakti (devotie) uit te
stralen, zodat haar ongeziene kracht allen zal omvatten die in jullie sfeer
komen. Blijf altijd op Mij geconcentreerd teneinde jullie rol met succes te
kunnen spelen[…] De uitbreiding van Mijn Liefde zal over de hele wereld gevoeld
worden. Ik heb jullie op dit werk voorbereid gedurende vele incarnaties. Ik heb
jullie naar Mij toe getrokken. Ik heb grote stappen ondernomen in Mijn Missie
gedurende deze vorige incarnaties. Mijn werk houdt nooit op en dat geldt ook
voor jullie werk, dat eindigt ook nooit.[…].
Weet dat Ik zowel binnen als buiten jullie ben. Er is geen verschil. Ontdoe jullie
voor altijd van onbelangrijke dingen. Jullie zijn nu in Mij en Ik in jullie. Er is
geen verschil. Mijn Darshan (spirituele zegeningen) zal van Mij uit naar en door
jullie uitstromen. Jullie zijn je misschien niet van deze voortdurende daad
bewust. Wees altijd zuiver van hart en ziel en de mensheid zal tijdens jullie leven
baat hebben bij jullie unieke kwaliteiten.
Anderen zullen zich ook bij Mij voegen in deze Missie als Ik ze aantrek. De tijd
nadert waarin de hele mensheid in harmonie zal leven. Die tijd komt sneller dan
men verwacht. Wees voor die tijd voorbereid op wat er ook maar nodig is om
aan ieder levend wezen het ware doel van het bestaan te onthullen[…]
- Mijn Geliefde, Charles Penn, blz. 96-97
Liever dan wachten op Swami’s terugkeer om Zijn werk voort te zetten, zou iedere
devotee zijn of haar spirituele zoektocht moeten verdiepen en er naar hunkeren om
Zijn instrument te mogen worden in het nieuwe Sai Tijdperk, dat zich voor ons gaat
ontvouwen. Dat is waar Swami ons toe aanspoort in de bovenvermelde tot
nadenken stemmende boodschap.
Zelfs toen Swami in de vroege tijd nog redelijk toegankelijk voor Zijn devotees was,
heb ik toch wel verhalen gehoord over hoe Hij zichzelf fysiek distancieerde van
enkele vertrouwde devotees, aan wie Hij zoveel persoonlijke aandacht had gegeven.
Voor zover ik begrijp is het Swami’s moederlijke liefde en verlangen om devotees
zover te brengen dat ze zich losmaken van hun gehechtheid aan Zijn vorm en de
eenheid met Zijn vormloze werkelijkheid realiseren, wat soms best moeilijk is als je
in Zijn fysieke nabijheid bent. Ik denk dat Hij om dezelfde reden dat Hij ons met Zijn
tijdelijke verdwijning heeft geconfronteerd; zo leren we die heel belangrijke les, dat
Swami niet alleen maar een fysiek lichaam is en dat Hij altijd boven ons, om ons
heen en in ons is. Met dat te beseffen moeten we naar binnen keren en ons
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voorbereiden op een schitterend spiritueel tijdperk dat voor ons ligt, zoals Swami
heeft beloofd.
Anderzijds, kunnen we, als Swami terug komt, de omvang van de invloed
voorstellen, die dat op deze wereld zal hebben? Swami heeft eens gezegd dat de hele
wereld naar Prasanthi Nilayam zal komen en dat er zelfs geen staanplaatsen zullen
zijn. Dr. K. Hanumanthappa beschrijft zijn droom over de toekomst van Puttaparthi
in zijn boek Sri Sathya Sai Baba A Yugavatar (blz. 167)1.
Alleen bij feestelijke gelegenheden kan men darshan van Swami hebben op
grote afstand. Zelfs dan kunnen we niet Swami’s hele gestalte zien. Dus dat zal
in de toekomst de onvoorspelbare situatie zijn. Wij oude devotees zullen ons in
een vreemde wereld voelen.
Het is dus beter dat wij, devotees, proberen Hem in ons hart tezien, in plaats van te
hunkeren naar Zijn fysieke nabijheid, wat zo goed als onmogelijk kan zijn. In het
hoofdstuk “De verdwijning van Mahdi” hebben we al gezien hoezeer de profetieen
over Mahdi overeen komen met de kenmerken van de Sathya Sai Avatar. We hebben
ook gezien wat er is geschreven over Mahdi’s verdwijning en eventuele
wederverschijning. Ik zag nog een andere interessante voorspelling, die zegt dat
Mahdi met niemand verbonden zal zijn als Hij terugkeert.
Als Hij opstaat, zal onze Qaim geen enkele band op Zijn schouders dragen.
- Bihar-ul-Anwar, boek 13, deel 1, Engelse vertaling blz. 147
Met andere woorden, als de Qaim of Mahdi verrijst, zal dat niet alleen maar omwille
van een bepaalde groep mensen zijn. Hij zal eerder de Heer van deze hele wereld
zijn. Waarschijnlijk is deze tijd van Zijn verdwijning een oefenperiode voor ons,
devotees, om te leren omgaan met zo’n onthechting?
Swami heeft altijd Zijn vermogens met de sluier van Maya (begoocheling) en
menselijkheid afgeremd. Zijn redenering was dat, als Hij zijn eigenlijke vermogens
zou tonen, dan de hele wereld naar Hem toe zou komen, maar daarvoor was de tijd
nog niet rijp.
Die tijd (voor de openlijke verklaring van Avatarschap) is nog ver weg. Daaraan
voorafgaand moet Ik eerst die mensen bij Mij brengen, die, in hun vorige levens
ononderbroken en onvermoeibaar geprobeerd hebben toegang tot Mij te
1

verwijs a.u.b. naar het hoofdstuk "Äanwijzingen voor Zijn op handen zijnde wederkomst"
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verkrijgen, doormiddel van hun ernstige geestelijke zoektocht. De tijd zal komen
waarop de wereld door een openlijke verklaring over de Avatar zal horen[…]
- Sai Baba en Nara Narayana Gufa Ashram, deel 11, blz. 38
Als de dagen voorbij gaan zullen zelfs zij, die nu nog niet in staat zijn de
waarheid van Swami te herkennen, Swami moeten naderen met tranen van spijt
en Mij ervaren. Zeer snel zal dit wereldwijd het geval zijn. Swami houdt die
ontwikkeling nu nog tegen. Als manifestatie eenmaal geoorloofd is, zal de
hele wereld in Prasanthi Nilayam (verblijfplaats van de hoogste
vrede)getransformeerd worden.
- Sathya Sai Spreekt, deel 15, hoofdstuk 55
Misschien is de tijd nu rijp aan het worden voor zo’n wereldwijde ontwikkeling. Dus
als Swami terugkomt is Hij misschien aan helemaal niets gebonden. Dat zal dan
nergens voor nodig zijn. Swami heeft al 85 jaar lang geleefd als een boodschap en
een voorbeeld voor allen. Nu zou het dan een tweede komst kunnen zijn zonder
enige zelf opgelegde beperkingen, die een volledige manifestatie van almacht
oproept. Wie kan, gegeven alle aanwijzingen die aan het licht zijn gekomen, iets
tegen een dergelijke mogelijkheid inbrengen?

O, geliefde Heer Sathya Sai, Uw Koninkrijk kome…
…Kom en moge het spoedig zijn!
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Gebed
Teer beminde Moeder Sai,
Wij roepen U liefdevol aan...
Moge Uw wil geschieden,
En Uw koninkrijk komen!
Hoor onze smeekbede,
Uw Lotus-voeten omarmend
Beloven wij ons geheel en al aan U aan te bieden,
Wij, Uw kinderen, doen een beroep op U...
Donkere wolken kunnen de stralen
Van de zon niet lang verhinderen
Op Uw Koninkrijk te schijnen,
Ook de zon wacht op haar verplichting...
U te vereren en te aanbidden...
Wij verlangen opnieuw naar deze momenten!1

O, Heer, neem mijn liefde en laat die in de volheid van devotie tot U vloeien;
O, Heer, neem mijn handen, en laat ze ononderbroken voor U werken;
O, Heer, neem mijn ziel en laat die in eenheid met U opgaan;
O, Heer, neem mijn geest en gedachten, en laat ze op U afgestemd zijn;
O, Heer, neem alles van mij en laat me een instrument zijn, dat voor U
werkt.

1

van Sri Jullie Chaudhuri

In alle nederigheid opgedragen aan Zijn Lotus-Voeten
*** JAI SAI RAM ***
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Appendix
Twee recentelijk ontvangen Boodschappen van Baba aan Seema M.
Dewan
De terugkeer
Boodschap, ontvangen door
Seema M. Dewan
op 29 Juni, 2012-07-11
De kleding die ik in jullie midden heb achtergelaten… Ik zal terugkeren om die
wederom te dragen… Jullie moeten in stilte en volledige overgave op Mijn terugkeer
wachten… Zij die op de juiste wijze leven zullen met hun eenvoudige devotie daar
aankomen waar Ik opnieuw in de voetstappen van de Guru zal treden en de
menselijke geest zal onderrichten het Licht van het allerhoogste Bewustzijn aan te
raken met de fontein van Liefde die uitstroomt vanuit het binnenste van hun
harten…
Ik heb slechts de kleding van Mijn lichaam uit gedaan… Maar omdat Ik dat heb
gedaan betekent dat nog niet dat Mijn rol al afgelopen is… het Goddelijk Plan kan
door niemand gekend worden… Zelfs diegenen die het dichtst bij Mijn fysieke vorm
zijn weten niet wat Ik doe…en wat Ik nog ga doen…Alleen Ik ben Me bewust van
Mijn Sankalpa (goddelijke Wil)… En Ik kan die laten uitkomen… Niemand anders
kan Mij ooit helpen…Ik alleen kan uitvoeren wat Ik moet doen… Er is niemand die
kan weten of bevroeden wat Mijn volgende stap is, die Ik ga doen…
Met de nieuwe kleding (lichaam) die Ik zal aantrekken zal Ik naar jullie terugkeren
met de gave van Atmische Wijsheid…Zelfs de eenvoudigste zielen, die onbekend zijn
met de wereldse manier van doen, zullen de wegen ontvangen naar Atmische
Gelukzaligheid…De Genade van deze Avatar zal overvloedig beschikbaar zijn voor
iedereen…Het werk van de voorgaande Avatar zal met grote kracht voortgaan ook al
zal Ik het goud met rode kleed dragen…Ik zal in Mijn kosmische vorm de missie
voortzetten van Mijn vorige lichaam… Ik ben niet op een bepaald moment
aanwezig…en plaats…Ik kan wat jullie “Verleden”noemen binnengaan en daarvoor
het heden creeren…Wat Mij betreft Ik reis niet door de tunnels van de tijd…Ik ben
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het Universele Zelf dat de tijd naar Mij kan doen terugkeren als Ik dat wil…wanneer
Ik dat wil…
Terwijl Ik doe wat jullie nooit kunnen achterhalen…nooit begrijpen…moeten jullie je
eigen geest naar de veiligheid van de dharmische wetten leiden…Jullie moeten de
eenvoudige levens leven, waarin de toegewijde geest jullie leiding zal geven de
hogere waarden te realiseren…Jullie moeten al jullie onnodige wereldlijke wensen
in de kampvuren van zuiver denken werpen…Jullie moeten weten…herkennen en de
stappen volgen die de huidige Avatar elke dag loopt…ieder ogenblik…Ik liep de
stappen van de liefde…Ik droeg op Mijn schouders het gewicht van de Sanathana
Dharma (de universele wetten van de waarheid)…Ik heb Mijn voortdurende staat
van gelukzaligheid over jullie uitgegoten…Het is nu jullie beurt om te lopen…Het is
jullie beurt de stappen te nemen waarop Mijn voetafdruk altijd achter zal blijven…
Wacht niet in ledigheid op Mijn terugkeer…Geef niet alles op wat Ik jullie heb
nagelaten in deze Missie van Mij en blijf niet alleen maar rouwen en op Mijn
terugkomst wachten. Bedenk dat als je dat doet je de gaven die Ik aan jullie heb
nagelaten daarmee afsluit en dat jullie ook niet in staat zullen zijn de gaven van de
atmische Wijsheid te ontvangen, die Ik aan jullie zal teruggeven…Jullie moeten nu
leven…dit moment met kracht…Jullie moeten niet wachten op iets dat nog moet
komen…nog moet gebeuren.
Zet jullie leven voort vervuld van Mijn leringen en Mijn manier van leven…Ga door
met te geloven dat het alleen maar de kleren zijn die Ik bij jullie heb achtergelaten
om voor jullie te dragen…Ik ben nog altijd met jullie…altijd…Mijn terugkeer in en
ander lichaam…een andere vorm is onvermijdelijk…Maar daar moeten jullie niet op
gefixeerd zijn…Als je er eenmaal voor gekozen hebt, dat Ik je Guru ben…Moet je
verdrinken in de gelukzaligheid van de ogenblikken die jullie en Ik als eenheid
hebben doorgebracht…
Jullie geloof…jullie vreugde…jullie devotie…jullie toewijding zullen Me nog een keer
doen terugkeren om jullie te dienen…Ik ben me volledig bewust van ieder deel van
jullie wezen…want Ik ben jullie en jullie… Mij…Er is niets veranderd…niets
kan…niets zal…De Guru die jullie zo hebben liefgehad heeft jullie liefgehad…meer
dan jullie ooit zullen weten…De Guru die jullie zo missen is met jullie…meer dan
jullie ooit zullen bemerken…De Guru waarvan jullie het gevoel hebben dat Hij jullie
heeft verlaten is meer bij jullie dan jullie ooit kunnen beseffen…
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De kleren die Ik bij jullie heb achtergelaten, zal Ik weer dragen als Ik
terugkom…maar tot die tijd moeten jullie de kleding van geloof en geduld
dragen…Jullie moeten mijn weeerspiegeling zijn…Jullie moeten ontwaken met de
innerlijke Guru…en het spel dat we samen speelden zal terugkeren waar jullie de
bron zoeken en Ik zal met Mijn eigen schaduw spelen…
Deze boodschap werd door Seema M. Dewan ontvangen op 4 July, 2012. Ze kreeg de
opdracht van Bhagavan om deze boodschap met de wereld te delen ter gelegenheid
van de deze bijzondere Gurupoornima van 2012.

Een algemene Boodschap
Een boodschap ontvangen door
Seema M. Dewan
4 July 2012-07-12 Voor Gurupoornima 2012
Jullie moeten het werk voortzetten met het volle besef, dat ik geen seconde…nog
voor geen fractie van een ogenblik van jullie gescheiden ben… Tussen toen en nu is
geen verschil…Ik was er toen…en Ik ben er nu ook.
Ik ben altijd daar waar Mijn devotees samenkomen als een eenheid…..als Mijn
kinderen…en in zuiverheid de hymnen van liefde, vrede en goedheid zingen. Laat je
niet van de wijs brengen dat Sai Zijn verblijfplaats heeft verlaten omdat Zijn lichaam
ter ruste is gebracht. Er bestaat voor Mij nooit een einde…er is geen tijd, die het kan
wagen Mijn taak tot een einde te brengen…Ik zal altijd diegenen beschermen, die bij
Mij hun toevlucht zoeken…Voor Sai bestaat er geen goed of kwaad…Ik behandel al
Mijn kinderen hertzelfde en met Mijn liefde breng Ik hen naar de gelukzaligheid van
liefde en waarheid.
Ga niet van hot naar her om troost te vinden…Ga niet onder in het verdriet dat Sai er
niet meer voor je is…Ik kom van tijd tot tijd om de wortels te verstevigen van een
geweldige taak, die jullie en Ik samen zullen dragen met de liefde die we voor elkaar
hebben…Het is jullie plicht voor het zaailingetje te zorgen, dat Ik geplant heb…Het is
jullie plicht er voor te zorgen dat dit zaailingetje en boom wordt, die de vruchten
van wijsheid zal dragen voor de hele mensheid om van de zoetheid te genieten…Het
is jullie plicht standvastig bij de wortel te blijven en geen aandacht te schenken aan
de demonen van twijfel die jullie van jullie taak kunnen afleiden…Het is jullie plicht
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kalm te blijven tegenover diegenen die jullie ergeren vanwege jullie serieuze
bedoelingen…Het is jullie plicht!
De genade van Sai is altijd met jullie…Mijn fysieke afwezigheid is maar een
luchtspiegeling…duik diep in de kern van jullie harten…Herkauw de herinneringen
die Ik voor jullie heb achtergelaten…Ik heb toen naar jullie gekeken…en Ik kijk ook
nu naar jullie…Jullie waren toen niet alleen…en nu zijn jullie ook niet alleen! Jullie
moeten vast geloven dat er niets anders tussen jullie en Mij is veranderd dan de
tijd…Mijn liefde en genade zijn er op het moment dat jullie er klaar voor zijn om ze
te ontvangen.
Prasanthi Nilayam zal altijd de verblijfplaats zijn waar Mijn genade de harten van
Mijn kinderen zal aanraken en transformeren…Alle moeilijkheden en pijn die jullie
dragen zullen verminderen als jullie dezelfde grond betreden, waar Mijn voeten
eens liepen om de harten aan te raken van hen, die tot Mij kwamen voor liefde en
bescherming. Ook nu zal Ik mijn voetafdrukken achterlaten opdat jullie geloof en
kracht kunnen putten uit Mijn aanwezigheid…Wees sterk…denk eenvoedig…en
neem stilte in je hart in acht…Voel je niet bezwaard over hoe je Sai’s taak moet
dragen…Je moet lichaam, geest en ziel aan Mij overgeven en Ik zal de rest doen…Zij
die Mijn taak verkeerd begrijpen zullen jullie bekritiseren omdat jullie Mij zijn
toegedaan…Maar jullie moeten goed begrijpen dat dat door hun onwetendheid
komt…je moet die onwetendheid niet in jezelf toelaten en met dezelfde
onvolwassenheid beantwoorden…Sai wil dat Zijn kinderen vriendelijk
zijn…ongeacht wat of wie jullie devotie bestookt.
Ik heb jullie de edelstenen van kennis nagelaten…Mijn woorden van waarheid zullen
jullie waakzaam houden en bewust van Mijn Aanwezigheid. Ziji die de woorden in
hun harten zullen koesteren zullen zeker de weg vinden om Mij voorbij het fysieke
niveau te zien. Mijn woorden zijn Mijn vorm…Ik heb ze tot jullie gesproken ten
gunste van jullie en om ze tot het oog te maken, dat de weg voor jullie ziet…Op het
moment dat jullie dol verliefd zijn op de waarheid zullen jullie Mij voor jullie zien
staan…
Voel de leegte niet van Mijn fysieke afwezigheid…Jullie moeten niet verslappen,
want er is veel te doen…Elke keer dat jullie gekwets zijn voelt Sai de pijn…Iedere
keer dat jullie bang zijn plengt Sai een traan…Ik wil dat Mijn kinderen gelukkig
zijn…Als jullie vol vreugde zijn is jullie Sai compleet.

Pagina 115

Jullie moeten je goed verdiepen in jullie spirituele zoektocht…Neem de glimlach van
Sai in je hart en vervul je dagelijkse plichten…Glimlach bij alles wat je te doen
hebt…Er is geen enkele onpleizierige taak als je aan Mij denkt en je geest hebt
verstevigd in zuivere liefde…Niets is onmogelijk om te doen...je moet je innerlijke
kracht welkom heten en nee zeggen tegen de zwakheden van je verstand…Als je
meer moeite moet doen om een bepaalde taak te volbrengen, zul je alleen maar
meer goddelijke genade ontvangen…Je kunt het nooit verliezen als je serieus
geprobeerd hebt meer te doen…Als je bang bent voor je inspanning, dan is het uit
met je vrede!
Vul jullie harten met liefde…verspil geen tijd met haat…Als je verschillen onder
elkaar blijft verzamelen Zul je altijd ongelukkig blijven…Ieder ogenblik is goud
waard…Je moet ten allen tijde kalm en beheerst blijven…Jullie moeten de stilte van
de ziel in acht nemen en die niet verstoren met pleizierige begeerten na te jagen…Je
moet je geest leren tevreden te zijn en tegelijkertijd moet je de wegen naar wijsheid
van het Atma leren. Je moet het evenwicht vinden tussen een leraar en tegelijk een
leerling te zijn.
Mijn zegeningen zijn met jullie…altijd. Ik ben nooit boos op wie dan ook, ongacht
wat ze gedaan hebben…Mijn deur is altijd open voor iedereen…Prasanthi Nilayam
zal het centrum zijn van waarheid…Het zal de universele school van wijsheid zijn en
Mijn kinderen zullen het verder doorgeven aan de kinderen van de wereld…van
Ieder ras…iedere religie…iedere kleur…iedere nationaliteit…Het zaad van de vrede
dat Ik geplant heb zal uitgroeien tot een universele boom van spirituele kennis en
wijsheid…Veel van die bolwerken van kennis zullen gevestigd worden door de
kinderen van Sai…Het is deze spirituele kennis die de wereld op een dag zal redden
van de ondergang…IK ben altijd bij Mijn kinderen…Voor Mij bestaat er geen
einde…Er is geen tijd, die het zal wagen de taak te raken, die Ik begonnen ben…En
jullie zullen het beetje bij beetje tot stand zien komen met jullie geloof en devotie…
(aantekening: die bolwerken van kennis verwijzen naar de instellingen en speciale
streken, waar de door Bhagavan bijgebrachte kennis geleerd, verwezenlijkt en
verspreid zal worden)

