
Nasz wybitny telepata i jasnowidz Wolf Grigorjewicz Messing, którego 

„psychologiczne doświadczenia" tak lubiliśmy, miał spotkanie z Sai Babą. 

 

Sai Baba i Wolf Messing 

 
 O tej niezwykłej historii opowiedział Sai Baba delegatom Trzeciej Światowej 

Konferencji Organizacji Sathya Sai, która odbyła się w listopadzie 1980 roku. 

 

 „Zdarzyło się to w 1937 roku w 

Kamalapur, w okręgu Cuddapah, kiedy 

moje ciało było w wieku jedenastu lat 

(forma określenia różnicy wieku ciała i 

duszy – przyp. tłum.). Pewnego razu, w 

towarzystwie grupy chłopaków 

przechodziłem obok stacji kolejowej. Na 

peronie stał człowiek oczekujący na 

pociąg. Kiedy podszedłem bliżej, jego 

oczy spotkały się z moimi i on nagle rzucił 

się w moim kierunku. Kiedy znalazł się 

obok, zaczął wykrzykiwać z przejęciem: 

„Jaki jestem szczęśliwy! Jaki jestem 

szczęśliwy!” - Objął mnie i pocałował. Po 

jego policzkach spływały łzy. Zachowując 

się jak szalony, z radością powtarzał: 

„Kocham Ciebie, kocham Ciebie!..” Moi 

przyjaciele przestraszyli się nie na żarty: 

„Kim jest ten biały człowiek? Zachowuje 

się, jak lunatyk. Czego on chce? 

Prawdopodobnie chce porwać Sathyę?” 

Odciągnęli mnie od niego i poszliśmy 

swoją drogę. A on, jak wmurowany, stał nadal i ze smutkiem patrzył i patrzył za mną, póki 

nie stracił z oczu. Tym człowiekiem był Wolf Messing. 

Przyjechał do Indii w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czym jest ludzki duch, 

Atma i jak go poznać? Dążąc do tego celu, zajął się duchowymi ćwiczeniami i nieustannie je 

realizując, uzyskał duchowe oświecenie. Spotykał się z Gandhim, a także z licznymi 

himalajskimi oświeconymi i wrócił do ojczyzny usatysfakcjonowany rezultatami swoich 

poszukiwań. Tylko ci, którzy wiedzą czego szukać i szukają tego, co koniecznie trzeba 

znaleźć, mogą osiągnąć cel. Tylko ci, którzy znajdują się w łączności z Boskim Początkiem, 

mogą Go rozpoznać. Rozum Messinga zawsze był zwrócony w stronę Atmy i właśnie dlatego 

był on w stanie oświadczyć, że osiągnął stan wyższej świadomości”. 
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