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BOODSCHAP VAN SAI BABA 

 

 

Mijn dierbare kinderen, word wakker! word wakker!! 

Er is geen tijd te verliezen. 

 

Jullie hebben al meer dan duizend levens geslapen en gedroomd. 

 

Wanneer jullie nu niet wakker worden, dan zal deze kans zich in de komende duizend jaar niet 

opnieuw kunnen voordoen. 

 

Kom met mij mee.  Gescheiden zijn is nu niet meer aan de orde.  Ik heb Mij van Mijzelf 

afgescheiden om Mijzelf meer lief te hebben.  Deze ervaring is volbracht.  Ik wil dat al die 

deeltjes van Mij naar Mij terugkomen en met Mij versmelten tot die ene Mij. 

 

Velen van jullie heb ik de weldaad van een ongelukkige jeugd geschonken, soms met inbegrip 

van conflicten of het gescheiden worden van je vader of moeder. Hierdoor heb ik de verleiding 

van je weggenomen om je aan aardse ouders of aan een bepaalde familiesituatie te hechten.  

Hierdoor blijft er slechts een mogelijkheid over: om je aan Mij te hechten. 

 

Waarom worden jullie je niet bewust van deze kans, waarom herkennen jullie haar niet voor 

wat ze is, waarom zoeken jullie steeds maar weer andere relaties op die jullie nooit voldoening 

kunnen schenken? 

 

De banden van deze wereld zijn voorbijgaand.  Moge al je gehechtheid op God gericht zijn, de 

enige en eeuwige bron van alle vreugde. 

 

Maar zelfs als jullie jeugd zo gelukkig geweest is als jullie je maar konden wensen, dan is het 

toch niet de liefde van jullie moeder die jullie nodig hebben.  Uiteindelijk is jullie streven zelfs 

niet gericht op de liefde van deze nu aanwezige Naam en Vorm. 

Je allerdiepste behoefte is om naar jezelf terug te keren, om van jezelf te houden - om "Zijn, 

Bewustzijn en Gelukzaligheid" te worden, dat wat je altijd en overal bent en wat je altijd hebt 

willen zijn. 

 

Laat het verleden los.  Kijk niet meer achterom.  Houd op van een ander dat te verlangen wat 

je denkt gemist te hebben in je jeugd of in je huwelijk.  Je zult nooit iemand vinden die al je 

wensen volledig zal vervullen, zelfs Ik niet. 

Houd van jezelf, ken jezelf, wees jezelf.  Alleen jijzelf kan volledig beantwoorden aan wat je 

zoekt.  Kunnen jullie niet van jezelf houden alleen al omdat Ik van je houd?  Heb ik jullie niet 

talrijke keren Mijn liefde gegeven?  Heb ik al mijn getrouwen niet gevraagd om dagelijks de 

mantra te zeggen: "lk ben God.  Ik ben niet verschillend van God?" 

 

Juist nu vraag Ik jullie om deze instructie op te volgen.  Zij zal jullie meer behulpzaam zijn dan 

wat dan ook.  Denk eraan dat Ik van jullie houd. 

 

HOUD VAN JEZELF net zoals Ik van je houd. 

Whitefield, mei 1994. 


