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Wprowadzenie 
BOSKA WIZYTA W PÓŁNOCNEJ KALIFORNII 

23 – 28 czerwca 2018 

Po południu 23 czerwca osoby towarzyszące Swamiemu przyleciały z Atlanty w 

stanie Georgia do San Francisco w stanie Kalifornia i zostały przywitane przez 

gospodarzy, Śri Divyogiego i Śmt. Binę Patel z ich rodzinami, od dawna żarliwych 

wielbicieli Swamiego. 

Rano 24-go odbyło się zamknięte spotkanie ze Swamim w domu dra Sunny i Iti 

Anandów, gdzie grupa urzędników z Silicon Valley (Krzemowej Doliny) omówiła 

aktualnie realizowane projekty w USA i Indiach, możliwą współpracę w tych szla-

chetnych działaniach. Po południu zwiedzano miejsca przyszłego Centre for Human 

Development w Los Gatos, którego inaugurację Swami zapowiedział na przyszły rok. 

Rano 25-go młodzież z Ameryki Północnej i Południowej zebrała się, aby w ob-

jazdowym  punkcie oddać krew i przygotować zestawy higieniczne. Potem wszyscy 

uczestniczyli w warsztatach „Młodzież dla młodzieży: fizycznie, umysłowo i ducho-

wo.” Po południu odbył się Zjazd Sai z prezentacją ogólnokrajowych projektów Sai, 

w tym One World One Sai, Love with Service Radio, Love and Peace Newsletter, Sai 

Global Mission, Centre for Human Development i PeopleShores. 
 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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W Zjeździe i konferencji korporacyjnej 

uczestniczyło 12 organizacji z rejonu zatoki 

San Francisco (San Francisco Bay Area). 

Dyskutowano o tym, jak wyeliminować bez-

domność, szczególnie w Silicon Valley. 

Wieczorem w kościele odbyło się doroczne 

Spotkanie Młodzieży Regionu 4, w którym uczestniczył Swami i Jego asysta. 

26 czerwca na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto odbyła się trzecia konferen-

cja „Science for Society Conference” (Nauka dla społeczeństwa), której tematem 

przewodnim w tym roku było uprawnienie kobiet. Śmt. Bhuvana Santhanam i 

dr Śhruti Prabhu z Sai Sanjeevani Hospital w Raipurze przedstawili dwie wspaniałe 

prezentacje. Wieczorem w domu Divyogi i Biny Patelów zorganizowano satsang, na 

którym pokazano dwie kolejne prezentacje: o projekcie Divine Mother and Child 

(Boska Matka i dziecko) przedstawioną przez dra Shuti oraz o HD Medical Device 

(nowatorski stetoskop kardiologiczny) przedstawioną przez dra Arvinda Thiagarajana. 

Rano 27-go Swami i Jego asysta odwiedzili San Jose, gdzie odbyło się spotkanie 

z pracownikami, personelem i zarządem PeopleShores. 

Osoby towarzyszące Swamiemu 28 czerwca wyruszyły na następny etap tej ich 

podróży, do Południowej Kalifornii. 
 

 

RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE      RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE  
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LOS GATOS, KALIFORNIA 

24 czerwca 2018 

Otwarty satsang w Center for Human Development 

 

Wyjątki z wystąpień 

Isaac Tigrett 

Dzisiaj wieczorem jechałem do tego miejsca samochodem z piękną młodą ko-

bietą i jej partnerem, miłym młodym człowiekiem. On powiedział: „Nic o tym nie 

wiem. Nigdy nie słyszałem o Sai Babie. Jestem tu po raz pierwszy. Nie wiem, czy je-

stem duchowy, czy nie.” 

„Duchowy, ha? – spytałem – czy wierzysz we wzajemny szacunek?” 

„Tak, wierzę we wzajemny szacunek.” 

„Czy wierzysz we współczucie do innych ludzi?”  

„Tak, wierzę we współczucie do innych ludzi.” 

 „Czy wierzysz w kochanie i troskę o innych?” 

On odpowiedział: „Tak.” 

Wtedy ja stwierdziłem: „Cóż, w takim razie jesteś 

najbardziej duchowym człowiekiem, jakiego nie spotka-

łem od bardzo dawna!” (Śmiech) 

Bo tylko tego potrzeba. Nie ma recepty, nie ma 

słów, nie ma mantry. Chodzi tylko o czyn. 

Opowiedziałem mu historię dżentelmena, którego bardzo, bardzo podziwiam. 

Jest on starszy ode mnie i znamy się od dawna, ale nieco różnimy się w pojmowaniu 

pewnych spraw. Jechaliśmy kiedyś dokądś razem i ja dostałem jednego z tych ataków 

– nie mogłem oddychać. Ręką mocno uchwyciłem oparcie między nami, a ten czło-

wiek zrobił coś, co mną wstrząsnęło: ujął moją rękę. Przekroczył bariery socjalne i 

okazał mi współczucie w moim cierpieniu. Pomyślałem: „Łał, ten gość to prawdziwy 

człowiek.” 

Zatem sama zdolność współczucia innym ludziom jest bardzo ważna, ale to 

wydaje się być coraz bardziej wyjątkowe we wzajemnym odnoszeniu się do siebie w 

obecnych dziwnych czasach w tym dziwnym świecie, w którym żyjemy. Ciągle prze-

chodzimy obok ludzi na ulicach, a nawet w naszym własnym domu, ale nawet nie 

patrzymy na siebie, nie okazujemy sobie szacunku i życzliwości. 
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Śri C. Sreenivas 
 

Swami zawsze wybiera na swoje instytucje – centra, 

szkoły, szpitale – miejsca w naturalnym otoczeniu. Jest to 

fakt o wielkim znaczeniu. Gdy przyjrzycie się podróżom, 

jakie Swami podejmuje, dając nam szansę odkupienia i 

ubogacenia się, zobaczycie, że wszystko dzieje się na łonie 

przyrody. Może to być nad brzegiem oceanu lub rzeki, 

wśród gór lub lasów obfitujących w bogatą florę i faunę. 

Osadzając nas w naturalnym środowisku, Swami próbuje 

nas czegoś nauczyć. 

Przyroda jest odwiecznym zjawiskiem boskiego stwo-

rzenia i jest najlepszym odzwierciedleniem tego, kim On 

jest. 

Bezpośrednio poniżej tego miejsca znajduje się Silicon Valley, które codziennie 

czyni tak wielki wkład do świata, w którym żyjemy. Zaledwie kilka mil w górę jest 

miejsce osadzone w naturze, gdzie będzie to Centre for Human Development. Udo-

wodnionym i dobrze znanym w świecie finansów i ekonomii faktem jest to, że przy-

roda zawsze – w przeszłości, teraz i w przyszłości – daje ludzkości dwa razy więcej 

niż wynosi PKB (produkt krajowy brutto) całego świata. Natura dawała, daje i zaw-

sze w przyszłości będzie dawała ludziom przynajmniej dwa razy tyle, ile wynosi całe 

bogactwo, jakie ludzkość w ogóle może wytworzyć! 

Natura żyje z dawania, dzielenia się i współczucia. Pomyślcie o tej pięknej lek-

cji, jakiej Swami udziela nam i światu. Pomyślcie przez chwilę o niesamowitym 

szczęściu, jakiego dostępujemy indywidualnie i zbiorowo! Podczas gdy zajmujemy 

się dzisiejszą rzeczywistością, czekają na nas marzenia jutra! 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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Śri B.N. Narasimha Murthy 

W ciągu ostatnich siedmiu lat Swami odwiedził 

ponad 30 krajów. Na koniec swoich dyskursów często 

daje słuchaczom możliwość zadawania pytań. Kiedyś 

wyznał mi powód takiego postępowania. Jest nim Jego 

litość, Jego współczucie. Powiedział: „Przemawiam do 

setek ludzi, ale z braku czasu nie mogę z nimi rozmawiać 

indywidualnie. Gdy daję okazję zadawania pytań, wiel-

biciele dostępują osobistego interview, osobistej rozmo-

wy ze mną.” Przez te lata w wielu krajach pytano 

Swamiego o setki spraw, ale szczególnie często pojawia-

ły się trzy następujące pytania. 

Pierwsze pytanie: „Swami, kiedy będziemy mogli zobaczyć Premę Sai?” W tym 

wieku notowań byłoby to pytanie z notowaniem numer jeden. (Śmiech) 

Drugie: „Kiedy przyjdzie obiecywany przez Ciebie Złoty Wiek?” 

I trzecie: „Jak możemy uratować tę planetę przed szaleństwami człowieka, przed 

ekologicznymi katastrofami, na jakie świat jest dzisiaj narażony?” 

Na wszystkie trzy pytania Swami dał jednoznaczne odpowiedzi. 

Na pierwsze pytanie Swami odpowiedział, że świat dowie się o Premie Sai do 

roku 2026. 

Na pytanie: „Kiedy nadejdzie Złoty Wiek?” On powiedział: „W tym stuleciu; 

Złoty Wiek przyjdzie w ciągu następnych 50-60 lat.” 

O tym, jak możemy uratować tę planetę, Swami powiedział: „Nie mówcie o ra-

towaniu planety – mówcie o ratowaniu siebie. Ziemia istniała przed pojawieniem się 

człowieka i będzie istniała po zniknięciu ludzi z jej powierzchni. 

Jest też czwarte pytanie, które-

go na ogół się nie zadaje, a które 

jest istotniejsze: „Jak przyjdzie Zło-

ty Wiek?” Swami odpowiada na 

nie: „Czy jesteś na to gotowy? 

Złoty Wiek przyjdzie, gdy będziesz 

na niego gotowy.” 
 

 

 

 

 

 



 

LOS GATOS, KALIFORNIA 

24 czerwca 2018 
Otwarty satsang w Center for Human Development 

 

Boski dyskurs 
Jad jad aćarati śreszthas tat tad ewetaro dźanah 

sa jat pramanam kurute lokas tad anuwartate. 

(Za przykładem wielkiego człowieka podążają zwykli ludzie, 

gdyż cały świat go naśladuje.) 

Na me parthasti kartawjam triszu lokeszu kinćana 

nanawaptam awaptawjam warta ewa ća karmani. 

(Partho, ja nie mam żadnych obowiązków w trzech światach; 

niczego nie potrzebuję, ani nie muszę niczego zdobywać, jednak podejmuję pracę.) 

 
Są to śloki (wersety) z Bhagawad Gity, w których Pan Kriszna udziela wyjaś-

nień Ardźunie (nazwanemu Parthą, synem Prithy). 

 

OM ŚRI SATHYA SAI KRISZNAJA NAMAH   OM ŚRI SATHYA SAI KRISZNAJA NAMAH   OM SRI SATHYA SAI KRISZNAJA NAMAH 
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Drogie ucieleśnienia boskiej miłości! 

Jak najlepiej przysłużyć się społeczeństwu? Ktoś może myśleć, że zostanie leka-

rzem i będzie łagodził cierpienia ludzi; ktoś inny uzna, że zostanie nauczycielem i 

będzie uczył dzieci, usuwając ich ignorancję; ktoś inny może myśleć, że może goto-

wać i karmić głodnych; jeszcze inni mogą myśleć, że najlepszą przysługą będzie 

zapewnienie schronienia bezdomnym. 

Niezależnie od tego, co robicie, w jakiej dziedzinie się wyspecjalizujecie lub 

macie doświadczenie, najważniejszą przysługą dla wszystkich jest bycie dobrym 

przykładem. Ustanawiajcie przykład dla innych swoimi myślami, słowami i czynami. 

Gdy tak postąpicie, będziecie pierwszymi, którzy na tym skorzystają. Reszta ludzi 

będzie widziała, jak szlachetnie myślicie, mówicie i działacie i stąd będzie czerpać 

inspirację i ulegać przemianie. Dzisiaj na świecie naprawdę brakuje ludzi wielkich 

ideałów, którzy dają innym dobry przykład. 

Podstawowym celem zakładania centrum w tym miejscu jest stworzenie przy-

kładu do naśladowania dla społeczeństwa. Gdy mówicie, ludzie mogą tego wysłuchać 

jednym uchem i wypuścić drugim, ale gdy coś robicie, ludzie to widzą i zapamiętują. 

To, co powiecie, może ulec zapomnieniu, ale to, co zrobicie, jest zapamiętywane. 

Zatem transformacja społeczeństwa leży w wykonywaniu szlachetnych czynów. Cen-

tra takie Swami zakłada na całym świecie. To dla zachodniej Ameryki i drugie w 

Bostonie na wschodnim wybrzeżu mają wielką rolę do odegrania w urzeczywistnia-

niu tego rodzaju transformacji w amerykańskim społeczeństwie. 

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 



— 12 —  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT 

Los Gatos, California 
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Przemawiając do wielbicieli w czasie otwierania centrum w Bostonie, powie-

działem, że Ameryka przewodziła światowi w rozmaity sposób – w gromadzeniu 

wiedzy, materialnych zasobów, w rozwoju nauki, w nowoczesnej technice, handlu i 

gospodarce finansowej. Ameryka ma coś do powiedzenia we wszystkich relacjach z 

innymi krajami w każdej sferze życia mającej wpływ na dzisiejszy świat. Czym była-

by Ameryka, gdyby nie Amerykanie, którzy tu mieszkają? Naród zmienia się, gdy 

zmieniają się składający się na niego ludzie. Gdy mieszkańcy tego wielkiego, rozle-

głego i potężnego kraju zaczną myśleć w szlachetny sposób, mówić w szlachetny 

sposób i działać szlachetnie, pozostałe kraje świata zostaną tym zainspirowane i pój-

dą w ich ślady. Właśnie w tym celu Swami zakłada te centra. One przemienią sposób, 

w jaki ludzie tego kraju myślą, mówią i działają i tym samym zainspirują inne kraje 

do podobnych przemian. 

Centrum bostońskie już zaczęło swoją 

pracę. Powiedziałem im, że od dzisiaj 

muszą zacząć służyć społeczeństwu w ich 

miejscu. Zaczęło się to od dokarmiania 

ludzi głodujących i bezdomnych. Zaczęli 

gotować pożywienie w swojej kuchni i 

rozwozić własnymi samochodami na ulice 

Bostonu, gdzie jest najwięcej ludzi bez-

domnych, głodujących i znajdujących się w 

potrzebie. Nie tylko rozdają pożywienie, 

ale razem z nim obdarzają tych ludzi wiel-

ką miłością, współczuciem i braterstwem. 

Oni rozdają jedzenie nie tylko po to, by 

napełnić ich żołądki, ale także karmią ich 

serca miłością i współczuciem Swamiego. 

Docierają do ludzi w tych samych miej-

scach, w których mieszkają. W ten sposób 

zaczyna się dokonywać transformacja. 

Jako część ludzkiej rasy zapomnieliście, jak być życzliwym, współczującym i 

miłym dla siebie nawzajem. Jest to przyczyna całej obecnej dysharmonii. Powodem 

zaniku pokoju i prawdy oraz nasilenia się obaw przed bronią i działaniami wojenny-

mi jest wzrost egoizmu i chciwości u wszystkich ludzi w zaspokajaniu pragnień „ja” i 

„moje.” 

Gdy zaczniecie myśleć o sobie nawzajem i przejdziecie od „ja” do „my,” wtedy 

rozwiniecie się rzeczywiście jako ludzkie istoty. Centra w tym miejscu i gdzie indziej 

powinny pomóc wam wyrosnąć z samolubnego poczucia „ja” do bezinteresownego 

poczucia „my” i ostatecznie do poczucia jaźni „On.” Zaczynając od swarthy  
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  GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  

IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST 
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(samolubstwa), przechodząc przez pararthę (bezinteresowność), możecie ostatecznie 

dojść do paramarthy (najwyższej prawdy). Wasza droga w tych centrach powinna 

więc zacząć się od samolubstwa, które mają wszyscy, i kierować się do bezintere-

sowności w służeniu ludziom i każdej istocie, co w końcu i ostatecznie prowadzi do 

waszej boskiej jaźni. 

Wszyscy rodzą się z tym samym pytaniem: „Kim jestem?” Dziecko, które krzy-

czy w czasie narodzin, mówi: Ko’ham (ściągnięte ka – kto i aham – ja). Potem uczy 

się je, że jest ciałem, które nosi określone imię, że należy do określonych rodziców, 

do określonej rodziny i jako dziecko musi zachowywać się zgodnie z tym ukierun-

kowanym na świat życiem. W ten sposób boskiej duszy, która się rodzi, wpaja się 

fałsz. Stąd wywodzi się cały dzisiejszy chaos. Ostatecznie od ko’ham, czyli „kim je-

stem,” trzeba dojść do zrozumienia So’ham (ściągnięte sa – On i aham – ja), czyli 

„jestem Nim, jestem boski”. Taka jest droga rozwoju człowieka. Wszyscy rodzicie 

się jako zwierzęta, bacząc tylko na własne samolubne jaźnie, ale w końcu wyrastacie 

na ludzkie istoty. Aby myśleć o innych, musicie ostatecznie dojść do boskości, w któ-

rej jesteście jednym z każdym i każdą rzeczą. 

Chcę i mam nadzieję, że wszyscy będziecie uczestniczyć nie tylko w rozwijaniu 

infrastruktury tego centrum, która jest tylko fizycznym ciałem, ale także w rozwijaniu 

duszy tego centrum, na którą składa się kultura, bezinteresowność i służba. Niech 

wasze uczestniczenie odbywa się z serca. To zapewni, że to centrum urośnie i będzie 

służyło wielu innym. 

Macie szczęście, gdyż dotknęła was kiedyś w waszym życiu obecność Bhaga-

wana. To was zmieniło, sprawiło, że jesteście lepszymi ludźmi, i dało wam w życiu 

cel i kierunek. Ale są tu setki i tysiące tych, którzy nie mieli tyle szczęścia, co wy, 

którzy nie dostąpili bliskości Bhagawana i nie mogli uczyć się od Niego i otrzymać 

miłości i wskazówek. Inni też potrzebują takiej samej miłości i wskazówek, aby stać 

się lepszymi ludźmi. 

Obecnie nie mam ciała, ale działam przez was. Wasze ręce są moimi rękami, 

wasze stopy są moimi stopami, wasze oczy są moimi oczami, wasze całe ciało jest 

moim ciałem. Przez was dotrę do wszystkich tych ludzi, którzy potrzebują tego 

rodzaju pokierowania, miłości i pomocy. Dlatego wszyscy musicie być gotowi zanieść 

to przesłanie, tę misję i samą esencję Swamiego przez wasze ciała, serca i umysły do 

milionów ludzi, którzy są ich pozbawieni ze względu na swój zły los. Im więcej 

otrzymaliście, tym większą macie odpowiedzialność dzielenia się tym z innymi. 

Przez te centra, które pozostaną głównymi ośrodkami, wszyscy powinniście do-

cierać do reszty kraju i wprowadzać tę bardzo potrzebną zmianę w amerykańskim 

społeczeństwie. Jak mówiłem, dzisiejszy sposób myślenia Ameryki przeniesie się na 

jutrzejsze myślenie świata. Jeśli dzisiaj Ameryka będzie myślała szlachetnie, ducho-

wo i bezinteresownie, świat o tych wartościach będzie myślał już następnego dnia. 

Zatem ta rewolucja musi wyjść stąd i z rozmachem rozprzestrzenić się na resztę  

 



 

— 15 — 

Los Gatos, Kalifornia | 24 czerwca 2018 | BOSKI SATSANG 

 

świata. Jak to może się dokonać? Nie na skutek przemówień, dyskusji, konferencji i 

seminariów, ale dzięki działaniom i praktykowaniu. Nie musicie mieć wielkiej grupy, 

aby to osiągnąć. Każdy z was na własny sposób, praktykując te wartości w życiu, 

stanie się takim centrum rozwoju człowieka, gdyż nie tylko wy się rozwiniecie, ale 

pomożecie się rozwinąć razem z sobą innym, którzy mają jakiś związek z wami. 

Dzisiaj jesteście tutaj z mocnym postanowieniem zrealizowania tego centrum, 

jednakże ważniejsze jest to, byście sami stali się „chodzącymi centrami rozwoju 

człowieka,” które rozwijają się same, ale razem z nimi także inni z otoczenia. Deho 

dewalaja prokto dźiwo dewa sanatanah – mówi się, że ciało jest mieszkaniem Boga; 

zamieszkujący w nim duch jest wieczny. Każdy z was powinien stać się źródłem, 

czynnikiem rozwoju innych. 

W przyszłości powstanie tu wiele programów dla ludzi w różnym wieku i z róż-

nych środowisk – od dzieci, którymi trzeba pokierować, do najstarszych, którzy 

potrzebują wskazania wewnętrznej drogi. Centrum to zaspokoi potrzeby każdego 

poprzez różne programy, warsztaty i seminaria, które będą przekładały się na prakty-

kę codziennego życia. Nigdy nie lekceważcie siły bezinteresowności i czystości. 

Możecie myśleć: „Jak taka garstka nas, tym, co zamierzamy robić, może wpły-

nąć na resztę kraju?” Powiadam wam: żadna rewolucja na świecie nie dokonała się 

setkami czy tysiącami ludzi; one zawsze zaczynały się od zalążka kilku ludzi, którzy 

wymyślili ideę i rzetelnie pracowali nad jej zrealizowaniem, dając z siebie wszystko. 

W ten sposób doprowadzali do wielkich zmian w społeczeństwie, a więc zmieniali 

bieg ludzkiej historii.  

 

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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Nie oceniajcie zbyt nisko tego, co możecie osiągnąć, gdy staniecie się całkowi-

cie bezinteresowni, idealni i gdy będziecie kroczyć po śladach Swamiego, swoim 

codziennym zachowaniem roznosząc Jego miłość, Jego współczucie i Jego przesła-

nie. W tym właśnie celu Swami podróżuje i zakłada te centra. Obyście dzięki uczest-

nictwu w tej misji w przyszłości wszyscy znaleźli spełnienie nie tylko dla siebie, ale 

żeby przez was znalazły je także setki i tysiące innych, którzy skorzystają z waszego 

życia i postępowania. 

Tymi słowami błogosławieństw kończę moje wystąpienie. 

Jeśli macie jakieś pytania, możecie je zadawać. 

 
PYTANIE 1: Cierpienie pochodzi z braku miłości, więc co można zrobić, gdy widzi 

się kogoś cierpiącego? Jeśli czuje się czyjeś cierpienie, znaczy to, że nie ma miejsca 

na miłość. Czy współczucie także łączy się z odczuwaniem czyjegoś cierpienia? 

SWAMI: Nie możesz czuć czyjegoś cierpienia, ale możesz czuć empatię, wczuwać 

się w jego sytuację. 

Pięciu braci Pandawów to Dharmaradźa, najstarszy, oraz Ardźuna, Bhima, 

Nakula i Sahadewa. Dharmaradźa nie był najsilniejszy fizycznie, ani nie był najinte-

ligentniejszy, ani emocjonalnie najbardziej zrównoważony, ale zawsze postępował 

dharmicznie i podejmował właściwe decyzje. 

Opanowanie Ardźuny było niezrównane; fizyczna siła Bhimy nie miała rów-

nych; inteligencją wszystkich przewyższali Nakula i Sahadewa. Ale wszyscy oni słu-

chali Dharmaradźy, gdyż był on najszlachetniejszy – zawsze myślał właściwie. 

Indie są jak Dharmaradźa. One nauczą Amerykę, która jest jak Bhima – bardzo 

silna – jak się pohamować, aby nie zadawać innym cierpienia. Ona tego nie wie, a 

jest zbyt silna. Jeśli niewłaściwie użyje swojej siły, spowoduje cierpienie innych. Ale 

jeśli użyje swojej siły właściwie, może ona stać się dobrodziejstwem dla innych. 

Rola Indii jest taka jak Dharmaradźy. Będzie uczyć inne narody – takie jak 

Rosja, Ameryka, Chiny i Japonia, które są jak Ardźuna, Bhima, Nakula i Sahadewa – 

tego, jak przewodzić i jak robić to, co robią, lepiej, dharmicznie. Rolą Indii jest skie-

rowanie wszystkich tych większych krajów na duchową, dharmiczną ścieżkę. Ale te 

narody muszą posłuchać. Wszyscy Pandawowie zawsze słuchali Dharmaradźy, dlate-

go zwyciężyli. 

Macie więc Dharmaradźę w Indiach i wszystkie te duże narody, które są potężne 

materialnie, naukowo, finansowo, ekonomicznie i technologicznie i które są jak ci 

pozostali bracia. Ci bracia muszą słuchać tego, co uczą Indie. I takie znaczenie kryje 

się za wszystkimi tymi centrami. Nauki te wywodzą się z wielkiej mądrości starożyt-

nych Indii. 
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PYTANIE 2: Swami, Twoje szkoły i ukierunkowanie na ludzkie wartości są dla 

mnie bardzo inspirujące. Pracuję w szkolnictwie i naprawdę chciałbym wprowadzić 

te wartości do szkół, w których pracuję, ale często utykam. Czy masz jakieś rady, jak 

moglibyśmy zacząć zmieniać nasz system edukacji tu w USA, aby skupić się na roz-

wijaniu charakteru i na ludzkich wartościach? 

SWAMI: Edukacja składa się z dwóch rzeczy: nauczyciela i ucznia. Jeśli chcesz 

przemienić ucznia, musisz przemienić nauczyciela. Postępowanie nauczyciela ma 

wpływ na ucznia. Dlatego próbujemy rozwinąć program nazywany Guru Wikas, w 

którym szkolimy nauczycieli we wprowadzaniu wartości do klasy i nauki uczniów. 

Oficjalne uznanie takiej potrzeby i zmiana sposobu edukacji zajmie bardzo, 

bardzo długi okres czasu, ale można zacząć nieformalną pracę z nauczycielami. Jeśli 

oni postanowią stosować te wartości w praktyce, przez tę praktykę z uczniami nie-

formalnie rozpoczną zmienianie edukacji. Gdybyś chciał zrobić to oficjalnie, zajęło-

by to bardzo dużo czasu, dlatego niema to sensu. 

Zatem zacznij raczej organizować spotkania z dobrymi nauczycielami, załóż 

stowarzyszenie, rozmawiajcie ze sobą i inspirujcie się nawzajem. Gdy zmieni się 

kilku nauczycieli, wtedy uczniowie też się zmienią. Inni nauczyciele, patrząc na tych 

nauczycieli, zaczną też stosować te wartości. Tak będzie się to rozszerzać. 

Robią to już w Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach. Pracę tę wykonuje po 

kilku nauczycieli i widać już zmianę w uczniach. Dlatego rodzice przychodzą i 

mówią: „Mój syn zachowuje się o wiele lepiej, jest znacznie posłuszniejszy. Wcze-

śniej nie był taki. Skąd się to bierze?” Dowiadują się, że to zasługa nauczyciela. Wi-

dząc takie efekty dalsi nauczyciele i rodzice ulegają zmianie. Jest to powolny proces, 

ale kiedyś nabierze wielkiego rozpędu. Nie doprowadzi do tego oficjalne podejście. 

Wprowadzono by tylko jeszcze jedną politykę, kolejne regulacje, kolejne przepisy, 

które nie poprawiłyby systemu edukacji. Dobrzy nauczyciele powinni nieoficjalnie, 

nieformalnie spotykać się i decydować się na działanie. Inni nauczyciele i inne szko-

ły, widząc skutki, zaczną robić to samo i powoli to podejście obejmie cały kraj. 

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 sewa z pragnieniem mukti (wyzwolenia) jest służbą bezinteresow-

ną, czy samolubną? 

SWAMI: Czy pragnienie mukti jest bezinteresowne, czy samolubne? Musisz zrozu-

mieć, czym jest mukti. Mukti to nie ucieczka do lasu, ukrycie się w grocie, niejedze-

nie, niespanie i próbowanie doświadczenia atmy. To nie jest mukti. Gdy tu i teraz 

stajesz się nieprzywiązany, jeśli stajesz się bezinteresowny, to jest to moksza 

(wyzwolenie). Wtedy stajesz się też wolny, masz pełną swobodę. Moksza to wolność. 

Wolność od czego? Jest to wolność od twoich własnych pragnień, twojej małostko-

wości i twojego egoizmu. 

W chwili, gdy dochodzisz do mukti, czyli wolności od samolubstwa, natych-

miast stajesz się bardzo użytecznym dla wszystkich. W chwili, gdy stajesz się bezin-

teresowny, we wszystkim dostrzegasz jedność. Stajesz się najbardziej pożytecznym 

człowiekiem w społeczeństwie. Tak więc mukti jest bezinteresownym pragnieniem. 

Dlaczego? Gdyż z chwilą osiągnięcia mukti, stajesz się bezinteresowny, a gdy stajesz 

się bezinteresowny, stajesz się też bardzo przydatny dla każdego wokół ciebie. 

Powiadam, że najlepszą służbą, jaką możesz zrobić, to stanie się przykładem bezinte-

resowności, co jest niemożliwe, o ile nie staniesz się wyzwolony ze swojego ego-

izmu. Moksza, czy mukti jest niczym innym jak przejściem od samolubstwa do 

bezinteresowności. Wtedy doświadczasz jedności całego stworzenia, a twoje serce 

spontanicznie odczuwa miłość i współczucie dla każdej istoty i każdej rzeczy. Wtedy 

też robisz wszystko, aby pomagać wszystkim ludziom. Jest to więc pragnienie bezin-

teresowne. 

 
PYTANIE 4: W ubiegłym roku, gdy tu przybyłeś, powiedziałeś, że chcesz, aby to 

spotkanie odbyło się w Centre for Human Development – w budynku, a nie pod 

namiotem. Czy nasze uczucia nie były dość silne, czy może mamy jakieś inne niedo-

statki i dlatego spotykamy się dzisiaj pod namiotem? Dlaczego nam się nie powiodło 

i co powinniśmy zrobić, aby odnieść sukces i rzeczywiście zrobić to, co Ty chcesz? 

SWAMI: W zeszłym roku powiedziałem: „Nie chcę mieć spotkania pod namiotem; 

chcę je w naszym centrum, w stałej konstrukcji,” ale tak się nie stało. Czy dlatego, że 

niedostatecznie mocno chcieliście? Prawdę mówiąc, to wy powinniście wiedzieć,  

RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE      RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE  
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dlaczego wam się nie powiodło, a nie ja. Gdy tu przybyłem, był wielki entuzjazm. 

Każdy na swój sposób coś robił. Ale wkrótce potem entuzjazm zanikł, jedność znikła 

i wszystko się opóźniało, aż uświadomiliście sobie, że Swami przybędzie i będzie 

zadawał pytania. Wtedy znów wzięliście się w garść. Przez sześć miesięcy wszyscy 

spali jak Kumbhakarna i dopiero w ostatnich sześciu miesiącach znów pracowali! 

(Śmiech) Jak więc miało się powieść? Powiedz, czy nie mówię prawdy? 

WIELBICIEL: Tak, Swami. 

SWAMI: Wszyscy powinniście pracować codziennie przez cały rok. Wtedy wszyst-

ko będzie gotowe przynajmniej w przyszłym roku. Tak będzie lepiej. 

 
PYTANIE 5: Swami, chciałbym spytać, dlaczego jest tak, że inspiruje nas słuchanie 

Ciebie i czytanie o Tobie, ale gdy wrócimy do domu, po chwili wszystko znika? Jak 

mamy nadać wyższy priorytet pracy, którą każesz nam wykonywać? 

SWAMI: Słuchanie, czyli śrawanam, jest tylko pierwszym krokiem. Po nim następu-

je mananam, czyli kontemplacja tego, co powiedziałem. Kontemplację można pro-

wadzić wszędzie, gdzie się znajdujecie – w domu, w pracy, na spacerze, podczas 

gotowania czy sprzątania. Możecie ciągle myśleć o tym, co Swami powiedział. Musi-

cie o tym kontemplować. Gdy to ciągle robicie, staje się to nididhjasanam, czyli 

praktykowaniem. Stałe myślenie o tym, co zostało powiedziane, ostatecznie prowadzi 

do stosowania tego w praktyce, a gdy praktykujecie, staje się to jednym z wami – już 

was nie opuści. Problemem jest to, że słuchacie i tym się zadowalacie – nie kontem-

plujecie o tym, co usłyszeliście. Musicie kontemplować. 

Kiedy będziecie stosować wszystkie trzy 

kroki – śrawanam, mananam i nididhjasanam? 

Tylko wtedy, gdy będziecie myśleli: „Moje 

życie to służenie Swamiemu. Żyję dla Boga, a 

nie dla czegokolwiek innego.” Wtedy każda 

decyzja będzie właściwa, gdyż zawsze gdy 

rzeczywiście postawicie Boga na pierwszym 

miejscu, nic innego nie będzie ważniejsze. Czy 

znaczy to, że macie porzucić odpowiedzialność 

względem dzieci, rodziny, pracy? Nie! Będzie-

cie widzieli boskość we wszystkim. Będziecie 

opiekowali się swoimi dziećmi, gdyż uznacie, 

że są własnością Boga pod waszą opieką, więc 

musicie robić to dla Boga. Gdy wykonujecie 

pracę zarobkową, będziecie robili to dobrze, 

myśląc: „Ofiaruję to Bogu jako dzisiejsze 
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oddawanie czci, więc muszę robić to dobrze.” Gdy gotujecie, myślicie: „Jest to ofiara 

dla Boga,” więc dobrze gotujecie. Gdy się ubieracie, ubieracie się ładnie, gdyż myśli-

cie: „Będzie mnie widział Bóg. Jestem Jego sługą, więc muszę dobrze się prezento-

wać.” Wszystko, co robicie staje się uświęcone, gdyż przede wszystkim myślicie, że 

żyjecie dla Boga i nikogo innego. Powinno się myśleć: „Moje życie jest dla Boga. 

Żyję dla Niego, więc wszystko, co robię jest tylko z miłości do Boga i dla Boga.” W 

ten sposób każdy akt stanie się uświęcony. Przy takim myśleniu żadne postanowienie 

nie będzie złe. 

 
PYTANIE 6: Swami, skąd mam wiedzieć, że jestem w dobrym towarzystwie, gdy 

jest wielu ludzi, którzy nie przestrzegają tych samych wartości, co ja, ale mimo to są 

współczujący, życzliwi i boscy? 

SWAMI: Satsang to dobre towarzystwo. Chociaż ci ludzie niekoniecznie muszą być 

wielbicielami Swamiego, ani nikim szczególnym, jeśli w ich towarzystwie czujesz 

spokój, jeśli czujesz szczęście, jeśli stajesz się lepszą osobą, wtedy jak najbardziej 

możesz w tym towarzystwie przebywać. Czasami – nie powinienem tego mówić, ale 

towarzystwo wielu wielbicieli Sai jest bardziej niebezpieczne! (Oklaski) Widzisz, oni 

radośnie klaszczą! (Śmiech) 

 
PYTANIE 7: Najukochańszy Bhagawanie, czy możesz wyjaśnić, z czego składa się 

atma? 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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SWAMI: Atma składa się z atmy. (Śmiech) Atma nie tworzy się. Jest ona nitja 

śuddha buddha mukta nirmala swarupinam (wieczna, czysta, oświecona, wolna i jest 

ucieleśnieniem świętości) – tak definiuje się atmę. Co na świecie jest takie? Tylko 

atma i nic więcej. Takich cech nie ma w niczym innym, jak tylko w atmie, więc skła-

da się ona z atmy! 

Mógłbyś podobnie spytać, z czego składa się powietrze. Ono składa się z powie-

trza. Woda składa się z wody. Tak samo atma składa się z atmy. Nie może być rozło-

żona, podzielona czy wyjaśniona – jest w ostatecznym stanie. Wielokrotnie mówiłem 

„Ja to ja,” ale jak to „ja” można „poczuć”? Atma jest wieczna, czysta, oświecona, 

wolna i jest ucieleśnieniem świętości. Tak możesz ją rozumieć. Podobnie jak cukier 

odczuwasz jako słodki, tak atma jest wieczna, wyzwolona, czysta. Taka jest atma. 

Czym ona jest, możesz dowiedzieć się tylko przez jej doświadczenie.  

 
PYTANIE 8: Swamidźi, mój syn jest młodzieńcem i uczestniczył w zajęciach bal 

wikas. Ale gdy tacy chłopcy idą do koledżu, doznają presji rówieśników, Nabierają 

złych nawyków, takich jak picie alkoholu. Dlaczego tak się dzieje? Czy da się to 

powstrzymać? Jak możemy, jako rodzice, koordynatorzy lub przewodniczący cen-

trów Sai, pomóc im, aby nie popadali w tego rodzaju nawyki? 

SWAMI: Bal wikas powinno przekładać się na rozwój młodzieży. Kiedy są to dzieci, 

trzymacie je za rękę i uczycie pięknej filozofii, ale jeśli chodzi o praktyczne szkole-

nie, nie trzymacie ich za rękę. Najwyraźniej cała ta teoria nie przekłada się na prakty-

kę. Na tych zajęciach uczycie tylko teorii. 

Powiedzmy, że chcesz nauczyć syna jazdy autem. 

Możesz siedzieć w domu i wyjaśnić mu całą budowę 

samochodu, wskazując sprzęgło, przekładnię biegów, 

pedał hamulca, pedał gazu – wszystko. Ale o ile nie 

zabierzesz go do auta na zewnątrz, nie usiądziesz z nim i 

nie pomożesz nauczyć się prowadzić samochodu, teore-

tyczne wyjaśnienia na niewiele się zdadzą. 

Co dzieje się na zajęciach bal wikas? Uczycie sys-

temu wartości i innych rzeczy jako teorię – tak jak teore-

tyczne prowadzenie samochodu. Potem dajesz synowi 

samochód i mówisz: „Idź, weź samochód i sam naucz się 

go prowadzić.” Dlatego zdarzają się wypadki. Musisz 

usiąść u boku syna lub innych dzieci, które chodzą na 

zajęcia bal wikas, i dalej pilnować, by potrafiły zastoso-

wać te wartości w praktyce, podczas ich dorastania i 

początków dorosłości – do czasu, aż zapanują nad swoimi 

umysłami i zmysłami. Tak się nie dzieje. 
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 Ktoś w Atlancie zadał takie samo pytanie: 

„Jak można usprawnić bal wikas?” Wyjaśniłem, że 

bal wikas powinno się kontynuować dalej, aż do 

dorosłości. Jeśli trzymacie dzieci za rękę tylko do 

połowy drogi, ucząc je samej teorii, nie przysłuży 

się to niczemu. Gdy pojawią się praktyczne sytu-

acje w ich życiu, musicie znajdować się u ich boku 

jako ich guru, ich mentorzy, i nadal nimi kierować. 

Tak powinniście postępować, ale niestety tak się 

nie dzieje. 

WIELBICIEL: Czy pokierujesz nami, Swamidźi? 

SWAMI: Tak. Bądźcie z dziećmi w kontakcie. Nie dawajcie im po prostu świadec-

twa i nie kończcie z nimi łączności. Bądźcie nadal z nimi, aby dalej rozwijały się z 

wami. Jest to najważniejsze. 

 
PYTANIE 9: Swami, mam dwa pytania. Pierwsze, mylimy zobowiązania i obowiąz-

ki z pasją osiągania celu. Jak mamy postępować w dążeniach do powodzenia w 

życiu? I drugie pytanie: jak mamy obdarzać kogoś miłością, której on nie może 

odwzajemnić? 

SWAMI: Istnieją trzy cechy ważne w osiąganiu czegokolwiek: czystość, cierpliwość 

i wytrwałość. Oba twoje pytania mają tę samą odpowiedź. Jeśli masz czyste myśli w 

tym, co chcesz osiągnąć, musisz mieć też cierpliwość w oczekiwaniu na skutek; ale 

nie tylko cierpliwość – musisz również włożyć wysiłek. 

Gdy dzisiaj zasiejesz nasienie, nie możesz oczekiwać, że roślina pojawi się już 

jutro, a pojutrze owoce. Rozwój rośliny musi przejść swój naturalny proces. Zbytnia 

niecierpliwość i pośpiech doprowadzi do rozczarowania. Musisz wykonać swoją pra-

cę i czekać na skutki, ale nie ograniczaj swojego wysiłku. Dołóż wszelkich starań, na 

jakie cię stać, i czekaj na rezultaty. Ta zasada stosuje się do związków, biura, pracy i 

wszystkiego innego. Właśnie dlatego Kriszna powiedział: Karmany ewadhikaras te – 

masz prawo tylko do wykonywania pracy. Rób to z pełną czystością i wielką wytrwa-

łością, ale miej też cierpliwość. 

Chcesz kogoś kochać i już w następnej chwili chcesz odwzajemnienia miłości. 

Miłość znaczy cierpliwość; musisz czekać na swój czas. 

 
PYTANIE 10: Swami, moje pytanie dotyczy dzieci w naszym kraju. W ostatnich 

kilku latach w szkołach zdarzyło wiele strzelanin i to się dalej nasila. Czy mógłbyś 

zwrócić uwagę na ten problem w naszym kraju? Czy to jeszcze się pogorszy, zanim 

będzie lepiej? Co w tej sprawie możemy zrobić? 
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SWAMI: Do wszystkich tych problemów prowadzi wyłącznie brak miłości. Dzieci, 

które nie doświadczyły miłości, nie mogą jej dawać innym. Doświadczyły tylko nie-

nawiści; doświadczyły tylko uprzedzeń; doświadczyły tylko stronniczości. Dlatego 

cała ich frustracja wylewa się w tak gwałtowny sposób. 

Tak więc przyczyną tego problemu jest tylko brak miłości. Kto ma obdarzyć ich 

miłością? Muszą to zrobić ich rodzice, nauczyciele. Często bywa tak, że rodzice stają 

się rodzicami, nie wiedząc jak właściwie zadbać o dzieci. Sami mają wiele złych 

nawyków i związków, co wpływa na dzieci. 

Nauczyciele też mają swój w tym udział. Dlatego nauczyciela tradycyjnie uważa 

się za nawet większego od Boga. Jest tak dlatego, że to, czego rodzice nie mogą zro-

bić, czego inni nie mogą zrobić, mogą nauczyciele. Zatem edukacja w szkole wyma-

ga poprawy. Nauczyciele muszą nauczyć się być dobrzy, kochający i bezstronni. 

O ile tak się nie stanie, te wydarzenia nie skończą się, gdyż takie akty przemocy 

będą przychodzić z nienawiści w sercu kogoś innego. Nienawiść kiedyś wybuchnie 

z powodu złości na kogoś innego i ten łańcuch wydarzeń nie zostanie przerwany. 

Tylko miłość może go przerwać. Ktoś gdzieś musi pokochać te dzieci dostatecznie 

głęboko, aby one uświadomiły sobie swoją wartość i nie chciały brać odwetu lub 

wyrażać swojej frustracji w drastyczny sposób. Jest to rola społeczeństwa, a szcze-

gólnie nauczyciela, którą musi wypełnić w stosunku do tych małych dzieci. 

Jeśli dobrzy nauczyciele będą się spotykać i powoli zaczną stosować to w prak-

tyce, znacząca zmiana w społeczeństwie może nie nastąpić w ciągu kilku dni, ale 

stanie się to w ciągu kilku lat. Od tego musi się to zacząć. Jest to wyraz gniewu. Jeśli

ALL YOU NEED IS LOVE   ALL YOU NEED IS LOVE    ALL YOU NEED IS LOVE   ALL YOU NEED IS LOVE  
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dziecko widzi tylko nienawiść, będzie wyrażało tylko nienawiść. Tak właśnie się 

dzieje. Gdy dziecko zawsze jest obdarzane miłością, będzie umiało tylko kochać 

innych. Złych dzieci nie ma – są tylko źli rodzice i nauczyciele. Z tego powody dzieci 

źle się zachowują. Właśnie dlatego będziemy tutaj mieli program dla rodziców i pro-

gram dla nauczycieli. 

 
PYTANIE 10: Swami, wielu młodych dorosłych przychodzi do mnie z problemami 

w swoich związkach w następnych etapach życia, w małżeństwie i z tym, co stanowi 

„związek Sai.” Wielu z nich gubi się lub opuszcza nas czy centra Sai i ma problemy z 

życiem w społeczeństwie. Próbujemy im pomóc, ale my też jesteśmy przeciwni 

wszystkiemu temu, co oni widzą i doświadczają na co dzień. Jak mamy im pomóc i 

dać lepszą szansę na udane małżeństwo i rodzinę? Czy moglibyśmy mieć program, 

który pomógłby im przygotować się, zanim podejmą te kroki, aby nie czuli się tak 

zagubieni w dzisiejszym społeczeństwie, a szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczo-

nych? 

SWAMI: Kochanie i 

pragnienie miłości są 

najbardziej naturalnymi 

skłonnościami każdej 

istoty. Nawet zwierzęta 

chcą być kochane i chcą 

kochać. Jest więc natu-

ralne, że ludzie, młodzi i 

starzy, chcą kochać z 

wzajemnością.  

Nie ma nic złego w tym, że dzieci, młodzi ludzie i każdy inny tego pragnie. Jed-

nak musicie uczyć wszystkich o cechach trwałej miłości. Miłość żyje z dawania i 

przebaczania. Jeśli miłość, którą chcą darzyć innych i otrzymywać od innych, ma te 

dwa składniki – pragnienia dawania i przebaczanie – wtedy związki są stabilne. 

Miłość znika, gdy chcecie otrzymywać więcej niż dajecie i gdy nie chcecie 

przebaczać. Wtedy też na scenę wkracza prawo. Każdy wówczas mówi o prawach: 

„Nie zrobiłeś bądź zrobiłaś tego zgodnie ze swoim obowiązkiem, więc nie zasługu-

jesz na to, aby być moim mężem lub żoną, albo dzieckiem czy kimkolwiek innym.” 

Uczcie więc ich, że trwała jest tylko prawdziwa miłość i związek oparty o praw-

dziwą miłość, której cechami są dawanie i przebaczanie. Będą pojawiać się błędy, 

będą trudności, ale musicie nauczyć się przebaczać, wtedy związek może sam się 

podtrzymywać. Ale jeśli zaczynacie się złościć, nienawidzić, mścić, wtedy w ogóle 

nie jest to miłość – taki związek nie przetrwa. 
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Zatem mówcie im, że jest to dobre – powinni być kochani i powinni kochać 

innych, ale niech wiedzą, że pozostanie na zawsze tylko miłość, w której jest dawanie 

i wybaczanie. Wszystkie inne zgasną. Pomyślcie, czy to, co mówię, nie jest w 100% 

prawdziwe. Gdy chcecie dawać więcej niż dostajecie, miłość trwa. We wszystkich 

innych sytuacjach ona zanika. Musicie uczyć tego młodsze pokolenia. 

 
PYTANIE 11: Przychodzimy i stowarzyszamy się z centrami Sai, uczymy się o war-

tościach, w dobrej wierze na ile możemy próbujemy stosować je w praktyce, ale 

potem spotykamy się z wyzwaniami. Wyzwania są OK, ale chociaż ciągle modlimy 

się do Swamiego, wyzwania te nie ustępują. Rozumiemy, że łaska Swamiego zawsze 

jest obecna, ale czasami wydaje się, że zabiera się nam grunt spod stóp! Chociaż 

nasza wiara jest silna, niekiedy zastanawiamy się: „O, mój Boże! Czy moja karma 

jest aż tak zła? Czy bagaż z przeszłości jest aż tak ciężki?” Potem, patrząc na 

Swamiego, myślimy: „Swami jest Panem Panów!” i dzięki Jego książkom wiemy, że 

karmę można spalić i pójść dalej. Chciałabym wiedzieć, czy pojawianie się tak inten-

sywnych wyzwań świadczy o czymś złym. A może jest jakiś problem z naszym od-

daniem? 

SWAMI: Zawsze mówię: „Życie jest wyzwaniem – podejmij je!” Nie uciekaj od 

niego. 

Kiedy wyzwania rosną? Gdy pokonałaś poprzednie wyzwanie, przychodzi 

nowe. To wzmacnia cię, jako osobę.  

Rozważ dziecko uczące się w szkole podstawowej. Gdy kończy tę szkołę, musi 

podjąć większe wyzwanie szkoły średniej. Po szkole średniej musi podjąć jeszcze 

większe wyzwanie uniwersytetu. Jeśli będzie narzekał: „Och, na uniwersytecie jest 

trudniej niż w szkole średniej!” lub „W szkole średniej jest trudniej niż w szkole pod-

stawowej!,” to nigdy nie ukończy dalszej nauki. 
 

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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Podobnie wyzwania przychodzą w życiu, gdyż życie już takie jest. Samo życie 

jest wyzwaniem – taka jest jego natura. Dlatego przede wszystkim bądź gotowa na 

wyzwania. Tak! Akceptuj to, że życie jest wyzwaniem i że będą przychodzić wszel-

kiego rodzaju wyzwania. 

Następne pytanie: jak sobie z tym radzić? Pokonuj wyzwania z głęboką wiarą i 

wielkim poddaniem. Wiara i poddanie są kluczami do pokonywania wszystkich 

wyzwań życia. Bądź przekonana, że: 

„Bóg wie, co robi, i robi to, co jest dla mnie najlepsze. Nie może być nic lepsze-

go od tego. Już zrobił, co mógł zrobić, aby to wyzwanie było tylko tak wielkie, bym 

mogła je pokonać. To cierpienie jest tylko takie, że mogę je znieść. Ta trudność jest 

tylko taka, że jestem w stanie sobie z nią poradzić. On to wie i dlatego daje mi tylko 

tyle. Dlatego cieszę się i mogę więcej o Nim pamiętać!” 

W pomyślnych czasach jest skłonność do zapominania o Bogu, a w trudnych 

ciągle się o Nim pamięta. Zauważcie jaka to korzyść! Ona mówi: „Jestem tutaj. 

Pamiętam wszystko, ale gdy idę do domu, zapominam!” Nigdy nie zapomnisz o 

Bogu, prawda? Ponieważ gdy wrócisz do domu, będzie na ciebie czekało wyzwanie! 

(Śmiech) 

Draupadi musiała radzić sobie z wieloma wyzwaniami, podobnie jak Kunti. Ale 

zawsze, gdy Kriszna pytał: „Co byś chciała?,” one odpowiadały: „Daj mi więcej 

wyzwań.” Dlaczego? „Ponieważ wtedy szczerze pamiętam o Tobie; wtedy pamiętam 

o Tobie z głębi serca.” Tak powiedziała Kunti. Inni tego nie powiedzą. Ale zauważcie 

jak jest to święte! Sarwada sarwa kaleszu sarwatra hari ćintanam – cały czas, we 

wszystkich sytuacjach i wszystkich miejscach myśl o Bogu.  

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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Przyjmuj wyzwania z uśmiechem! Bądź dla innych przykładem siły, wiary i 

poddania. Ludzie powinni mówić: „Popatrzcie na tę kobietę! Mimo tak wielu trudno-

ści, wyzwań, przeciwności ona jest stale uśmiechnięta, stale spokojna, stale myśli o 

Bogu i dziękuje Mu.” Takim przykładem powinnaś być i taki wkład czynić do społe-

czeństwa. Myśl w ten sposób. 

Najlepiej myśleć: „Nic złego ze mną nie jest.” Jak powiedziałem, nikt nie jest 

zły lub dobry. Sytuacje i okoliczności sprawiają, że masz skłonność zachowywać się 

w określony sposób i potem doświadczasz skutków w określony sposób. Nie myśl, że 

jesteś zła lub że masz trudności, ponieważ w przeszłości byłaś wielką grzesznicą. Tak 

nie myśl! Przeszłość to przeszłość. Dzisiaj w danej sytuacji rób to, co możesz. 

Możesz pokazać, jak z wiarą i poddaniem można z uśmiechem pokonywać przeszko-

dy i odnosić sukcesy, zwycięstwa i być gotowym bez strachu podejmować następne 

wyzwania. W obecnych czasach możesz być przykładem dla każdego. Myśl więc w 

ten sposób. Nie myśl o przeszłości. Wielu ludzi rozmyśla o przeszłości, sprawiając, 

że także czas teraźniejszy staje się nieszczęśliwy! Nie bądź taka. 

 
PYTANIE 12: Skoro nad ciałem panują zmysły, nad zmysłami – umysł, nad umy-

słem – intelekt, który jest Twoją śakti (mocą), a nad intelektem panuje atma, która 

jest sukszma swarupą (ciałem subtelnym) czyli Paramatmą (boskością), dlaczego nie 

możemy używać naszego intelektu w celu pozbycia się wszystkich iććh (od: iććha –

pragnienie), których źródłem są ciało i zmysły. Dlaczego nie możemy rozproszyć na-

szej karmy i dlaczego stale znajdujemy się w stanie tamasu (ignorancji i ciemności)? 

RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE      RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE  
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Dlaczego, mimo że wszędzie wokół siebie mamy Twoje światło nie możemy 

pozbyć się tego tamasu obecnego na całym świecie? 

SWAMI: To, o czym mówisz, nie dotyczy panowania. 

Indrijani paranjahur indrijebhjah param manah  

manasas tu para buddhir jo buddheh paratas tu sah. 

(Ponad materią leżą zmysły, zmysły przewyższa umysł,  

nad umysłem znajduje się intelekt, a nad intelektem – atma.) 

Tak to brzmi. Nie chodzi o to, że każda z tych rzeczy panuje nad inną. Każda 

działa niezależnie. Ale przez oczyszczanie swego intelektu, stowarzyszanie się z wła-

ściwymi ludźmi można we właściwy sposób utrzymywać się w czystości. Wybór 

pozostawiono człowiekowi. Jest to prawdziwe znaczenie wolnej woli. Bóg dał ludziom, 

ich umysłom niewielki wybór – mogą użyć umysłu do podejmowania wyborów. 

Tylko umysł poddany Bogu nie ma wyboru. Gdy podda się, staje się jednym z 

Bogiem i nie pozostaje mu już żaden wybór. Poddanie jest jak zwrócenie mocy Bogu. 

Tak więc zdolność wyboru tkwi w tobie. Gdy źle go użyjesz, będziesz cierpiał; gdy 

użyjesz dobrze, odniesiesz korzyść. 

Mana ewa manuszjanam karanam bandhamokszajoh – tylko umysł jest przy-

czyną zniewolenia i wyzwolenia człowieka. Ten wybór otrzymał wyłącznie człowiek. 

Bóg przejmuje wolę człowieka tylko wtedy, gdy człowiek Mu ją podda. Jedynie wte-

dy atma panuje nad intelektem, intelekt – nad umysłem, a umysł – nad zmysłami. 

Do tego czasu masz swój umysł do dys-

pozycji i Bóg nie wtrąca się. Umysł możesz 

całkowicie poddać Bogu tylko wtedy, gdy 

chcesz, aby Bóg w pełni nad tobą panował. 

Wtedy wszystko, co myślisz, mówisz i robisz, 

jest boskie. Ale najpierw musisz umysł poddać 

Bogu. 

WIELBICIEL: Zatem poddanie Wszechmoc-

nemu jest podstawą wszystkich osiągnięć? 

SWAMI: Jak najbardziej! Gdy poddajesz się 

Bogu, stajesz się Bogiem. Rzeka, która podda-

je się oceanowi, staje się oceanem. 

WIELBICIEL: Bardzo Ci dziękuję. 

SWAMI: OK, na tym dzisiaj skończymy. 

(Do organizatorów) Czy zamówiliście już 

namiot na przyszły rok? (Śmiech) Czy jednak
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coś zbudujecie? Postarajcie się wznieść ten budynek. Digvijayowi powiedziałem: 

„Nie jesteś Digwidźaj (Darzący zwycięstwem; sanskryt: diś+widźaja) – jesteś 

Dig-widźaj (Zwycięski kopacz; ang. dig – kopać). (Śmiech) Kop dotąd, aż będziesz 

Widźaj – aż ci się powiedzie! Czy myślisz, że woda pojawi się, jeśli wykopiesz tylko 

trochę? Nie pojawi się. Kop dotąd, aż dotrzesz do wody. Tak samo, nie dokładaj tro-

chę wysiłku, po czym przestaniesz i powiesz: ‘To się dokona.’ Nie dokona się. Mu-

sisz ciągle wkładać wysiłek, aż się dokona.” 

Budujemy szpital w ciągu roku, koledże w ciągu roku. W Ameryce w ciągu roku 

nie zbudowaliście jednego małego centrum. (Śmiech) Nie jest to dobry przykład. Mu-

sicie się przyłożyć, włożyć niezbędny wysiłek. Wiem, że problemem są zezwolenia. 

Jest to obszar zalesiony. Wszystko, co tu budujecie, musi spełniać wiele środowi-

skowych norm. Jest to właściwe. Powinniśmy przestrzegać wszystkich reguł, ale ja 

wiem, że jest to możliwe. Zbudujmy to centrum z salą spotkań, małym miejscem na 

stołówkę i kuchnię dla wielbicieli oraz z toaletami. Na piętrze niech będą małe biura, 

pokój Swamiego i pokój gościnny. Jeśli do następnego roku będziemy to mieli, to 

wystarczy. Reszta – więcej mieszkań, sal i innych pomieszczeń – będzie przybywała 

w kolejnych latach. Zacznijmy od tego. (Oklaski) 

 

PODDAJ SIĘ BOGU    PODDAJ SIĘ BOGU    PODDAJ SIĘ BOGU    PODDAJ SIĘ BOGU    PODDAJ SIĘ BOGU  

 

 

 

PODDAJ SIĘ BOGU     

 



 

 

SAN JOSE, KALIFORNIA 
25 czerwca 2018 

Dzień młodzieży Regionu 4 
 

 

Młodzież Sai, głównie z San Francisco Bay Area (rejonu zatoki San Francisco), 

ale także z innych krajów i Południowej Ameryki, zjechała się 25 czerwca, aby 

uczestniczyć w dwóch akcjach służebnych, zadzierzgnąć więzi i wziąć udział w 

warsztatach. Tego dnia młodzież zorganizowała też ekspozycję w stoiskach oraz spo-

tkanie korporacyjne. 

Rano w San Jose City College zorganizowano punkt krwiodawstwa. 

Po południu tuziny młodych ludzi i wielbicieli uczestniczyły w przygotowywa-

niu 500 zestawów higienicznych składających się z szamponu, mydła, szczoteczki i 

pasty do zębów, przylepnych bandaży, kremu nawilżającego i balsamu do warg. 

Między zajęciami porannymi i popołudniowymi młodzież i wielbiciele aktywnie 

uczestniczyli w warsztatach na temat pomagania sobie nawzajem – Młodzież dla 

młodzieży: fizycznie, mentalnie i duchowo. 

 

RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE      RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE  
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TEMATYKA WARSZTATÓW 

Młodzież dla młodzieży fizycznie: 

• Działalność służebna 

• Dzielenie się młodzieży doświadczeniami  zawiązywanie więzi 

• Program mentoringu – stawanie we wzajemnej obronie  budowa zaufania 

• Szerzenie wiedzy, warsztaty w szkołach obozy 

Młodzież dla młodzieży umysłowo: 

• Uczenie anty-dyskryminacji i współczucia w młodym wieku 

• Zakładanie i używanie młodzieżowych telefonów zaufania  grupy online / 

grupy wsparcia, w których można anonimowo dzielić się problemami 

• Zachęcanie do informatycznego odtruwania – wyłączania na jakiś czas 
wszystkich urządzeń elektronicznych i rozmawianie ze sobą, zapoznawanie się 

• Prowadzenie grup medytacji 

Młodzież dla młodzieży duchowo: 

• Prawdziwe i trwałe szczęście przychodzi z urzeczywistnieniem jaźni – 
odkrywanie, kim naprawdę jesteśmy 

• Uznawanie jaźni w innych młodych ludziach(traktowanie problemów innych 
jako własnych) stopniowo prowadzi do samorealizacji 

• Służąc innym, służymy sobie; dając możliwie najwięcej, otrzymujemy 
najwięcej  

IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST 
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Zakończenie: 

„Młodzież dla młodzieży” to w istocie „Ty (Swami) dla Ciebie (Swamiego),” gdyż 

pomagamy tylko jaźni w tych ciałach i w innych ciałach, którym służymy. 

Popołudniowa ekspozycja Sai przedstawiała ogólnonarodowe projekty Sai. Wśród 

nich były: Sai Ashraya, One World One Sai, Love with Service Radio, Love and Peace 

Newsletter, Sai Global Mission, Centre for Human Development i PeopleShores. 

IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  
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Po południu odbyło się spotkanie korporacyjne z tuzinem organizacji rządo-

wych, socjalnych i korporacyjnych oraz z wielbicielami Sai. Uczestnicy w swoich 

wystąpieniach skupiali się na współpracy w celu eliminowania bezdomności i pro-

mowania programów takich jak Dzieci pomagają dzieciom i Z ulicy do stabilności. 
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Wyjątki z wystąpień Isaac Tigrett 

Dziwne i zarazem cudowne jest urodzić się w ludzkim ciele na tej planecie. Gdy 

rodzice was wychowali, zrzuciliście to jarzmo i staliście się od nich wolni. Doszliście 

do wieku 17, 18 lub 19 lat i staliście się bardzo mocarni – świat należy do was! Jeste-

ście nieustraszeni i macie wiele cudownych idei. Odkrywacie to, w co wierzycie, a w 

co nie wierzycie. Wyruszacie w podróż po świecie i docieracie wszędzie. Jest to bar-

dzo ekscytujące – jesteście jak gąbka; jesteście bardzo idealistyczni. 

Potem dochodzicie do wieku 23-24 lat, musicie zarabiać, więc idziecie do pracy. 

Znajdowaliście się w tak wspaniałym stanie i nagle pracujecie dla przedsiębiorstwa, 

które ma szereg reguł. Reguły te zaczynają się od góry i niczym po piramidzie sięgają 

dołów – nie możecie robić tego, nie wolno wam robić tamtego. Jeśli chcecie odnieść 

sukces, musicie przyjąć system wartości tego przedsiębiorstwa. Dzisiaj w większości 

firm na świecie zysk i wyprzedzanie innych są najważniejsze – nie liczy się nic inne-

go. I zrobicie wszystko, aby móc spłacać kredyt hipoteczny, który teraz macie, 

utrzymać żonę i samochód. Zaczynacie podpisywać umowa za umową. Zrobicie 

wszystko, aby podtrzymać swój styl życia – będziecie oszukiwać, kłamać, kraść, a 

nawet mordować, jeśli będzie to konieczne dla utrzymania dotychczasowego stylu 

życia. Zeszliście ze stanu tego niesamowitego, potężnego idealizmu do niskiego, peł-

nego strachu i niepewności poczucia bycia bez znaczenia. 

Mam tylko jedno do powiedzenia: nie macie pojęcia, jak ważni jesteście! Jeste-

ście boskimi istotami, nieśmiertelnymi – i wszystkich was łączy ta więź boskości. 

Wszystko, co robicie, wpływa na całość. 
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Wy wszyscy macie szczęście i błogosławień-

stwo, gdyż macie w sobie, po pierwsze, miłość do 

drogiego Swamiego i, co jest równie ważne, szczere 

pragnienie zrobienia tego, co Swami chce. Dla mło-

dego chłopca lub dziewczyny nie ma większego bło-

gosławieństwa w życiu niż posiadanie tych dwóch 

cech. Myślcie o tym i uczyńcie z tego mantrę i motto 

swojego codziennego życia. 

Jako beneficjent, stając się dobroczyńcą, dajecie 

największy prezent. Nie należy być sadystycznym 

czy odpychającym z powodu tego, jak was życie po-

traktowało, ale przyjmować życie z otwartą przyłbicą 

i mówić sobie, że okrucieństwo można zwalczać tyl-

ko miłością, niesprawiedliwość – sprawiedliwością. 

Należy baczyć, by nie czynić nikomu tego, co nam 

jest niemiłe. 

 „Życie jest wielkim nauczycielem” – mówi Swami. Pierwszym obowiązkiem 

młodzieży Sai jest rozpoznanie w otoczeniu potrzeb, problemów, cierpienia. Do tego 

Swami już nas skierował, wystawiając nas na problem bezdomności. 

Rozpoznanie prowadzi do zdolności do artykulacji – przez mówienie, technikę 

informatyczną, przez rozpowszechnianie jednym kliknięciem na komputerze. Może-

my w ten sposób poruszyć ludzi do odniesienia się do wskazanych problemów i łą-

czyć ich w różnych zakątkach świata. 

Ostatecznym sprawdzianem młodzieży jest czyn. Mówcie to, co chcecie powie-

dzieć, jeśli rzeczywiście w to wierzycie. Jest to cechą młodzieży Sai. 

Macie oto największą okazję wywołać trwały wpływ na świat. Skorzystajcie z 

niej. 

RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE      RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE  
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Śri B.N. Narasimha Murthy 

Widziałem wielu młodych ludzi, a nawet starszych, 

którzy wykonują dużo pracy służebnej w misji Swamie-

go. Służba jest dobra, ale powinniśmy jednocześnie pro-

wadzić jakąś osobistą sadhanę (praktykę duchową). 

Przeznaczenie części naszego dnia na regularną duchową 

praktykę jest bardzo ważne. Jedną z cennych nauk, jaką 

Swami dał światu, jest: sewa bez sadhany staje się znie-

woleniem, a sadhana bez sewy – ciężarem. 

Widziałem wielu ludzi, szczególnie młodzież, cały 

czas prowadzących służbę, ale bez samodyscypliny – ich 

własne, osobiste życie jest niezorganizowane. Dlatego 

ważne jest, abyśmy każdego dnia przeznaczyli po kilka 

godzin na osobistą sadhanę w oparciu o następujące 

zasady: 

1. Wcześnie do łóżka, wczesne wstawanie. W swoim życiu Swami zawsze 

wstawał rano między godz. 4 a 4:30 i kładł się spać około 8 lub 8:30 wieczorem. 

Wskazywał też, że wszystkie zwierzęta i stworzenia także przestrzegają tej reguły. 

Powinniśmy zatem wstawać przed wschodem słońca. 

2. Proste życie i wzniosłe myślenie. Musimy redukować pragnienia i dla innych 

wykorzystywać dostępne środki – jedzenie, pieniądze, energię i czas. Jest to prak-

tyczne zastosowanie ograniczania pragnień. 

3. Samodyscyplina. Obejmuje praktykowanie samokontroli i ograniczeń. 

Bez przestrzegania tych trzech zasad nie możemy mieć duchowych postępów; 

nie będziemy mogli kroczyć ścieżką Swamiego. 

Dlatego musimy bardzo poważnie podejść do nauk Swamiego i w naszym życiu 

przestrzegać podstawowej dyscypliny. Wtedy służba, jaką prowadzimy, bez wątpie-

nia pomoże czynić postępy i dojść do Swamiego. Wszyscy chcemy być Swamiemu 

drodzy, a nasze prowadzenie sadhany i sewy na pewno zostanie nagrodzone. 

IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST 
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Boski dyskurs 
Utsaham sahasam dhajrjam buddhi śakti parakramah, 

szadete jatra tiszthanti tatra dewa sahajakrit. 

 (Entuzjazm, śmiałość, odwaga, inteligencja, siła i męstwo 

 – gdzie jest te sześć cech, tam boskość niesie pomoc.) 

 
Drogie ucieleśnienia boskiej miłości! 

Nasze święte pisma mówią: Matri dewo bhawa, pitri dewo bhawa, aćarja dewo 

bhawa – czcij matkę, ojca i nauczyciela jak Boga. 

Zrozumieć, że matka jest Bogiem, jest łatwo, ponieważ nosi was w łonie przez 

dziewięć miesięcy i przechodzi przez wszelkiego rodzaju trudności. Niemniej rodzi 

was z wielką miłością i radością, a potem dba o was, kiedy wy nie możecie zadbać o 

siebie. Do końca waszego życia ona życzy wam tylko dobra. Cechy współczucia, 

poświęcenia i miłości są cechami boskimi, a ponieważ matka je ucieleśnia, określono 

ją jako Boga. 

Podobnie jest z ojcem, który odsuwa własne potrzeby i pragnienia na bok i speł-

nia życzenia i potrzeby dzieci. Wiele poświęca dla rodziny – ciężko pracuje i robi 

wszystko w ramach swoich możliwości, a nawet wykraczając poza nie, aby zaspoko-

ić potrzeby swojej rodziny i dzieci. Ponieważ ojciec ucieleśnia poświęcenie i służe-

nie, które są boskimi cechami, jest też zrównywany z Bogiem. 

Nie wystarczy tylko, że ma się ludzkie ciało. Nie wystarczy, że jest się karmio-

ny, ubierany, otrzymuje się schronienie i opiekę. Bardzo ważne jest rozwijanie się 

jako ludzka istota – rozwijanie cech, które są boskie. To dzieje się w towarzystwie 

dobrego nauczyciela, guru, przewodnika. On przyjmuje was pod swoje skrzydła i 

prowadzi na każdym kroku, przybliżając do urzeczywistnienia, które jest celem 

życia. Guru zawsze chętnie poświęca się dla swoich uczniów. Zawsze myśli o ich 

pomyślności, szczęściu i powodzeniu. Ponieważ nauczyciel ucieleśnia cechy bezinte-

resowności, miłości i przewodnictwa, które są cechami boskimi, jest także zrówny-

wany z Bogiem. 
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Dlaczego ciągle to powtarzam? Ponieważ w dzisiejszym społeczeństwie widzę 

młodych ludzi, którzy nie szanują swoich rodziców, nie zważają na nauczycieli i 

wcale nie słuchają swojego guru. Mają taką obsesję na swoim punkcie, że ich życie 

obraca się tylko wokół ich wygód, upodobań i awersji. Jest bardzo egocentryczne – 

stale myślą o sobie. Dlatego też nie rozwijają boskich cech poświęcenia, współczucia 

i służby. Pozostają jako zwierzęta, gdyż myślą tylko o sobie. 

W społeczeństwie takim jak amerykańskie był czas, kiedy rodzice byli szano-

wani, kiedy rodzicielskie słowo porady było traktowane przez dzieci jak polecenie. 

Nauczyciele zajmowali bardzo wysoką pozycję w społeczności. Uczniowie oddawali 

im cześć i uwielbiali ich. 

Niestety! Społeczeństwo doszło do takiego stanu, że rodzice są opuszczani, 

młodsze pokolenie się nimi nie opiekuje, że nauczyciele nie cieszą się szacunkiem, na 

jaki zasługują, że uczniowie stali się nie do opisania aroganccy. Jest to powód upadku 

społeczeństwa. Gdy młodsze pokolenie zapomina o szacunku dla starszych, gdy dzie-

ci zapominają o opiece i darzeniu miłością rodziców, gdy uczniowie nie zważają na 

rady nauczycieli, społeczeństwo z pewnością ulegnie destrukcji. 

Kiedy widzę działalność, jaką wszyscy podejmujecie, moje serce napełnia 

radość. W ramach swoich możliwości, z siłą, entuzjazmem, odwagą i przekonaniem, 

jakie macie, podjęliście się realizacji wielu projektów nastawionych na transformację 

w społeczeństwie, w sposobie myślenia, mówienia i działania młodzieży. Weźcie, 

proszę, ode mnie tę małą radę: uczcie dzieci szacunku i wdzięczności dla ich matek, 

ojców i nauczycieli. Niech nie staną się egocentryczni i nie martwią się tylko o to, co 

mogą dostać, lecz zamiast tego niech myślą o tym, co mogą dać. Niech szanują star-

szych; niech słuchają ich rad i nie traktują ich jako ciężar, gdy się zestarzeją. Jeśli nie 

będziecie mieli błogosławieństw swoich rodziców, nauczycieli i starszych, w

IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  
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życiu nie możecie liczyć na sukces ani na szczęście. Oni zrobili dla was tak wiele od 

samego urodzenia, a nawet przed urodzeniem, gdy byliście jeszcze w łonie, aż do 

osiągnięcia obecnego wieku, kiedy staliście się samodzielni. Staliście się zarobkują-

cym członkiem społeczeństwa i możecie zadbać o siebie, mieć szacunek i godność 

oraz swoje miejsce w społeczeństwie. Wszystko to było możliwe dzięki poświęce-

niom matki, ojca i nauczyciela. 

Zatem, proszę, postarajcie się stworzyć u młodzieży tę świadomość i takie 

rozumienie – tego, jak powinna okazywać wdzięczność, szacunek, miłość i troskę o 

swoje matki, ojców i nauczycieli. Z ich błogosławieństwem wiele można osiągnąć. W 

obecności dobrych życzeń tych starszych osób młodzi mogą bardzo dobrze prospe-

rować jak również cieszyć się szczęściem. Dodawajcie ten aspekt do swoich progra-

mów zjazdów młodzieży, konferencji i spotkań młodzieży. 

Jak mówiłem wam wcześniej, będziemy robić to, co już zaczęliśmy. Ten projekt 

Sai Ashraya (Schronienie Sai) zacznijcie od dziesięciorga dzieci w tym samym miej-

scu – jeśli macie zezwolenie. Utrzymujcie je głównie jako nocne schronienie. Wpro-

wadźcie swoje reguły i zasady i dopilnujcie, aby nikt ich nie przekraczał i nie 

sprawiał innym mieszkańcom kłopotu. Bardzo ostrożnie wybierzcie dzieci. Miejcie 

dwóch kierowników, surowych jak Narasimha Murthy – wielkich i wysokich. 

(Śmiech) Dzieci te będą fizycznie pełne szacunku w obecności takiego kierownika. 

Musicie takiego mieć. 

Zacznijcie od dwóch chłopców, aby na początek nauczyć się jak sobie z nimi 

radzić. Z dziewczętami jest łatwiej, ale chłopcy są trudniejsi. (Śmiech) Zacznijcie 

więc od nich. Uczcie się przez sześć miesięcy. Prowadźcie to miejsce z dziesięcior-

giem dzieci. Po sześciu miesiącach zdecydujemy, czy zwiększyć tę liczbę o kolejne 

dziesięć. Otwórzcie oddzielną sekcję dla kobiet i dziewcząt. 

Jest to jedna część sewy, jaką musicie prowadzić. Przyszedł na to czas i stop-

niowo, jak wspominałem, musicie rozwijać ten projekt. Zacznijcie od dziesięciorga,

IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST 
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potem dodacie dziesięcioro dalszych, a jeszcze później będziecie musieli otworzyć 

drugi ośrodek gdzie indziej. W ten sposób możecie zanieść to centrum do wielu 

miejsc. Nie musicie robić wszystkiego tutaj w jednym miejscu. Łatwiej będzie w ten 

sposób. Tak więc, jak oni mówili, to samo będzie w Nowym Jorku i, jak mówią, zro-

bią to samo nawet w Brazylii. 

Bardzo szczęśliwy. Nie myślcie o tym, ile dzieci ratujecie. Myślcie o każdym 

dziecku, które ratujecie. Ważna jest nie ilość, ale jakość waszej pracy. Dziecko, które 

przychodzi bez właściwego prowadzenia i właściwej opieki, znajduje się w bardzo 

nieszczęsnym stanie. Co byście myśleli, gdybyście byli taką osobą? Jak byście się 

czuli? Jakie mielibyście oczekiwania? To powinno być waszą motywacją w pomaga-

niu ludziom. Jedno dziecko, które skorzysta z tego programu i nabierze wdzięczności, 

odejdzie i pomoże dziesięciorgu innym. W ten sposób, gdy dziecko będzie zdolne 

podjąć pracę zarobkową, zarobić na przyzwoite życie i wiązać koniec z końcem, 

będzie mogło samo zadbać o siebie. Wtedy przeniesiemy je tam, gdzie chce, a na je-

go miejsce przyjmiemy inne dziecko. Tak będzie to kontynuowane. 

Jak mówiłem, one potrzebują przede wszystkim miłości, potrzebują szczerej tro-

ski o ich pomyślność. Gdy zrozumieją, że nie oczekujecie od nich niczego w zamian, 

poza tym, że będą miały dobre życie, że dobrze będą się prowadzić i będą też poma-

gać innym, wtedy one nikogo nie skrzywdzą. To ich bardzo dotknie, gdyż nikt dotąd 

niczego podobnego dla nich nie zrobił. Tak postąpimy. 

Rozdzielcie się na dwie grupy, pójdźcie do koledżów, szkół średnich i prowadź-

cie małe warsztaty dla młodzieży. Nie musicie wspominać o niczym duchowym, ale 

mówcie o rzeczach podstawowych – takich jak szacunek, współczucie, troska o bliź-

niego, opieka nad ludźmi starszymi i ubogimi. Prowadźcie trochę takiej służby co 

miesiąc – warsztaty służebne. To powinniście robić. Powinniście pójść do wielu 

szkół i koledżów i prowadzić te warsztaty, mówiąc: „Takie rzeczy robimy. Każdy z 

was może przyjść w tę niedzielę i razem pójdziemy, aby bezdomnym rozdawać 

RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE      RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE  
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pożywienie,” albo „Pójdziemy do domu 

starców, będziemy tam rozmawiać z 

wiekowymi ludźmi i siedzieć z nimi przez 

dwie lub trzy godziny,” albo „Będziemy 

razem coś robić, aby uczyć się od siebie 

nawzajem,” albo „Bedziemy mieli prog-

ram, podczas którego uczcimy rodziców i 

nauczycieli.” W ten sposób trzeba mło-

dzieży wpajać właściwą kulturę. 

Bezdomność jest jednym problemem. Oni nic nie mają. Zapewnimy im wszyst-

ko niezbędne. Ale co z innymi dziećmi i młodzieżą? Oni tracą samą tę kulturę. Musi-

cie na to też zwrócić uwagę. Bardzo dobrze spisaliście się, przygotowując te 

prezentacje, wideo, postery i inne rzeczy. Możecie je wszystkie zanieść do szkół i 

prowadzić swoje młodzieżowe warsztaty. Tutaj w amerykańskich szkołach nie uczą 

tych rzeczy. Nie przewiduje się, aby oni tego nauczali. Mają uczyć tylko określonych 

przedmiotów i odsyłać dzieci do domu. Ktoś musi to zrobić. Jeśli znajdziecie podob-

nie myślącą młodzież i nauczycieli, zbierzcie ich razem. Stwórzcie z nich grupę i 

pomóżcie im pomagać innym. Zacznijcie oddzielną działalność tego rodzaju, w której 

możecie przywracać szacunek, współczucie i troskę. Nie pociągnie to za sobą żad-

nych kosztów – nie wymaga osobnego budynku. Nie musicie robić niczego wielkie-

go. Po prostu spotykajcie się z nimi, rozmawiajcie i włączajcie ich małe działania. 

Wiele amerykańskich dzieci kupuje różne rzeczy i zaczyna je gromadzić. Nie-

które mają pięć szczoteczek do zębów, dwadzieścia par butów lub pięćdziesiąt par 

odzieży. Po prostu kolekcjonują je, nie wiedząc po co. Pytajcie ich: „Po co ci to 

wszystko? Pozbądź się jakiejś części tego. Zbierzmy te rzeczy i rozdajmy tym, którzy 

ich potrzebują.” To zmieni dzieci; zmieni rodziców. Prowadźcie tego rodzaju pro-

gramy rozdawania – kochanie i rozdawanie. Najpierw wy sami kochajcie i rozdawaj-

cie innym. Wy zacznijcie! 

(Odnosząc się do Śri Sumeeta Tappoo) Kazałem Fidżi tu siedzieć, gdyż powie-

działem im: „Wy, młodzież, zbierzcie się i zróbcie coś. Ale nie róbcie po prostu 

małych rzeczy raz kiedyś. To nie zrobi na nikim wrażenia. Musicie wejść głęboko i 

wpływać na młodzież na ich poziomie świadomościowym. Powinni to odczuć 

wewnętrznie.” On wykonał tam mnóstwo pracy. Chciałem, aby podzielił się z wami 

małą częścią tego, co zrobili. Chcieliśmy posłać na Fidżi lekarzy z naszego szpitala. 

Cała tamtejsza młodzież – jego kuzyn jest też tutaj – oni wszyscy zebrali się i powie-

dzieli: „Jako młodzież nie chcemy marnować pieniędzy.” Oni mają zwyczaj picia 

kawy za kawą. Pomyśleli więc: „Nie będziemy pili wielu kaw codziennie, bo jest to 

marnotrawstwo. Jedna filiżanka na dzień wystarczy.” 

Czy wiecie ile kosztuje jedna filiżanka kawy? Cztery dolary! (Śmiech) Za tyle w 

Indiach można wypić wiadro kawy!! (Śmiech) Oni piją jedną kawę za cztery dolary. 

Nie rzecz w tym, że potrzebują ją pić – jest tam po prostu taka moda: „Chodźmy na
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kawę.” Oni jednak postanowili: „Nie będziemy pić 

tak dużo kawy. Ograniczmy nasze pragnienia.” 

Zaoszczędzonymi w ten sposób pieniędzmi zdołali 

pokryć koszty podróży tam i z powrotem wszystkich 

lekarzy, którzy przyjeżdżali na Fidżi. Było to możli-

we dzięki wkładowi wielu ludzi. 

Jeśli rozgłosicie tę myśl, możecie dokonać wielkiej rzeczy. Ograniczanie pragnień 

to także nasza kultura. Jeśli to rozwiniecie, razem możecie zrobić znacznie więcej. 

 Zatem utwórzcie grupy – grupę dziewcząt i grupę chłopców, tak jak chcecie – i 

poślijcie je do szkół, aby prowadziły te małe warsztaty dla dzieci, nastolatków i mło-

dzieży. Gdy powstanie Sai Ashraya, ona zadba o siebie – będzie działać. Resztę czasu 

musicie wykorzystać na wychodzenie na zewnątrz i pomaganie ludziom. 

Gdzie znajdziecie członków do One World One Sai (Jeden świat jeden Sai)? W 

szkołach i koledżach. Nie znajdziecie ich siedząc tutaj. Musicie pójść do nich. 

Powiedzcie im: „OK, mamy program. Czy zechcielibyście prowadzić go w swojej 

społeczności?” Mógłby być to tak prosty program jak zebranie wszystkich rodziców 

na pikniku. Możecie sprawić im wielką radość, organizując dla nich gry, zabawiając 

ich i okazując wdzięczność. Jest to prosty program nie pociągający żadnych kosztów. 

Byłaby to kolejna niedziela, ale spędzona w ten sposób. Wszystkie inne dzieci mogą 

przyprowadzać swoich rodziców i przyłączać się do imprezy. Mogłaby się ona 

odbywać w parku lub na otwartej przestrzeni. Nie musi to być sala taka jak ta. W ten 

sposób myślcie. Dzieci i młodzież mogą sami się zorganizować przy minimalnych 

środkach, więc nie muszą nigdzie chodzić i prosić o pomoc; sami powinni móc to 

zorganizować. Możecie prowadzić te małe warsztaty i programy wszędzie – w Ame-

ryce, Meksyku, Brazylii, Argentynie – wszędzie, skąd przyjechaliście. Idźcie do 

szkół i koledży i prowadźcie te małe warsztaty, bez zbytniego mówienia, ale z jakąś 

ich aktywnością. Mówcie im: „Zbierzmy wszystkich rodziców,” lub „Pójdźmy wszy-

scy do domu późnej starości. Pójdźmy do schroniska. Pójdźmy razem i zróbmy to – 

w dziesięciu, piętnastu czy dwudziestu.” 

Chłopcom w Singapurze powiedziałem: „Idźcie i 

zróbcie to. Idźcie do wiekowych ludzi. Jest wielu, któ-

rzy nie jedzą, gdyż nikt ich nie karmi. Czasem głodują 

przez trzy do czterech dni, gdyż muszą ciągle jeść to 

samo.” Po tym w każdą niedzielę cała młodzież zaczę-

ła pakować i zanosić gorące posiłki do domów senio-

rów w tym mieście, pukając do ich drzwi. Początkowo 

seniorzy byli zaskoczeni. „Dlaczego ci ludzie przycho-

dzą? Czego od nas chcą?” – myśleli. Gdy młodzi 

zaczęli dawać jedzenie, zrozumieli, że ono nie jest dla 

nich tak ważne. W istocie chcieli z kimś rozmawiać.
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Chcieli, by ktoś wysłuchał, co się z nimi dzieje, gdyż nikt nie chciał z nimi rozma-

wiać – są samotni. Ta młodzież zaczęła przebywać z nimi. Ten chłopiec zaczął to 

robić z dziesięcioma innymi – wszyscy byli dziećmi wielbicieli. Dzisiaj jest 300 mło-

dych ludzi z Singapuru, wszyscy ci chłopcy i dziewczęta prowadzą te programy. Oni 

nie są wielbicielami Swamiego. Czasem to wielbiciele bywają trudni! (Śmiech) 

Możecie wziąć te dzieci – one chętnie pójdą. Zabierajcie je do wszystkich takich 

miejsc. Każde z was niech weźmie dziesięciu ludzi i idzie. Po prostu idźcie i spędźcie 

dwie – trzy godziny ze starszymi, w schroniskach, w sierocińcach lub szpitalach. Oni 

bardzo się ucieszą. Gdy doświadczą czystej radości, czystego szczęścia, to ich prze-

mieni. Zostaną wewnętrznie przetransformowani. Gdy tego zasmakują, wszystko 

inne wyda się bez smaku. Gdy doświadczą radości służby, radości pomagania, rado-

ści dawania szczęścia innym, wszystkie inne małostkowe rzeczy, za którymi się 

uganiali, znikną z ich pamięci, gdyż zasmakowali czegoś wyższego. Ktoś musi dać 

im tę szansę. 

Rozpocznijcie ogólnonarodowy program. Gdziekolwiek pójdziecie, zaczynajcie 

od szkoły w waszym sąsiedztwie. Potem idźcie do innego koledżu, Powoli, powoli 

rozszerzajcie to. Ta kultura jest ważna. Wasze promowanie szacunku do starszych 

jest też bardzo ważne. To w waszym społeczeństwie staje się wielkim problemem. 

Nawet w Indiach nowe pokolenie nie przejmuje się swoimi rodzicami, ani szkołami i 

nauczycielami. Robią tylko to, co im się podoba. To też musi się zmienić. 

Co jeszcze? 

(Lider młodzieży, Bobby Patel, spytał Swamiego, czy może pokazać wideo.) 

Ty i twoje wideo, zawsze! (Śmiech) 
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On chce wyświetlić wideo. Jeśli nie zobaczę go, jego posiłek nie zostanie dzisiaj 

strawiony! (Śmiech) 

 (Odnosząc się do Bobby’ego) Czy jest on dobrym liderem?  

MŁODIEŻ: Tak, Swami. 

SWAMI: Ilu z was myśli, że on jest dobrym liderem? (Oklaski) Niektórzy jeszcze się 

zastanawiają. (Śmiech) 

Satjam brujat prijam brujat na brujat satjam aprijam. 

 (Mów prawdę, mów miło, nie mów nieprzyjemnej prawdy.) 

Jest to bardzo ważne dla lidera. Mów prawdę. Nie kłam po to, żeby zadowolić 

innych, ale powiedz prawdę w sposób miły, a nie nieprzyjemny. Dzięki temu przyj-

dzie do ciebie więcej ludzi. 

Liderzy powinni najpierw słuchać, a mówić jako ostatni. Widzicie, ja mówiłem 

na tej konferencji jako ostatni! (Śmiech) Dałem szansę innym i na końcu sam mówię. 

Słucham każdego, a potem mówię tylko to, co jest niezbędne, o czym inni nie mówi-

li. Tigrett mówił o wieku młodzieży i jego znaczeniu oraz o tym, że teraz możecie 

robić to, co chcecie. Sreenivas mówił, jak ważna jest faza, przez którą przechodzicie. 

Narasimha Murthy podał wam przykład w oparciu o swoje życiowe doświadczenie. 

Ja teraz mówię coś o amerykańskim społeczeństwie, któremu czegoś brakuje. Wiem, 

co oni mówili, dlatego nie muszę tego powtarzać. Jeśli jest coś więcej, co mogę 

powiedzieć, wtedy warto, żebym otworzył usta. 

Podobnie lider powinien wysłuchać wszystkich i wtedy, jeśli zachodzi potrzeba, 

otworzyć usta, by mówić. W przeciwnym przypadku powinien na tym poprzestać. 

Jest to też bardzo ważne, gdyż będziecie formować małe grupy z liderami, aby 

chodzić do różnych koledży. Każdy z tych liderów powinien opanować tę sztukę. 

Słuchajcie ludzi; więcej się dowiecie. Gdy pierwsi mówicie, nie dodacie nic nowego, 

ale gdy wysłuchacie, dodacie coś do siebie. Słuchajcie ich. Właśnie dlatego otrzyma-

liście dwoje uszu, a tylko jedne usta – abyście więcej słuchali, a mniej mówili. Tak 

powinni postępować liderzy. 

(Do Bobby’ego) OK, możesz odtworzyć to wideo. (Oklaski) 

 

 
 

A 
 
                                                                                      E 
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PALO ALTO, KALIFORNIA, USA 

26 czerwca 2018 

Uniwersytet Stanforda / Konferencja Idealna Wieś 

 
Temat: Uprawnianie kobiet: Zdrowie, Edukacja, Równość płci, Liderowanie, 

Przedsiębiorczość, Społeczne znaczenie, Filantropia 

Wsparcie: Hope Collaborative, Divine Will Foundation i Meketa Investments 

z PeopleShores oraz Sai Global Federation of Foundations 

 
Coroczna Konferencja Idealna Wieś w ramach Science for Society (S4S, Nauka 

dla społeczeństwa) jest częścią globalnego projektu transformacji zubożałych wiej-

skich społeczności na modelowe, skalowalne „idealne wioski,” w których rozwija się 

pomyślne, zdrowe życie i ludzkie wartości. 

Poza prezentacjami audio-wizualnymi odbyły się dyskusje panelowe z naukow-

cami, ekspertami polityki społecznej, profesjonalistami służby zdrowia i liderami 

komercyjnych i niedochodowych organizacji. 

Mówcy wskazywali, że aby wieś dobrze się rozwijała, niezbędny jest szacunek 

dla kobiet, ich ochrona przed nadużyciami i wykorzystywaniem oraz równy dostęp 

do służby zdrowia, właściwego odżywiania, kształcenia, postępu ekonomicznego i 

funkcji kierowniczych. Te możliwości są tradycyjnie niedostępne na zacofanych 

obszarach wiejskich. 

Na początku konferencji wyliczono wyzwania, jakie stają przed kobietami w 

wielu wiejskich społecznościach: prawie połowa pracowników rolnych to kobiety, ale 

one typowo nie mają prawa do ziemi; mają ograniczony dostęp do wody, nawozów i 

nasion; rzadko mają dostęp do kredytów i zwykle nie posiadają internetu czy telefonu 

komórkowego, a więc mają ograniczony dostęp do czasowo wrażliwych i żywotnych 

informacji o pogodzie, marketingu i sprzedaży plonów. 

Pokazano, że równouprawnienie kobiet prowadzi do ekonomicznej stabilności 

całej społeczności, mniejszej śmiertelności matek i dzieci oraz innych korzyści. 

Konferencja zarysowała siedem obszarów, w których uprawnienie kobiet przy-

czynia się do stabilnej pomyślności i dostatku w społecznościach zmagających się z 

trudnościami. Te obszary to: zdrowie, edukacja, dostęp do czystej energii, równość 

płci i liderowanie, stabilne zaspokajanie potrzeb życiowych, przedsiębiorczość, 

socjalne inwestycje i filantropia. 

Statystyki pokazują głęboko niepokojący obraz. Ponad miliard ludzi nie ma 

dostępu do elektryczności; 660 milionów nie ma dostępu do bezpiecznej wody, co 

prowadzi do śmierci tysięcy ludzi na dobę z powodu chorób przenoszonych przez 
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wodę; niemal trzecia część ludzkości – ponad dwa miliardy – nie ma dostępu do 

urządzeń sanitarnych; każdego dnia na uleczalne choroby umiera 16 000 dzieci. 

Dr Sundar Kamath, techniczny pracownik szczebla kierowniczego i reprezentant 

S4S wskazał, że technika cyfrowa może połączyć społeczności, biznes i organizacje, 

wzbogacając wioski i eliminując konieczność dojeżdżania lub przenoszenia się wie-

śniaków do miast w celach zarobkowych lub na leczenie i edukację. 

Dr Sunny Anand, profesor pediatrii z Uniwersytetu Stanforda, przypomniał, że 

niezbędnym katalizatorem uruchomienia pełnych potencjałów ludzkich współcze-

snych narzędzi jest, obok nauki i techniki, holistyczne podejście. 

Dr Rajiv Bahl, dyrektor World Health Organization, przedstawił przekonujące 

dane, które dowodzą, że pieniądze mądrze wydane na profilaktyczną medycynę i w 

porę udzielana pomoc ogromnie się opłaca w postaci uratowanych żyć i zapobiegania 

cierpieniu. Stwierdził, że opieka medyczna musi być traktowana jako „zbiorowa 

odpowiedzialność” i musi być ogólnodostępna. 

Arvind Thiagarajan, założyciel i szef HD Medical, opowiedział o powodzeniach 

Sai Global Mission, niedochodowej organizacji, która ma nadzwyczajne zasługi w 

służbie zdrowia. Pokazał doskonały przykład techniki medycznej zdolnej wyposażyć 

wieśniaków w to, co nazwał „Połączoną, ciągłą, współpracą na rzecz opieki zdrowot-

nej.” 

Dr Shruti Prabhu, kierowniczka działu badań zdrowia ludności w Sri Sathya Sai 

Sanjeevani Hospital w Raipurze w Indiach, donosiła o sukcesie tego szpitala w zwal-

czaniu wysokiej śmiertelności dzieci dzięki zapewnieniu bezpłatnych operacji dzieci 

przychodzących na świat z wrodzonymi wadami serca. Donosiła też o działalności w 

ramach The Divine Mother and Child Health Programme, programu wprowadzonego 

w 2017 r. – udzielono pomocy tysiącom matek dzięki edukacji wieśniaków w zakre-

sie opieki około-urodzeniowej poprzez grupy wsparcia matek, badania i wczesne dia-

gnozy oraz zajmowanie się ciążami wysokiego ryzyka. 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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Filantropijna organizacja Thousand Currents, przedstawiona przez jego regio-

nalnego azjatyckiego dyrektora, finansuje oddolne inicjatywy odnoszące się do 

„suwerenności pożywienia, alternatywnych ekonomii i klimatu sprawiedliwości” i 

wychodzące od kobiet, młodzieży i rdzennej ludności na południu globu. 

Dr Sally Benson z Stanford’s Precourt Energy Institute wyjaśniła, jak wprowa-

dzenie przemysłowych odwadniaczy i lodówek, które są ekonomiczne i odporne na 

częste wyłączenia prądu, zmieniają rodzinne gospodarstwa rolne w dochodowe 

przedsiębiorstwa. 

Digital Green of San Francisco edukuje wiejskich rolników, szczególnie kobie-

ty, z których wielu jest niepiśmiennych, w zakresie najlepszych praktyk i metod w 

rolnictwie. W tym celu wykorzystuje filmy wideo i projektory zasilane z baterii, na 

których pokazuje się liczne fakty. 

Wystąpienie Bhuvany Santhanam i poruszające opowieści rodzin korzystających 

z bezpłatnych kampusów edukacyjnych założonych na wiejskich obszarach stanu 

Karnataka przez Sathya Sai Loka Seva Trust przedstawione na wideo podkreśliły 

pozytywny wpływ kształcenia dziewcząt na zmianę odwiecznych praktyk. 

Żywą dyskusję o edukacji kobiet 

poprowadziła Anu Jagadeesh, lokalna 

filantropka wspierana przez Padmaję z 

projektu India Literacy i Ranjani Sai-

gal z Ekal Vidyalaya, organizacji sku-

piającej się na niesieniu edukacji na 

tereny rdzennych mieszkańców, obec-

nie obejmującej 69 000 wiosek Indii. 

Były też inne ważne dyskusje 

panelowe, np. ta o równości płci po-

prowadzona przez Shalini Nataraj z 

Ing Foundation i o socjalnym wpływie 

filantropii poprowadzona przez dr 

Lakshmi Karan z Genentech. 

Dr Ashok Khosla, przewodniczą-

cy Development Alternatives Group z

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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New Delhi, przedstawił plany dla centrów małego biznesu nazywanych Tara Hubs, 

które zapewnią wszystko – lokalnie produkowane pożywienie, wyroby rzemieślnicze, 

zielone materiały budowlane, „telemedyczne” kliniki, ośrodki szkolenia pracowni-

ków i inne. 

Arun Nagpal z Mrida Group w Delhi opisał bardzo skuteczny model rozwoju 

wsi, w którym grupa kobiet wiejskich została wyszkolona i uprawniona do prowa-

dzenia własnego biznesu i sprzedawania produktów przez internet poprzez partnerów. 

Raju Goteti z Tata Consultancy Services powiedział, że jego firma podziela 

przekonanie, że ostatnie innowacje techniczne – w tym blackchain, wirtualna 

rzeczywistość, robotyka i analiza w chmurze – mogą wesprzeć wioski, a jego firma 

zobowiązała się wyszkolić w Indiach milion wieśniaków. 

Kavitha Nalla z PeopleShores, korporacji dobra publicznego w San Jose, wyjaśni-

ła, jak werbuje się pracowników przez referencje agencji służb socjalnych, które pracu-

ją z miejscową bezdomną młodzieżą, aby przeszkolić ich do pracy w serwisach 

informatycznych i oferować lokalną pracę. W ciągu następnych dwóch lat People-

Shores planuje uruchomić liczne oddziały w całym USA. Ostatnio pochwalił je bur-

mistrz San Jose, Sama Liccardo, obiecując także wsparcie od lokalnego rządu. 

Duża część konferencji skupiała się na wyzwaniach w Indiach, ale tamtejsze 

sukcesy i model Idealnej Wsi mogą z powodzeniem być zastosowane gdzie indziej. 
 
 

 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  

RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE      RĘCE W SPOŁECZEŃSTWIE A GŁOWA W LESIE  
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Dalekosiężne cele konferencji obejmowały: 

• Rozwój struktur finansowania socjalnie kluczowych projektów i żeńskich 

przedsiębiorców. 

• Rozpoznanie i finansowanie do pięciu nowych inicjatyw uprawnienia kobiet, 

które są przydatne w projekcie Idealnej Wsi. 

• Pokazanie w pełni działającej Idealnej Wsi, której funkcjonowanie można prze-

nieść w inne miejsca na świecie. 

• Założenie Centrum Idealnej Wsi na Uniwersytecie Stanforda w celu ułatwienia 

współpracy i selekcji idei, rozwiązań i analiz niezbędnych do oceny postępu i 

znaczenia inicjatyw. 

Więcej szczegółów o tej konferencji można znaleźć na internetowej stronie 

http://www.scienceforsociety.com. Science for Society planuje następną konferencję 

Idealna Wieś w roku 2019. 
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Boski dyskurs 
(Odnosząc się do programu Divine Mother and Child Health) Kiedy zaczął się 

ten program w Karnatace, dr Sathish Babu stwierdził, że na każde 18 000 ciężarnych 

kobiet 9000 ważyło 38-40 kg. To ich najwyższa waga podczas ciąży. Gdy rodzą 

dziecko, ono także ma znacznie niższą wagę niż wymaga to jego prawidłowy rozwój 

i zdrowie. Takie dzieci nabawiają się rozmaitych chorób, szczególnie dotyka to 

wzroku i słuchu, a także serca – wszystkie one są bardzo powszechne u dzieci uro-

dzonych przez takie niedożywione matki. Pomyślcie o roślinie. Jeśli roślina jest wła-

ściwe odżywiana, dobrze rośnie i głęboko zapuszcza korzenie. Jeśli nie jest, nie 

urośnie i nie zapuści korzeni. Te dzieci cierpią w taki sam sposób, głównie z powodu 

biedy, ale także na skutek nieuświadomienia. 

Dla ciężarnych kobiet będziemy przygotowywać paczki proszku proteinowego, 

aby mieszały go z wodą i piły dwa razy dziennie tak jak lekarstwo. Wcześniej pytali-

śmy lekarzy: „Dlaczego matki nie otrzymują pożywnego jedzenia?” Lekarze powie-

dzieli, że gdy im je dawali, one karmiły nim swoich mężów, teściów, teściowe i 

wszystkich innych, a same jadły to, co zostawało. Nie pomogłoby nawet, gdybyśmy 
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dawali im paczkowane pożywienie z napisem „Lekarstwo wyłącznie dla ciężarnych 

matek. Nikt inny nie powinien tego spożywać pod groźbą konsekwencji!” (Śmiech) 

Dlatego teraz przyszłe matki będą mieszały 15-20 gramowe porcje z gorącą wodą i 

piły, czyniąc to dwa razy na dzień – rano i wieczorem. Muszą robić to obowiązkowo, 

aby poprawiło się ich zdrowie, dzięki czemu zmniejszy się liczba przypadków wad 

serca u dzieci, gdyż są one spowodowane przede wszystkim przez anemię. Niedobór 

żelaza jest główną przyczyną niedorozwoju serca dzieci. Te aspekty są wzajemnie 

powiązane. Wiemy, że zapobieganie musi odbywać się, kiedy kobieta zachodzi w 

ciążę, a nie po urodzeniu. 

Ranjani, asystentka dra Sudharshana, przyjechała tu dzisiaj, więc możecie z nią 

o tym porozmawiać. Ich organizacja jest obecna w 60 000 wiosek. Oni wyszkolili 

kobiety z tych wiosek na nauczycielki, aby uczyły dzieci w nieformalnych szkołach. 

Uczą je abecadła, elementarnej matematyki i troszkę innych podstawowych przed-

miotów. Gdy dzieci nauczą się tych podstaw, są posyłane do wyższych szkół. Ona 

mówiła, że spośród 65 czy 70 tysięcy wiosek, tylko 53 tysiące ma nauczycielki. Gdy-

byście porozmawiali z tymi nauczycielkami, dowiedzielibyście się, że od czasu do 

czasu uczestniczą w programach dla nauczycieli. Możemy poprowadzić program 

Mother and Child (Matka i dziecko) równolegle z tymi programami dla nauczycieli. 

Przez pierwszą połowę każdego dnia nauczyciele mogą służyć w programie Angan-

wadi Mother and Child, a potem, w drugiej połowie dnia, mogą prowadzić zajęcia. 

Wiejskie szkoły mają zajęcia przeważnie po południu. Włączcie tych nauczycieli, a 

wtedy możecie natychmiast dotrzeć do 50-60 tysięcy wiosek. Można zacząć od 

uświadamiania, co trzeba robić i czego nie wolno w czasie ciąży, a także tego, jak 

matki powinny dbać o siebie. Zacznijcie od tego, a wtedy bardzo szybko będziecie 

mogli dotrzeć do najbardziej na północ wysuniętych części Indii, a także gdzie 

indziej. Zaprosiłem ją tutaj, więc porozmawiajcie z nią. Jest to najłatwiejszy sposób 

na uruchomienie jakiegoś programu. Ponieważ te kobiety już zajmują się edukacją,
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łatwo można dodać opiekę zdrowotną, korzystając z tych samych nauczycieli. W ten 

sposób można to bardzo szybko rozpowszechnić. Oni działają w stanie Chhattisgarh, 

a także w Karnatace. Jest to coś, co można już rozpocząć i co będzie miało wielki 

wpływ na zdrowie kobiet i dzieci. 

 (Do Śmt. Bhuvany) Czy prezentacja o edukacji jest gotowa? 

BHUVANA: Tak, Swami. Równouprawnienie kobiet też jest w tej prezentacji. 

SWAMI: O! Ona przygotowała prezentację o edukacji. Czy ludzie ze Stanfordu 

oglądali ją? Zaczynaj. 

(Po przedstawieniu prezentacji o edukacji pokazano inną, o działaniu urządze-

nia do badania serca, przygotowaną przez Śri Arvinda Thiagarajana.) 

SWAMI: Co możecie robić dzięki sonografii? 

ARVIND: Swami, obecnie zajmujemy się innym projektem integrującym te same 

czujniki sonograficzne w taki sposób, aby lekarze mogli zobaczyć wraz z obrazem 

także dźwięk z serca i sygnał EKG. Z zainstalowanymi algorytmami pozwoli to 

wykrywać nieregularności nawet niespecjalistom. 

SWAMI: Czy to urządzenie będzie takie samo, w takiej obudowie? Czy będzie 

podobny ekran? To będzie pożyteczne narzędzie w waszej pracy. Musisz powiedzieć 

tym paniom, aby pojechały po pomoc do miasta. Jeśli wtedy uda się tam coś zdia-

gnozować, przyśpieszy to cały proces. 

ARVIND: Tak, Swami, nad tym też pracujemy.  

SWAMI: Będzie to użyteczne dla matek i ich dzieci. 

(Swami poprosił Śri C. Sreenivasa, aby powiedział coś o szpitalu) 

ŚRI C. SREENIVAS: Gdy myślimy jak bardzo możemy zmienić świat w następnych 

dziesięciu latach, czujemy poekscytowanie. Wiele będzie się działo w sferze zdrowia. 

Są tu ogromne możliwości innowacji, szczególnie dzięki Swamiemu. Niedawno spo-

tkałem się z kimś z Massachusetts General Hospital, kto powiedział, że za 20 lat szpi-

tal nie będzie już miejscem diagnozy. Dzisiejsze urządzenia będą udoskonalane pod 

względem dokładności wykrywania mankamentów ludzkiego ciała. Ostateczna przy-

szłość służby zdrowia to szpitale superspecjalistyczne, w których wykonuje się tylko 

operacje chirurgiczne – nie będzie w nich stawiania diagnoz. Nowoczesne szpitale 

mogą być w dowolnej części świata. W obecności dobrej łączności bezprzewodowej 

możecie siedzieć tutaj i konsultować się z pacjentami gdzie indziej na świecie. Już się 

wykonuje operacje z wykorzystaniem robotów, przy czym chirurg przebywa w jed-

nym miejscu, a pacjent znajduje się na drugiej stronie globu. Poważnym problemem 

są jednak koszty. 

Ale najbardziej naglącym problemem jest olbrzymia liczba dzieci i młodych do-

rosłych bez pomocy – wśród społecznie upośledzonych mieszkańców naszego kraju. 

W Chikkaballapurze indyjski lekarz przyjmuje średnio 250 pacjentów na dzień. Może 

więc spędzić z każdym co najwyżej trzy minuty! W ciągu trzech minut musi rozpo-

znać problem – czy jest to rak, czy przeziębienie. 
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Ludzka innowacja z technologią jest dobra, ale najważniejsze jest serce, które 

może kochać i służyć. Szpitale Sanjeevani mogą być liderem pod tym względem. 

Powoli zaznaczają one swoją obecność w całych Indiach. Rządy stanowe i ogólno-

krajowe coraz wyraźniej zauważają naszą pracę, jeśli chodzi o nasz model biznesowy 

i to, jak służymy. 

SWAMI: Prashant, czy będzie to gotowe w przyszłym roku? 

Prashant Mehta: Tak, Swami. 

SWAMI: Czy może postawicie tam kolejny namiot? (Śmiech) 

Prashant Mehta: Będzie gotowe, Swami. 

SWAMI: Załatw wszystkie zezwolenia na pierwszą fazę budynku – na salę, stołów-

kę, kuchnię, biuro i pokój Swamiego. Tyle z tego budynku musicie mieć gotowe. 

Reszta przyjdzie z czasem. Będziecie mogli organizować warsztaty i konferencje, 

zapewnić kształcenie kobiet i dzieci, opiekę zdrowotną – wszystko będzie można tam 

robić. 

 (Odnosząc się do innego wielbiciela) Jego też wykorzystaj – on jest teraz wol-

ny. (Śmiech) Ty i Digvijay też dołączcie do niego i pracujcie z nad tym centrum. Te 

trzy osoby będą odpowiedzialne w pierwszym rzędzie, ale inni będą też im pomagać i 

ich wspierać. Zamiast kupować domy, lepiej będzie, jeśli zbudujecie tam centrum dla 

wszystkich. 

(Mówiąc o Śri Digvijayu) Jego dom spłonął w czasie pożaru lasu. On był bardzo 

przywiązany do tamtego miejsca. Teraz mówi, że porzucił to przywiązanie. Powie-

działem mu: „Nie buduj tam niczego. Zamieszkaj w pobliżu centrum i służ w nim.” 

On się na to zgodził. Jest to jego praca. 

(Do wielbiciela) Gdzie mieszkasz? 
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WIELBICIEL: W Pleasanton. 

SWAMI: Czy to bardzo daleko? 

WIELBICIEL: Czterdzieści mil, Swami 

SWAMI: Oni też są ludźmi biznesu i pomagają Swamiemu budować szpitale. Są 

bardzo mocno zainteresowani tymi szpitalami. Myślą: „Chcemy zrobić coś więcej! 

Swami powinien dać nam więcej siły i więcej sposobności.” Cały czas tak myślą. Ich 

ciała są tutaj, ale serca tam. Obaj są tacy. 

Nie macie pojęcia, jakie znaczenie ma misja Swamiego! To, co wygląda na dwa 

czy trzy szpitale, rozszerzy się na całe Indie! Ośrodki będą otwierane w 120 miej-

scach, gdzie będzie można przeprowadzać wszelkiego rodzaju testy, gdzie będzie 

można monitorować pracę serca i potem, jeśli zajdzie potrzeba, kierować pacjenta do 

najbliższego szpitala na operację. Jeśli nie będzie potrzeba operacji, leczenie będzie 

można rozpocząć na miejscu. Gdyby tego nie było, Sreenivas miałby wielkie trudno-

ści. Każdego rana 100-200 pacjentów czeka na zewnątrz szpitala. Bramy są zamknię-

te. Nie możemy ich wszystkich wpuścić, gdyż nie mamy możliwości, by taką liczbę 

ludzi przyjąć. Jednak wiele z tych dzieci nie wymaga operacji. Mogą tam przycho-

dzić, ale można ich leczyć lekarstwami. Gdy wszędzie będziemy mieli tego rodzaju 

ośrodki, ludzie ci nie będą musieli tak daleko jeździć. A oni nawet na podróż pocią-

giem muszą pożyczać pieniądze. 

Na pierwszym etapie będzie 120 takich ośrodków; w następnej kolejnych 130. 

Razem będzie 250 ośrodków w całych Indiach – na północy, południu, wschodzie, 

zachodzie i w środkowych Indiach. Będą to małe ośrodki zdrowia, takie jak to, do 

których ludzie będą mogli przychodzić na badania i zbieranie informacji. Cała ta 

informacja będzie wprowadzana do komputerów i posyłana do głównych szpitali. 

 (Po prezentacji na temat educare program zakończyło odprawienie arati) 
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Wyjątki z wystąpień Isaac Tigrett 

PeopleShores jest pięknym modelem i fantastyczną ideą. 

Nadszedł jego czas. Tak, kiełkowanie trwa długo – najpierw 

trzeba zharmonizować wszystkie plany. 

Miałem szczęście pracować z tysiącami młodych ludzi w 

wieku 16-25 lat na całym świecie. Odkrywałem wtedy to, co się 

dzieje każdego dnia, jakie wartości wchodzą w grę. Nigdy nie 

ukończyłem szkoły średniej ani nie studiowałem w koledżu 

tego, jak pracuje zarządzający interesami czy ekspert od kre-

owania wizerunku firmy. Uczyłem się wraz z rozwijaniem inte-

resu. Ponieważ pochodzę z chrześcijańskiego środowiska w 

rejonach Delty Missisipi i stanu Tennessee, w pracy po prostu 

stosowałem te rodzinne wartości. Absolutnie niezbędny jest 

wzajemny szacunek; powinno też być jakieś poczucie miłości i 

prawości. Jeśli ktoś robił coś niewłaściwego, musiał odejść. 

Wiele z tych wartości wyniosłem z domu, ale gdy, mając 24 lata, pojechałem do 

Indii, z zaskoczeniem odkryłem, że te starożytne wartości są obecne także w kulturze 

Indii – są w każdej starożytnej kulturze. Zebraliśmy te nauki, starożytne nauki z juda-

izmu, chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu itd., i na ich podstawie napisałem pod-

ręcznik o tym, jak każdy w mojej firmie ma traktować innych i jak interes ma być 

prowadzony. Tego uczyli się nowo przyjmowani pracownicy. Ten model oni używają 

do dzisiaj – 48 lat później. To cudowne! 

Mieliśmy dzisiaj radosny dzień we wspieraniu waszej pracy. Po prostu cieszcie 

się sobą i swoim towarzystwem – i sobą nawzajem w tym miejscu. 
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Śri C. Sreenivas 

Bardzo dużo znaczy samo to, że rozpoczęliście tę podróż. Ci, którzy pracują u 

zarania każdej organizacji czy ruchu, którzy rozpoczynają działalność takiej instytu-

cji, już za życia stają się legendą. To, że jesteście tak dumni z przynależności do Peo-

pleShores, dobitnie określa wasz charakter. Macie szczęście, że posiadacie tak 

wybitną Radę, która jest oddana pracy na rzecz dzieci i nastolatków i nadawaniu sen-

su ich życiu. Zdobędziecie wiele umiejętności, które przydadzą się wam w życiu. 

Będziecie mieli szersze możliwości – staniecie się gwiazdami, którymi zaczynacie 

być już teraz. 

Błogosławieństwem Baby jest to, że się znaleźliście w tym miejscu, które jest 

zarówno waszym domem, jak i miejscem pracy. Życzę wam wszystkiego najlepszego 

na przyszłość. A jest ona wspaniała! 

I ostatnia rzecz: na wszystko, co się zaczyna potrzeba czasu. Dziecko potrzebuje 

dziewięciu miesięcy, zanim wyłoni się na tym świecie. Żadna siła na ziemi nie przy-

śpieszy tego procesu. Zakładanie instytucji też przechodzi własny okres ciąży i bólów 

porodowych. Pewne jest jedno: ponieważ instytucja ta opiera się na miłości, współ-

czuciu, bezinteresowności i wpływaniu na życie młodych ludzi, jest skazana na wiel-

kość. Jest to tylko kwestia czasu, bezustannego wysiłku, cierpliwości i ogromnego 

wkładu pracy. 

Brak mi słów uznania dla Murali. Dziesięć lat temu miałem szczęście pracować 

z nim podczas zakładania RuralShores w Indiach. Tutaj z PeopleShores wydarzy się 

o wiele więcej. Będziecie dumnymi członkami wielkiej rodziny! 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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Śri B.N. Narasimha Murthy 

PeopleShores w Stanach Zjednoczonych i RuralShores w Indiach są przykłada-

mi natchnionego handlu. Chodzi o handel inspirowany nie przez zysk, ale przez Pro-

roka Współczucia, Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. Instytucja ta nie czerpie 

inspiracji z chciwości, lecz z miłości. Nadawanie technice ludzkiej twarzy ma we 

współczesnych czasach wielkie znaczenie. Humanizm połączony z handlem jest 

wspaniałą inicjatywą naszych dobrych przyjaciół tutaj w USA. 

Widziałem, jak w Indiach RuralShores rozwijało się dosłownie od niczego do 

tego, czym jest dzisiaj. Obecnie instytucja ta zatrudnia 4000 młodych ludzi, którzy 

bez niej nie mieliby pracy na swoim terenie, w swoich wioskach. Urbanizacja, kon-

centracja ludzi w miastach, jest w Indiach wielkim problemem. Nie wiem, jak jest w 

Stanach Zjednoczonych, ale tam młodzi ludzie borykają się ze znalezieniem pracy, 

często będąc zmuszeni opuścić swój dom w poszukiwaniu pracy. Opuszczają swoje 

wioski i wyjeżdżają do miast, ale w końcu oni sami nie są szczęśliwi, a ich wioski 

tracą na ich nieobecności. RuralShores wielkim wysiłkiem położyło niejako pomost 

nad tą luką – młodzi ludzie nie muszą opuszczać swoich wiosek; mogą pracować i 

mieszkać w swoich domach. 

Wy wszyscy macie wielkie role do odegrania w pracy PeopleShores w USA, 

gdyż wszystko dopiero się zaczyna. Jestem przekonany, że tak jak w Indiach Rural-

Shores zaczynało od niczego i teraz zatrudnia 4000 pracowników, tak PeopleShores 

rozwinie się i zapewni zatrudnienie tysiącom ludzi, a przede wszystkim da im kieru-

nek i wartości w ich życiu. Właśnie to robił przez całe swoje życie współczujący 

Mistrz, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. 

 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA  
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Boski dyskurs 
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.) 

 
Bhagawan szczodrze błogosławi wszystkim zebranym tutaj młodym ludziom i 

wszystkim wielbicielom i starszym wspierającym to szlachetne przedsięwzięcie. 

Murali, założyciel instytucji RuralShores i PeopleShores spytał mnie: „Czy 

powinniśmy rozszerzyć RuralShores na Amerykę?” 

Odpowiedziałem mu: „W Ameryce nie ma problemu „rural (wiejskiego),” ale są 

„people (ludzie)” zagubieni w miastach, więc nazwij to ‘PeopleShores.’ Ludzie zagu-

bieni w społeczeństwie, bez pomocy, bez pokierowania czy wsparcia, mogą przycho-

dzić do ‘shores (brzegów)” tego miejsca, aby znaleźć swój cel w życiu, swoje 

przeznaczenie. Gdy znajdą te wybrzeża, znajdą swoje przeznaczenie i cel.” 

Taka motywacja kryje się za założeniem PeopleShores, ale zatrudnienie jest tyl-

ko jednym aspektem tej idei. Zatrudnienie jest tylko jednym ze sposobów odnalezie-

nia się ludzi, odnalezienia przez nich celu życia. Stoi za tym jednak szersza wizja – 

danie ludziom ufności w siebie, która w życiu jest podstawą wszelkich osiągnięć; 

danie ludziom zrozumienia, że są częścią stworzenia, częścią społeczeństwa, i że 

mają swoje miejsce i wartość na tym świecie. Dzięki ich wysiłkom i niewielkiemu 

wsparciu ze strony wszystkich tutaj obecnych mogą znaleźć swoje przeznaczenie. 

Potem każdy z nich może pomóc dziesięciu innym. Nie wystarczy, że staniecie się 

dobrzy, szczęśliwi i usatysfakcjonowani. Tym, co się otrzymało, trzeba się podzielić 

z dziesięcioma innymi, traktując ich jako najbliższych braci i siostry w społeczeń-

stwie, którzy potrzebują pomocy. 

(Odnosząc się do Murali) Obojętnie ile centrów on otworzy w całej Ameryce, 

ilu ludzi w nich wyszkoli i zatrudni, problemy młodzieży i dorosłych Ameryki dalej 

pozostaną ogromne. 
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(Odnosząc się do członka personelu Peo-

pleShores) Przed chwilą ona mówiła nam, że 

obecnie około 4,5 miliona młodych ludzi utknęło 

między swoją nauką a zatrudnieniem i nie ma 

gdzie się podziać. Jest to ogromny problem, któ-

rego nie da się rozwiązać założeniem kilku takich 

centrów, niemniej to może wytyczać kierunek. 

Jeśli dziesięciu z was – tych, którzy zostaną 

wyszkoleni, pójdzie na zewnątrz i wyszkoli dzie-

sięciu innych, można uratować stu ludzi. Gdy 

każdy z tych stu wyszkoli dziesięciu kolejnych, 

tysiąc ludzi może znaleźć swoją drogę w życiu. 

Ten problem można rozwiązać nie samymi centrami, gdyż one są zaledwie 

początkiem, ale każdy z was, na ile go stać, może wziąć odpowiedzialność pomaga-

nia dziesięciu ludziom. Gdy tak się stanie, uznam to za udany model – nie tylko 

dlatego, że założyliście dużo centrów, ale dlatego, że każdy z was odpowiada za 

dobro dziesięciu dalszych ludzi. 

Finanse i inne części firmy są jak krew obiegająca funkcjonujące ciało. One 

zostaną zapewnione – nie martwcie się. Ale najważniejsze dla mnie jest to, co zrobi-

cie z wszystkimi tymi możliwościami. Czy wykorzystacie je tylko na zapewnienie 

sobie wygód? Czy jednak postaracie się pomóc dziesięciu czy dwudziestu młodym 

ludziom, którzy potrzebują tego rodzaju pomocy? Tak to widzimy, taka jest nasza 

wizja. Jest to więc wielkie oczekiwanie, prośba, jak również życzenie, abyście wszy-

scy nie tylko sami skorzystali z tej okazji, ale wykorzystali ją do jakiegoś poprawie-

nia życia kilku innych braci i sióstr w społeczeństwie. Jeśli tak się stanie, uznamy, że 

cały ten wysiłek opłacił się i że było to udane przedsięwzięcie. 

Obyście przy tych słowach błogosławieństw, włącznie z błogosławieństwami 

dla wszystkich ludzi pracujących w tle, znaleźli swoją drogę – swój „brzeg” w życiu. 

Moje błogosławieństwa i najlepsze życzenia. 

Dopiero w ubiegłym roku zasialiście nasienie. Zajmie trochę czasu, zanim 

pojawią się kwiaty i owoce. Zapewniam was, że bezinteresowny wysiłek nigdy, 

przenigdy nie pójdzie na marne. Mogą wystąpić opóźnienia, ale nigdy negacja bezin-

teresownych wysiłków. Wkrótce zobaczycie jak to przedsięwzięcie się rozwija i 

milowymi krokami rozprzestrzenia na cały kraj. 

Pewien człowiek przybył ze stanu Missisipi. Powiedziałem mu, aby zabrał tę 

pracę do rejonu Delty Missisipi, gdyż wielu tamtejszych młodych ludzi nie zna 

kierunku, nie ma dokąd się udać. Nawet gdy zaczniecie w małej skali i przyjmiecie 

dziesięciu ludzi, dużo czasu zajmie zmiana całego społeczeństwa tamtego obszaru. 

Dlatego następne przedsięwzięcie powinno zostać skierowane właśnie tam. Trzeba 

wykorzystać pomoc wszystkich życzliwych osób stamtąd. W przyszłym roku, kiedy 

przyjedziemy z wizytą, otworzymy to centrum i Swami je odwiedzi. Czy jest to 

dobry pomysł? 
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WIELBICIEL: To wspaniała idea. (Oklaski) Bylibyśmy uszczęśliwieni z Twojego 

przybycia! Dziękuję bardzo za tę inicjatywę. 

SWAMI: Masz osiem miesięcy na przygotowanie wszystkiego. (Śmiech) 

WIELBICIEL: Zrobione! 

SWAMI: Wszystko powinno być na czas. 

WIELBICIEL: Cztery miesiące. 

SWAMI: O, bardzo dobrze, jak chcesz. (Śmiech i oklaski) Zrób najlepiej jak możesz. 

W przyszłym roku, gdy przyjedziemy, na pewno odwiedzimy to centrum. 

WIELBICIEL: A co z San Diego? 

SWAMI: Odwiedzimy także San Diego. 

Chcę w Missisipi otworzyć klinikę, która będzie świadczyła regularną dzienną 

opiekę medyczną, szczególnie nakierowaną na matki i dzieci z Delty Missisipi. 

Zaczniemy to także w przyszłym roku. Najprawdopodobniej na początek będzie to 

małe miejsce, w którym będzie kilka pokoi na konsultacje, apteka i mały, prosty 

pokój zabiegów. To wystarczy na początek. Siedziba PeopleShores z jednej strony i 

opieka medyczna z drugiej będą działały ręka w rękę. 

Jedź do Missisipi i działaj! Początkowo będzie się to rozwijało powoli, niczym 

sadzonka, ale w przyszłości rozwinie się w bardzo dobry szpital superspecjalistyczny 

w Missisipi. Niech z jednej strony będzie tam PeopleShores i z drugiej służba dla 

people (ludzi). Oba centra powinny powstać w tym samym czasie. 

Bardzo szczęśliwy. 

Moje najlepsze życzenia i błogosławieństwa dla was wszystkich. (Oklaski) 



 

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 KSIĄŻEK 

W sprawie publikacji – druku – dystrybucji prosimy pisać na adres: 

bhagawanspeaks@gmail.com 

http://www.saiprakashana.online/
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