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Osoby towarzyszące Swamiemu przyleciały z Indii do Bostonu w niedzielę 
dnia 17 czerwca 2018 r., w Ameryce obchodzonym jako Dzień Ojca. Asysta ta 
została zawieziona do uroczego schronienia na przedmieściach Bostonu – do domu 
otoczonego drzewami, który podczas tej wizyty będzie nazwany Prashanti Center 
for Human Development. 

Następnego dnia, 18 czerwca, w piękne słoneczne popołudnie gospodarze, 
Bharat i Sheila Patelowie, oraz ich rodzina przywitali Swamiego przy wtórze 
bhadźanu „We are Blessed” (Jesteśmy pobłogosławieni). Wewnątrz Swami z miło-
ścią rozmawiał z Bharatem i Sheilą o prowadzeniu tego centrum. Był bardzo szczę-
śliwy i wielokrotnie wspomniał, że miejsce to przypomina Mu Kodaikanal.  

W innym pokoju po zapaleniu świeczki na szczycie wieży zbudowanej z torci-
ków w kubkach wszyscy chóralnie powiedzieli: „Szczęśliwego Dnia Ojca, Sai 
Babo!” Swami odpowiedział: „Sai Baba jest ojcem i matką!” Zauważył, że ojcowie 
wiele poświęcają, o czym zwykle się nie mówi. Były to naprawdę piękne chwile, w 
których zebrani wokół stołu przeżywaliśmy Dzień Ojca z Boskim Ojcem! 
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Wieczorem w Centre for Human Development odbył się satsang. Bhaga-
wan wygłosił swój boski dyskurs. Program zakończyło odprawienie arati. 

We wtorek Hope Collaborative zorganizowało na Uniwersytecie Harvarda 
konferencję na temat przygotowania kadr kierowniczych w celu eliminowania 
ubóstwa i niesienia nadziei. Uczestnikami byli utalentowani uczniowie szkół 
średnich i studenci koledżów oraz specjaliści reprezentujący rozmaite dziedzi-
ny. Rano w uniwersyteckim Memorial Church pokazano prezentacje i wideo 
upamiętniające zwycięzców nagród Human Excellence Award. Współprzewod-
niczący Kevin Sheehan, kierownik egzekutywy Hope Collaborative, i Shyam 
Kamath, dziekan Koledżu Zarządzania na California State University w Monterey 

Bay, zaczęli program dnia inspirującymi dyskusjami o potędze wizji i znaczeniu 
wewnętrznej transformacji oraz nowych sposobach organizacji i liderowania. 

Więcej niż tuzin popołudniowych warsztatów poprowadzili tak godni uwagi 
specjaliści jak: Peter Fay, dyrektor w IBM, który prowadził warsztaty o dostęp-
ności w projektowaniu, Kevin Murthy z Driscoll’s Berries, który prowadził 
warsztaty o transformujących się społecznościach przez przedsiębiorczość lokal-
nych rolników, Richard Curtis z State Street, który prowadził warsztaty na temat 
doskonalenia ludzi w świecie korporacyjnym, Jose Garcia z Gravity Payments, 
który prowadził warsztaty o traktowaniu ludzi jako ludzi, Nancy Lindborg, 
przewodnicząca U.S. Peace Initiative, która prowadziła warsztaty na temat „Po-
kój jest możliwy, pokój jest praktyczny,” Sam Vaghar, który prowadził warsztaty 
o tworzeniu wpływowych sieci w Millenium College Network, wielebny Ray 
Rivera, założyciel Family Life Academy Charter School, który prowadził warsztaty 
„Liderowanie pochodzi z wewnątrz” i inni. Podczas kolacji na specjalnej uroczy-
stości kilku mówców zostało uhonorowanych nagrodami za globalne doskonale-
nie, w tym Śri C. Sreenivas, dyrektor Sri Sathya Sai Sanjeevani Hospitals. 

W środę wieczorem, 20 czerwca, na frontowym trawniku Prashanti Center 

for Human Development odprawiono pudźę, żeby pobłogosławić otwarcie 
tego centrum i jego misję. Podczas tej porannej ceremonii można było odczuć 
w powietrzu ogromną energię, a później Swami potwierdził, że zaprosił  
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na nią wszystkich bogów, aby przy tej okazji 

obejrzeli i pobłogosławili nowe centrum. Po od-

słonięciu tablicy pamiątkowej z nazwą Prashanti 

Center for Human Development, Swami zaprosił 

wszystkich do powrotu w to miejsce wieczorem, 

kiedy wygłosi swój dyskurs. 

Tego wieczora Swami wyjaśnił, że nowe idee i 

praktyki zapoczątkowane w Stanach Zjednoczo-

nych wpływają na cały świat, dlatego ważne jest, 

aby innowacje zacząć wprowadzać od USA i w tym 

bostońskim Prashanti Center. 

Swami ogłosił, że wszystkimi Jego centrami rozwoju człowieka na świecie 

będzie kierowała Bhuvana Santhanam. Następnie Bhuvana przedstawiła prezentację 

o postępach w edukacji i służbie zdrowia w Indiach i na świecie od roku 2011. 

Wyświetlono też krótkie wideo o uprawnieniach kobiet. Pokazywało ono szczegóło-

wo wyzwania, jakim musiały sprostać trzy uczennice. Uczennice te otrzymały pełne 

stypendia, umożliwiające im zaawansowane studia na uniwersytecie. 

Śri Bharat Patel i jego rodzina okazywali swoją radość z możliwości służenia 

ukochanemu Swamiemu i uczynienia wkładu do Jego boskiej misji w Prashanti Cen-

ter for Human Development. 

We czwartek, 21 czerwca, asysta Swamiego odleciała do Atlanty. 

Dżej Sai Ram! 
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Boski dyskurs 
 

Każdy szpital został zbudowany w oparciu o inną koncepcję – nie są to takie 

same szpitale. Pierwszy, zbudowany w Raipurze, miał zacząć cały proces uczenia się 

prowadzenia bezpłatnego szpitala kardiologicznego dla dzieci, co w Indiach nie jest 

zbyt powszechne. Pierwsze doświadczenie Sreenivas zdobył w budowie. Drugim 

było prowadzenie tego szpitala, który musiał sprostać specyficznym wyzwaniom. 

Gdy znaleziono chirurga, znikał anestezjolog; gdy znaleziono anestezjologa, dowia-

dywaliście się, że znikała osoba odpowiedzialna za oddział intensywnej terapii. Gdy 

udało się ją załatwić, uciekała pielęgniarka! Szpital w Raipurze zaczynał w obliczu 

takiego rodzaju wyzwań. Zatrzymywanie pracowników na stałe w tym odległym 

rejonie było samo w sobie wyzwaniem. Nikt nie chciał przyjść i pracować w tym 

szpitalu, który w tamtych dniach był nieznany, gdyż znajdował się w miejscu, które-

go bano się dlatego, że było ono siedliskiem naksalitów (radykalnych, zbrojnych 

maoistów). Ludzie bali się przyjeżdżać do odległego stanu w nieznanym rejonie do  
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nieznanego szpitala, który wtedy nie miał historii ani wiarygodności. Niemniej 

w tamtych dniach wielkich zmagań zbudowano szpital w Raipurze i do dzisiaj prze-

prowadzono tam 5000 operacji i poddano leczeniu ponad 30 000 pacjentów. Obecnie 

instytucja ta cieszy się dobrą renomą. 

Na początku Sreenivas donosił, że pacjenci przyjeżdżali i spali na drodze przed 

bramami, gdyż następnego dnia chcieli być pierwsi w kolejce do zarejestrowania na 

operację swoich dzieci. Była to bardzo nieszczęsna sytuacja, gdyż, jak mówił Sre-

enivas, lista oczekujących wydłużyła się do więcej niż roku. Nawet przy przeprowa-

dzaniu sześciu lub siedmiu operacji na dzień trzeba było czekać rok na zoperowanie 

dziecka po jego zarejestrowaniu. To bardzo bolało Swamiego. Jak ktokolwiek mógł 

zagwarantować, że za rok dziecko będzie jeszcze żyło? 

Dlatego zbudowano drugi szpital w Delhi. Gdy został otwarty, Swami bardzo 

jasno powiedział, że jego celem będzie prowadzenie badań wrodzonych chorób serca. 

Badania te w pierwszym rzędzie odkryją powody, z których powstają wady serca, 

aby lekarze mogli interweniować i im zapobiegać, zamiast pozwalać im rozwinąć się 

i wtedy próbować je korygować. Zanim biedni rodzice zrozumieją, że ich dziecko 

choruje na serce i przyprowadzą je do szpitala, muszą przejść przez wiele proble-

mów, włącznie ze wielką stratą pieniędzy i ogromnymi niepokojami. Gdy w końcu 

przyjdą do szpitala, powstaną już wielkie szkody. Dlatego Swami powiedział organi-

zatorom i lekarzom, aby skupili się na badaniach. 

W tym miesiącu w szpitalu Sanjeevani w Delhi zaczęło działać centrum badaw-

cze. Będą tam prowadzone bardzo ważne badania pozwalające zrozumieć, co się 

dzieje od samego poczęcia dziecka w łonie matki do porodu przez obserwację tego, 
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jak serce się rozwija, szukanie przyczyn niewłaściwego rozwijania się serca i ustale-

nie sposobów korygowania tego stanu rzeczy. Będzie to bardzo ważna praca i będzie 

wykonywana we współpracy z Uniwersytetem Stanforda w Ameryce, który jest pio-

nierem w tej dziedzinie badań. 

Tak więc szpital w Delhi będzie ściśle współpracował z Uniwersytetem Stanfor-

da w realizacji projektu szukania przyczyn tych problemów sercowych i sposobów 

im zapobiegania. Właśnie dlatego włączamy w to ten uniwersytet. 

Dalej, tu w Bostonie, Boston Children’s Hospital (BCH) będzie naszym partne-

rem w szkoleniu chirurgów, pielęgniarek, ratowników medycznych a także admini-

stratorów. Powstaną tam projekty i programy szkolenia chirurgów, nie tylko z Indii, 

ale też z innych krajów, takich jak Fidżi, Nigeria, Sri Lanka i Malezja, gdyż za 

każdym razem, gdy Swami posyłał tam swoich chirurgów, oni po powrocie informo-

wali, że głównym problemem jest tam brak wyszkolonych chirurgów. W tych krajach 

mają szpitale, wyposażenie, dobrą wolę i intencje wykonywać dobrą pracę, ale tam-

tejsi chirurdzy nie są właściwie wyszkoleni. Gdy ich wyszkolimy, rozwiążemy ten 

problem, gdyż nasi lekarze nie mogą ciągle jeździć za granicę, aby przeprowadzać 

operacje. Szpital w Mumbaju został otwarty z myślą, aby nie tylko prowadził opera-

cje, ale także szkolił i prowadził prace badawcze. Ten szpital będzie zapewniał tego 

rodzaju szkolenie przez jakiś czas – aż lekarze nie nabiorą wprawy. 

Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny w medycznej misji Swamiego. To, co tu 

zaczynamy, stopniowo rozwinie się w światowy program szkolenia. Boston 

Children’s Hospital będzie partnerem naszego szpitala, posyłając specjalistów i 

przyjmując stypendystów. Z tym szpitalem i Sathya Sai Sanjeevani Hospitals w 

Indiach będzie współpracował Tata Trust. Wszystkie trzy instytucje będą ściśle ze 

sobą współpracować nad tym darmowym programem szkolenia połączonego ze sty-

pendiami. 

Zatem będzie tu szkolony personel medyczny z zagranicy, który będzie miał 

możliwość wykonywania wszystkich prac. Gdy ludzie ci zostaną dobrze przeszkoleni 

i nabiorą wprawy, otrzymają dyplom, który będzie dla nich bardzo ważny – będą 

mogli z nim wrócić do swojego kraju i tam kontynuować tę pracę. Właśnie po to 

Swami posłał do Boston Children’s Hospital Srineevasa, dra Shauna Setty’ego i 

innych. 

 (Do dra Shauna Setty’ego) Musisz być punk-

tem kontaktowym dla Sanjeevani. Nie nastąpi to w 

ciągu miesiąca – zajmie to rok czasu. W Ameryce 

dzieje się wiele, ale gdy przychodzi do decyzji, 

sprawy toczą się dość wolno. Zajmie to rok, ale 

zanim przyjedziemy tu w przyszłym roku, będzie 

już po spotkaniu finalizującym ten program. 

Będzie to bardzo pożyteczny program. 
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Trzecim bardzo ważnym uniwersytetem w misji Swamiego jest Uniwersytet 

Harvarda. Swami ciągle przyjeżdża na Harvard, ponieważ będzie on partnerem uni-

wersytetu w Indiach w aspekcie rozwijania programu zarządzania opartego na warto-

ściach, czyli programu dharmicznego zarządzania. Będzie on częścią planu nauczania 

na wszystkich kursach zarządzania. Jest to perspektywa przyszłościowa, w której 

różne kraje będą zapożyczały i czerpały nauki z hinduskiej filozofii, aby pokazać, jak 

w dzisiejszym społeczeństwie ważne jest zarządzanie oparte na wartościach. 

Czym jest dharmiczne zarządzanie i dlaczego czerpanie zysków nie może być 

jedyną motywacją w biznesie? Ten rodzaj zarządzania obejmie większą perspektywę, 

w tym to, jak wartości mogą być stosowane w praktyce; jest to bardzo ważny aspekt. 

Dlatego Boston będzie niezwykle istotny w misji Swamiego, a to centrum będzie 

szczególnie ważne, gdyż praca Swamiego będzie przechodziła przez to miejsce. 

Ludzie będą przyjeżdżać tutaj na spotkania. Przyślę lekarzy, aby tu z wami 

zamieszkali mogli odwiedzać Boston Children’s Hospital w celu współpracy z nimi. 

Będzie wykonywane wiele tego rodzaju pracy. 

Podobnie będzie również w aspekcie edukacji. Przyślę profesorów, którzy tu 

zamieszkają i będą rozmawiali z profesorami Harvardu, mając na uwadze dalsze 

rozwijanie tego programu. Wszystko zacznie się w małej skali, ale za cztery – pięć lat 

stanie się to bardzo ważnym światowym programem zarządzania opartego na warto-

ściach i etyce opartej na etosie i filozofii hinduskiej. To centrum będzie zaangażowa-

ne w ten ważny program. 

Ponadto plan Swamiego dla tego centrum przewiduje, że będą się tutaj uczyły 

dzieci, dorośli i starsi. Będzie to więc Centre for Human Development (Centrum 

Rozwoju Człowieka), z którego będą korzystali ludzie w każdym wieku. 

Czym jest rozwój człowieka? Tym rozwojem jest rozwój ludzkiej istoty do isto-

ty boskiej. Zwierzę może rozwinąć się do człowieka. Do czego powinien rozwinąć 

się człowiek? Powinien rozwinąć się do osobowości boskiej. Czym jest osobowość 

boska? Jest nią ktoś, kto jest czysty, kochający i bezinteresowny, zdolny do służenia i 

pomagania innym. 

Dla dzieci będzie program nauczania oparty o wartości. Dla dzieci w wieku bal 

wikas istnieje program Growing to be God (Wyrastając na Boga), który jest bardziej 

zachodni w swojej naturze. Gdy mówicie o bal wikas, brzmi to bardzo hindusko, 

więc taka nazwa odstraszałaby, gdyż ludzie myśleliby, że jest to coś dla Hindusów. 

Growing to Be God z drugiej strony został już opracowany i był wdrażany w Wielkiej 

Brytanii, gdzie bardzo ładnie przyciąga dzieci. Na te zajęcia posyłają swoje dzieci nie 

tylko Hindusi lub wielbiciele, ale także inni ludzie. Są nauczyciele, którzy przycho-

dzą specjalnie po to, aby prowadzić ten program, który uczy dzieci, jak stosować 

podstawowe wartości. Uczy się więc od dzieciństwa aż do wczesnej dorosłości jak 

być prawdomównym, prawym i życzliwym. Program dla młodych dorosłych dotyczy 

głównie ich psychologii, gdyż jest to czas, gdy przechodzą niespokojną fazę. W tym 
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wieku można ich jeszcze formować, w takim sensie, że jak dzieci, mogą stosować się 

do poleceń, ale nie są na tyle dorośli, żeby podejmować dobre decyzje. Są na etapie 

pośrednim, dlatego potrzebują specjalnego programu i Swami przyśle specjalnych 

ludzi, aby ich uczyli. 

Będą też programy dla młodzieży i ludzi, 

którzy prowadzą własne interesy i pracują w 

społeczeństwie. Idąc jeszcze dalej, jest program 

dla ludzi starszych, program dla nauczycieli, 

program dotyczący medytacji i duchowości, 

program dla rodziców oraz programy opartego 

na wartościach nauczania prowadzone przez 

Rona i Suwanti Farmerów z Australii i Jennie 

Cornsweet z Kalifornii. Jennie prowadziła wiele 

warsztatów o medytacji i uzdrawianiu przez 

medytację i relaks. Wielu starszych żyje w 

obawach i zamartwia się, ale jeśli nauczycie ich 

tych prostych praktyk, nie będą potrzebowali 

tylu lekarstw. 

Tak więc w przyszłości będzie wiele programów i Centre for Human Deve-

lopment w Bostonie będzie wrzało od aktywności. Prawdę mówiąc, nadejdzie dzień, 

kiedy nie będziecie mieli dość miejsca i ludzie będą musieli czekać przez miesiąc 

albo więcej, aż się zwolni! Tak to się z czasem rozwinie. Zacznie się na małą skalę, 

niczym sadzonka. Potem ona będzie rosła, rosła i rosła, by stać się wielkim drzewem 

z wieloma gałęziami. Tak to będzie się rozrastać. Zatem Wschodnie Wybrzeże, 

Boston, jest niezwykle ważne dla medycznej i edukacyjnej misji. To centrum posłuży 

za główny punkt, skąd będą wychodzić liczne inne aktywności i programy. Będzie 

ono miało wielkie znaczenie. 

Mówię wam o tym, gdyż jutro będziemy inaugurowali Centre for Human 

Development. Powinniście znać powód, dla którego Swami mówi o tych rzeczach. 

Centrum to jest potrzebne dla tego kraju. Jest tutaj bogactwo, dostatek i wpływy – 

jest tutaj wszystko oprócz ludzkich wartości. Właściwy system wartości musi tu 

wrócić. Te wartości są uniwersalne, a nie tylko indyjskie, gdyż są to wartości ludzkie 

stosujące się do każdego człowieka. Te wartości zostaną tutaj rozwinięte i stopniowo 

nastąpi przemiana. Z drugiej strony Ameryki, na zachodzie, powstaje też drugie 

centrum. Jest to także Centre for Human Development, które zajmie się tamtą stroną 

Ameryki. 

Będziemy więc mieli dwa centra: jedno na wschodzie i jedno na zachodzie, 

które zaspokoją potrzeby większości ludzi. Powstanie też małe centrum w środku 

Ameryki, ale ono będzie raczej zajmowało się pracą medyczną. Tigrett będzie nim 

kierował. Będzie odpowiadał za to miejsce w stanie Mississippi, gdzie on chce 

pomagać. Tę pracę też rozpoczniemy. 
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(Do Isaaca Tigretta) Gdy pojedziesz do Kalifornii, spotkasz się tam z właści-

wymi ludźmi z Mississippi, którzy będą z tobą rozmawiać. Jedź tam i powoli zacznij 

tę pracę. Zacznie się to jako małe centrum, ale kiedyś rozwinie się do większego. 

Tak więc będą trzy miejsca, do których będą przyjeżdżać ludzie tego kraju. 

(Do gospodarzy, państwa Patelów) Jest to jedno z bardzo ważnych miejsc, 

dlatego powinniście się przygotować. Nie możecie jechać jednocześnie na dwóch 

koniach – możecie mieć tylko jednego. Nie możecie dalej prowadzić tego hotelowego 

interesu i jednocześnie zarządzać naszym centrum, gdyż byłoby to bardzo trudne. 

Bardzo powoli, stopniowo trzeba ten interes zwijać, tak jak stopniowo był rozwijany, 

aby z czasem go zamknąć. 

(Do córki gospodarzy) Czy pozwolisz im na to? Martwisz się? 

Wielbicielka: Oczywiście, martwię się, Swami. 

Swami: Dlaczego? Myślisz, że nie podołają? 

Wielbicielka: Są już starsi. 

Swami: Och, wcale nie są starzy! (Śmiech) Będą bardziej entuzjastyczni i pełniejsi 

energii niż kiedykolwiek wcześniej. Zobaczysz, jak wszędzie fruwają, nawet nie będą 

chodzić! Będą bardzo szczęśliwi. 

(Do gospodarzy) Gdy robi się to, co się kocha, nie ma zmęczenia. Będziecie o 

wiele pełniejsi energii i zdolni do pracy, gdyż w końcu będziecie robić to, co zawsze 

chcieliście robić: służyć Swamiemu w sposób, w jaki Swami tego chce. 

 (Do córki gospodarzy) Właśnie dlatego są tak szczęśliwi. Nie martw się o nich. 

Przyślę dość ludzi, aby zadbali o różne rzeczy. To wszystko będzie się z czasem 

rozwijać. Jak mówiłem, na razie będzie to maleńka sadzonka. Potem, za jakiś czas, 

stanie się rośliną, a potem drzewem. Będzie rosło z czasem. Nie martw się. Przybę-

dzie tu bardzo wielu ludzi. 

Bhuvanie powierzyłem zajmowanie się programami w skali globalnej. Będzie 

jeździła po całym świecie, pomagając innym centrom powoli, stopniowo realizować 

programy i koordynując prace wszystkich centrów. Przyjedzie tutaj, potem uda się do 

Wielkiej Brytanii i dalej do Europy. Przyjedzie, usiądzie z wami i innymi, spisze 

szczegóły i stworzy wszystkie te programy. Na początku poprowadzi kilka progra-

mów do czasu, aż wy i różni inni ludzie, którzy będą pomagać, do nich się nie przy-

zwyczaicie. 

Zatem nie martw się o te rzeczy. Ty nie będziesz musiała prowadzić tych pro-

gramów, tylko umożliwisz je; pozwól im zaistnieć – to wszystko. Będziesz musiała 

tylko rozważać: „Ilu ludzi przyjedzie? Ile trzeba przygotować jedzenia? Gdzie 

zamieszkają? Z której sali będziemy korzystać.” Przyjadą ludzie, aby prowadzić te 

programy i zajmą się tym za ciebie. Przyjadą Jennie i David Cornsweetowie oraz 

inni. Jeśli będziesz w ten sposób pracowała przez pierwsze kilka miesięcy, potem 

wszystko samo się potoczy. Wtedy przyjedzie o wiele więcej ludzi. 
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Kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy do Raipuru, przybyło tam tylko troje ludzi: 

Sreenivas, Madhusudan i Swami! (Śmiech) Dzisiaj pracuje tam 200-300 ludzi. Jak do 

tego doszło? Potrzeba było czasu. Najpierw nic tam nie było, potem było coś. Tu też 

będzie się rozwijać od czegoś do wszystkiego. 

To, co możemy dać Ameryce i amerykańskiemu społeczeństwu, to przywrócić 

im system wartości. Amerykanie kiedyś byli wielkimi orędownikami wartości. Był 

czas, kiedy Ameryka była silna pod względem kultury i duchowości. Ale wartościom 

stanął na przeszkodzie materializm i zysk stał się główną motywacją, za każdą cenę, 

co znaczyło, że trzeba było stawać się coraz bogatszym, większym, mocniejszym i 

lepszym niż inni. To „za każdą cenę” stało się problemem, gdyż ludzie zaczęli prze-

kraczać granice i robić rzeczy w podejściu dharmicznym niedozwolone. Właśnie dla-

tego jest tu tak dużo nieszczęść. To musi się zmienić. 

Nowa Ameryka zaczyna się w Bostonie, gdzie wszystko się zaczęło i tak wiele 

się zdarzyło, włącznie z edukacją i rewolucją przemysłową. Tak więc także duchowa 

rewolucja powinna zacząć się tutaj i stąd rozprzestrzeniać. Jest to ważne. 

(Odnosząc się do gospodarzy) Oni zawsze, od samego początku modlili się: 

„Swami, daj nam taką pracę, jaką Ty chcesz, żebyśmy wykonywali.” 

Ja zawsze im mówiłem: „Dam; dam; dam.” Teraz jest ten czas. 

Mówi się, że człowiek powinien przejść w życiu przez cztery etapy: bhrah-

maćarja (stan kawalerski i nauki), grihastha (głowy domu), wanaprastha (porzucenia 

światowego życia) i sannjasa (wyrzeczeń). Jeśli się ich nie przejdzie, wtedy nie jest 

łatwo osiągnąć Boga. Jest to jak przechodzenie czterech stopni schodów przy wcho-

dzeniu na piętro. Wejść na górę można tylko przechodząc stopień po stopniu. Bardzo 

ładnie opisuje się to w kulturze Indii. 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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Brahmaćarja jest etapem, kiedy zaczynacie uczyć 

się życia. Gdybyście wkroczyli w życie bez tej nauki, 

mielibyście kłopoty. Brahmaćarja wyposaża was w 

wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia wła-

ściwego życia. 

Po przeszkoleniu u guru wstępujecie do grihastha 

aśramy, w której zakładacie rodzinę, wstępujecie do 

społeczeństwa, zaczynacie swoją pracę i dbacie o swo-

je dzieci, dobrze je wychowując, gdyż wszystkiego 

tego nauczyliście się na etapie brahmaćarji. 

Na końcu musicie porzucić nawet uczucia rodzinne, ale to pozwoli wam osią-

gnąć ostateczne ukoronowanie ludzkiego życia, którym jest urzeczywistnienie bosko-

ści. Gdy jeszcze bardziej dorośniecie, będzie czwarty etap, gdy staniecie się niczym 

w pełni dojrzały owoc, który w końcu spada. Stajecie się Bogiem i urzeczywistniacie 

swoją boskość. Ten proces można realizować w każdym kraju, wszędzie, i jest 

właściwą, królewską drogą do Boga. (Odnosząc się do gospodarzy) Właśnie dlatego 

dla nich, jako rodziców, ważne jest na tym etapie przejść do następnego. Z czasem 

oni przejdą do jeszcze dalszego etapu. Zatem czas będzie decydował. 

(Do córki) To jest też twoja ścieżka. Jest to ścieżka każdego. Kiedy dojdziesz do 

wieku, w którym twoje dzieci dorosną i przejdą do swoich rodzin, będzie to czas 

powolnego wycofywania się ze spraw rodzinnych i zaangażowania w społeczeństwie, 

a potem ze społeczeństwa trzeba przejść wyłącznie do Boga. Jest to stopniowy spo-

sób rozwijania się. Nie martw się o swoich rodziców. Oni będą mieli się dobrze, gdyż 

będą zdrowsi i szczęśliwsi niż kiedykolwiek wcześniej. 

Wielbicielka: Powiedz, proszę, mojemu tacie, aby się nie stresował. 

Swami: Jest to jego dawny zwyczaj, tak? 

Ona myśli, że on się stresuje, ale on bardziej stresuję się tobą niż mną! (Śmiech) 

Patel: I pozostałymi dwoma (córkami). 

Swami: On bardziej stresuje się wami trzema, więc tylko wy możecie uwolnić go od 

całego stresu. Gdy wy będziecie szczęśliwe, on nie będzie miał problemów – będzie 

się dobrze czuł. W istocie ta nowa praca w centrum rozluźni go, zamiast stresować. 

W przeciwnym razie praca związana z hotelem da mu się we znaki. Wywoła wielki 

stres, gdyż będzie musiał tym wszystkim zarządzać, poświęcając mnóstwo czasu, aby 

utrzymać ten interes na chodzie. Dwa lata temu był to dobry interes, ale z czasem 

stracił swój urok. Tak jak każdy interes, ten też się zmienił. On dalej nie może tego 

ciągnąć, wkładając wiele pracy przy małych dochodach. Nie sądzę, żeby było to war-

te zachodu. 

 (Do gospodarza) Było to dobre w czasie, kiedy musiałeś opiekować się dziećmi 

i wychowywać je. Musiałeś mieć dla nich coś dobrego. Teraz powinieneś się trochę 

odprężyć i robić tylko to, co jest dobre dla wszystkich. Pora na to. 

 
Sannjasa 

Wanaprastha 
Grihastha 

Brahmaćarja 
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(Odnosząc się do Isaaca Tigretta, Śri C. Sreenivasa i Śri B.N. Narasimha Mur-

thy’ego) Wszyscy ci ludzie myśleli, że będą mogli przejść na emeryturę, ale teraz 

pracują i są szczęśliwi (w oryg. gra ang. słów: retire – przejść na emeryturę, re-tyre – 

otrzymać nowe opony). (Do swojej asysty) Czy nie jesteście szczęśliwsi niż 

wcześniej? Wszyscy oni są szczęśliwi, gdyż otrzymują zajęcie, jakie zawsze chcieli 

wykonywać. Serca mają szczęśliwe, umysły spełnione, a ciała pełne energii. 

Sreenivas właśnie wczoraj przyjechał, dzisiaj odwiedził Boston Children’s Hos-

pital i wrócił. Nie wygląda mi na zmęczonego! Jest szczęśliwy! (Śmiech) Gdy widzi-

cie skutki i korzyści ze sprawiania innym szczęścia, ta radość podtrzymuje was. Daje 

wam tyle satysfakcji, że czujecie, iż cały ten wysiłek był wart zachodu. 

To samo utrzymuje Swamiego w aktywności. Gdy widzę szczęście i radość 

innych, czerpię z tego bardzo dużo radości. Błogość jest moim pokarmem. Błogość 

staje się moim pożywieniem, dzięki któremu mogę więcej pracować. Właśnie dlatego 

nie jestem zmęczony i to samo też dotyczy ich wszystkich: Sreenivasa, Murthy’ego i 

Tigretta. Każdy jest szczęśliwszy niż wcześniej, gdyż wreszcie mają pracę, którą na-

prawdę chcą. 

Dom Digvijay’a w Kalifornii spłonął w pożarze. Z tego powodu on nie odczuwa 

stresu. Martwi się natomiast o budynek Swamiego – domek – który trzeba wznieść. 

Więcej myśli o tym. Widzicie? Myślenie o Swamim jest jak znieczulenie. To sprawi-

ło, że on zapomniał o własnych kłopotach. 

Czy bardziej mu zależy na aśramie Swamiego w Kalifornii, niż na własnym 

domu? Gdyby nie miał na głowie aśramu Swamiego czy Jego pracy, usiadłby i roz-

myślał o szkodach i stratach, które powstały, ale on teraz nie martwi się. Mówi: 

„Swami pokieruje nami i znajdziemy inne miejsce, które będzie lepsze od tego.” 

IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST  

 



— 18 —  

BOSKI SATSANG | Boston i Atlanta, USA | 17 - 23 czerwca 2018 

 

Chciałem, aby oni przenieśli się bliżej do Swamiego, tam gdzie jest praca Swa-

miego, ale, widzicie, oni są zbyt przywiązani do tego domu! (Śmiech) Dlatego on 

spłonął. Czy tak nie jest? On był bardzo przywiązany do tego domu. Codziennie 

jeździł z tego domu dwie godziny tam i dwie godziny z powrotem, ale nie zbliżył się 

do Swamiego. Dlaczego? Był zbyt przywiązany do tamtego miejsca. Gdy dom się 

spalił, przywiązanie też z nim spłonęło. Teraz już nie jest przywiązany. (Do Digvi-

jay’a) Czy dalej jesteś przywiązany do tego domu? 

Digvijay: Jestem przywiązany, ale pójdę wszędzie, gdzie każesz. 

Swami: Tak powinno być. 

Czy na końcu możesz wziąć cokolwiek ze sobą? Nie! Musisz odejść, a gdy w 

swoich ostatnich chwilach będziesz myślał o rzeczach, do których jesteś przywiąza-

ny, urodzisz się ponownie. 

Jest taka opowieść o biznesmanie, który nazwał swoich synów imionami Rama, 

Kriszna, Gowinda i Madhawa. Myślał: „Jeśli nazwę ich imionami Boga, wtedy w 

ostatnich swoich chwilach będę mógł pamiętać o Bogu. Gdy przyszły te chwile, 

zawołał: „Rama! Kriszna! Gowinda! Madhawa!” Wszyscy czterej synowie przy-

biegli. 

„Co się stało, ojcze?” – spytali. 

Patrząc na nich, nagle uświadomił sobie tę sytuacje i powiedział: „Skoro jeste-

ście tu wszyscy czterej, kto zajmuje się sklepem?” (Śmiech) 

W taki sposób przywiązania są powodem odradzania się. Powinniście mieć 

wszystko, ale nie być do niczego przywiązani – tym jest duchowość. Każde przywią-

zanie jest przeszkodą na drodze duchowości. Czy znaczy to, że nie powinniście mieć 

niczego? Niekoniecznie. Możecie mieć wszystko, ale musicie być nieprzywiązani. 

Taki był król Dźanaka. Jest znany jako radźarszi (oświecony król) gdyż, chociaż 

rządził królestwem, prawie do niczego nie był przywiązany. 

Kiedyś spał i miał sen. We śnie zobaczył, że wróg nagle zaatakował jego króle-

stwo. Stracił wszystko i został pojmany przez wrogiego króla i zabrany do jego obo-

zu. Ów król powiedział: „Jesteś władcą wielkiego królestwa i cieszysz się wielką 

sławą, dlatego nie zabiję cię, ale wyślę na wygnanie. Musisz natychmiast opuścić to 

królestwo i udać się poza jego granice.” 

Zatem we śnie Dźanaka znalazł się w nieszczęsnym położeniu, gdyż bezpośred-

nio przed tym zdarzeniem miał wszystko, a chwilę potem stracił wszystko. Na 

wygnaniu długo szedł przez lasy. Po pewnym czasie zaczęło dokuczać mu pragnienie 

i głód, ale nie było widać perspektyw na zdobycie pożywienia lub wody. W końcu 

spotkał dobroczyńcę rozdającego pożywienie głodnym. Ustawił się więc w kolejce z 

innymi, ale miał takiego pecha, że gdy znalazł się na czele kolejki, pojemniki z po-

żywieniem były już puste! 
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Dźanaka powiedział: „Jestem bardzo głodny – umrę, jeśli nic nie zjem!” 

Człowiek rozdający pożywienie ze współczuciem stwierdził: „Została mi odro-

bina na dnie. Mogę ci to dać, ale jest to tylko płyn, gdyż stałe pożywienie całkiem 

rozeszło się.” 

Dźanaka rzekł: „Nie szkodzi – daj mi to, co masz.” 

Gdy wziął ten płyn i już miał go wypić, orzeł zanurkował z góry i zabrał mu 

miseczkę. Teraz już nie było niczego i Dźanaka upadł na ziemię, wołając w bólu: „Co 

to za życie?” 

Gdy to zawołał, żona go przebudziła i spytała: „Dlaczego krzyczysz?” 

Dźanaka odpowiedział: „Och, myślałem, że zostałem porwany przez wroga i 

straciłem wszystko.” 

Żona stwierdziła: „Nie, nic się nie stało. Byłeś cały czas tutaj.” 

Niemniej dręczyła go jedna myśl: „A co by było, gdyby tamto było rzeczywiste 

i straciłbym moje królestwo? Kto wie, czy ten stan nie jest też snem?” 

Następnego dnia rano po przebudzeniu król wdział królewskie szaty, założył 

koronę i klejnoty, udał się na dwór, usiadł i zatopił się w myślach. Potem pytał 

każdego, kto przychodził: „Czy tamto było snem, czy to jest snem?”  

Ciągle zadawał wszystkim to pytanie, ponieważ nie wiedział, czy nagle się nie 

obudzi, zdając sobie sprawę z tego, że to też jest snem. Ludzie przychodzili do króla 

z pytaniami o dwór, o wskazówki lub prosząc o sprawiedliwość, ale Dźanaka tylko 

pytał każdego: „Czy tamto było snem, czy jest nim to?” 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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W końcu o problemie 

Dźanaki dowiedział się jego 

guru Asztawakra i przybył, by 

mu powiedzieć, że oba te stany 

są snem.  

Oba są snem – żaden nie jest 

rzeczywistością. Jest nią to, że 

jesteście niezmienną, wieczną 

atmą. Tym jest rzeczywistość. 

Jesteście jak ekran, na którym 

rozgrywa się akcja filmu. 

Tak jak na filmie, śmierć nie jest naprawdę śmiercią, a narodziny – narodzinami. 

Tylko ekran jest trwały. Gdy to zrozumiecie, możecie żyć w społeczeństwie i nie być 

do niego przywiązani, gdyż chociaż możecie używać wszystkiego, co otrzymacie, 

będziecie wiedzieli, że gdy sen się skończy, niczego nie możecie zabrać ze sobą, bo 

nic do was nie należy. 

Powiedzmy, że prowadzicie hotel. Przypuśćmy, że zgłasza się klient. Hotel mu 

się podoba i zamieszkuje w nim. Dopóki płaci za pokój, może tam mieszkać. Ponie-

waż podoba mu się kanapa, łóżko, zasłony i inny sprzęt, zaczyna myśleć: „Czy mogę 

zamieszkać tu na stałe?” Nie! Jest ustalona data zameldowania i data wymeldowania. 

Nie może też zabrać z hotelu wyposażenia pokoju, gdyż ono nie należy do niego – 

należą do właściciela hotelu. 

Tak samo ten świat należy do Boga. Zgłaszacie się na nim w chwili narodzin i 

wymeldowujecie w chwili śmierci. Między tymi chwilami wszystko, czego używacie, 

otrzymaliście od Boga. Na końcu nie możecie wziąć ze świata ani jednej rzeczy, 

nawet własnego ciała, z którym przyszliście. Wszystko musicie pozostawić za sobą. 

Ktoś, kto o tej prawdzie medytuje, jest nieprzywiązany. Możecie cieszyć się wszyst-

kim na tym świecie, ale nie przywiązujcie się, gdyż sprowadzicie na siebie cierpienie. 

Tak wyglądała historia Dźanaki. Po tym zdarzeniu Dźanaka zrozumiał prawdę, 

że nic nie jest rzeczywiste. Wszystko wydaje się rzeczywiste dopóki trwa sen. Gdy 

się skończy, niczego nie możecie zabrać ze sobą, gdyż nic do was nie należy. Gdy 

Dźanaka zrozumiał tę prawdę, stał się dźiwanmuktą, urzeczywistnionym za życia. I 

nigdy już nie przywiązywał się do rzeczy doczesnych. Święte pisma podają go jako 

idealny przykład: był królem, który bardzo sprawnie i sprawiedliwie rządził całym 

królestwem, a jednocześnie był zupełnie nieprzywiązany do niczego, wiodąc bardzo 

spokojne życie.  

Możecie sobie wyobrazić ile on, jako król, miał problemów, z którymi musiał 

sobie poradzić, pozostając nieprzywiązanym. Mówi się: „Jak powinno się prowadzić 

życie? Tak jak Dźanaka.” Mimo że macie wszystko, rozumiecie, że nie jesteście wła-

ścicielami niczego, gdyż wszystko należy do Boga i do Niego wróci. Niczego nie 

możecie zabrać ze sobą. Taka medytacja, takie myślenie w końcu was wyzwala. 
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Jak przebudzić się z tego snu? Tę prawdę możecie urzeczywistnić tylko wtedy, 

gdy macie łaskę Boga, łaskę guru. Bez guru lub Boga nie da się pozbyć tej iluzji. 

Tylko On może przebudzić was z tego snu i oświadczyć: „To jest rzeczywistość; tam-

to nie jest rzeczywiste.” 

Jak zdobyć łaskę Boga lub guru? Czyniąc dobro. Bóg nie oczekuje niczego. Nie 

ma pieniądza, za który można by kupić tę wiedzę. Musicie czynić dobro, co się Bogu 

podoba. Jeśli ciągle będziecie prowadzić sewę i czynić dobro, dostąpicie łaski Boga 

czy guru. Dlatego jest powiedziane: 

Adźńana timirandhasja dźńanadźana śalakaja 

ćakszur unmilitam jena tasmaj śri gurawe namaha. 

(Pokłony czcigodnemu guru, który zaślepione ignorancją oczy  

otworzył nakładając maść wiedzy.)  

Jaki jest to guru? To ten, który otwiera zamknięte oczy, stosując balsam mądro-

ści. Tak otwartymi oczami możecie widzieć prawdę. Aby uzyskać łaskę guru, 

musicie czynić dobro. Właśnie do tego staram się was skłonić. Gdy będziecie ciągle 

czynić dobro, urzeczywistnienie przyjdzie z łaski guru.  

Gdy przyjdzie urzeczywistnienie, życie będzie swobodne i 

będziecie jak ptaki uwolnione z klatki, już nie zamknięte w niej, ani 

niczym nie przywiązane, bez więzów, bez pragnień i niczego, co 

was powstrzymuje. Aby to urzeczywistnić, musicie wykonać mnó-

stwo dobra, które oczyści was i zaskarbi wam łaskę guru. Taką pra-

cę musicie wykonać.  

(Do poprzednich właścicieli domu, który teraz będzie służył jako Centre for 

Human Development). Pojutrze będziemy mieli tu pudźę. Czy twój dom jest gotowy? 

Wielbiciel: Swami, jestem bardzo szczęśliwy. 

Swami: Jesteś szczęśliwy? 

Wielbiciel: Bardzo się nam to podoba. Dziękuję Ci za to! 

Swami: Zatem każdy wygrywa. Ja jestem szczęśliwy i ty jesteś szczęśliwy! 

Oni zbudowali tak duży dom dla zaledwie ich trojga. Potem zastanawiali się: 

„Po co w ogóle budowaliśmy tak wielki dom?” Samo utrzymanie go oznaczało wiele 

pracy dla niej, a szczególnie dlatego, że ona jest perfekcjonistką. Było trudno, ale 

tylko do czasu, kiedy zrozumiała, że dom nie był przeznaczony dla niej i że ona była 

tylko opiekunką tego miejsca, a miejsce to w istocie należało do Boga. Właśnie to 

mówiłem: dom musi wrócić do Boga. Zbudowaliście go dla Niego i, gdy nadejdzie 

właściwy czas, On przyjdzie i weźmie go. 

Wielbiciel: Dla nas jest to błogosławieństwo. 
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Swami: Będzie wykorzystany dla najwyższego celu. Powiedziałem im, jak to 

pomoże ich dzieciom, a także dorosłym – dzięki programom edukacji opartej na 

wartościach, warsztatom dla rodziców, liderowaniu młodzieży, a nawet medytacji i 

zajęciom dla starszych. Każdy na tym skorzysta. 

Nie chcę, aby zbierały się tutaj wielkie grupy – tylko małe grupy liczące 25-30 

osób, włącznie z tymi, którzy prowadzą program lub warsztaty. W ten sposób będzie 

to dla wszystkich wygodne. Z czasem znaczenie tego miejsca będzie rosło. 

Dzisiaj Sreenivas i inni spotkali się z szefem dziecięcego oddziału kardiologicz-

nego Boston Children’s Hospital. Oni bardzo się ucieszyli, gdy dowiedzieli się o 

naszej pracy. Powiedzieli, że odwiedzą Indie, aby zobaczyć nasze szpitale i opracują 

programy szkolenia między tymi dwoma instytucjami. 

Wiele krajów, szczególnie te rozwijające się, nie mają dobrych chirurgów-

kardiologów dziecięcych. Wszystkie rozwijające się kraje mają ten sam problem z 

wadami serca dzieci wywołanymi głównie przez złe odżywianie lub niedożywienie 

matek, które je osłabia. Cała ta wiedza jest teraz łączona i dlatego tu przyjechaliśmy. 

Teraz będzie ona dobrze wykorzystana. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. 

 (Do kobiety z widowni, która przyjechała z Kanady) Kanada, czy to dobre miej-

sce? 

Wielbicielka: Tak! Bardzo, bardzo dobre miejsce. 

Swami: Bardzo piękne, bardzo spokojne. 

Wielbicielka: Dużo pokojów. Suterena jest bardzo ładna. 

Swami: Budowniczy są z Kanady. Mają przedsiębiorstwo, które buduje domy, więc 

wiedzą wszystko o jakości miejsca. 

Wielbicielka: (Odnosząc się do centrum) Wiele działań można prowadzić w różnych 

obszarach. 

Swami: Jest to doskonałe miejsce na centrum Swamiego. 

(Do wielbiciela o jego wiekowej matce) Jak ona się miewa? 

Wielbiciel: (Wzruszony) Moja matka… 

Swami: Znam ją. Co ona ci mówi? Czy skarży się do ciebie? 

Wielbiciel: Nigdy. 

Swami: Nigdy. Ona nigdy się nie skarży. Akceptuje to, co na nią spada. Wiesz, ona 

dziękuje mi, zamiast narzekać. Powiedziała: „Opiekowałam się moimi dziećmi. 

Wszystkie dorosły. To dzięki Twojej łasce to nie stało się wcześniej; inaczej nie 

mogłabym o nie zadbać. Zatem to też jest z łaski Boga.” W ten sposób przyjmuje 

swój stan. 
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Wielbiciel: Ona była w śpiączce przez 30 dni, a kiedy się przebudziła… (owładnięty 

wzruszeniem). 

Swami: To kobieta wielkiej siły i opanowania. Nie każdy by to zaakceptował, a ona 

to zrobiła. Czy wiedziałeś, że kiedy byliście mali, ona miała wypadek i mogła stracić 

życie? Wyszła z niego cało, gdyż musiała się wami opiekować. Teraz z opóźnieniem 

dzieje się to, przez co miała przejść. Wszystko jest więc w porządku. 

Wielbiciel: Dziękuję Ci. 

Swami: Ona ma się dobrze. Jeśli nawet miałbyś ją stracić, ona ma się dobrze. 

Co należy mówić, gdy przychodzą trudności? Powinniście mówić do Boga: 

„Jestem pewien, że zmniejszyłeś je do poziomu, który mogę zrozumieć i zaakcepto-

wać. Już okazałeś swoje współczucie, dlatego niczego więcej nie oczekuję.” W ten 

sposób należy radzić sobie z trudnościami. Gdyby nie Jego łaska, nie znieślibyście 

tego. 

Bóg nie zmienia rzeczy – daje wam tylko siłę do pokonywania trudności; to 

działa tak jak znieczulenie. Lekarzom ciągle mówię: „Gdy macie miłość i oddanie 

Bogu, jest to jak znieczulenie. Gdy przyjmiecie znieczulenie, możecie przejść przez 

operację bez doznawania bólu. Bez znieczulenia nie moglibyście tego wytrzymać. W 

podobny sposób możecie przechodzić przez wszystko, z czym spotykacie się w życiu 

– nie ma wyboru. 

To miłość Boga i wasze oddanie Bogu dają wam siłę pokonywania trudności i, 

co jest ważniejsze, z pokorą akceptowania ich. Cierpienie jest w umyśle, a nie w 

samym ranieniu i ciele. (Odnosząc się do wielbiciela, którego matka jest chora) On 

też cierpi – nie w ciele, ale w umyśle. Niektórzy ludzie mogą być całkowicie zdrowi, 

a mimo to cały czas cierpieć. 

Surdas, święty poeta, urodził się ślepy. Kiedyś, gdy szedł, wpadł do studni. 

Bardzo miły chłopiec wyciągnął go stamtąd. Surdas spytał: „Kim jesteś?” 

Chłopiec odpowiedział: „Jestem twoim przyjacielem.” 

Surdas nie wiedział, który to 

przyjaciel. Myślał nad tym i myślał, 

aż w końcu zrozumiał: „Musiał być 

to Kriszna, ale nie miałem otwartych 

oczu, więc nie mogłem Go zoba-

czyć!” i zaczął płakać. 

Wtedy Kriszna obdarzył go wi-

dzeniem i otworzył mu oczy, aby 

mógł Go zobaczyć. Kriszna spytał: 

„Czego chcesz? Czy chcesz przy-

wrócenia wzroku? Chcesz widzieć?” 
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Surdas odpowiedział: „Nie. Teraz, gdy zobaczyłem Twoją postać, nie chcę już 

tych oczu, aby oglądały cokolwiek innego. Wolę raczej pozostać niewidomy, gdyż 

nie chcę napełniać oczu czymkolwiek innym. 

Oto oddanie. Tak więc on nigdy nie narzekał. W rzeczy samej powiedział 

Krisznie: „Proszę, przywróć mi poprzednią ślepotę. Teraz, gdy zobaczyłem Ciebie, 

nie chcę oczu, które widzą cokolwiek innego.” 

Wszystko zależy od waszej perspektywy oglądu. 

(Do Kevina Sheehana, jednego z organizatorów boskiej wizyty w Bostonie) Jak 

tam Harvard, panie Kevin? Jest gotowy na jutro? 

Kevin: Swami na jutro przygotował piękną konferencję. Dziękuję! Jest fantastyczna. 

Zdobywcy nagrody Human Excellence Award przyjeżdżają z całego świata, włącznie 

z młodzieżą. Będą oni mówić o edukacji w Indiach, o zapewnianiu bezpłatnej eduka-

cji, o wioskach w Indiach i na świecie. Będą warsztaty prowadzone przez takich ludzi 

jak Sreenivas i dziekan i przewodniczący Uniwersytetu Stanowego Kalifornii, który 

będzie uczył tego, jak docierać do społeczeństwa, nawiązywać stosunki i wychowy-

wać liderów w celu rozwiązywania problemów. Będzie uroczysta kolacja dla wyróż-

nionych. Uhonorujemy korporacyjnych liderów, którzy dokonali wielkich rzeczy 

wewnątrz swoich korporacji. Zatem, bardzo Ci dziękuję! Było to fantastyczne part-

nerstwo. Niech Bóg pobłogosławi nas ładną pogodą, abyś Ty przyjechał i zobaczył. 

Swami: Jutro przyjedziemy, ale nie jest to koniec – to dopiero 

początek. Właśnie mówiłem, że na przyszłość musicie usiąść i stwo-

rzyć dla młodzieży program z zarządzaniem opartym na wartościach 

i takim liderowaniem. Te programy na Harvardzie kiedyś staną się 

składnikiem regularnego planu nauczania. Musicie więc napisać i ten 

program oparty o hinduski etos rozwinąć na partnerstwo między Sa-

thya Sai University i Harvard University. Ponieważ jest to przedmiot 

fakultatywny, początkowo mogą go brać ci, którzy chcą, ale kiedyś 

będzie nacisk na to, żeby był obowiązkowy po to, aby wszyscy mieli 

pojęcie o zarządzaniu opartym o wartości i dlaczego jest ono ważne. 

Kevin: Tematem tego dnia będzie zwalczanie ubóstwa: „Przygotowanie liderów do 

eliminowania ubóstwa.” Za to również dziękuję. 

Swami: Tak będzie dobrze. Przygotujmy się na jutro. 

(Do gospodarza, Patela) Widzisz? Twoja żona jest szczęśliwa. Ludzie opusz-

czający dom są na ogół nieszczęśliwi. Ona mówi, że jest szczęśliwa. To bardzo do-

brze. 

Na tym zakończymy dzisiejszy dzień, gdyż musimy przygotować się na jutro. 

Jutro znów się spotkamy. 
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UNIWERSYTET HARVARDA 
BOSTON, MASSACHUSETTS, USA |19 czerwca 2018 
Nagrody Sri Sathya Sai Human Excellence i Konferencja 

A Leadership Development Conference to Help End Poverty 

(Przygotowanie liderów do eliminowania ubóstwa) 
 

Temat: Celebrating Hope, Community & Human Excellence: Honoring Heroes 

in High Impact Social Innovation (Świętowanie Nadziei, Społeczeństwa i Ludz-

kiej Doskonałości: Honorowanie bohaterów ważnych innowacji socjalnych) 

Instytucje wspierające: Hope Collaborative, Divine Will Foundation i Meketa 

Investments z People Shores oraz Sai Global Federation of Foundations 

19 czerwca 2018 liderzy i orędownicy misji socjalnej z kraju i z całego 

świata zebrali się na Uniwersytecie Harvarda na uroczystości 2018 Human 

Excellence Awards. Związana z nią konferencja miała na celu zrozumienie, 

wsparcie i promowanie umiejętności oddanych liderów zdolnych do wprowa-

dzania trwałych rozwiązań problemów społecznych. 

Był to radosny dzień nauki i dzielenia się wiedzą z wiosenną pogodą w 

pięknym otoczeniu Harvardu. 

 

 
IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST 
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POTĘGA CELOWOŚCI 

• Uniwersalne przywództwo 

• Oświecenie jaźni 

• Służenie ludzkości przez eliminowanie ubóstwa  
 

Oddanie wyższym zasadom i dobru całej ludzkości jest główną receptą na 

stworzenie nowej cywilizacji. Cechy te prowadzą do spełnienia i zadowolenia, 

prowadzą do lepszych osobowości i energii i, jak pokazują badania, tworzą wyż-

sze możliwości i rezultaty. 

Badania na temat zadowolenia grupowego pokazują, że zespoły, które rozwi-

nęły poświęcenie dla wspólnego dobra i wyższych zasad, odnoszą wyraźne sukce-

sy w tworzeniu spełnionych i oddanych ludzi, których łączy cel, sens i oni sami. 

Celem konferencji było wspólne odkrywanie tych umiejętności, cech i mentalnej 

postawy, które pozwalają osiągać ludzką doskonałość –  

ludzką doskonałość w nich samych, 

w ich szkołach i społecznościach 

i w ich możliwościach jako liderach i jako ludziach. 
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Poranne prezentacje i wideo w Memorial Church Uniwersytetu Harvarda 

uhonorowały zwycięzców Human Excellence Award. 

Współprzewodniczący konferencji, Kevin Sheehan, dyrektor Hope Col-

laborative i Shyam Kamath, dziekan College of Business na California State 

University w Monterey Bay, rozpoczęli obrady od inspirujących rozważań o 

potędze wizji i znaczeniu wewnętrznej transformacji oraz o nowych sposobach 

organizowania i przewodzenia. 

Głównymi mówcami byli Bunker „Sanjit” Roy, założyciel Barefoot College i 

Sam Vaghar, dyrektor Millennium College Network. 

 

NAGRODY DLA INNOWATORÓW SOCJALNYCH 

Sponsorzy wręczyli nagrody Human Excellence Awards wyjątkowym 

socjalnym innowatorom, którzy pomogli ustanowić pokój w rejonach konflik-

tów, wykorzystali placówki edukacyjne jako katalizatory zmiany, wsparcia i 

wzmocnienia społeczeństw oraz zapewnili wysokiej jakości bezpłatną opiekę 

zdrowotną potrzebującym. 

• Nancy Lindborg, President, United States Institute of Peace. 
• Eduardo Ochoa, President, California State University Monterey Bay 
• Rev. dr Raymond Rivera, Chairman. National Latino Evangelical Association 
• Steve Stirling, Chief Executive Officer i President, MAP International 
• C. Sreenivas, Chairman, Sathya Sai Sanjeevani Hospital 

IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST  
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Konferencja skupiła przyszłych młodych liderów, uczniów szkół średnich i 

koledżów. Była transmitowana do młodych liderów w USA i za granicą. Mile 

byli widziani młodzi dorośli, którzy dopiero zaczynają tę wspaniałą podróż ku 

zapewnieniu ludzkości rozwiązań najtrudniejszych jej problemów. 

Do wystąpień zaproszono też światowej sławy liderów, którzy podkreślili 

potencjał i znaczenie konferencji. 

 
NASIONA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Celem 2018 Human Excellence Awards jest rozpowszechnienie nasion 

udanych przedsiębiorczości i ich znaczenia, aby więcej liderów w korporacjach 

więcej socjalnych przedsiębiorców mogło lepiej pomagać społeczeństwu w 

rozwiązywaniu ich krytycznych dla misji problemów. Ważny jest czas, gdyż 

świat cierpi w wyniku chronicznego ubóstwa, zmian klimatu, politycznej nie-

stabilności i niedostatku surowców. Ogłoszono zwycięzców, którzy zdobyli 

nagrody „Korporacyjna Odwaga 2018” za rozwijanie modeli innowacyjnych 

produktów i usług wspierających tego rodzaju innowacyjne liderowanie w 

podejmowaniu najtrudniejszych problemów społeczeństwa. Ci korporacyjni 

liderzy pracują w bardzo konkurencyjnych środowiskach, które wymagają 

zaangażowania i umiejętności. Znaleźli oni sposób na włączenie socjalnych 

obowiązków do swojej pracy. Dzięki ich wysiłkom lepiej wiedzie się społecz-

nościom, którym służą. Nagrody Corporate Courage Awards przyznano przy-

kładnym korporacjom, które położyły nacisk na innowacje socjalne, filantropię 

i zrównoważony rozwój: 

• Driscoll’s, Inc. 

• Gravity Payments 

• IBM 

• State Street 

 
PODSUMOWANIE 

Konferencja 2018 Human Excellence Awards pokazała przykłady kierownic-

twa, nadziei oraz nowych podejść i systemów niosących ludzkości obietnicę lepszej 

cywilizacji i sprawiedliwszych i trwałych sposobów współpracy dla lepszej przy-

szłości. Uczestnicy przedstawili wizję tego, co jest możliwe i przyszłości, która 

przysłuży się wszędzie do zoptymalizowania życia i zdrowia ludzi.  

Do jednostki należy dążenie do ludzkiej doskonałości. 

Do społeczności należy pielęgnowanie tego ogrodu – dostatecznie dużego 

i trwałego, aby podtrzymać doskonałość wszędzie i ponad pokoleniami. 
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BOSTON, MASSACHUSETTS, USA 
20 czerwca 2018 

Sesja wieczorna w Center for Human Development 
 

Wyjątki z wystąpienia Śri C. Sreenivasa 

Stworzenie tego Centre for Human Development w Bostonie jest naprawdę 

wydarzeniem wielkiej wagi. Boston jest prawdziwie glokalną (między globalną a 

lokalną) stolicą świata, ponieważ globalnie jest dobrze znany i kultowy, a jedno-

cześnie jest lokalny ze swoim odcieniem mądrości duchowej i politycznej, a także 

naukowym dążeniem do prawdy. Zawiera on w sobie bardzo wiele instytucji o 

dużym znaczeniu dla człowieka w sferach edukacji, nauki i oczywiście bardzo 

głębokiej filozofii i duchowości. 

To, że Swami wybrał to miejsce jako pierwsze w tym wielkim kraju na Jego 

Centre for Human Development, jest sprawą wielkiej dumy. Wiem, że ziemia ta 

zrodziła bardzo płodne umysły – umysły, który myślą bardzo pięknie i bardzo 

różnie i, wykraczając poza siebie, stworzyły instytucje i ubogaciły życia. 

Zawsze zastanawiałem się nad określeniem „Centre for Human Develop-

ment.” Czy przede wszystkim pozwoli nam – każdemu z nas lub odwiedzającej 

osobie – rozpalić na nowo ducha poszukiwań? Chociaż wielu ludzi przychodzi i 

odchodzi, tylko nieliczni w tym krótkim czasie potrafi urzeczywistnić prawdę. 

Pierwsze, co robimy, gdy dochodzimy do dojrzałości w myśleniu i życiu, to zada-

jemy pytania – pytamy dlaczego tu jesteśmy, co robimy i dokąd zmierzamy. Taka 

jest podróż każdego człowieka. 

U Swamiego piękne jest to, że jest tak wielkim przedsiębiorcą i socjalnym 

liderem wpływu, że stale uczula nas na potrzeby i wymagania lokalnej ludności. 

Potem wprowadza rozwiązania, które zaspokajają potrzeby wszystkich, dzięki 

czemu możemy podjąć naszą podróż. To centrum zajmie się rozmaitymi proble-

mami dzisiejszego świata i wielu innymi, które pojawią się w przyszłości. 
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Boski dyskurs 
Boston przyniósł Ameryce światło edukacji; przyniósł przemysł, przedsię-

biorczość, współpracę i nowe myślenie. Dlatego jest jak najbardziej słuszne, że 
nasz sposób myślenia także zacznie się stąd i rozejdzie na resztę Ameryki, a 
potem na resztę świata. 

Dzisiaj Ameryka zajmuje bardzo ważne miejsce na świecie, nie tylko z ra-
cji jej politycznego i gospodarczego znaczenia na świecie, ale także dzięki jej 
wpływowi na światową myśl. Tak jak Ameryka myśli, tak wkrótce zaczyna 
myśleć świat. Jeśli Ameryka pomyśli, że istnieje inny styl życia, że nie chodzi 
w nim tylko o samolubną konsumpcję, nie tylko o „ja” i „moje,” ale o „my” i 
„nasze,” czyli o dzielenie się i dawanie, wtedy cały świat będzie też tak samo 
myślał. Dlatego ta opoka wartości musi zacząć się od Bostonu. Stąd to nowe 
myślenie powinno rozejść się na całą Amerykę, a potem na resztę świata. Jest 
więc nadzwyczaj ważne, aby to centrum ustanowiło nowy standard życia – nie 
materialnie, lecz duchowo. 

Materialnie Ameryka uczyniła wielkie postępy i czyni to dalej, ale ducho-
wo pobłądziła. Z czasem cofnęła się w rozwoju i teraz musi ponownie się roz-
winąć. Musi powiedzieć światu, że i on musi zrównoważyć ten świat i tamten, 
to, co na zewnątrz, i to, co wewnątrz, „ja” i „my.” Takie myślenie powinno 
wyjść z tego centrum. Powinno ono objąć wszystkie poziomy: poziom dzieci, 
młodzieży, dorosłych i fachowców. Programy będą organizowane przez na-
uczycieli, profesorów, inżynierów, lekarzy, biznesmenów i rodziców. Będą do-
tyczyły tego, jak wychowywać dzieci i jak ponownie wprowadzić dawne 
amerykańskie wartości z powrotem do społeczeństwa i społeczności na socjal-
nym i globalnym poziomie. 

Myślenie musi się zmienić i musi to wyjść stąd, gdzie każda myśl staje się 
słowem, każde słowo – czynem, a czyny – waszym przeznaczeniem. Myśli, 
które wpoimy młodym Amerykanom, określą to, czym Ameryka będzie jutro. 
Będzie to miało wpływ na cały świat. Zatem niektóre ważne programy zaczną 
się w tym miejscu. Powstaną tutaj, ale rozejdą się na resztę kraju i na świat. 

Już wybrałem moich własnych ludzi do wykonania mojej pracy na każdym 
poziomie, jak rano mówiła to Bhuvana. Nie myślcie, że jest to plan Bhuvany – 
jest to mój plan! Bhuvana tylko o nim mówiła. (Śmiech) Ale ona pominęła 
jeden ważny obszar: rozwój duchowy. Bardzo ważne jest prowadzenie sesji,  
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na których ludzie rozumieją znaczenie duchowości. Jak pomaga ona stać się 

lepszą osobą, pewniejszą siebie, spokojniejszą, bardziej zrównoważoną. Musi 

to być także ważnym aspektem tego przedsięwzięcia. Musimy zająć się tym pro-

blemem na każdym poziomie. Do dzieci musicie mówić jak do dzieci i wyjaśniać 

im te wartości w ich terminologii. Do dorosłych musicie mówić w ich języku, w 

taki sposób, aby zrozumieli. Będzie też przestrzeń dla tych, którzy szukają Boga 

– będą mogli spotykać się, dyskutować i poznawać wyższe prawdy życia. 

Przyślę ludzi do tego centrum z wielu, wielu miejsc. Przyczynki nie powin-

ny ograniczyć się do dyskusji w obrębie tych czterech ścian, po czym każdy 

mógłby odejść. Wszystko, co z tych spotkać wyniknie, musi konkretyzować się 

w programach, które będą rozpowszechniane po całej Ameryce, a potem na resz-

tę świata. Jeśli dotyczy to wychowania, powinien być program, metoda, proces i 

skutek. Jeśli dotyczy młodzieży, podobnie powinien być program, proces, meto-

da. To samo w odniesieniu do profesjonalistów i duchowych aspirantów – 

powinna być metodologia. Nie powinno być samych spotkań i dyskusji, po któ-

rych każdy odchodzi. Ma być raczej coś, co obmyślimy, stworzymy i zamienimy 

na metodologię. Na końcu muszą być rezultaty wynikające z praktyki. To trzeba 

stworzyć tutaj, a ostatecznie rozejdzie się to na resztę świata. Taki będzie wkład 

tego centrum na wszystkich poziomach. Tak wygląda wizja tego centrum. 

Jest to tylko jedno centrum. Z drugiej strony Ameryki, na zachodzie, 

będzie drugie – jedno po wschodniej stronie i jedno po zachodniej. Wiecie, że 

na zachodzie jest zbyt dużo żądzy. Oni muszą zrozumieć, co jest ważne, a co 

nie. Tam jest maksimum bogactwa, ale też maksimum nieszczęścia. Ludzie są 

bogaci, ale nie są szczęśliwi. Ludzi trzeba uczyć rzeczy, które naprawdę niosą 

szczęście. Teraz myślą, że dzięki zdobyciu jakiegoś rozgłosu czy sławy staną 

się szczęśliwi, że nieco więcej bogactwa i władzy może ich uszczęśliwić. 

IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST  
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Gdyby tak było, większość ludzi Ameryki powinna być szczęśliwa, ale szczę-

ście Ameryki jest bardzo, bardzo małe. Dlaczego tak się dzieje, że nie jest to 

miejsce, gdzie można być szczęśliwym? Zatem sposoby odnajdywania szczę-

ścia są czymś, co musi być ponownie wpojone. Właśnie dlatego z drugiej stro-

ny Ameryki, na zachodzie, będzie zbudowane drugie centrum takie jak to. Inna 

grupa ludzi usiądzie i będzie wypracowywała te programy. Potem pomogą 

innym. Oba te centra powinny współpracować, ręka w rękę, nad wprowadza-

niem tej nowej zmiany. Nie mówię, że stanie się to za tydzień, za miesiąc czy 

rok. Może to zająć dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, a może sto lat, ale gdy się 

stanie, zmieni to świat. 

Wszystkie podróże zaczynają się od pierwszego kroku. Potem krok po 

kroku, krok po kroku – jeśli będziecie tak kroczyć właściwą drogą, któregoś 

dnia na pewno dojdziecie do celu. Tutaj robimy jeden mały krok naprzód w tym 

kierunku. Koniec końców przyłączą się wszyscy ludzie i pójdą tą ścieżką z 

wami. Każdy znajdzie prawdziwe szczęście i prawdziwą radość. Ludzie dowie-

dzą się, że radość nie leży w zagarnianiu dla siebie, ale w dawaniu – leży nie w 

„ja”, ale w „my”; leży nie w świecie zewnętrznym, lecz w wewnętrznym. Wła-

śnie takie myślenie, kierowanie widzenia do wewnątrz, pomoże całemu krajowi 

i reszcie świata. 

Nasi wielbiciele powinni to zacząć, a potem, jak mówiłem, będzie przy-

chodzić i przyłączać się coraz więcej ludzi z wszystkich dziedzin i środowisk. 

Będą przychodzić i przyłączać do pracy z własnej woli, przyciągani niczym 

przez magnes. Centra te przyciągną właściwych ludzi i potem, bardzo powoli, 

rozprzestrzeni się to na resztę świata. Powinniście wiedzieć, że robię to na 

całym świecie – nie tylko w Ameryce. Cały świat jest w złym stanie i musimy 

zająć się tym we wszystkich krajach i we wszystkich miejscach poprzez wiele, 

wiele centrów. Skutki zobaczycie może nie natychmiast, ale za niezbyt długi 
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czas od teraz – każdy kraj będzie się powoli zmieniał. Któregoś dnia nagle zoba-
czycie, że cały świat wygląda inaczej niż obecnie. Ludzie będą bardziej bezintere-
sowni, bardziej kochający, skłonniejsi do dzielenia się, bardziej współczujący, 
opiekuńczy i skłonniejsi do poświęceń. Wtedy świat stanie się niebem. 

Prawdę mówiąc, nieba lub piekła nie ma gdzie indziej. To, co zrobicie z 
tym miejscem, tym ono się stanie. Ludzie są odpowiedzialni za doprowadzenie 
go do stanu piekła. Tylko oni muszą pracować nad przywróceniem nieba. Awa-
tar przychodzi tylko po to, by nauczać. On jest guru, jest przewodnikiem, który 
uczy, co jest właściwe, a co nie jest takie. Od was zależy, czy posłuchacie. Jeśli 
posłuchacie, sprawy ulegną zmianie. Jeśli nie posłuchacie, będziecie dalej żyli 
w tym samym opłakanym stanie. Zatem posłuchanie jest bardzo ważne. Wła-
śnie dlatego mówię: „Krocz za Mistrzem, postaw się diabłu.” Czym jest ten 
diabeł? Wasza negatywność jest diabłem. „Walcz do końca” – nie poddawajcie 
się w pół drogi. Trudności przyjdą, przeszkody się pojawią, opór wystąpi i lu-
dzie będą śmiać się, szydzić i komentować. Musicie wszystko to ignorować i 
walczyć do końca – aż osiągniecie cel i „skończycie grę.” Musicie osiągnąć to, 
co postanowiliście osiągnąć. Zaczynaliście jako małe dziecko, nie umiejąc cho-
dzić. Raz po raz były upadki i kaleczyliście się, ale nie ustawaliście w dążeniu. 
Podobnie w tej pracy musicie powstawać z łaską Boga i kontynuować krocze-
nie ku celowi. Nie możecie poddawać się w połowie drogi. Musicie dalej kro-
czyć, poświęcać się i służyć. Któregoś dnia dojdziecie do celu. 

Pracować będzie wiele rąk. Gita mówi, że Bóg ma wiele rąk, głów, oczu, 
uszu, stóp i twarzy – tysiące! Jedna istota naturalnie nie może mieć tysięcy twa-
rzy! Stwierdzenie to oznacza w istocie, że wszystkie istoty są Jego formami i 
imionami. Wszyscy ludzie należą do Niego i On należy do każdego. Ręce każ-
dego są Jego rękami. Stopy każdego są Jego stopami. Twarz każdego jest Jego 
twarzą. Bóg jest w każdym, a więc przez każdego wykonuje to, co ma do zro-
bienia. Zatem musicie ofiarować Mu wszystko. Musicie być dostępni. Musicie 
ofiarować siebie. „Wszystko, co nam dałeś, zwracamy Tobie. W tej świętej 
misji wykorzystaj nas jako swoje instrumenty.” Jeśli w ten sposób będziecie się 
modlić, Bóg przyjmie was. Wtedy On uczyni was boskimi, a przez was uczyni 
boskimi wielu dalszych. Gdy kawałek żelaza zosta-
je namagnesowany, staje się zdolny do magnety-
zowania innych kawałków żelaza. Jeśli zapalicie 
lampę, ta lampa może zapalić wiele dalszych lamp. 
W taki sam sposób, jeśli jedna osoba ulega trans-
formacji, może przemienić inną, a tamta przemienić 
wiele dalszych. Właśnie tak samo zmieni się świat. 
To nie może dokonać się przez politykę, prawo czy 
siłę. Może tylko dokonać się ze źródła, tj. gdy 
ludzie zaczną patrzyć do wewnątrz. Zajmie to jakiś 
czas. Gdy zasiejecie nasienie, potrzeba czasu, aż 
wyrośnie z niego drzewko i stanie się drzewem. 
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Musicie mieć cierpliwość, czystość i 
wytrwałość – wszystkie te trzy cechy są bardzo 
ważne dla tej misji. Nic nie dokona się w ciągu 
doby. Jeśli będziecie konsekwentnie czynić 
wysiłki, któregoś dnia to się dokona. Ale jeśli 
nie zaczniecie tu i teraz, dla świata nie będzie 
przyszłości. Wcześniej czy później zniszczy 
siebie na skutek swego egoizmu i w pogoni za 
własnym interesem. Przynajmniej kilku ludzi 
musi zacząć tę misję, w jakkolwiek małej skali, 
a wtedy wcześniej czy później rozszerzy się to i 
stanie się wielką, masywną misją, która obejmie 
cały świat. Wielu wątpi w to, co mówię. Myślą, 
że Swami jest nazbyt optymistyczny – myślą, że 
liczę na zbyt wiele. Ale popatrzcie na stan 
dzisiejszego świata. Powiadam, że 70 was może 
zmienić 7 miliardów ludzi. Niektórzy myślą, że 
jest to niemożliwe, ale mówię wam prawdę: jest 
to możliwe. Jeśli nastawicie się na tę pracę, z 
łaską Boga będzie to możliwe. 

Nie zaczynajcie z negatywnym nastawieniem, myśląc: „Och! Jak mamy 
zrobić tak wiele?” Zacznijcie od małych rzeczy, jedna po drugiej. Mała mysz 
może roznieść górę, jeśli będzie nad tym pracowała. Chodzi o to, by starać się. 
Dokładajcie wysiłków bezinteresownie. Jeśli nie dzisiaj, jeśli nie wasze pokole-
nie, to następne lub to po nim będzie cieszyć się światem, który będzie jak nie-
bo. Tak należy postępować – powoli, powoli, powoli wszystko się zmieni. 
Musicie tego się trzymać – nie możecie rezygnować w połowie drogi. Musicie 
konsekwentnie dokładać starań. Kiedyś to się dokona. Z taką nadzieją, z takim 
pozytywnym nastawieniem, z taką wiarą i ufnością musicie ciągle pracować. 
Czym się martwić? Dzisiaj lub jutro każdy musi opuścić ten świat. Czy ktokol-
wiek może zostać tu na zawsze? Jest to tylko mała okazja. Jak mówił Sreenivas: 
„Dzisiaj tu jesteśmy, jutro może nas tu nie być. Nikt tego nie wie!” Nie zwle-
kajcie, nie odkładajcie tego na inny dzień. „OK, jestem jeszcze całkiem młody. 
Wszystko to zrobię, kiedy się zestarzeję.” Nie! Musicie to zrobić teraz i tutaj. 
Jest to szansa. 

Dharmaradźa był najstarszym wśród Pandawów. Rządził królestwem. Kie-
dyś usłyszał dzwonienie dzwonu. Wtedy przy pałacu trzymano dzwon, aby 
każdy, kto szuka sprawiedliwości lub pomocy mógł zadzwonić, wtedy król 
wychodził i wypytywał o sprawę. Każda osoba mogła przyjść do króla ze swo-
im problemem, a on robił to, co było niezbędne. 

Pewnego dnia w środku nocy ktoś zaczął dzwonić. Przerwało to sen króla. 
Niemniej on wyszedł. Okazało się, że dzwoni jakiś ubogi człowiek i liczy na 
sprawiedliwość. Dharmaradźa powiedział: „Dobrze. Rozumiem, że jest to pilna 
sprawa, ale sąd teraz nie pracuje. Przyjdź rano, to oddam ci sprawiedliwość.” 
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Biedny człowiek był rozczarowany, ale musiał posłuchać polecenia króla. 

Gdy Dharmaradźa próbował ponownie zasnąć, znów usłyszał dzwonienie. 

Zobaczył, że dzwoni jego brat Bhima. 

Dharmaradźa spytał: „Co to znaczy, Bhima? Chcesz sprawiedliwości i dla-

tego o tej godzinie dzwonisz?” 

„Nie” – odpowiedział Bhima – „Chcę ogłosić, że pokonałeś czas, że poko-

nałeś śmierć.” 

Dharmaradźa zdziwił się: „Kiedy powiedziałem, że pokonałem czas i 

śmierć?” 

„Przed chwilą powiedziałeś temu człowiekowi: ‘Przyjdź rano, oddamy ci 

sprawiedliwość.’ Znaczy to, że jesteś pewien, iż będziesz żył do jutra rana.” 

(Śmiech) 

Wtedy Dharmaradźa zrozumiał swój błąd. Przywołał z powrotem tamtego 

człowieka i od ręki zrobił to, co trzeba. 

Nie wiecie, czy jutro rano obudzicie się. Wiecie tylko, że teraz jesteście na 

jawie, że żyjecie. Co się stanie w następnej chwili, tego nikt nie wie. 

Dlatego też póki jest czas, póki jeszcze macie siły lub ciało i umysł, musi-

cie podejmować dobre działania. Właśnie dlatego Śankaraćarja powiedział: 

Kuru punjam ahoratram – czyń dobro dzień i noc. Nigdy bowiem nie wiecie, 

kiedy stracicie tę szansę czynienia dobra. Nawet jeśli później będziecie tego 

żałować, na nic się to nie zda. 

Punar wittam, punar mitram, punar bharja, punar mahih, 

etat sarwam punar labhjam, na śariram punah punah. 

(Stracone bogactwo, straconą przyjaźń, straconą żonę, straconą ziemię, 

 to wszystko da się odzyskać, ale nie stracone ciało.) 

Jeśli chcecie poznać wartość życia, spytajcie nieuleczalnie chorych pacjen-

tów, którzy umierają. Nawet gdyby oddali całe swoje bogactwo, nie mogą 

wymienić go na nowe życie. Gdy życie dobiegnie końca, nikt nie może go 

zatrzymać. Tak więc póki żyjecie, póki jesteście jeszcze silni i możecie coś 

robić, wykorzystajcie to w sposób, z którego będziecie mogli być dumni. 

Słynny wiersz w hindi zaczyna się tak: Itna to karna Swami, jab pran tan 

se nikle – w chwili, kiedy życie będzie miało opuścić to ciało, udziel mi, proszę, 

swojego darśanu; proszę, zabierz mnie ze sobą. 

Ale dlaczego Bóg miałby was zabierać, jeśli nie stwierdzi, że na to zasłu-

gujecie? To, co robicie w życiu, określa waszą śmierć. Jeśli dobrze spędzicie 

życie, dobrze też umrzecie. Jeśli będziecie żyli dla innych, umrzecie w spokoju 

i będziecie czuli się wtedy szczęśliwi. Nikt nie może przełożyć śmierci. Kiedyś 
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ona nadejdzie. Pamiętajcie o tym, póki jest jeszcze 

czas. Używajcie życia dobrze, w sposób, który 

uwzniośli dziesięciu innych. Bo nie chodzi tylko o 

was, ale o dziesięciu innych. Powinniście żyć tak, 

że gdy wasze ciało wyda ostatnie tchnienie, bę-

dziecie odchodzić z wielkim zadowoleniem, z 

wielką radością i wielkim spokojem, gdyż będzie-

cie mogli powiedzieć sobie: „Przeżyłem to życie 

dobrze w służbie Bogu i służbie innym. Nie mam 

żadnych wyrzutów sumienia, żalu ani smutku. Od-

chodzę w szczęściu.” Tak będzie tylko u tych, któ-

rzy wiedli bezinteresowne życie i w służbie innym. 

W przypadku wszystkich innych, którzy umrą z 

jakimś pragnieniem, pragnienie będzie przyczyną 

następnych narodzin i śmierci – cykl będzie dalej 

trwał. Prowadźcie więc czyste, duchowe życie w 

służbie innym. To ostatecznie uszczęśliwi was, 

uszczęśliwi innych i uszczęśliwi Boga . 

Gdy ktoś umiera, inni płaczą: „Och! Jakże dobrego człowieka straciliśmy.” 

W niektórych przypadkach słyszycie cieszących się ludzi, którzy mówią: 

„Dobrze, pozbyliśmy się go!” Tak nie powinno być. Ludzie powinni uronić łzę 

lub dwie, mówiąc: „Jakiż był to człowiek! Bardzo dużo nam pomógł, tak wiele 

dla nas zrobił.” Takie życie ma wartość. Tak powinno wyglądać. 

(Do Patela z Kalifornii) Kiedy zaczniesz budowę na zachodnim wybrzeżu? 

Tym razem pojedziemy zobaczyć, ale następnym razem powinieneś mieć 

to zbudowane. Budynek powinien nadawać się do zamieszkania. Ludzie 

powinni móc tam mieszkać. Nie powinniśmy musieć spotykać się w namiocie! 

Patel: Z Twoją łaską tak się stanie, Swami. 

Swami: Z moją łaską i waszym wysiłkiem. Nie wystarczy jedna ręka – 

potrzebne są dwie. Gdy, mając dwie ręce, złożysz je, możesz wykonać nama-

skar (pozdrowienie). Jedna ręka to łaska Boga, a druga – ludzki wysiłek. Obie 

razem mogą sprawić, że coś się dokona. 

Musisz słuchać dobrych ludzi. Zacznij od śrawanam, czyli słuchania 

dobrych rzeczy, potem możesz zacząć myśleć o dobrych rzeczach, mówić o 

nich i robić je. Słuchanie dobrych rzeczy jest dobre, ale ono samo nie pomoże. 

To, co usłyszysz, powinno zostać zastosowane w praktyce. Jest to możliwe, 

jeśli jesteś w grupie, w dobrym towarzystwie. Gdy jesteś sam, zawsze jest 

trudniej. Tracisz entuzjazm, czujesz się samotny, czasem czujesz się pominięty 

i nie możesz czynić postępów. Dlatego sangha (grupa) jest bardzo ważna; gdy 

jesteś w grupie, w dobrym towarzystwie, możesz zrobić znacznie więcej. Mo-

żecie się nawzajem wspierać i sobie pomagać. Jest to jak wędrówka w podróży.  
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Jeśli idziesz sam, możesz czasem się znudzić albo nieco stracić wiarę. Jednak 

gdy idzie razem dziesięciu ludzi, rozmawiając ze sobą, nawet nie zauważysz jak 

mija czas. Tak samo w tej podróży wszyscy powinni pracować razem, iść 

razem. Wtedy każdy będzie mógł pomagać drugiemu i wzajemnie się wspierać. 

Dlaczego zbieram ludzi razem? Ponieważ mogą uczyć się jeden od drugiego, 

uczyć się z wzajemnych poświęceń. Gdy widzisz kogoś, kto wykonuje bardzo 

dużo dobrej pracy, myślisz: „Och! Ja też powinienem postępować tak jak on.” 

To inspiruje. Właśnie dlatego są grupy. Dlatego w naszej kulturze od starożyt-

ności sangha, czyli grupa, jest niezwykle ważna. Zawsze pracujemy w grupach; 

w mniejszym zakresie indywidualnie. 

 (Do wielbiciela z Kanady) W przyszłym roku przyjedziemy do Kanady. 

Wielbiciel: Tak, Swami. 

Swami: W tym roku, jest zbyt dużo pracy w Ameryce. 

W Indiach otwieramy uniwersytet. Oznacza to, że jest 

dużo pracy, potrzeba dużo uwagi. 

Potem jedziemy do Stanfordu. Bhuvana będzie mówiła w imieniu naszej 

misji edukacyjnej, szczególnie edukacji kobiet. W Indiach w biedniejszych sta-

nach kształcenie, zwłaszcza dziewcząt, wygląda bardzo źle. Ona przywiozła 

trzy historie naszych uczennic, które uczą się w naszych żeńskich kampusach. 

Jedna z nich to pierwsze dziecko w całej jej rodzinie, które w ogóle kształci się. 

W całej historii tej rodziny nikt przed nią nie pobierał nauk. Jej matka walczyła 

z całą rodziną, aby wysłać córkę do szkoły. Jej ojciec i dziadek, każdy w rodzi-

nie był temu przeciwny. Mówili: „Co dziewczyna będzie miała z wykształce-

nia? Wydajmy ją za mąż.” Jej starszą siostrę wydano za mąż w wieku zaledwie 

13 lat. Po tym miała straszne życie. Dlatego matka płakała i mówiła: „Popatrz-

cie, co się stało z moją najstarszą córką! Nie chcę, żeby ta też tak cierpiała. 

Jestem bardzo szczęśliwa, że Baba przyjął ją do szkoły i jest tam bezpieczna.” 

O sobie ta matka mówi: „Od czasu, gdy byłam młodą dziewczyną, musiałam 

nosić moich młodszych braci. Nigdy nie posłano mnie do szkoły, gdyż mówili: 

‘Co będziesz robiła po szkole?’ Nie chcę, żeby moja córka miała takie życie.” 

Matka dzisiaj ma bardzo nieszczęsne życie. Straciła męża, dlatego robi ćapati i 

sprzedaje je po 2 rupie. W ciągu dnia zarabia ledwo 150 rupii, czyli około 

dwóch dolarów. Dwa dolary – to cały jej dzienny zarobek! Jak miałaby z takimi 

dochodami zapewnić dziewczynie wykształcenie? Ona mówi: „Moje dziecko 

nie powinno przechodzić tego, przez co ja przechodziłam. Jeśli kiedyś straci 

męża, nie powinna znaleźć się na ulicy. Jeśli otrzyma wykształcenie, w przy-

padku takiego nieszczęścia może zadbać o siebie.” 

Są to bardzo piękne dzieci. Widzicie? Stwarzamy szanse. Gdy otrzymają tę 

sposobność, mogą się podnieść; uczą się angielskiego i dobrze mówią. Są 

dzisiaj bardzo pewne siebie. W ciągu jednego roku nauczyły się Wed, bhadźa-

nów i innych przedmiotów. Dzieci te zdają się mówić: „To jedynie kwestia  
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stworzenia nam szansy. Nie jesteśmy gorsze tylko 
dlatego, że urodziłyśmy się w ubogich rodzinach. 
Nie powinno się odbierać nam możliwości rozwi-
jania się.” Instytucje, które stworzyliśmy, wsparcie, 
jakiego udzielamy, pozwala tym dziewczynkom 
pójść do szkoły. Jeśli w domu mają problemy, 
dajemy im bezpłatnie wszystko, czego potrzebują. 
Zwalniamy ich z całego ciężaru związanego z 
kształceniem. Internat jest bezpłatny, nauka jest 
bezpłatna; Swami daje im nawet ubrania, książki i 
przybory do pisania, aby rodziny rzeczywiście nie 
musiały ponosić żadnych kosztów. Jedna z tych 
dziewczynek była tak uboga, że jej matka nie jadła 
przez trzy dni. Musieliśmy posłać pożywienie z 
internatu do jej domu, gdyż nikt nie przyniósł jej 
ćapati przez dzień czy dwa. Nie miała pieniędzy 
nawet na zakup ciasta na zrobienie ćapati na 
następny dzień. W tak trudnym położeniu się zna-
lazła. Taka jest rzeczywistość. 

Wy możecie myśleć, że żyjecie w bardzo nowoczesnym świecie w Amery-
ce i że reszta świata jest też taka sama, ale niestety tak nie jest. Nawet dzisiaj 
12- i 14-letnie dziewczynki są wydawane za mąż, aby ten ciężar przenieść z 
rodziców na męża. Co wtedy robi młody mąż? On z kolei każe jej pracować, 
aby zarabiała razem z nim. Tak wygląda dzisiejszy świat. Gdy zobaczycie wiej-
skie kampusy, które otwieramy, poznacie prawdę. Zrozumiecie, dlaczego 
Swami zakłada coraz więcej tych placówek. Niektórzy ludzie mówią, że Swami 
jest chyba szalony, otwierając coraz więcej szkół. Wydaje się, że co drugi dzień 
otwierana jest nowa szkoła. Ale nie pytajcie mnie – spytajcie dzieci, które się 
tam uczą. Spytajcie ich rodziców, co to dla nich znaczy. Dajemy im wiarę w 
siebie, że mogą z ufnością patrzyć w swoją przyszłość i dobre życie, w którym 
będą mogły zadbać o siebie i nie być ciężarem dla rodziny. Wtedy będą też 
mogły zadbać o dziesięcioro innych. 

Pewnego dnia byłem w szpitalu i zobaczyłem tam ojca z małym dziec-
kiem. Spytałem go: „Jak tu trafiłeś?” 

On odpowiedział: „Jestem kierowcą autorikszy. Moje dziecko ma wadę 
serca, więc musiałem je leczyć. Byłem z nim w wielu szpitalach. Wydałem już 
dwa czy trzy lakhy (setki tysięcy) rupii.” 

Dwa czy trzy lakhy rupii (3000 czy 4500 dolarów) to dla ubogiego 
człowieka w Indiach ogromna suma. Może to być równowartość oszczędności 
całego życia rodziny – wszystkich aktywów, jakimi dysponują. 

On powiedział: „Na ratowanie dziecka sprzedałem już autorikszę, która 
była moim jedynym środkiem utrzymania. Byłem w wielu szpitalach. Któregoś 
dnia mój przyjaciel przeczytał mały artykuł w gazecie, w którym pisano, że Sai  
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Baba otworzył szpital. Powiedział, żebym tam się udał, więc przyjechałem, 
pożyczywszy pieniądze na podróż. Powiedziano mi też, że w szpitalu tym 
przyjmują bezpłatnie. Początkowo nie wierzyłem. Jak może być bezpłatnie? 
Dotąd zapłaciłem bardzo dużo za same badania. Jak operacja ma być za darmo?” 

Nie mógł w to uwierzyć. Przez dzień lub dwa wątpił w to, co robimy. 
Pomyślał, że może zabierzemy jego dziecku nerkę albo żołądek, albo coś inne-
go. (Śmiech) Ale dzisiaj mówi, że szpital ten jest świątynią. Dał jego dziecku 
nowe życie, a życie przecież otrzymuje się tylko u stóp Boga. 

„W tym szpitalu mój syn otrzymał nowe życie. Operację wartą 4,5 lakhów 
rupii przeprowadzono absolutnie bezpłatnie. Więcej – w zaledwie dziesięć dni 
dziecko biegało po szpitalu. Trudno było je złapać! Po raz pierwszy w swoim 
życiu czuło tyle energii, że chciało cały czas biegać i bawić się.” 

Spytałem lekarza: „Dlaczego to dziecko wszędzie biega?” 

On odpowiedział: „To dobrze, Swami. Czuje się świetnie. Po raz pierwszy 
od wielu, wielu miesięcy dziecko odczuwa radość i wielką energię – już się nie 
męczy. Wcześniej po kilku krokach opadało z sił. Niech więc biega. Niech 
cieszy się sobą i niech będzie szczęśliwe.” 

Jest bardzo wiele takich historii. Gdy się ich słucha, serce mięknie. 

Sreenivas wiele razy pytał: „Skąd wszyscy ci 
pacjenci przychodzą?” Niczego nie ogłaszaliśmy, nie 
wzywaliśmy ich, nie zamieszczaliśmy reklam w gaze-
tach – niczego takiego nie robiliśmy. Ktoś gdzieś 
powie komuś innemu i przychodzą. 

Powiedziałem do Sreenivasa: „Widzisz! Obojętnie 
do kogo się modlą, jest to jak wrzucenie listu do 
skrzynki pocztowej. Wszystkie w końcu trafiają do Cen-
tralnej Poczty, gdzie są stemplowane i rozprowadzane 
do adresatów. Mogą modlić się do Allacha, Jezusa, 
Buddy, Mahawiry lub kogo innego: ‘Moje dziecko ma 
problem sercowy, zrób coś, proszę’ – wszystkie te mo-
dlitwy trafiają do mnie, do tej Centralnej Poczty.” 
(Śmiech) Ja patrzę i mówię: „O! Jest tu dziecko, które 
potrzebuje pomocy. OK, poślijcie je na adres Sereeniva-
sa.” (Śmiech) Inne dziecko nie uczy się. „Poślijcie je na 
adres Narasimha Murthy’ego.” (Śmiech) W ten sposób 
rozdzielam dzieci, gdzie trzeba. 

Jeszcze jeden cudowny przypadek. Dziewczynka, która przeszła operację 
w naszym szpitalu obecnie wstąpiła na uniwersytet. Spytałem ją: „Przyjechałaś 
aż z tak daleka?” 

Ona odpowiedziała: „Swami dał mi nowe życie. Z tamtym życiem i cier-
pieniem nie mogłam jeść, uczyć się ani nic robić. W szpitalu w Raipurze 
naprawiono mi serce. Teraz jestem pełna energii i wiele mogę zrobić.” 
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Ja spytałem: „W porządku, a co będziesz robiła w przyszłości, gdy skoń-

czysz studia?” 

Ona odrzekła: „Chcę wrócić z powrotem do szpitala w Raipurze. Chcę tam 
pomagać innym dzieciom.” 

„To dobrze! Teraz możesz normalnie żyć. Otrzymałaś wykształcenie na 
życie. Powinnaś coś zrobić, aby pomagać żyć innym.” Była bardzo szczęśliwa. 

Jej rodzice też mówili: „Ona jest własnością Swamiego. Swami dał jej 
życie, Swami daje jej wykształcenie. Tylko Swami się nią opiekuje, więc 

powinna służyć Swamiemu.” 

Dzięki temu, że pomagamy ludziom, że 
dbamy o nich i opiekujemy się nimi, nastę-
puje transformacja. Ich serca ulegają prze-
mianie i sami pomagają dziesięciorgu innym. 
W ten sposób dobro rozprzestrzenia się. Gdy 
stale czynicie dobro, ono przemienia się w 
dalsze i dalsze dobro – dobra ciągle przyby-
wa. Widzicie? Każde nasienie staje się drze-
wem z licznymi owocami! Każdy owoc ma 
wiele nasion, każde nasienie ma wiele drzew, 
a każde drzewo – wiele owoców. Gdy zasie-
jemy jedno nasienie dobra i dbamy o nie, z 
nasienia wyrasta drzewo dobra, rodzi owoce 
dobra, kwiaty dobra i wiele, wiele dalszych 
drzew dobra. Im więcej zasiejemy, tym wię-
cej zbierzemy. Czyniąc dobro, nigdy nie tra-
cicie, ani nie popełniacie błędu. Musicie 
ciągle czynić dobro. 

Pytaliście o Fidżi. Było bardzo dużo dzieci! Wszyscy płakali – matki i oj-

cowie. Nie modlili się do Sai Baby. Nie mówili: „Sathya Sai Babo, prosimy, 

ratuj nasze dzieci!” Modlili się do Jezusa, do Allacha – modlili się do Boga, 
którego wyznają. Gdy Bóg uleczy, myślą: „Bóg wysłuchał naszej modlitwy.” 

To wlało w nich więcej wiary w Boga. Pomaga to im wzmocnić wiarę w Boga. 
Tak się dzieje. 

Gdy uczynicie małe dobro, dana osoba zmieni się, dziecko zmieni się. Wy-
rośnie z wdzięcznością i później będzie chciało zrobić coś dla społeczeństwa. 
Spytajcie nasze dzieci w szkole. Gdy pytam je: „Co teraz będziesz robił?,” oni 

odpowiadają: „Wszystko, co Swami powie.” Ja mówię: „Chcę, żebyś prowadził 

służbę.” „Tak, Swami, jestem gotowy prowadzić służbę taką, jak Ty chcesz.” 
„OK, ty zostań prawnikiem, ty – dyplomowanym księgowym, ty – nauczycie-

lem, ty – inżynierem, ty – lekarzem.” Oni robią po prostu to, co powie im 
Swami. Radzę im: „Kiedy zostaniecie tymi, musicie służyć dziesięciu innym.” 
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Powinniście przyjechać i poobserwować ich. Niezależnie ile wam wyjaśnię 
słowami, nie zrozumiecie. Gdy porozmawiacie z nimi, będziecie wiedzieli, co 
się dzieje, jak te dzieci zmieniają się, jak zmieniają się ich rodzice, jak zmienia 
się kultura całego społeczeństwa. To może nastąpić także tutaj. To tylko kwe-
stia czasu. 

Jeśli serce nie mięknie wam na widok nieszczęścia waszych braci, to macie 
tylko kamień – wewnątrz nie macie serca. Gdy widzicie kogoś w trudnym poło-
żeniu, wasze serce powinno mięknąć i jednocześnie powinniście natychmiast 
chcieć coś dla niego zrobić. Wiem, że każdy ma inne możliwości, ale w ich 
ramach, powinniście próbować zrobić ile się da. Zapewniam was, że nigdy nie 
zabraknie wam środków. Jeśli zrobicie dla kogoś jedną dobrą rzecz, Bóg da 
wam dziesięć rzeczy, gdyż wie, że gdy wam coś daje, wy to dobrze użyjecie. 
Gdyby dał komuś innemu, ten mógłby źle to wykorzystać. Zatem, gdy ktoś 
choociaż trochę się poświęca, Bóg zapewnia, że otrzyma on więcej. 

Narasimha Murthy udał się na otwarcie szkoły. Aby założyć trust, musiał 
od przyjaciela pożyczyć lakh rupii, gdyż sam nie miał żadnych pieniędzy. Jeden 
lakh rupii – ile jest to dolarów amerykańskich? 

Wielbiciele: 1500 dolarów. 

Swami: Musiał pożyczyć 1500 dolarów na otwarcie szkoły. Do Raipuru też 
pojechał z pustymi kieszeniami. Powiedziałem mu: „Jedź tam i porozmawiaj z 
nimi. Powiedz im, że budujesz szkołę.” Ale oni nie wierzyli, gdyż wcześniej 
słyszeli od wielu innych ludzi podobne rzeczy. Myśleli, że to jeszcze jedna taka 
historia. Jednak po roku szkoła ta została zbudowana i szpital był w budowie. 
Oni to zauważyli, ale dalej myśleli: „Jest to tylko pobożne życzenie. Niemądrzy 
ludzie przychodzą i opowiadają nam różne rzeczy.” 

Dzisiaj ta jedna szkoła stała się trzydziestoma. Rozpoczęliśmy od jednego 
szpitala, a teraz mamy trzy szpitale superspecjalistyczne – nie zwykłe szpitale 
ogólne. Przyjeżdżają tam pacjenci i lekarze z całego świata. Mamy jednego 
lekarza z Boston Children’s Hospital. Teraz dojdą lekarze ze Stanfordu i z 
Australii. Poza tym są cenieni lekarze z Indii. Spytałem jednego z lekarzy: 
„Masz tak wysokie kwalifikacje i dobrze ci się powodzi w Ameryce, dlaczego 
więc chcesz przyłączyć się do naszego szpitala?” 

On odpowiedział: „Swami, serce boli, gdy jesteśmy w tych szpitalach. 
Gdyby przyszedł ktoś ubogi, zostałby odesłany, gdyż nie mógłby zapłacić za 
usługę. Składałem przysięgę, że będę służył ubogim w moim kraju, ale gdzie są 
ubodzy w tych szpitalach? Nie wpuszcza się ich, gdyż nie stać ich na zapłacenie 
rachunków. Od jakiegoś czasu uznałem, że źle się sobie przysługuję, nie służąc 
naprawdę potrzebującym. Gdy dowiedziałem się o Twoim szpitalu, zrozumia-
łem, że jest to jedyne miejsce, gdzie mogę wykonywać swoją pracę bez zawra-
cania sobie głowy finansami i bez łączących się z tym ograniczeń. Nie mam już 
związanych rąk! Gdy przyjdzie jakikolwiek biedak, mogę naprawdę mu usłu-
żyć.” 
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 Sreenivasowi powiedziałem: „W naszych szpitalach musisz bez zastano-
wienia robić to, co jest niezbędne.” Stan niektórych pacjentów może być skom-
plikowany. Może to pociągać większe koszty, wymagać specjalnego sprzętu lub 
specjalnego potraktowania. Powiedziałem: „Nie wahaj się – rób to, co jest 
konieczne.” Lekarzom powiedziałem, że nawet jeśli będą musieli pójść w środ-
ku nocy i otworzyć salę operacyjną w celu przeprowadzenia operacji „Zróbcie 
to! Nie martwcie się o to, kto wypełni formularze, kto zapłaci rachunek. W 
naszych szpitalach nie ma żadnych takich formalności. Gdy ktoś jest w potrze-
bie, zasługuje na opiekę.” Tak się dzieje cały czas. 

Powinniście spotkać się z naszymi lekarzami! Oni pracują 24 godziny na 
dobę. (Odnosząc się do Śri C. Sreenivasa) Spytajcie jego. Nie musimy 
wydzwaniać i pytać: „Gdzie się podziewasz? Są godziny pracy, a ciebie nie 
ma!” W wielu miejscach tak musicie postępować. Ci lekarze przychodzą wcze-
śnie i są w pracy do późna. Nie było by to możliwe bez zmiany serca. To się 
dzieje wszędzie. 

(Pokazano wideo o uprawnieniach kobiet) 

Swami: (Odnosząc się do niektórych wielbicieli) Oni udają się do kampusu 
Chikkamagalur. Obaj zbudowali w tym dystrykcie żeński kampus. (Oklaski) 

Ile dziewcząt uczy się w kampusie Chikkamagalur? 

Narasimha Murthy: Pięćset, Swami. 

Swami: Pięćset dziewcząt uczy się teraz w tym kampusie. One przyjeżdżają na 
uroczystości, a ja od czasu do czasu udaję się na spotkanie z nimi w kampusie. 
Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. 

OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM 
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Wiele dzieci w ogóle nie poszłoby do szkoły, gdybyśmy nie otworzyli pla-
cówki w ich okolicy. To samo dotyczy chłopców – wcale nie poszliby do szko-
ły. Rodzice dziewczynek myślą tak: „Jaki pożytek z kształcenia dziewczynki? 
Ona i tak wyjdzie za mąż. Cała ta inwestycja kształcenia poszłaby na marne.” 
Tak rozumując, nie wydają pieniędzy na edukację. Trochę mogą wydać na 
chłopca, ale nie na dziewczynkę. Gdybyśmy nie otwarli tych szkół i nie przyj-
mowali bez opłat, wielu z tych rodziców nie wysłałoby swoich dzieci na naukę. 
Ponieważ szkoła jest za darmo, oni rozumują tak: „Nie musimy nic płacić za 
dziecko – szkoła pokryje koszty. OK, wyślijmy je tam. Oni przynajmniej 
zadbają o wyżywienie i kształcenie, a my nie będziemy musieli się martwić.” 
Takie myślenie na wsiach ciągle jest jeszcze obecne, ale to się zmienia. 

Wyobraźcie sobie: gdy te dziewczynki ukończą naukę, staną się profeso-
rami, prawnikami, lekarzami i inżynierami, a kiedy wrócą do swoich wiosek, 
zmienią myślenie, zmienią tam styl życia. Ciągle mówię tym dzieciom: „Musi-
cie wrócić do swoich wiosek. Nie wyjeżdżajcie do miasta, by tam się osiedlić i 
wieść luksusowe życie. Wróćcie do wiosek i zacznijcie tam służyć. Wychowuj-
cie ludzi, wychowujcie inne dzieci.” One są bardzo szczęśliwe, gdyż wzrusza je 
to poświęcenie, ta miłość – chcą wracać i czynić dobro. 

Ludzie bogaci mogą pozwolić sobie na kształcenie dzieci gdziekolwiek. 
Takie dzieci mogą nie żywić wdzięczności, za to, co robimy. Ale jeśli dzie-
ciom, które naprawdę są w potrzebie, damy to, co potrzebują, te zachowają w 
sercu wdzięczność. Wdzięczność zmienia ludzi. Właśnie to dzieje się z tymi 
dziećmi w naszych szkołach i dzięki opiece szpitalnej. Każde z wdzięczności 
rozwija pragnienie służenia. 

One pytają mnie: „Kto to wszystko daje? Kto się tym wszystkim zajmuje?” 

Ja im odpowiadam: „To moi wielbiciele wiele poświęcają dla was. Nie 
możecie zapominać o ich poświęceniu.” Jest wielu wielbicieli, którzy poświęca-
ją bardzo dużo dla edukacji, zdrowia i wyżywienia. Ta misja trwa, a ja ciągle  
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mówię dzieciom: „Nigdy nie zapominajcie, co społeczeństwo dla was robi. Nie 

jeden czy dwóch ludzi, ale bardzo wielu robi te rzeczy. Jak możecie odpłacić 

się za ten dług wdzięczności?” Oczywiście nasi uczniowie nie mogą tu przyje-

chać i robić coś dla was. Wy żyjecie tu w Ameryce albo w Kanadzie, Australii 

czy na Fidżi. Niech oni zrobią coś dobrego w swoim obszarze wpływu, w swo-

ich wioskach, w swoich społecznościach. Tylko to im doradzam. Mówię im, że 

nie oczekuję od nich niczego w zamian. „Od nikogo z was nie oczekuję ani 

rupii zwrotu. Liczę tylko, że podzielicie się tym, co otrzymaliście z dziesięcior-

giem innych. Pomóżcie dziesięciorgu innym dzieciom, które znajdują się w 

trudnej sytuacji.”  

Niektóre dziewczynki pytały: „Kiedy otworzysz więcej kampusów? Zaw-
sze otwierasz kampusy dla chłopców.” (Śmiech) 

Powiedziałem im: „Chcę je otwierać, ale wy nie jesteście gotowe. Potrze-
buję nauczycielek, a wy nie jesteście gotowe. Gdy podrośniecie i pójdziecie do 
koledżu, przyjmę was na nauczycielki.” Czy dość głośno mówię? (Śmiech) 
Mówię im więc: „Teraz mamy uniwersytet, który może dawać dyplomy 
wszystkim dzieciom – chłopcom i dziewczynom – i jest on całkowicie bezpłat-
ny.” Powiedziałem im, że mogą przyjść w jednym ubraniu. To wystarczy na 
przyjęcie, a uniwersytet zapewni resztę. Gdy ukończą studia, mogą stać się 
nauczycielkami. Powiedziałem im: „Musicie wrócić i pomóc mi otworzyć wię-
cej szkół w waszych wioskach i miastach. Tylko na tym polega ta misja. 
Zabierzcie ze sobą to wykształcenie, wracajcie i dzielcie się nim z dziesięcior-
giem innych.” Teraz, gdy powstaje nasz własny uniwersytet, wszystko stanie 
się bardzo łatwe. Inaczej musielibyśmy przestrzegać wielu reguł i przepisów 
innych uniwersytetów. Mając nasz własny, prywatny uniwersytet, nie będziemy 
mieli takich ograniczeń. W tym roku już zaczął działać. Mamy teraz 100 dzieci  
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w tym uniwersytecie – dziewcząt i chłopców. Co roku będziemy do tego doda-

wać 40-50 dalszych dzieci. Taka jest wizja na przyszłość. 

Jeśli ktoś zgłosi się po piątej klasie – tak jak ta dziewczyna, która dotąd 
pasła owce i kozy – może dołączyć do szóstej klasy w naszej szkole i kontynu-
ować naukę aż do podyplomowych studiów doktoranckich; absolutnie bezpłat-
nie. Potem będzie jak najbardziej upodmiotowioną kobietą, która nie tylko 
zadba o siebie, ale dzięki swojemu wykształceniu może pomóc dziesięciorgu 
innym. Takie znaczenie ma edukacja w Indiach – a w istocie wszędzie. 

Z drugiej strony mamy zdrowie. Jeśli dziecko nie jest zdrowe, nie może się 
uczyć, nie może chodzić do szkoły, nawet nie może jeść! Gdy jest zdrowe, 
może chodzić do szkoły i nie jest już ciężarem dla rodziny. Zdrowie jest więc 
naszą misją. Ta misja może się rozwijać tylko dlatego, że uczestniczy w niej 
bardzo wielu z was. Inaczej nie mogłaby istnieć, bo Narasimha Murthy i Sre-
enivas są wiecznymi nędzarzami. (Śmiech) Oni nic nie mają, ale wykonują bar-
dzo dużo pracy dzięki temu, że za nimi stoicie wy wszyscy i ich wspieracie. 
Tak więc misja rozwija się krok po kroku. 

Teraz będziemy otwierać szpital w Mumbaju w stanie Maharasztra. Otwar-
cie nastąpi w listopadzie. Będzie to trzeci z kolei szpital. Czwarty powstanie w 
Kalkucie (Kolkacie), w Bengalu Zachodnim, a piąty – w Ahmedabadzie w 
stanie Gudźarat. W ten sposób pokryjemy całe Indie: Delhi na północy, Gudźa-
rat na zachodzie, Kalkuta na wschodzie, Chhattisgarh – w centrum, Mumbaj na 
południu, oraz dwa szpitale w Puttaparthi i Whitefield. W ten sposób całe Indie 
będą pokryte szpitalami superspecjalistycznymi. 

Lista oczekujących na operację jest już pełna do roku 2020-2021, gdyż nie 
mamy jeszcze zdolności przeprowadzania dostatecznej ilości operacji. W Delhi 
otworzyliśmy dwie sale operacyjne – była jedna, ale dodaliśmy drugą. W 
Raipurze w lipcu dodamy dwie dalsze sale. Będziemy więc mieli czynne cztery 
sale w Raipurze i dwie w Delhi. Znaczy to, że będziemy w stanie wykonać 
więcej operacji, ale też oznacza to większe miesięczne koszty. (Śmiech) Inaczej 
mówiąc, oznacza to większe poświęcenie z waszej strony! Tak to wszystko się 
łączy. 

(Odnosząc się do dra Shauna Setty’ego) On też jest członkiem tego szpita-
la. Przyjeżdża tam aż z Ameryki i przeprowadza operacje. Tak więc powoli, 
powoli rzeczy się dzieją. 

(Do gospodarzy) O której godzinie jutro musimy odjechać do Atlanty? 

Obecni: O 10:30 rano, Swami. 

Swami: Co będziemy robić w Atlancie? 

Oni modlą się o tę wizytę od dwóch lat. Dlatego tam się udaję. (Śmiech) 
Ciągle wzywali, wzywali i wzywali. 

David Cornsweet: Odwiedzimy też obóz piłki nożnej dla niepełnosprawnych 
dzieci. 
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Swami: Niepełnosprawnych dzieci? 

Obecni: Dzieci z autyzmem. 

Swami: Autyzm, OK. Potem będzie Kalifornia. 

David: Swami, jedziemy do Północnej Kalifornii. 

Swami: Potem do Południowej Kalifornii. 

David: Tak, potem Południowa Kalifornia. 

Swami: Chcę szybko wrócić do Indii. Czeka tam dużo pracy! (Śmiech) 

David: Cóż, w Południowej Kalifornii możemy mieć małe opóźnienie, Swami. 

Swami: Dlaczego? 

David: Chcemy Cię zatrzymać. (Śmiech) Swami, czy mogę coś powiedzieć o 
szkole dla dziewcząt? 

Swami: Tak. 

David: (Do zebranych) Jeśli pojawi się taka możliwość, proszę, proszę, proszę 
pojedźcie do tej szkoły dla dziewcząt. Jennie i ja byliśmy na inauguracji, a ta 
mała dziewczynka podbiegła do nas i powiedziała z wielką dumą i radością: 
„Moja siostra chodzi do tej szkoły.” Popatrzyłem na nią i spytałem: „Czy ty też 
chodzisz?” Uśmiech na jej twarzy był nie do opisania. Powiedziała: „Jeszcze 
nie. Ja będę lekarką.” (Śmiech) Pobiegła po swoją siostrę i przyprowadziła ją i 
kilka koleżanek. Patrzyłem na te dziewczęta i podziwiałem: jakaż byłaby to 
strata ich zdolności, gdybyśmy te błyskotliwe dziewczyny z tak promiennymi 
oczami i talentami zgubili. Naprawdę mam nadzieję, że wszyscy będziecie mie-
li okazję spędzenia trochę czasu na spotkaniu z tymi młodymi ludźmi – z 
chłopcami też. Jest to bardzo inspirujące. Takie wiejskie dzieci możemy często 
spotkać w Muddenahalli, a także w szpitalach – te w szpitalach mogłyby w 
ogóle nie przeżyć. Zobaczcie pracę, jaką Swami wykonuje i w jaką nas wciąga. 

Swami: Musicie tam pojechać i zobaczyć, aby uwierzyć. 

David: Jest prawie tak jak gdyby te szkoły nie były całkiem rzeczywiste. Są tak 
piękne! 

Swami: Są to świątynie, a nie szkoły. Ludzie pytają: „Swami, po co tak piękna 
szkoła?” Ja odpowiadam na to: „Ponieważ zamieszkają tu najważniejsi ludzie 
świata. Są to dzieci – to przyszłość. Będzie tam żyła, mieszkała i uczyła się 
przyszłość świata. Świątynia oczywiście musi być dobra.” To je inspiruje. 

Na tym skończymy. 

Arati. 
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21 czerwca 17-osobowa asysta Swamiego wyleciała z Bostonu na południe. 
W Atlancie została radośnie przywitana przez rodzinę Patelów i grupę oddanych 
kierowców-wolontariuszy, którzy przewieźli przybyłych do celu – Sai Karuny. 

Wizyta Swamiego w Atlancie była spełnieniem marzenia Śri R.J. Patela i 
jego rodziny, a także tuzinów wolontariuszy z tej okolicy oraz z Birmingham w 
stanie Alabama i z innych przyległych stanów. Grupa wolontariuszy obejmowa-
ła też oddanych dekoratorów, którzy przygotowali piękną dźhulę (huśtawkę) w 
dużym salonie na piętrze, tuż obok sypialni, którą rodzina dedykowała Swa-
miemu. 

Rano 22 czerwca tuziny wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie 
pierwszej wizyty Swamiego w Atlancie zebrały się w Sai Karunie. Swami ogło-
sił, że tego rana w pokoju z dźhulą odbędzie się zamknięty satsang dla wszyst-
kich obecnych. Było to bardzo szczególne doświadczenie, pełne humoru i 
radości. 

Wieczorem tego dnia odbył się otwarty satsang w głównej sali tego pięk-
nego domu, którego chlubą jest Sai Karuna. Po bhadźanach z melodyjnym gło-
sem Śri Sumeeta Tappoo z Fidżi Bhuvana przywitała 160 wielbicieli. Wśród 
nich byli tacy, którzy przyjechali aż z St. Louis w stanie Missouri. 
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Swami zaskoczył gospodarza Śri R.J. Patela, prosząc go o wystąpienie. Po 

nim przemawiał Isaac Tigrett, ale Swami kazał mu najpierw ogłosić o Jego 
zamiarze zbudowania szpitala w Mississippi i o prośbie do wszystkich obec-
nych, aby pomagali w tym przedsięwzięciu. Następnie swoją mądrością podzie-
lili się Śri C. Sreenivas i Śri B.N. Narasimha Murthy. 

Rano następnego dnia, 23 czerwca, Swami i towarzyszące Mu osoby udali 
się na boisko piłki nożnej, gdzie spotkali się z drużyną upośledzonych umysło-
wo młodych ludzi – energiczną grupą od wielu lat prowadzoną przez Śri R.J. 
Gdy Swami przybył, jeden z wolontariuszy, Sathya, przyszedł z płaczem i po-
wiedział do R.J.: „Czy słyszałeś Samuela?” Samuel jest młodym człowiekiem z 
autyzmem, który z trudem mówi. „Nie. Co on powiedział?” – spytał R.J. On z 
wyraźnym zdumieniem odpowiedział: „Samuel powie-
dział: ‘Przybywa Jezus!’” Napełniło to serca wszyst-
kich wielką radością do tego stopnia, że łzy popłynęły 
im po policzkach. Po krótkim meczu z tymi młodymi 
ludźmi, Swami wręczył każdemu dziecku prezent. Gdy 
dzieci ustawiły się w kolejce po prezenty, mała dziew-
czynka spojrzała w górę i powiedziała: „Dziękuję Ci, 
Jezu!” 

Później, po południu, Swami i Jego asysta odlecieli 
z Atlanty do Północnej Kalifornii. 

 

 

 
 

 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA 
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Satsang w Sai Karunie 

 

Wyjątki z wystąpienia Isaaca Tigretta 
Kilka tygodni temu Swami zacytował dwa bardzo cie-

kawe stwierdzenia z Wed, które mnie poruszyły. Były bardzo 
piękne! Pierwsze w tłumaczeniu z sanskrytu to: „Ten świat 
jest tymczasowy i krótki; wasze istnienie jest też krótkie.” 

Drugie brzmi tak: „W tym wymiarze nie da się osiągnąć 
trwałego szczęścia – nikt go nie ma. Wkrótce umrzesz i nig-
dy nie będziesz szczęśliwy.” A jednak właśnie o tych dwóch 
rzeczach wcale nie myślimy! (Śmiech) Myślimy, że istnieje 
coś, co nas uszczęśliwi, a nigdy nie myślimy o śmierci, aż 
nie zachorujemy lub nie zestarzejemy się – tak jak na przy-
kład ja! (Śmiech) 

 W tym życiu mamy okazje. Co możemy zrobić? Jest to kali-juga i mamy 
do czynienia z niewiarygodnie powszechną mają. Z rana po wstaniu najpierw 
odmówcie jakąś małą modlitwę, wypowiedzcie mantrę, medytujcie, pomyślcie 
o Sai Babie i poczujcie Jego obecność. Ja na przykład zaraz po przebudzeniu 
witam się ze Swamim. Musicie pozdrawiać go każdego dnia rano, w każdej 
chwili jawy. Te chwile są bardzo ważne – w wielkim stopniu dostroją wasz 
dzień. 

W tej szalonej erze, w której mamy szczęście być wcieleni, w tym Wieku 
Ciemności, jedyne, co jeszcze możecie w niej zrobić, to być światłem przewod-
nim na morzu ciemności – jest to wasze zadanie! Jak to zrobić? Macie współ-
czucie dla innych ludzi. Czy jest to takie trudne? Wystarczy współczuć innym, 
którzy cierpią na skutek maji w tej szalonej, tymczasowej podróży; wystarczy 
sięgać poza społeczne bariery i dotykać życia innych. 

 

IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST  
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Śri C. Sreenivas 

Piękno, jakiego doświadczamy dziś wieczorem, zawiera się w wyjątkowo-

ści życia pełnego oddania, które pozwala wam przeżyć kilka żyć w jednym. 

Mając oddanie zaczynacie podróż, jakiej nigdy nie odbyliście, i życie nagle sta-

je się tajemniczo, mistycznie piękne. 

Życie oddania jest przede wszystkim życiem wdzięczności. Wdzięczność 

jest przepięknym uczuciem, którym można przepełnić życie. Małe „dziękuję” 

ubogaca zarówno dawcę, jak i odbiorcę. Jakże piękne staje się życie, gdy każdą 

chwilę spędzacie we wdzięczności!  Ciężar nagle staje się lekki, ubywa go na 

barkach, w cierpieniu pojawia się radość, w beznadziei – nadzieja, i życie staje 

się tak piękne. 

Życie wdzięczności to życie zobowiązań. Swami chce, abyśmy wywiązy-

wali się z obowiązków. Odbiorcy, beneficjenci muszą stać się dobroczyńcami. 

Sprawdzianem oddania nie są czwartkowe bhadźany, ani piątkowe nabożeń-

stwa, ale wypełnianie zobowiązań. Wartość człowieka tkwi w tym, jak wywią-

zuje się ze swoich życiowych obowiązków. Tak więc to, co zaczyna się 

oddaniem, przechodzi we wdzięczność i życie wypełniania zobowiązań, co z 

kolei przynosi zmianę w naszym życiu. 

Dla tej zmiany wszyscy tu siedzicie. Co będziemy od dzisiaj robić, aby za 

dziesięć lat inaczej wyglądało życie nasze, naszych rodzin i świata, w którym 

żyjemy? To podpowiada nam Swami. On nieustannie pracuje w celu wprowa-

dzania zmian. 

Nie lekceważcie potęgi oddania, które w połączeniu z łaską Boga sprawia, 

że zwykły człowiek zyskuje ogromną moc, ogromną siłę i wielkie nowe możli-

wości. 
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Śri B.N. Narasimha Murthy 

To, co zobaczyliśmy w 85 latach fizycznego życia Swamiego i co widzimy 

teraz w Jego tajemniczej misji w Subtelnej Postaci, jest tylko czubkiem góry 

lodowej. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co zrobił w ostatnich siedmiu latach i 

co zrobił w tamtych 85 latach. A najważniejsze jest to, dlaczego On przybył 

tutaj dzisiaj. Przybył tu, zebrał wokół siebie niektóre ze swoich dzieci i wyciąga 

do nas rękę. 

Jest to bardzo szczególna boska chwila dla was i dla mnie. On podaje nam 

swoją rękę. Wystarczy, że uchwycimy ją, a on zaprowadzi nas do ostatecznego 

celu, którego szukaliśmy przez wiele, wiele żyć, a nie tylko w tym życiu. 

Mamy skłonność myśleć, że gdy jakiś problem został rozwiązany, wszyst-

ko jest już dobrze. Nie! Problemom nie ma końca. To tak, jakbyście stali nad 

brzegiem oceanu i czekali na ustanie fal, aby się wykąpać. To nigdy nie nastąpi! 

Nie odkładajmy więc tej podróży. Uchwyćmy Go za rękę i nie wypuszczajmy 

jej. A nawet lepiej poprosić: „Swami, nie wiem, czy zdołam Cię trzymać, więc 

proszę, Ty trzymaj mnie za rękę i prowadź.” 

Na początku tej misji w Subtelnej Postaci gdziekolwiek modlono się o 

Jego przybycie, tam On się udawał. Ale teraz nie udaje się do każdego miejsca, 

a tylko tam, gdzie coś się dzieje lub będzie się działo. Czym jest to „coś”? 

Chodzi o gotowość Jego wielbicieli do poświęcenia, o to, czy są gotowi wyjść z 

kokonu samolubstwa i okazywać innym współczucie. 
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Punar wittam, punar mitram, punar bharja, punar mahih, 

etat sarwam punar labhjam, na śariram punah punah. 

(Stracone bogactwo, straconą przyjaźń, straconą żonę, straconą ziemię, 
 to wszystko da się odzyskać, ale nie stracone ciało.) 

 

 

Drogie ucieleśnienia boskości! 

Tak jak cenne klejnoty trzyma się w zwykłym żelaznym sejfie, tak też naj-
cenniejsza atma mieszka w tym bez niej bezwartościowym ciele. Ciało nabiera 
wartości dzięki boskości, którą zawiera, tak jak sejf nabiera wartości ze wzglę-
du na zawarte w nim klejnoty. Ktoś, kto zapomina, że atma mieszka w ciele, 
jest zaprawdę biednym człowiekiem, mimo że może być faktycznie bogaty. 

Niestety, obecny wiek i czasy, w których żyjecie, sprawiają, że zbyt wiele 
uwagi przykłada się do zewnętrznych pozorów zamiast wewnętrznego ducha. 
Człowiek chce, prezentować się lepiej, stać się bogatym, być pięknym i podzi-
wianym przez wszystkich, ale są to tylko zewnętrzne pozory. Z drugiej strony, 
tylko bardzo niewielu ludzi stara się o wewnętrzne piękno, aby być docenionym 
za to, kim naprawdę wewnętrznie jest. 

Zwracanie widzenia antar-mukham (do środka) z bahir-mukham (z ze-
wnątrz) jest najważniejszą sadhaną, jaką należy prowadzić, szczególnie w 
miejscach takich jak to, gdzie wielką wagę przypisuje się aspektom zewnętrz-
nym. 

Dlatego od czasu do czasu przybywają wielcy ludzie, duchowi ludzie, 
ludzie Boga, aby przypominać wam, że o wiele za długo patrzyliście na ze-
wnątrz. Przychodzą, aby przypomnieć wam o potrzebie patrzenia do wewnątrz i 
urzeczywistnienia wielkiej boskości, jaka mieszka wewnątrz was – tak jak cen-
ne klejnoty trzymane w sejfie. Ciało jest instrumentem pozwalającym wam 
urzeczywistnić własną jaźń. Gdy ciało odejdzie, bardzo trudno je odzyskać. 

Dźantunam nara dźanma durlabham (spośród wszystkich żywych istot 
ludzkie narodziny są najrzadsze) – spośród 84 lakhów (8,4 miliona) gatunków 
ludzkie narodziny są najrzadsze. 
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Durlabham trajam ewa etat dajwanugraham hetukam  
manuszjatwam mumukszutwam maha purusza sanśrajah.  

(Trudno jest otrzymać te trzy łaski Boga:  
 ludzkie życie, pragnienie wyzwolenia i więź z ludźmi szlachetnymi.) 

Jeśli ktoś, po pierwsze, dostąpi ludzkich narodzin, które są bardzo rzadkie, 
po drugie, nie ograniczy się do samego ahara nidra bhaja majthunam ća 
(jedzenia, spania, strachu i prokreacji), ale rozwinie pragnienie poznania praw-
dy, jest podwójnie błogosławiony. Jeśli ponadto osiągnie towarzystwo ludzi 
szlachetnych i mądrych, dzięki których łasce może dojść do ostatecznego celu 
życia, którym jest urzeczywistnienie zamieszkującej w nim atmy, wtedy jest 
błogosławiony potrójnie. 

Wy wszyscy jesteście błogosławieni potrójnie, gdyż jesteście ludźmi, ma-
cie pragnienie poznania prawdy – zrozumienia, kim naprawdę jesteście – i 
ponadto macie towarzystwo wielkich ludzi, mądrych ludzi, a nawet Boga, który 
jest tu, aby skierować was z powrotem do patrzenia do wewnątrz i tam odnale-
zienia tej prawdy. Jeśli, osiągnąwszy te trzy rzeczy, roztrwonicie tę okazję, nikt 
inny nie będzie bardziej nieszczęsny od was. Zatem wykorzystajcie to wielkie 
błogosławieństwo bardzo, bardzo dobrze, gdyż niewielu może osiągnąć te trzy 
rzeczy. 

W całej Ameryce jest mnóstwo ludzi, którzy są bardziej jak zwierzęta cho-
dzące na dwóch nogach niż ludzkie istoty. Są zainteresowani tylko jedzeniem, 
spaniem i wygodami. Ostatecznie prowadzi to tylko do śmierci. Jest jednak 
niewielu, bardzo niewielu, którzy zostali ukierunkowani i rozwinęli pragnienie 
poznania prawdy, dlatego jesteście tutaj w swoim towarzystwie, w towarzy-
stwie wielkich ludzi i towarzystwie Boga, aby urzeczywistnić prawdziwy cel 
ludzkich narodzin. 

 
 

 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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(Odnosząc się do Isaaca Tigretta, Śri B.N. Narasimha Murthy’ego i Śri C. Sre-

enivasa) Wszyscy trzej mądrzy ludzie na scenie już przemawiali, więc niewiele 

zostało do powiedzenia! (Śmiech) 

Słowa są bardzo niedoskonałym środkiem przekazu tego, co Swami czuje. 

Pozostaje tylko jeden język – język serca. Słowa nie oddają mądrości Swamie-

go, Jego miłości i uczucia. To, co Swami czuje w sercu, możecie prawdziwie 

zrozumieć w milczeniu. To, co Swami chce wam powiedzieć, możecie napraw-

dę poznać na drodze serce-serce. 

Głowa jednak czyni wiele hałasu. 
Teraz, w tym pomieszczeniu wszyscy 
siedzicie w milczeniu. Nie pozwalacie 
sobie na rozmowy, gdyż chcecie słyszeć 
głos mówcy. Znaczy to, że nie ma hała-
su, co pozwala wam słyszeć ten głos. 
Ale gdyby każdy zaczął mówić, w 
pomieszczeniu byłoby zbyt wiele hałasu 
i nie moglibyście wysłuchać wystąpie-
nia. Podobnie, ponieważ w waszej 
głowie kłębi się zbyt wiele myśli, 
czyniąc hałas, trudno wam usłyszeć 
głos Boga pochodzący z waszego wnę-
trza, z waszego serca. Z tego powodu 
błądzicie – głowa za bardzo hałasuje, 
zagłuszając głos serca. Dlatego prakty-
kowanie milczenia jest bardzo ważne.  

Każdy ma w sobie tę samą bos-
kość, więc nikt nie musi szukać jej na 
zewnątrz, ale trzeba ją wydobyć, gdyż 
jest ukryta głęboko w was. 

Tak jak trzeba wykopać studnię, aby z wnętrza ziemi czerpać wodę, tak 

trzeba wejść głęboko w siebie, aby połączyć się, skomunikować i otrzymywać 

wskazówki od Boga. Gdy usuniecie warstwy kurzu, rdzy, kamieni i piasku 

zakrywające wodę, możecie pić czystą wodę znajdującą się w głębi ziemi. 

Podobnie wasze ego i przywiązania zakrywają wewnętrzną boskość. Te gruzy i 

kamienie w postaci ego i przywiązań możecie usunąć przez służbę i miłość i 

czerpać znajdującą się w was czystą wodę boskości, zaspokajając swoje pra-

gnienie i doznając zadowolenia. 

Obecna tu grupa prowadziła sewę. Narasimha Murthy jest niedoinformo-

wany o wszystkim, co robiliście tu przez lata, ale Swami wie. Pracowaliście 

razem i podejmowaliście wiele działań służebnych dla ubogich, bezdomnych i 

potrzebujących. Jest to coś, co Swamiemu naprawdę się podoba. Swami nie 

potrzebuje ofiar na ołtarzu z kwiatów, które jutro zwiędną, czy owoców, które  
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następnego dnia zgniją. Lubi natomiast te małe czyny służebne wykonane z 

wielkim współczuciem, z uczuciem i szczerością. Jest to prawdziwy kwiat i 

owoc, które możecie składać Swamiemu w ofierze. 

Bóg mieszka w każdej ubogiej i potrzebującej osobie. Dlatego nazywa się 

Go Dina Bandhawa – przyjaciel biednych. Nie nazywa się Go Śrimant Band-

hawa, gdyż nie jest przyjacielem bogatych. On zawsze jest przyjacielem ubo-

gich i znajdujących się w potrzebie, więc jeśli pomagacie takim ludziom, to w 

istocie pomagacie Bogu. Taka pomoc dosięga Swamiego i cieszy Go. Gdy 

Swami jest zadowolony, dopilnuje, abyście i wy zawsze byli szczęśliwi i zado-

woleni. Zatem starajcie się uszczęśliwiać Swamiego przez uszczęśliwianie i 

pomaganie ludziom w potrzebie. Ciągle pamiętajcie, że wszyscy ci ludzie są 

boskością, że wszyscy są bogami. Jak powiedział Tigrett, oni są boskimi isto-

tami i chodzącymi świątyniami Boga. 

Deho dewalaja prokto, dźiwo dewa sanatanah – mówi się, że ciało to 

mieszkanie Boga; zamieszkujący w nim duch jest wieczny. Gdy wychodzicie 

do tych ruchomych świątyń i oddajecie cześć Bogu, który w nich mieszka, 

przez ofiarowanie trochę jedzenia głodnemu, ubrania zmarzniętej osobie, drob-

ne pocieszenie samotnemu, takie oddawanie czci naprawdę dosięga Swamiego i 

bardzo Go cieszy. Każdy taki mały akt coraz bardziej przybliża was do własnej 

boskości, przybliża o krok do własnej prawdziwej jaźni. 

Póki jest jeszcze czas i macie ciało ze sprawnymi wszystkimi zmysłami i 

zdolnościami, musicie podejmować coraz więcej pracy służebnej, więcej poma-

gać ludziom. To ucieszy Swamiego. 

Wcześniej czy później nogi zaczną się chwiać, 

oczy przestaną widzieć, uszy – słyszeć, a ręce zaczną 

drżeć. Wtedy nikt nie będzie miał z was pożytku. 

Dopóki jesteście jeszcze w dobrym stanie, z dobrym 

zdrowiem i macie czas po swojej stronie, musicie 

podejmować działalność służebną i pomagać sobie 

nawzajem w celu wykonania więcej pracy. Jedna 

ręka może wykonać tylko określoną ilość pracy, ale 

gdy do pracy wezmą się dwie ręce, można wykonać 

o wiele więcej. Gdy wszyscy będziecie pracować 

razem, wszystko będzie możliwe. Wierzę, że te sło-

wa weźmiecie sobie do serca i będziecie coraz wię-

cej służyć, coraz więcej pomagać, a tym samym 

oczyszczać własną jaźń. Mówi się Ćittasja śuddhaje 

karma – wszystkie działania powinny prowadzić do 

oczyszczania serca. Jeśli w ten sposób oczyścicie 
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serce i pozbędziecie się całego 

ego i wszystkich przywiązań, 

urzeczywistnicie wewnętrzną 

boskość. Tego chce Swami, 

takie jest przesłanie Swamiego. 

Jeśli macie jakieś pytania, 

możecie zadać je Tigrettowi. 

(Śmiech) On jest bardzo mądry 

i jest z Ameryki, więc wie 

więcej o tym miejscu. 

(Do wielbicielki) Jak się miewasz? Jak twoje zdrowie? 

Wielbicielka: Swami, znasz moje zdrowie. Chcę je ofiarować Tobie. 

Swami: Chodź; chodź i ofiaruj mi je. Ona nie czuje się dobrze. Czy potrzebu-

jesz dwóch ludzi, aby przyprowadzili cię tutaj? Potrzebujesz tylko mnie. 

(Odnosząc się do książki napisanej przez tę wielbicielkę) Co to jest? 

Wielbicielka: Jest to mój skromny dar dla Ciebie, Swami. Czy masz jakiś plan 

dla mnie, aby pomóc ludziom poznać tę cudowną, niewiarygodną szansę? 

Swami: Tak, tak! Otwieram te duchowe centra. Wy wszyscy będziecie mento-

rami i szkoleniowcami. Otwarliśmy centrum bostońskie, a teraz lecimy do Kali-

fornii, aby otworzyć centrum w pobliżu San Francisco, w Los Gatos. Wszyscy 

musicie tam sie udać, wykonać tę pracę i uczyć innych. 

Wielbicielka: Swami, zrobię wszystko, aby to szerzyć. Jest to nadzwyczaj 

wspaniałe! Według mnie jest to doskonałe tłumaczenie wszystkich Wed. 

Swami: Wykonał to Swami. 

Wielbicielka: Zajęło to 35 lat i niosło wiele cierpienia. Nie było to łatwe. 

Swami: Wszystko to dla dobra. 

Wielbicielka: To mnie zmieniło i otworzyło moje serce na przebaczanie. Gdy 

człowiek pozna siebie i to, kim jest jako ludzka istota, prowadzi to do bezwa-

runkowej miłości. 

Swami: Tak, teraz musisz tego uczyć. 

Wielbicielka: Bardzo tego pragnę. 

Swami: Zrobię cię jednym z liderów programu dla centrów w Bostonie i Los 

Gatos. Pojedź tam i prowadź swoje sesje. Ja zajmę się wszystkim. Ty tylko 

pójdź do tej pracy. Ja wiem wszystko; zadbam o to. 

Wielbicielka: Wiem, że wiesz wszystko. 
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Swami: Nie martw się. Wszystko będzie zorganizowane. Ty musisz tylko tam 

pojechać. Gdzie jest twój mąż?? 

Wielbicielka: Mój drogi mąż. On tak dobrze się mną opiekował. 

Swami: Ona była bardzo chora, ale już jest z nią lepiej. Widzicie, teraz jest z 

nią dobrze. Jeśli będzie wykonywała moją pracę, ja zadbam o jej zdrowie. Po 

prostu stale wykonuj moją pracę. 

Wielbicielka: Mam bardzo silne bóle. 

Swami: Wznieś się ponad ciało. 

Wielbicielka: Próbuję, ale nie wiem jak. Czy mógłbyś mnie nauczyć? 

Swami: Ciągle powtarzaj: „Jestem atmą, jestem atmą.” 

Wielbicielka: Tak robię, ale w ciele są takie bóle, że to nie działa. To mnie sta-

le odciąga. 

Swami: Stale to powtarzaj, aż to przejdzie z myśli na słowa i ze słów na czyny. 

Ciągle to powtarzaj. 

Wielbicielka: Czy mógłbyś to powiedzieć jeszcze raz? 

Swami: Jestem atmą, jestem atmą. 

Wielbicielka: Mam mówić to cały czas? 

Swami: Powtarzaj to cały czas, aż stanie się to nieodłączną częścią ciebie, abyś 

nie zapomniała. Doświadcz tego. 

(Swami polecił Bhuvanie Santhanam, aby po tym programie porozmawiała 

z tą wielbicielką i poinformował gospodarza, Śri R.J. Patela, że ona weźmie 

udział w duchowym warsztacie dla rodziców na temat wychowywania dzieci, 

który kiedyś odbędzie się w centrum.) 

(Ponownie do wielbicielki) Swoją pracę ustaw w taki sposób: poprowadź te 

warsztaty przez dwa dni, albo podobny okres czasu, odpocznij przez dwa dni, 

po czym poprowadź drugi warsztat. Tak masz postępować. Oni się z tobą skon-

taktują. Bharat odpowiada za aśram w Bostonie. On zadzwoni do ciebie i 

powie, kiedy masz przyjechać. Wszystkie zajęcia będą organizowane przez ten 

aśram. 

Wielbicielka: Bardzo Ci dziękuję! 

Swami: Ona przyjechała z daleka tylko po to, aby porozmawiać o tym. Gdy-

bym od razu z nią nie rozmawiał, nie zaznałaby spokoju. 

Ona służyła Swamiemu przez 50 lat, cały czas pracując i pisząc książki o 

swoich doświadczeniach. Bardzo jasno myślała. Czytając jej książkę zobaczy-

cie, że jest bardzo klarowna – nie ma tam zamętu. Napisała książki dla rodzi-

ców, dla wielbicieli i dla aspirantów duchowych. Wszystkim im pomoże 

książką Love of Conscience (Miłość sumienia). Poślij jedną kopię do aśramu. 
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Satsang w Sai Karunie 

Pytania i odpowiedzi 
PYTANIE 1: Swami, cały czas mówiłeś o samorealizacji. W tym kontekście zawsze 
każesz nam zagłębiać się w siebie. W Organizacji Sai mamy bhadźany, kółka studyj-
ne, bal wikas, działalność służebną itd. Są to działalności koordynowane. Czy one 
same mogą doprowadzić nas do samorealizacji, czy może każesz nam robić w tym 
celu zupełnie co innego? 

Swami: Popatrz, jak uczysz się mówić lub pisać w danym języku. Zaczynasz od abe-
cadła, potem składasz krótkie słowa, potem wyrażenia, zdania i ustępy. W końcu 
opanowujesz język dzięki stałej praktyce. 

Podobnie zaczynasz od namasmarany, bhadźanów i sewy. Wszystko to są kroki 
zbliżające cię do celu, którym jest samorealizacja. Nie osiągniesz go pierwszego dnia, 
tak jak w jeden dzień nie nauczysz się języka. Chociaż są to właściwe kroki, nie 
chcesz na nich się zatrzymać. 

Bez włożenia „ducha” do rytuału, nie stanie się on duchowy. Bhadźany mogą 
stać się rytuałem i ciężarem, jeśli nie śpiewasz w duchu oddania. Każde oddawanie 
czci może stać się zwykłą pracą, jeśli robi się je jako tylko obowiązek. Zatem istnieje 
niebezpieczeństwo, że dana działalność stanie się rytuałem, obowiązkiem lub zwykłą 
pracą, o ile w każdej chwili nie prowadzi się jej z wielkim duchowym uczuciem i 
oddaniem. 

Często w swoich planach bierzecie na siebie bardzo dużo pracy, co sprawia, że 
większość duchowej działalności jest jak obowiązek do wypełnienia. Wypełnianie go 
bez ducha donikąd was nie doprowadzi. Aktywności te powinny jednak zawsze 
prowadzić was do oczyszczania własnego serca. Jeśli podczas bhadźanów przejmuje-
cie się tylko tym, kto śpiewa lepiej, a kto śpiewa niedobrze, jeśli prowadząc sewę, 
liczycie ilu ludzi przyszło ile razy, a ilu w ogóle nie przyszło, to zaczynacie osądzać, 
oceniać, a to nie prowadzi do oczyszczania. 

Właściwym urzeczywistnieniem jest czystość serca. Mówiłem, że twoje urze-
czywistnienie nie leży gdzieś indziej – nie musisz nigdzie chodzić, gdyż jest ono w 
tobie. Ale musisz usunąć wszystkie warstwy ego i przywiązań. Namasmarana, 
bhadźany i sewa powinny usuwać wszystko, co zakrywa jaźń, warstwa po warstwie. 
Jeśli nie prowadzą one do czystości serca, to stają się tylko rytuałami. 

Weź na przykład kapłana w świątyni, który stoi przed jakąś figurą. Może przy-
chodzić do świątyni o godz. 4 rano i odchodzić do domu wieczorem. Od rana do wie-
czora odprawia obrządki, ale ostatecznie nie urzeczywistnia jaźni. Zatem nie chodzi o 
ilość działań, nie o ilość spędzonego czasu, lecz ważna jest raczej jakość, uczucia, z 
jakimi robisz te rzeczy. Gdy robisz coś z głębokim uczuciem, wtedy nawet jeden akt 
może cię wyzwolić. Dlatego musisz robić wszystko z czystością, co wymaga czasu, 
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ale jeśli ciągle będziesz to robił ze szczerymi uczuciami, któregoś dnia przyjdzie to 

urzeczywistnienie, tak jak owoc z czasem dojrzewa i z czasem sam spada. 

Namasmarana, bhadźany i sewa są ważne i potrzebne, gdyż są to stopnie ku 

samorealizacji. Ale nie możesz wiecznie siedzieć na tych stopniach. Musisz wspinać 

się. Jak to robić? Musisz sprawdzać, czy stajesz się czystszy, spokojniejszy i bardziej 

współczujący i życzliwy. Jeśli tak, to wiesz, że wszystko to pomaga ci w drodze do 

samorealizacji. 

 

PYTANIE 2: Pewien wielki wielbiciel z Malezji pytał kiedyś Swamiego: „Jak pozy-

skać ‘maratończyków,’ którzy stale prowadzą służbę?” Jaka jest na to odpowiedź? 

Swami: Twoimi maratończykami mogą być tylko ci, którzy są świadomi wewnętrz-

nej i zewnętrznej boskości. Oni nieustannie pracują dla dobra innych. Nie usiądą ani 

na chwilę, gdy widzą cierpienie innych. Ich serca topnieją, a ręce natychmiast idą w 

ruch w celu ulżenia innym w ich cierpieniu. 

Maratończykami, którzy ciągle działają bez niczyjego polecenia, mogą być tylko 

ci, którzy naprawdę urzeczywistnili boskość, którzy traktują wszystkich jak swoich 

najbliższych. Rozwinięcie takiej postawy przychodzi z procesu namasmarany, 

bhadźanów itd. – z procesu rozwijania jedności. Gdy jedna ręka cierpi na skutek 

skaleczenia, druga bez proszenia bandażuje ją. Gdy jedna noga boli z powodu 

złamania, nie musi prosić drugiej o pomoc, mówiąc: „Noś, proszę ten mój ciężar 

przez jakiś czas, aby pomóc mi.” Druga noga automatycznie przejmuje obowiązek 

zranionej nogi. Tak samo, gdy widzisz cierpienie innych, nikt nie musi mówić ci, 

żebyś coś zrobił. Gdy czujesz jedność, natychmiast robisz to, co niezbędne. Rób więc 

te rzeczy do czasu, aż poczujesz jedność w cierpieniu innych. Tak należy do tego 

podchodzić. Do tego czasu rób to po trosze – tu i tam. W bardzo dobrym towarzy-

stwie macie dobre uczucia i myśli, ale gdy wracacie do własnego życia, o sewie 

zapominacie. 

IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST  
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PYTANIE 3: Czy Swami jest zadowolony z programu bal wikas w Atlancie? 

Swami: Tak, cieszę się, ale bal wikas (skrzydło dziecięce) powinno też przekształcać 
się w juwa wikas (skrzydło młodzieżowe). Dzieci powinny z czasem przejść do misji. 
Nie powinny pozostawać jako bal wikas i nie wracać do misji. Obecnie jest tu luka. 
Musicie dopilnować, aby gdy dzieci dorastają i stają się młodzieżą, a potem młodymi 
dorosłymi, dalej angażowały się i włączały do sewy. Jest to ważne. 

Bo widzisz, gdy one są dziećmi, są bardzo czyste, więc bardzo łatwo im odnosić 
się do wszystkich tych działań, ale gdy dorastają, pojawiają się wszelkiego rodzaju 
inne idee i myśli. Dlatego musicie kontynuować trzymanie ich za rękę przez okres 
dojrzewania, aż staną się dorosłe, aby nie zeszły z tej ścieżki. Rozszerzcie te zajęcia 
na ich życie, na ich dojrzewanie, na ich młodość, aby stosowały w praktyce wszyst-
ko, czego się nauczyły i naprawdę na tym skorzystały. Do tego czasu musicie więc 
dokładać tego rodzaju starań. 

 

PYTANIE 4: Swami, czy po roku 2021, będziesz dalej w tej postaci? 

Swami: Przede wszystkim ja jestem tą samą postacią – wtedy, teraz i w każdym 
innym czasie. Jest to moja prawdziwa postać. Ale, tak, Swami w pewien sposób 
będzie dalej przewodził do czasu, gdy następny Awatar będzie gotowy przejąć te 
obowiązki i kontynuować tę pracę. Obecna forma zostanie zachowana tylko do tego 
czasu. 

Wielbiciel: Swami, przyzwyczailiśmy się już do tej postaci. 

Swami: Przyzwyczaicie się także do tamtej – nie martw się. (Śmiech) Nie ma zna-
czenia czy zamkniesz oczy i jesz słodycze, czy jesz je z otwartymi oczami, gdyż to 
język zna smak słodyczy, a nie oczy. Tak więc będziecie wiedzieli, że to ja, gdyż 
będziecie czuli tę słodycz. Wasze serce będzie wiedziało, więc głowa nie musi się 
martwić. 

 

PYTANIE 5: Swami, dwa lata temu, gdy byłem w Kalifornii, spytałem Cię, kiedy 
przybędziesz do Atlanty, a Ty odpowiedziałeś: „Gdy będziesz młodym dorosłym.” 
Chciałbym spytać, co rozumiesz pod pojęciem młody dorosły? 

Swami: Gdy przyjmujesz odpowiedzialność, jesteś młodym dorosłym. On podjął się 
wielu obowiązków w organizowaniu razem z innymi tej wizyty i pracował jak młody 
mężczyzna, a nie jak dziecko; zatem dorósł. Umysłowo dorosłeś, więc jesteś gotowy. 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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PYTANIE 6: Swami, powiedziałeś: „Przybędę do St. Louis.” Zatem, kiedy przybę-

dziesz? 

Swami: Gdy wszyscy będziecie gotowi, na pewno przybędę. Obecnie jest to dopiero 

początek. Oni modlili się przez trzy lata. Ten głód wzmógł się i wreszcie ten posiłek 

im smakuje. Zatem przez jakiś czas pozostaniecie głodni. (Śmiech) 

 
PYTANIE 7: Swami, czy mogę dać coś Twojej organizacji, co dałem poprzedniej 

organizacji, z którą bardzo długo byłem związany? 

Swami: Wszystkie organizacje są moje, bez różnicy. Gdy jesteś matką, po pierw-

szym dziecku może urodzić się drugie, a potem trzecie, ale wszystkie są twoimi 

dziećmi. Dla matki nie ma różnicy. 

 

PYTANIE 8: W swoich dyskursach wiele razy mówiłeś o Złotym Wieku; pan Ti-

grett też o nim mówił na paru wideo. Czy mógłbyś, proszę, coś o tym powiedzieć, 

podać czas i zasugerować, co możemy zrobić, aby się na to przygotować? (Śmiech)  

Swami: Dokładnie o to was proszę! Kiedy możemy mieć Złoty Wiek? Kiedy stanie-

cie się złoci? Złoty Wiek będzie wtedy, kiedy wszystkie serca staną się złote. Gdy 

ludzie staną się boscy, będzie to Złoty Wiek – gdy każdy urzeczywistni jaźń i 

wewnętrzną i zewnętrzną boskość. Zatem Złoty Wiek nie przyjdzie w jednym okre-

ślonym czasie ani w jednym miejscu czy jakiejś szczególnej chwili. Będzie ciągle 

stawał się w miarę, jak ludzie będą się zmieniać. 

 

IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST IN GOD WE TRUST 

 



 

— 62 — 

BOSKI SATSANG | Boston i Atlanta, USA | 17 - 23 czerwca 2018 

 

Przyjdzie taki czas, że cały świat będzie wyglądał bosko, gdyż wszyscy urze-
czywistnią prawdziwą jedność. Wtedy cały świat będzie nazywany Złotym Światem 
lub Złotym Wiekiem. W istocie zależy to od jednostek. 

Podczas rotacji ziemi światło pada najpierw na Amerykę – w Ameryce jest 
wschód słońca. Gdy ziemia trochę się obróci, światło pada na Japonię, Chiny, Środ-
kowy Wschód i potem na Afrykę. Ziemia się zwraca jakąś część ku słońcu, a ono ją 
oświetla. Podobnie, gdy ktoś zwraca się ku Bogu, dla niego jest to Złoty Wiek. Spo-
sób, w jaki ktoś się zmienia, określa to, jak on widzi zmianę na świecie. Jad driszti 
tad sriszti – jakie postrzeganie, takie stworzenie. Dla takiej osoby wszystko wygląda 
złoto, mimo wszelkich trudności. Powolutku, w miarę, jak coraz więcej ludzi będzie 
się zmieniało, zobaczycie zmianę w społeczeństwie. Dla dużej liczby ludzi, którzy 
tego doświadczą, nie jest to zbyt odległy czas – to już się zaczęło. 

Zwracanie się człowieka ku Bogu już się zaczęło. Jest to kwestia zaledwie kilku 
lat, zanim zobaczycie coraz więcej ludzi, którym materialistyczne życie przejadło się 
i którzy są sfrustrowani codziennymi pragnieniami. Zwrócą się ku Bogu, szukając 
wyższej odpowiedzi, gdyż próbowali wszystkiego, aby być szczęśliwymi na tym 
świecie, myśląc że bogactwo, rodzina, lepsze stanowisko, więcej wygód lub władzy 
przyniesie im szczęście. Próbowali wszystkiego, aby być szczęśliwymi, ale nie mogli 
osiągnąć szczęścia. Teraz spróbują Boga, gdyż tego jeszcze nie próbowali. Wszyscy 
zwrócą się ku Bogu, szukając wyższego szczęścia. Gdy ludzie zwrócą się w tę stronę, 
niczym rotująca ziemia, powoli, powoli, kraj za krajem, świat stanie się złoty. 

To dzieje się już teraz. Nagłą zmianę wkrótce zobaczycie. W następnych 50 
latach będziecie widzieli cały świat zupełnie przemieniony w bardzo duchowe miej-
sce. To już się zaczęło. 
 

  GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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PYTANIE 9: Swami, czasem postanawiam reagować na wszystko, co dajesz. Moty-
wację do ciężkiej pracy czerpię z tego, że myślę: „Jeśli naprawdę zasługuję na to, 
Swami to mi da.” Jak najlepiej wykorzystać to uczucie? 

Swami: Dlaczego pracujesz z oczekiwaniem? Już to samo nie jest właściwą postawą. 
Należy pracować ze względu na radość płynącą z wykonywania pracy. Rzeka płynie, 
gdyż jej radość tkwi w płynięciu, a nie dlatego, że ktoś ją chwali lub wyśmiewa, albo 
że ktoś pije z niej lub spluwa do niej. Rzeka nie wie o żadnej z tych rzeczy. Płynie z 
racji radości płynięcia w taki sposób. Życie powinno być jak ta rzeka: niech płynie 
dla płynięcia, gdyż dzięki temu procesowi, wielu otrzyma pomoc. Nie płyń z oczeki-
waniem, że coś zyskasz. 

Z chwilą, gdy do działania dodajesz oczekiwanie, staje się ono nieczyste – nie 
jest godne Boga. Gdy usuniesz oczekiwanie, czyn staje się czysty i nadaje się do ofia-
rowania Bogu. Usuń ze swojej pracy oczekiwania – nie martw się tym czy zasługu-
jesz bądź nie zasługujesz na Boga, ponieważ, prawdę mówiąc, nikt nie zasługuje na 
Niego. Nikt nie jest tak czysty, aby na Niego zasługiwać. Współczucie Boga jest 
takie, że daje wam siebie, mimo wszystkich waszych skaz. 

Nie martw się o swoje zasługi; pracuj dla samej pracy, po prostu, by zadowolić 
Boga. Co Bóg zechce z tym zrobić, to Jego sprawa. Powinieneś mówić: „Panie, dałeś 
mi okazję służenia. Ta służba jest czymś dla mnie najlepszym. O cóż więcej mógł-
bym Cię prosić? Setki tysięcy ludzi nie rozumie tego i marnuje cały swój czas. Nie 
jestem jednym z nich. Dziękuję Ci za to.” Już to samo jest błogosławieństwem. 

 

PYTANIE 10: Swami, siedem miesięcy temu postawiono mi diagnozę raka przerzu-
towego czwartego stopnia. Jestem ciekawa, dlaczego niczego nie czuję. W istocie 
czuję się lepiej niż przed tym. Zastanawiam się, jak to możliwe, że nic się ze mną nie 
dzieje. Czuję się wspaniale – tak jak gdyby nic się nie stało! Ludzie naprawdę dziwią 
się, gdy na mnie patrzą. Chodzę z rakiem czwartego stopnia z nawet większa energią 
niż dawniej. Co się dzieje? Czuję, że jeśli umrę, będzie cudownie, gdyż mogę wrócić, 
aby być z Prema Sai, a jeśli nie umrę, mogę pracować tutaj. W każdym przypadku 
wygrywam! (Śmiech) Niektórych ludzi to inspiruje. Jestem z St. Louis i niektórzy 
ludzie, patrząc na mnie, zaczynają wierzyć, że istnieje Świetliste Ciało, gdyż mam 
całą tę energię. Dlaczego tak się ze mną dzieje? 

Swami: Rozumiesz wartość czasu. Jesteś szczęśliwa i pełna energii, ponieważ każdą 
chwilę wykorzystujesz w lepszy sposób. Ona wie, że ten czas w każdej chwili może 
się jej wymknąć, dlatego chce go jak najlepiej wykorzystać. W rzeczy samej, gdy tu 
jechała, była w rozterce, ale powiedziała sobie: „Jakie to ma znaczenie? Mogę już 
więcej nie mieć takiej okazji. Pojadę, aby zainspirować innych ludzi, którzy to zoba-
czą.” 

Parikszitowi powiedziano, że ma tylko siedem dni życia, gdyż pod koniec siód-
mego dnia zostanie ukąszony przez węża Takszakę i umrze. Co robił przez te siedem 
dni? W tych kilku dniach swojego życia wykazał najlepszą swoją stronę – lepiej niż 
kiedykolwiek wcześniej, gdyż wiedział, co nastąpi. Dlaczego więc nie żyć pełnią 
życia? Dobrze je wykorzystajcie. Żyjcie w taki sposób, by na koniec nie było żal 
umierać. Ona uświadomiła sobie radość, jaka przychodzi z doceniania czasu. Bardzo 
dobrze wykorzystuje ten czas. 
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PYTANIE 11: Swami, każdy mówił mi, że powinnam nosić sari, gdyż Babie się to 
podoba. Wczoraj próbowałam je nosić, wielokrotnie starając się owinąć nim, aż o 
godz. 2 w nocy zniechęciłam się i pomyślałam, żeby Ciebie spytać, czy rzeczywiście 
chcesz, abym nosiła sari. Czy jest to ważne? 

Swami: Istnieje coś takiego jak sabhamarjada (zwyczaj socjalny). Gdy jesteś na 
spotkaniu lub zgromadzeniu, musisz prezentować się w określony sposób. Gdy 
idziesz do kościoła, musisz stosownie się ubrać. Gdy idziesz do przyjaciela, ubierasz 
się inaczej, niż gdy idziesz do urzędu. Na każdą okazję i czas jest odpowiedni kodeks 
ubioru. 

Przyszłaś na ten satsang i jesteś skromnie ubrana. Noszenie sari nie jest 
konieczne, ale trzeba ubierać się skromnie, stosownie do miejsca i okazji. Dopóki 
jesteś szczera, wszystko jest w porządku. 

Dam ci wskazówkę: wiele wielbicielek nosi sari, które są zszyte tak, by łatwo je 
było nosić. (Śmiech) To prawda! Pytałem te młode dziewczyny w Singapurze, które 
nosiły sari: „Jak się wam udało tak doskonale założyć sari w tym młodym wieku? 
Wasza matka walczyła z tym przez wiele lat!” 

Jedna z nich powiedziała mi: „W rzeczywistości jest ono zszyte.” (Śmiech) Jeśli 
dalej chcesz nosić sari, znajdziesz na to inny sposób. 

(Zwracając się do wielbicielki, która zadawała poprzednie pytanie) Bądź szczę-
śliwa – to jest ważne. Nie chodzi o to, ile zostało życia czy ile zostało jeszcze lat – 
najważniejsze jest to, co robisz z tym, co zostało. Będziesz szczęśliwa, jeśli będziesz 
uszczęśliwiać innych. Bacz, aby na twojej twarzy, ani nikogo innego z twojego oto-
czenia, nigdy nie pojawił się cień śmierci. Bądź pełna życia! 

Zauważ, że masz szczęście. Inni nie wiedzą, kiedy odejdą. Wszyscy są pogrą-
żeni w ułudzie, że będą żyli wiecznie. Ty przynajmniej masz jasność. Możesz  



— 65 —  

Atlanta, USA | 22 czerwca 2018 | PYTANIA I ODPOWIEDZI 

powiedzieć: „Obojętnie kiedy odejdę, odejdę z radością, z uśmiechem na ustach. Nikt 
wokół mnie nie musi płakać” Jest to bardzo ważne. Harati nimeszat kalah sarwam – 
chwila śmierci przyjdzie do wszystkich. Nikt nie zdoła pokonać śmierci, więc nie 
darzcie jej zbytnią uwagą. Żyjcie dniem dzisiejszym. Bądźcie obecni. Obecność jest 
wszechobecna. 

 

PYTANIE 12: (Zadawane przez wielbicielkę z rakiem) Chciałabym nadmienić, że 
poproszono mnie o intonowanie Samasta loka sukhino bhavantu dwa razy na miesiąc 
przez godzinę, a potem Śanti, śanti, śantihi przez 15 minut. Robiłam to i to mnie bar-
dzo podnosiło na duchu. 

Swami: Bardzo dobrze. Każda czysta modlitwa ma zdecydowanie znaczenie. Tak, 
każda modlitwa. 

 
PYTANIE 13: Drogi Swami, gdy uczę rodziców wychowywania dzieci napotykam 
liczne problemy. Chcę się czymś z Tobą podzielić. Mieliśmy kółko studyjne, w 
którym uczestniczyło 70 ludzi. Zadałam pytanie: „W czym tkwi trudność w dyscypli-
nowaniu dzieci przez rodziców?” Ponieważ mieliśmy tylko godzinę czasu, wypowie-
działo się 50 członków grupy. Nie otrzymałam jednak ani jednej dobrej odpowiedzi. 
Zaczęłam od czterech cytatów z wypowiedzi Swamiego o znaczeniu dyscypliny. 
Wyobraź sobie, że nikt z tych ludzi nie dał dobrej odpowiedzi. Mówili: „Chcę być ich 
przyjacielem czy przyjaciółką” lub „Pracuję cały dzień i chcę się z nimi bawić.” 
Jeden z mężczyzn powiedział: „Ach, te sprawy zostawiam żonie.” 

Dałeś ludziom te wspaniałe nauki, ale czy masz dla mnie jakiś sposób na dojście 
do nich w lepszy sposób? Wiesz, że napisałam o macierzyństwie, ale to nie trafia do 
ludzi. Matki opuściły dom i odtąd dzieci straciły swoją miłość. Nie jest łatwo, Swa-
mi. Czy masz jakieś sugestie? 

Swami: Powinnaś powiedzieć tym rodzicom: „Gdy byliście dziećmi, na co liczyliście 
ze strony swoich rodziców? Jeśli tego nie otrzymywaliście, jak się czuliście? Co 
myśleliście o rodzicach? Tak samo czują wasze dzieci, jeśli nie robicie tego, co im 
potrzeba. Nie każcie dzieciom przechodzić przez to, co wy przechodziliście. Dzisiaj 
jesteście wdzięczni swoim rodzicom tylko wtedy, gdy otrzymaliście od nich miłość. 
Tak samo wasze dzieci będą wam wdzięczne, jeśli obdarzycie je miłością. Ale jeśli 
wasi rodzice nie wypełnili dobrze swojego obowiązku, wy do dzisiaj ich nie szanuje-
cie, nie dbacie o nich, nie kochacie ich. To samo spotka was. Zatem pamiętajcie, pro-
szę, że to, co spotkało was, nie powinno spotkać waszych dzieci.” 

To powinni zrozumieć. 

Wielbiciel: Dziękuję Ci, za tak wiele mądrości, Swami. 

Swami: Dzieci po prostu naśladują rodziców. Nie zrobią niczego innego czy nowego. 
Jacy są rodzice, takie będą dzieci. Dlatego w naszych duchowych centrach uwzględ-
niam program dla rodziców. Będą na nie przychodzić młodzi rodzice lub przyszli 
rodzice i będą uczyć się, jak sprawować opiekę nad dziećmi, gdyż dzieci nie są tylko 
własnością rodziców, ale także własnością świata. Są częścią całego świata i ich 
życie wpływa na szczęście całego świata. Rodzice mają więc wielką odpowiedzial-
ność, gdy wychowują dzieci, gdyż dzieci te będą miały wpływ na cały świat. 
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PYTANIE 14: (Zadawane przez panią profesor) Swami, dziękuję Ci bardzo za przy-
bycie do Atlanty. Jedną z rzeczy, jakich nauczyłam się od Ciebie, jest branie tylko 
tego, co jest potrzebne. Zauważyłam, że wielu z moich sąsiadów nie segreguje śmieci. 
Niemcy robią to już od 35-40 lat. Czy mógłbyś coś powiedzieć o tym, jak możemy 
pomóc Matce Ziemi i środowisku? Arktyka topnieje i słyszymy, że gdy lodowce spły-
ną, poziom mórz może się podnieść o 10 metrów. Czy mógłbyś poradzić nam, jak mo-
żemy lepiej opiekować się tą planetą, bo dotąd nie radziliśmy sobie z tym zbyt dobrze? 

Swami: Ziemia ma swoje sposoby na zadbanie o siebie. Ludzie przyszli znacznie 
później niż powstała ziemia – była przed ludźmi i będzie nawet po nich. Ludzka rasa 
nie jest aż tak ważna dla istnienia ziemi, gdyż ziemia potrafi zadbać o siebie. Jeśli wy 
nie przystosujecie się do przyrody, będziecie musieli odejść. Właśnie dlatego wielu 
ludzi i gatunków odeszło, gdy ziemia postanowiła się zmienić. Ziemia po prostu do-
pasowuje się i przetasowuje, aby nie ulec zniszczeniu. 

To, czy pozostaniecie, czy zostaniecie zniszczeni, leży w waszych rękach. Jako 
ludzie musicie zrozumieć, że nie możecie zniszczyć ziemi. Chociaż ziemia sama dba 
o siebie, wy zostaniecie zniszczeni, jeśli nie będziecie o nią dbali – w grę wchodzi 
wasze życie. 

Ludzie muszą sobie to uświadomić. Jak? Tylko przez rozwinięcie duchowej 
postawy, przez postrzeganie ziemi, nieba, powietrza, drzew, ptaków, a nawet pełzają-
cych owadów jako boskich – bez żadnego powodu do ranienia czegokolwiek. Zawsze 
powinniście okazywać im wielki szacunek. Takie duchowe podejście jest bardzo 
ważne, ale obecnie go brakuje. Stworzyliście wiele politycznych i prawnych uregu-
lowań, ale one na dłuższą metę nie działają. Ta postawa zmieni się tylko wtedy, gdy 
człowiek będzie miał duchowe postrzeganie, będzie widział ziemię jako matkę, niebo 
jako ojca, a drzewa i ptaki jako braci i siostry. Wtedy będziecie konsumowali mniej i 
nie będziecie niszczyć przyrody. 

Jak powiedziałem, wszystkie problemy mają tylko jed-
no rozwiązanie: duchowość. Wszystkie inne rozwiązania są 
jak aplikowanie balsamu lub środka przeciwbólowego, które 
przynoszą tylko czasową ulgę, a nie usuwają problemu z 
korzeniami. Do wszystkich problemów – środowiskowych, 
socjalnych, rodzinnych i politycznych – musicie podchodzić 
duchowo; rozwiązania są możliwe tylko za pomocą narzę-
dzia duchowości. Pomóżcie ludziom rozwinąć duchowe 
widzenie środowiska i natury, gdyż wszystko jest boskie. 
Tylko wtedy da się rozwiązać ten problem.  

Co do oceanów – tak, ziemia przystosuje się. Gdy chodzisz i kurz osiądzie na 
twoim sari, co wtedy robisz? Strząsasz go, strzepujesz i idziesz dalej. Podobnie ci, 
którzy nie pasują do ziemi, zostaną strząśnięci. Ale istnieje też karma zbiorowa, gdyż 
wszystko, co robicie zbiorowo wpływa na wszystko inne. Chociaż niektórzy ludzie 
czynią dobro, ale inni nic nie robią, ci pierwsi też w końcu będą cierpieli. Dlatego dla 
ogólnego dobra całego waszego zbiorowego istnienia musicie rozwinąć duchowe 
widzenie, w tym szacunek i współczucie dla siebie nawzajem i dla środowiska, w 
którym żyjecie. 

Gdy poprawi się duchowe podejście, poprawią się wszystkie inne rzeczy, ale to 
zajmie jakiś czas. Póki co postaraj się uświadamiać innych przez swoje pisarstwo. 
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PYTANIE 15: Swami, w naszym kraju marnuje się bardzo dużo pożywienia. Jak 
możemy podnieść świadomość w celu ograniczenia tego marnotrawstwa? 

Swami: Pokarm jest Bogiem. Annat puruszah (z pożywienia 
powstał człowiek) – mówią święte pisma. Bez jedzenia czło-
wiek nie może żyć. O ile nie macie współczucia dla innych, nie 
można tych dobrych wartości nauczyć. Tu też rozwiązaniem 
jest duchowość. Mówcie ludziom, aby przynajmniej odpowia-
dali za to, co robią, gdyż wielu nie ma pożywienia i chodzi 
głodnych. Spróbujcie spać o pustym żołądku, tak jak dzieje się 
w przypadku połowy świata. To im mówcie, proszę. Być może 
to ich poruszy i wywoła współczucie. 

Wielu ludzi myśli: „Mam pieniądze, więc mogę kupić różne rzeczy. Jeśli je 
zmarnuję, to mój problem, nie twój.” Prawda jest jednak taka, że pożywienie przy-
chodzi do nich dzięki wysiłkowi wielu innych. Pieniądze są niewątpliwie wasze, ale 
ziemia do was nie należy. Nie jesteście właścicielami ziemi, nieba czy wody, z 
których pochodzi wszelkie pożywienie. Zatem macie obowiązek pokierowania 
dziećmi przez włączenie tego nauczania do szkół – jest to najlepszy sposób. Gdy 
dzieci podrosną, będą lepszymi obywatelami, nie będą nikomu szkodzić. 

Bardzo trudno jest zmienić nawyki tych, którzy już dorośli, gdyż oni są jak 
drzewa, które urosły krzywe i już nie da się ich wyprostować. Gdy są sadzonką, 
możecie przywiązać je do palika, aby rosły prosto. Podobnie musicie uczyć dzieci – 
tym bardziej, że dzisiaj większa część ludności świata to dzieci. Jeśli one wszystkie 
staną się dobre, za dziesięć lat stan rzeczy będzie inny. Starajcie się coraz więcej 
uczyć i uczulać dzieci na te wartości. 

 

PYTANIE 16: Swami, jest tu wielu informatyków. Oni pracują dzień i noc. Przycho-
dzą tutaj, a potem pomagają rodzinie w rozmaitych sprawach. Czy jest to wystarcza-
jąca służba, gdy jesteśmy stale zajęci regularną pracą zarobkową lub w rodzinie? Czy 
może służba musi wykraczać poza to? Czy może być ona naszą codzienną pracą? 

Swami: Jeśli masz właściwe nastawienie do tego, co robisz, praca może stać się 
oddawaniem czci. Gdy idziesz do pracy w zakładzie, módl się: „Całą tę pracę ofiaruję 
Bogu. Praca ta jest wkładem dla Boga. Przez nią Bóg daje mi pensję, dzięki której 
dbam o ludzi Boga: moją żonę, rodzinę, dzieci. Oni wszyscy są własnością Boga pod 
moją opieką. Dzięki tym zarobkom mogę się nimi opiekować.” Wtedy każda praca 
staje się też oddawaniem czci. 

Jeśli pracujecie z takim podejściem, bez żadnych pretekstów nawet gdy jesteście 
bardzo zajęci, Bóg nie ma nic przeciwko temu. Ale gdy macie czas i nic nie robicie, 
tak jak dzieje się to w przypadku wielu ludzi, nie jest to właściwe. Tym, którzy są 
naprawdę zajęci w początkach ich kariery, jest czasem trudno. Ale jeśli swoją pracę 
wykonujecie z poczuciem, że robicie to dla Boga, to i ona staje się oddawaniem czci, 
które prowadzi do czystości, a nie do przywiązania. Ona wyzwala. Zatem sarwa 
karma bhagawad pritjartham – róbcie wszystko z miłości do Boga. Nawet swoją 
pracę zarobkową możecie wykonywać z miłości do Boga. Wtedy zrobicie o wiele 
więcej – będziecie wiedzieli, ile pracować i jak służyć. Przyjdzie to z wnętrza. Tak 
więc rozwińcie właściwe nastawienie. 

Wielbiciel: Dziękuję, Swami. 
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PYTANIE 17: Swami, nie wiem, czy to pytanie jest stosowne, ale co myślisz o 

Donaldzie Trumpie? (Śmiech) 

Swami: Lider powinien przedkładać innych nad siebie, a nie siebie nad innych. W 

tym jest problem. Ogólne dobro innych powinno stać na pierwszym miejscu. Jeśli 

stawiasz innych wyżej niż siebie, jesteś dobrym liderem, ale gdy masz zbyt wiele sie-

bie nad ogólnym dobrem, nie tylko tym krajowym, ale dobrem całego świata, wtedy 

nie jesteś dobrym liderem. 

Możesz tę odpowiedź interpretować jak chcesz. (Śmiech) 

Przywódca ma poświęcać się. Jeśli tego nie ma, osoba taka nie może być do-

brym liderem. Poświęcanie siebie jest najważniejszą cechą lidera; powinien przed-

kładać każdego nad siebie. Takich liderów na świecie nie ma dzisiaj zbyt wielu. To 

niedobrze, gdyż nie prowadzi do szczęścia i pomyślności, na które świat zasługuje. 

Niemniej, jak mówiłem, w społeczeństwie istnieje mechanizm nazywany karmą, 

więc wszystko z czasem samo się dopasowuje.  

 

PYTANIE 18: Dziękuję Ci za przybycie. Znasz moje życie i wielokrotnie byłeś w 

nim obecny. Ludzie przychodzili po pomoc, ale nie wiedziałem, jak to zrobić i popeł-

niłem wiele błędów. Ciągle nie wiem, jak pomagać. 

Na świecie panuje wielka plaga depresji i problemów mentalnych. Co powinni-

śmy zrobić, aby pomóc ludziom z takimi problemami, samobójcom itp.? 

Swami: To, przez co przeszedłeś w swoim życiu, stało się twoim nauczycielem. 

Powinno to pomóc ci w pomaganiu innym, gdyż sam przeszedłeś przez coś i wiesz, 

co znaczy takie przejście dla innych. To jest pierwszy atut, jaki posiadasz. Jesteś w 

korzystnym położeniu, aby w oparciu o swoje doświadczenie pomagać innym. 

Jeśli chodzi o innych, którzy są w podobnej sytuacji, 

przede wszystkim możesz sprawić, że poczują się ważni dla 

świata, a nie nieznaczący. Nie są mniej ważni od kogokolwiek 

tylko dlatego, że coś im się nie powiodło lub nie osiągnęli cze-

goś, do czego dążyli, albo że nie spełniły się jakieś ich pra-

gnienia lub oczekiwania. Nie znaczy to, że są nieznaczący lub 

nieważni dla świata. Mogą mieć jakiś inny cel, dla którego są 

tutaj obecni. Być może tego nie zrozumieli. 

Zatem najpierw spraw, by poczuli, że są ważni, że są 

potrzebni, że są chciani i że nie są straceni. Znaczna część 

przypadków depresji pochodzi z faktu, że ludzie ci zostali 

odrzuceni, że im się nie powiodło lub że nie są już chciani. 

Łatwiej wyprowadzisz ich z depresji, dając im coś do robienia i 

sprawiając tym, że poczują się ważni. 

Wszystkie psychologiczne rady są ostatecznie teorią, ale 

praktyczną częścią jest sprawienie, że poczują, iż są coś warci i 

właśnie to musisz robić, odnajdując w nich artystę, śpiewaka, 

dobrego malarza, dobrego mówcę. Wciągaj ich we wszystko, 
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co wywoła w nich poczucie pewności siebie i ważności – 

pozwól im uczestniczyć w stwarzaniu tych możliwości. Gdy 

poczują, że są ważni, poczują się potrzebni i wyjdą z depre-

sji. To wszystko jest na poziomie mentalnym. 

Podsumowując, jeśli nie ma się duchowego oglądu, nie 

można osiągnąć zrównoważenia umysłu pozwalającego z 

takim samym spokojem przyjmować zarówno porażki, jak i 

sukcesy. Taka sytuacja prowadzi do licznych depresji. 

Możesz myśleć, że oni są w depresji z powodu jakiegoś nie-

powodzenia, ale są ludzie, którzy w rzeczywistości osiągali 

sukcesy, jednak też cierpią na depresję, gdyż nie wiedzą, co 

dalej robić. Już odnieśli sukcesy i dalej ciągle je odnoszą, 

więc wpadają w innego rodzaju depresję. 

Duchowa perspektywa da im równowagę. Ale jeśli spotkasz się z bardzo krytycz-

nym lub bardzo trudnym przypadkiem, przede wszystkim spraw, żeby ten ktoś poczuł 

się ważny i chciany, a nie odrzucony i niechciany, bowiem w tym tkwi problem. 

Ten problem ma dzisiaj większość młodzieży. Rodzice młodych ludzi mówią 
im, że są do niczego, a koledzy, że nie są niemile widziani. W czymś im się nie 
powiedzie i świat ich odrzuca. Oni zaraz mogą uznać, że nie warto dłużej żyć. Posta-
nawiają uciec się do skrajnych środków. Jest to wielki problem. 

Obecnie na świecie, szczególnie w Europie, depresja i zdrowie 

psychiczne młodzieży wkraczającej w życie jest bardzo dużym 

wyzwaniem. Stało się to poważnym problemem głównie ze wzglę-

du na rodzaj edukacji oraz wychowania, jakie młodzież otrzymuje. 

Trzeba uczyć, że zarówno sukces, jak i niepowodzenie, są częścią 

życia, dlatego należy przyjmować je ze spokojem. Problem ten 

może rozwiązać właściwe kształcenie. 

Dbajcie o dzieci. Uczcie je, co jest właściwe, a co niewłaściwe 

i jak podchodzić do życia, aby jutro stały się lepszymi ludźmi. Wła-

ściwa ich edukacja jest najważniejszą rzeczą na świecie. 

Swami inicjuje liczne programy, aby dzieci otrzymały właści-

we wykształcenie. Już rozpoczęliśmy realizację programu dla 

nauczycieli, programu dla rodziców i programu dla dzieci. 

Prowadzenie samego programu dla dzieci, bez uwzględnienia 

rodziców lub nauczycieli, nie przyniesie powodzenia, ponieważ w 

rozwoju dziecka występują trzy składniki: samo dziecko, jego 

matka i ojciec oraz nauczyciel. Wszyscy powinni współpracować. 

Dlatego obok bal wikas jest guru wikas (szkolenie nauczycieli), a 

także kurs dla rodziców. Ten trójkąt jest bardzo ważny. Bal wikas 

może też poszerzać się na rodziców, gdyż musicie trochę uczyć 

rodziców i trochę nauczycieli. Wtedy trójkąt ten będzie pełny i bar-

dziej skuteczny. 

p
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PYTANIE 19: Moja matka jest nadzwyczaj kochaną 

osobą. Codziennie modli się i jest bardzo bezintere-

sowna. Ale dużo wycierpiała i dalej cierpi. Podupada 

na zdrowiu. (Ze wzruszeniem) Ona nie zrobiła niczego 

złego. Czy mógłbyś ją pobłogosławić, proszę? 

Swami: Ona jest pobłogosławiona. Właśnie dlatego 

mimo wszystko jest bezinteresowna. Jest to szlachetna 

osoba. W obliczu wszystkich tych trudności nie żali 

się do mnie, mówiąc że jestem dla niej niesprawiedli-

wy. Mężnie przyjmuje życie. Jest to oznaka mojego 

wielbiciela. Dzisiaj cierpi się za to, co się zrobiło w 

przeszłości, a o czym można nie wiedzieć. Jeśli ktoś 

dzisiaj przechodzi jakieś doświadczenia, jest po temu 

jakiś powód – musi to z czegoś wynikać. 

Najlepszym podejściem w takiej sytuacji jest my-

ślenie: „Dzisiaj cierpię ze względu na coś z przeszło-

ści, co było niewłaściwe. Dlatego przyjmuję naukę, że 

teraz muszę być dobry; teraz muszę być życzliwy; 

teraz muszę być oddany, aby przyszłość była lepsza.” 

Trzeba żyć z takim rozumieniem – być szczęśliwym z 

tym faktem. 

Przyszedł do mnie pewien wielbiciel i powiedział: „Swami, mam wiele proble-

mów ze zdrowiem.” 

 Odpowiedziałem mu: „Mogę je rozwiązać w tym życiu, albo odłożyć to do 

następnego życia. Zdecyduj, co wolisz.” 

Wielbiciel odrzekł: „Swami, wolę raczej cierpieć w tym życiu i mieć to zała-

twione, zamiast przenosić to do następnego wcielenia, gdyż w tym życiu mam Ciebie 

i moje oddanie Tobie, które jest moją siłą. Nie wiem, czy w następnym życiu dalej 

będę oddany, czy dalej będę z Tobą. Dlatego wolę raczej teraz wypalić całą moją 

karmę, a nie odkładać jej na inny czas.” Z takim nastawieniem wielbiciel ten, mimo 

wszystkich problemów zdrowotnych, jest całkiem szczęśliwy. 

Myśl w ten sposób. Bądź przykładem dla innych. Nie wszyscy, którzy są szczę-

śliwi i oddani, są przykładem. Przykład stanowią oddani, którzy cierpią. 

(Satsang zakończyło śpiewanie bhadźanów i odprawienie arati.) 
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BIBLIOTEKA ONLINE  

I SUBSKRYPCJA NA BROSZURY 

Z ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY BHAGAWANA 

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są 

zamieszczane w bibliotece online. Aby je obejrzeć lub pobrać, albo zapisać 

się na otrzymywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy 

odwiedzić stronę: http://www.saiprakashana.online. 
 

NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy osób do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy i 
korektorów boskich dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. 
Muszą oni podpisać kontrakt z Wydawcą, Sri Sathya Sai Premamruta 
Prakashana ®. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
bhagawanspeaks@gmail.com. 

 
WYDAWNICTWO I DYSTRYBUCJA KSIĄŻĘK 

W sprawie publikacji – druku – dystrybucji prosimy pisać na adres: 

bhagawanspeaks@gmail.com 

http://www.saiprakashana.online/
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