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Voorwoord
Met de zegeningen van Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, zijn 
we verheugd om ter gelegenheid van Bhagawans 96e 
verjaardag een studiegids uit te brengen met de titel 'Negen 
Edelstenen: Deel 2' - een compilatie van negen brieven 
geschreven door onze allerliefste Swami aan Zijn 
toegewijden. Zijn zoete woorden van liefde en bemoediging 
helpen ons vooruitgang te boeken op ons spirituele pad en 
een ideaal leven te leiden op basis van Zijn leringen.
We hebben audiolinks voor deze mooie inspiratiebrieven 
opgenomen voor uw studie en reflectie, en ook een enquête 
op dit adres.

Dank U, 

Met Liefde

Sri Sathya Sai Scriptural Studies Committee 

https://sathyasai.org/birthday/2021/study-guides
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Laat God door je heen Werken
Tot Hislop

I. De beste methode om de Vedanta-filosofie te verspreiden, is ernaar te 
leven; er is geen andere koninklijke weg .

II. Laat God door je heen werken en er zal geen plicht meer zijn. Laat God
schijnen, laat God zichzelf tonen. Leef God. Eet God. Drink God, adem
God. Realiseer de waarheid en de andere dingen zullen voor zichzelf
zorgen.

III. Ware liefde breidt het zelf uit, gehechtheid trekt het samen.

IV. De hemel is in jou. Zoek geluk niet in het object van zintuigen, besef dat
geluk in jezelf zit.

V. Er is geen roos zonder een doorn. Ongemengd geluk is niet te vinden in 
 deze materiële wereld, al het geluk is in het Superiore Zelf .

VI. Zowel in de laagste worm als in de hoogste mens is dezelfde goddelijke
natuur aanwezig. De worm is de lagere vorm waarin de goddelijkheid
meer wordt overschaduwd door maya. Dat is de hoogste vorm waarin het
het minst is overschaduwd. Achter alles bestaat dezelfde goddelijkheid en
daaruit komt de basis van moraliteit voort.

Met Zegeningen

Baba
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V1 "Laat God door je heen werken, en er zal geen plicht meer zijn". Hoe
kunnen we dit ideaal bereiken?

V2 Welke uitspraak(en) van Swami in bovenstaande brief resoneert met jou
en waarom? 
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Besef jou GOD-heid
Kamp “Brindavan”

Mijn beste Rajagopal! Accepteer mijn liefde en zegeningen.

Verander naar eigen inzicht alle struikelblokken van de wereld in stapstenen 
naar realisatie.

De energie die we verspillen aan het beoordelen van anderen is precies wat we 
nodig hebben om onze eigen idealen waar te maken.

Besef uw GOD-heid. Gooi het kleine zelf in de totale vergetelheid, alsof het nooit 
heeft bestaan. Wanneer de kleine zeepbel barst, bevindt hij zich in de hele oceaan. 
Jij bent het Geheel, het Oneindige, het Al.

Beste Radja! Uit lang karnen (van) deze melk van de wereld komt boter en 
deze boter is GOD. Mensen met een hart krijgen de boter, en de karnemelk 
wordt overgelaten voor de intellectuelen.
Richten op een leeuw en hem missen, in plaats van op een jakhals te jagen en 
hem te vangen.
Laat GOD door je heen werken, en er zal geen plicht meer zijn. Laat GOD 
schijnen. Laat GOD Zichzelf laten zien. Realiseer de Waarheid en de andere 
dingen zullen voor zichzelf  zorgen.
Radja! Maak je geen zorgen, wees blij. Swamiji is altijd bij je, in je. Jyoti is een 
heel braaf meisje, maak haar blij en geef Santosh.

Met liefde

Baba
V1 "Uit lang karnen (van) deze melk van de wereld komt boter en deze boter is

GOD. Mensen met een hart krijgen de boter, en de karnemelk wordt 
overgelaten voor de intellectueel.” Wat begrijp je uit dit bericht?
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Allemaal zijn in dezelfde stroom
Mijn beste Hislop! Ik ben heel blij dat ik gisteren je mooie brief heb ontvangen. 
Hoe gaat het nu met je gezondheid? Maak je daar geen zorgen over. Je lieve GOD 
is altijd bij je, in je, om je heen.

Hislop! sinds enkele dagen is je schoonzus bij mij (bij Brindavan). Ze is erg blij, 
doet dagelijks Bhajan en Dhyanam, Jani is ook bij haar.

Mijn beste! Allen zijn onze medepassagiers, onze reizigers - al het leven, 
planten, dieren, niet alleen mijn Bhakta, maar onze broer bruut, onze broer 
plant, niet alleen onze broer de goede, maar onze broer de slechte, onze broer 
de spirituele en onze broer de goddelozen. Ze gaan allemaal naar hetzelfde 
doel. Ze zitten allemaal in dezelfde stroom; elk haast zich naar die oneindige 
vrijheid.
Hislop! De momenten van realisatie zijn die waarop alle gedachten van 
wereldse relaties, wereldse connecties, wereldse banden, wereldse 
eigendommen, wereldse verlangens, wereldse behoeften, allemaal versmolten 
zijn in GOD, in Waarheid.
Mijn geliefde! Elk wezen dat zich in het universum bevindt, heeft het 
potentieel om de zintuigen te transcenderen. Zelfs de kleine worm zal op een 
dag de zintuigen overstijgen en GOD bereiken. Geen leven zal een mislukking 
zijn.
Er bestaat niet zoiets als falen in het universum. Honderd keer zal een mens 
zichzelf pijn doen, duizend keer zal hij vallen, maar uiteindelijk zal hij beseffen 
dat hij GOD is.
Mijn jongen! Jij en ik zijn beide kanalen van hetzelfde oorsporng en dat is 
GOD. Als zodanig is jouw natuur GOD en de mijne ook. Je bent van de aard 
GOD door je geboorterecht. Het zuivere hart is de beste spiegel voor de 
weerspiegeling van de waarheid, dus al deze disciplines zijn voor de zuivering 
van het hart en zodra het zuiver is, flitsen alle waarheden er in een minuut op. 
Alle waarheid in het universum zal zich in je hart manifesteren als je 
voldoende zuiver bent.
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Hislop! Hoe moeilijker de omstandigheden, hoe moeilijker de omgevingen, hoe 
sterker men wordt die uit die omstandigheden komen. Dus verwelkom al deze 
externe problemen en zorgen.

Wanneer de bel barst, bevindt hij zich in de hele oceaan. Jij bent het geheel, 
het oneindige, alles. Uit lang karnen van deze melk van de wereld komt boter 
en de boter is … GOD. Mensen met een hart krijgen de boter, en de karnemelk 
wordt overgelaten voorde intellectueel.

Mijn liefje! Geef mijn genade en zegen aan uw vrouw en Sai Brothers en Sisters.

Met Liefde

Baba
V1 "Ze gaan allemaal naar hetzelfde doel. Allemaal zijn in dezelfde stroom”. Als onze

vijanden en al degenen die ons pijn doen ook in dezelfde stroom strom zitten 
en naar hetzelfde doel gaan, waarom vinden we het dan een uitdaging om 
degenen die ons pijn doen, gemakkelijk te vergeven?

V2 “De momenten van realisatie zijn die waarop alle gedachten aan wereldse relaties,
wereldse connecties, wereldse banden, werelds eigendom, wereldse verlangens, 
wereldse behoeften, allemaal zijn versmolten in GOD, in Waarheid” – Dit lijkt 
een belangrijk inzicht te zijn in het begrijpen van het idee van ‘realisatie’.

i. Wat betekent deze verklaring?
ii. "Alles versmolten in God, in Waarheid" - Wat betekent dit en hoe kunnen we

ons leven leiden dat dit ideaal vervult?
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Ik Ontstak het Licht van 
Liefde in Jou

24.8.89

Prasanthi Nilayam

Raja! Accepteer mijn Liefde en Zegeningen.

Ik heb de lamp van Liefde in je aangestoken. Ik heb het vuur in je aangestoken 
om de woede van lust, van hebzucht, van boosheid, gebonden door koorden 
van gehechtheid, te voeden. Ik fluisterde je het geheim in van het vechten 
tegen je innerlijke vijanden, een leven van liefde te leiden, de naam van GOD te 
herhalen, mijn beeld in je hart in te sluiten, lichaam en je ziel te doordringen 
met liefde, de goddelijke liefde die je had gekend, niet mij, vulde jou met de 
glorie van uwe majesteit. Leerde je adem hum so (sohum) te neuriën, dat je 
verder dan het kwaad kon kijken. O... Heer.                                  Met Liefde en Zegeningen 

 Raja, Sai is altijd bij je, in je, om je heen

Jij bent Sai Baba
Geef mijn Liefde en Zegeningen aan Mevr.Raja

V1 Hoe kunnen zowel de lamp van liefde als het vuur dat door Swami in ons hart wordt
aangestoken, helpen de innerlijke vijanden te bestrijden? 

V2 Door regelmatig de Sohum-mantra te reciteren en je bewust te zijn van je adem-
 haling, hoe helpt dit ons verder te kijken dan het kwaad? 
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Thet Geheim van Perfecte Gezondheid
24.7.71     

Mijn beste Hislop! Ik heb je brief ontvangen. Ik ben zeer gelukkig. Hoe gaat het met je 
gezondheid? en oefeningen Hislop! Het geheim van volmaakte gezondheid ligt in het 
altijd opgewekt houden van de geest, nooit bezorgd, nooit gehaast, nooit neergeslagen 
door enige angst, gedachte of bezorgdheid.

Laat al je gehechtheden van elk object los en concentreer je op één ding, het 
ene feit, de ene waarheid, je goddelijkheid, onmiddelijk op de juiste plek waar 
je je zelfrealisatie bereikt.

Niets is in een dag gedaan. Religie kan niet worden ingeslikt in de vorm van 
een pil. Het vereist harde en constante oefening. De geest kan alleen worden 
overwonnen door langzame en gestage oefening.

Hislop! Gematigheid in humeur is deugd. Gematigheid is in principe een 
ondeugd. Onreinheid is slechts een opstapeling waaronder de ware aard van 
de mens verborgen is gebleven.
Mijn beste! Jij bent de belichaming van God. Vul uzelf met de gedachte aan uw 
almacht, uw majesteit en uw heerlijkheid. Open de poorten van wijsheid. 
Betreed de verblijfplaats (van) gelukzaligheid. Rust voor altijd in vrede.
Hislop. Hoe gaat het met je wederhelft? Geef mijn Zegeningen aan haar en alle 
familie. Ik ben altijd in jou, bij jou.

Met Liefde

Baba
V1 In deze brief schrijft Swami een eenvoudige manier voor om ons lichaam gezond te

houden. Onderzoek in hoeverre we deze eenvoudige suggesties volgen. Hoe kunnen 
we onze dagelijkse levensstijl ten goede veranderen door Swami's begeleiding op te 
volgen?

V2 “Moderatie is in principe een ondeugd”. Bhagawan spoort ons aan om ons aan het
hoogste principe te houden en dienovereenkomstig te leven. Wat zijn de 
principes die we niet mogen compromitteren om het uiteindelijke doel te 
bereiken?
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Blijf  Proberen
12.11.71
om 9 AM

Tot Hislop
Om te proberen te mediteren, om te proberen stil te worden, om te proberen te 
ontspannen. Blijf proberen. Elke positieve poging die je doet, is niet tevergeefs. 
Elke steen die aan een tempel van baksteen wordt toegevoegd, brengt die 
tempel dichter bij de voltooiing. Dus blijf proberen en op een dag zul je 
plotseling de lagere rijken van je geest doorboren en in contemplatie gaan en 
je zult in staat zijn om te zeggen: “ja, ik weet het. Ik heb gezien. Nu ken ik 
volledig de weg die ik bewandel.” Blijf proberen. Je moet ergens beginnen. Het 
zelf waar je niet over kunt spreken, je kunt er alleen maar proberen over na te 
denken, als je daar om geeft, op één manier: voel je geest, lichaam en emoties, 
en weet. Met Zegeningen

Baba
(Noot van Swami, persoonlijk bezorgd door een boodschapper aan Jack Hislop in de ashram.)

V1 Hoe standvastig zijn we in het beoefenen van dagelijkse meditatie?

V2 Wat houdt ons tegen om dagelijks te mediteren. Bespreek praktische tips over
hoe een ieder elk ander kan inspireren en aanmoedigen om dagelijks te mediteren.
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Zelfverloochening is de kracht
Radja! Accepteer mijn Liefde en Zegeningen.

Ik heb je lieve brief ontvangen. Hoe gaat het met je Raja?

Wees gelukkig. Maak je geen zorgen. SAI is altijd bij je.

Zelfverloochening is de kracht om te strijden tegen kwade krachten en de 
geest in toom te houden. Het is de waarheid en alleen de waarheid die iemands 
echte vriend, familielid, zelf (Atma) is. Houd je aan de waarheid, betreed het 
pad van gerechtigheid en geen haar van je lichaam zal ooit gewond raken.

Je moet niet perfect zijn. Dat ben je al. De natuur is als dat scherm dat de 
werkelijkheid daarachter verbergt. Elke goede gedachte waar je aan denkt of 
naar handelt is als het ware gewoon de sluier verscheuren en de zuiverheid, de 
oneindigheid, de God, daarachter manifesteert zichzelf meer en meer.

Radja! Als je eenmaal komt, moet je naar de zomerles komen in mei (20.5.78) tot 
20.6.78

(Met Liefde)

Baba
Beste Radja! Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je gezondheid? Maak je geen 
zorgen! Swami is altijd bij, in je, om je heen. Wees gelukkig.

Met Liefde en Zegeningen

Baba
V1 “Zelfverloochening is de kracht om te strijden tegen kwade krachten en de geest in 

toom te houden. Het is Waarheid en Waarheid alleen". Wat betekent verzaking voor 
jou? 

V2 Swami zegt: "De waarheid is je echte vriend en door ons aan de waarheid te 
houden, zullen we altijd beschermd worden". Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 
ons te allen tijde aan de Waarheid houden? 
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Breng Hem Voortdurend 
in Herinnering

Mijn geliefden! Wat in de eerste plaats nodig is voor iemand die zich 
uiteindelijk volledig aan de Heer wil overgeven, is een bewustzijn van 
volmaakte zekerheid onder de beschermende genade van de Allerhoogste 
Heer. Dit bewustzijn kan ons nooit verlaten als we voortdurend de herinnering 
aan Hem in praktijk brengen. Waarlijk, zelfs de herinnering is Darshan. De 
herhaling van GODS naam moet leiden tot toewijding van alle handelingen 
aan Hem. Deze herinnering zal de jouwe zijn, zelfs als je intellectueel en fysiek 
actief bent in alle lagen van de bevolking als je bedenkt dat die activiteiten 
worden uitgevoerd in de naam en ter wille van de Heer. Zorg ervoor dat u 
tijdens uw vrije momenten uw gedachten bezighoudt met de contemplatie van 
GOD; en mediteer tegelijkertijd op de waarheid dat al je fysieke en mentale 
krachten hun bron en inspiratie hebben van de kosmische energie van het 
Goddelijke. Met Zegeningen

Baba
V1 Swami zegt: "Wat in de eerste plaats nodig is voor iemand die zich uiteindelijk 

volledig aan de Heer wil overgeven, is een bewustzijn van volmaakte zekerheid 
onder de beschermende genade van de Allerhoogste Heer". Daarom houdt het in 
dat wanneer we doorzeefd zijn met twijfel, onzekerheid, angst, bezorgdheid en 
andere emoties, dit laat zien dat we ons niet hebben overgegeven.                      
Hoe kunnen we te allen tijde in de staat van overgave blijven?

V2 Swami herinnert ons eraan om Gods naam te herhalen, vooral tijdens 'slechte 
momenten', maar het is op deze momenten dat we dit eenvoudige advies vaak 
niet onthouden. Welke stappen kunnen we nemen om ervoor te zorgen dat we 
God gedenken, vooral wanneer we deze 'slechte momenten' meemaken? 
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Vernietig je Ego en Realiseer Hem
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Mijn geliefden! Aanvaard mijn Zegeningen en Liefde. Ieder vanuit ego neemt zijn 
geboorte en gekleed in ego sterft en komt en gaat, geeft en ontvangt en verdient en 
geeft uit, en handelt vanuit leugens of spreekt de waarheid, al die tijd uit ego. Hemel en 
hel en incarnaties. Al deze uit ego zijn niet gratis. Degenen die hun ego wegwerken, 
bereiken verlossing. De Heer is altijd waarheid, en hoger dan het hoogste. Maar je moet 
je ego vernietigen en Hem realiseren. Hij is in je, bij je en om je heen. Wees gelukkig.

Met Liefde en Zegeningen

Sri Sat hya Sai Baba
(Baba)

V1 Hoe weten we dat ons handelen, gemotiveerd is door ego?Q2              

V2  Welke praktische tips kunnen we gebruiken om onze ego te vernietigen?
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