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 BOSKA WIZYTA W BUENOS AIRES, ARGENTYNA 
23 – 27 WRZEŚNIA 2018 

Wstęp 

Swami mówi, że cuda są Jego wizytówkami. Gdziekolwiek się przejawia, tam wystę-
pują cuda. W taki cudowny sposób Argentyna otrzymała swój aśram w Escobar, tuż za 
rogatkami Buenos Aires. Podczas swojej boskiej wizyty w 2016 r. Swami po raz pierwszy 
mówił o aśramie w Escobar. Wskazując wtedy na pewien dom, powiedział: „Ten dom z 
sześcioma pokojami będzie aśramem.” Od tamtego czasu każdy pojedynczy czyn był 
naprawdę cudowny – takie było oficjalne uznanie Argentinian Foundation, dotąd niesły-
chane tak elastyczne warunki zakupu posiadłości na aśram czy wspólne wspieranie tego 
przedsięwzięcia przez wielbicieli całej Ameryki Łacioskiej! 

Boska asysta Swamiego przyleciała z Rio de Janeiro w Brazylii do Buenos Aires póź-
nym wieczorem 23 września 2018 r. 25 września, po całodniowym odpoczynku, wszyscy 
udali się do nowego aśramu założonego przez Sai Prema Foundation of Argentina, któ-
rym sprawnie kieruje dr Jorge Berra i jego żona Rosana. 

25 września 2018 

Rano 25 września Swami został przyjęty przez wielbicieli Argentyny w nowym aśra-
mie. Następnego dnia podczas inspekcji przygotowao do inauguracji był oczarowany 
pięknem tego miejsca. Najbardziej zafascynowała Go stara sadzawka przekształcona w 
kolorową fontannę! 

Po południu w przytulnej sali na parterze  
zebrało się 150 wielbicieli z Ameryki Łacioskiej, 
Meksyku i USA w oczekiwaniu na Swamiego, 
który pojawił się około godz. 18. To ci wielbi-
ciele zrobili, co było w ich mocy, aby aśram w 
Argentynie powstał zgodnie z wolą Pana! 
Swamiego przywitano hiszpaoskimi pieśniami, 
przeplatanymi pełnymi wyrazu recytacjami w 
języku telugu i w sanskrycie. 

Po wystąpieniach szacownych członków 
asysty Swamiego Bhagawan wygłosił swój Bo-
ski dyskurs. Program zakooczył się odprawie-
niem mangala arati. Gdy wszyscy spodziewali 
się, że Swami wróci do swojego pokoju na pię-
trze, On wszystkich zaskoczył, wychodząc z sali 
do ogrodów, gdyż chciał zobaczyd zmieniające 
się kolory fontanny, które widad tylko po 
ciemku! 
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(The satsang began with a unique interaction between Bhagawan and a devotee  

 

 

 

 

 

 

Satsang rozpoczął się wyjątkową rozmową Bhagawana z wielbicielem, który pracuje 
jako policjant. Po pobłogosławieniu go Swami powiedział: „Nie chodzi o zwykłe łzy, lecz o 
łzy miłości, łzy błogości. Wszyscy ronią normalne łzy z odczuciami ‘Chcę tego, chcę tam-
tego.’ Jest takich łez bardzo dużo. Tylko nieliczni płaczą za Bogiem. Każda taka łza jest 
perłą, gdyż jest cenna, jest za Boga. Bardzo niewielu ma szczęście płakad za Bogiem. Inni 
płaczą za światem.” Następnie Swami poprosił swoją asystę o wystąpienia. 

Isaac Tigrett 

Kiedy rok temu rok temu po raz pierwszy wszedłem do tego domu, we wszystkich 
pokojach na piętrze widziałem boskie istoty. Nie miałem wątpliwości, że były tutaj od 
czasu, gdy dom ten zbudowano i przygotowywały go na przybycie Swamiego. Teraz 
wasza kolej na przygotowanie tego domu na przybycie Prema Sai Baby. 

Dzisiaj Swami powiedział nam wiele o Prema Sai i Jego przyjściu, które jest tuż tuż. 
Będzie On podróżował po całym świecie do takich wspaniałych miejsc, takich miejsc 
mocy, które Swami przygotował dla Niego w obecnej misji. Jest to nadzwyczajne! 

Wczoraj byliśmy w Rio de Janeiro. Nasi wspaniali przyjaciele z Rio stworzyli cudow-
ne miejsce, wielką willę. Nie mieliśmy pojęcia, że ona tam jest, ale Swami wyświęcił ją na 
swój aśram w Rio. Jest tam taka sama dynamiczna wibracja. Gdy On odwiedza jakieś 
miejsce, błogosławi je i zostawia swoje wibracje. Ja to widzę. 

Dzisiaj rano, kiedy On mówił tu o Prema Sai, zostałem przeniesiony w przyszłośd i 
patrzyłem przez to okno. Prema Sai był w tym domu, a za oknem widziałem tysiące ludzi 
stojących przy tej małej bramie. Tak kiedyś będzie. 

Ale bardzo ważne jest to, co Swami nam wyjawił o misji Prema Sai – że będzie 
zupełnie inna od tej misji. On nie będzie wygłaszał dyskursów ani udzielał prywatnych 
audiencji. W rzeczy samej nie będzie mówił na głos. To Swami powiedział nam dzisiaj 
rano. Powiedział, że Prema będzie mówił inaczej – będzie mówił jednocześnie do 
wszystkich na całym świecie, ale usłyszed Go będą mogli tylko ludzie o czystych sercach. 

25 WRZEŚNIA 2018 – ESCOBAR 

WIECZORNY SATSANG W AŚRAMIE PREMA SHANTI 

WYJĄTKI Z WYSTĄPIEO 
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Śri C. Sreenivas 

Co to jest aśram? Ciągle słyszymy to słowo. Czym różni się to miejsce od innych na 
ziemi? Stoi na tej samej terra firma, ma nad sobą to samo niebo i to samo naturalne 
otoczenie, jakich wiele na tej pięknej planecie. Aśram jest jednak wyjątkowy, gdyż jest 
miejscem wybranym przez Boga, w które On tchnął życie. Życie podtrzymuje powietrze, 
które jest obecne wszędzie na tej planecie. Bóg zamienia to wszechobecne powietrze w 
oddech i staje się tym oddechem, który każdego z was podtrzymuje i ożywia. Poprzez 
ten aśram On stwarza siebie samego w każdym z was. Aśram jest naprawdę miejscem 
wybranym przez Boga. 

Aśram to nie miejsce na niedzielną mszę, piątkowy namaz czy czwartkowe wieczor-
ne bhadźany albo satsangi. Jest to stała obecnośd Boga, którą urzeczywistniamy przez 
oddech, który On od nas bierze. 

Aśram to także szansa – życiowa szansa. On wyznaczy dalsze nasze postępy i bieg 
życia. Dla bardzo wielu z nas będzie to punkt zwrotny, punkt łączności, punkt oparcia. 
Będzie miejscem pociechy, miejscem, z którego będziemy czerpad odwagę i nadzieję, w 
którym będziemy się w ciszy modlid. 

Aśram ze Swamiego punktu widzenia jest miejscem, w którym będziemy uczyd się 
radzenia sobie z dzisiejszą rzeczywistością. Jesteśmy częścią wielkiej zbiorowości. Z jed-
nej strony mamy do czynienia z teraźniejszością, a z drugiej – z marzeniami o przyszłości. 
Przyszłośd można sobie zapewnid działając w teraźniejszości. Piękno życia w aśarmie za-
wiera się w życiu teraźniejszością i w nadziei lepszego jutra. 

 

Śri B.N. Narasimha Murthy 

Dziś wieczorem, kiedy wszyscy śpiewaliście, każda twarz była pełna niesplamionej 
radości, czystej miłości i pełnej błogości w boskiej obecności Bhagawana. Chcemy tego 
doświadczad w każdej chwili życia, ale chociaż czasami odczuwamy boską błogośd, szyb-
ko ją tracimy. Dlaczego? 

Kiedyś spytałem o to Swamiego: „Swami, dla umysłów, które nigdy nie doświadczy-
ły duchowej błogości czy boskiej radości, naturalne jest podążanie za doczesnymi 
przyjemnościami. Ale dlaczego po zasmakowani boskiej błogości dalej za nimi gonimy?” 

Swami powiedział: „Dopóki masz poczucie dwoistości, nie możesz tego uniknąd. Nie 
możesz się tego wyzbyd, dopóki myślisz, że jesteś różny od Boga.” 

Jedyny sposób na wyrwanie się to stałe doświadczanie tej jedności. Jak Swami mó-
wi: Adwajta darśanam dźoanam – postrzeganie jedności to mądrośd. 

Jeśli mamy wyzbyd się poczucia dualności, poczucia bycia różnym od Boga, musimy 
wyzbyd się nas samych. Jak do tego dochodzimy? To się zdarza w chwilach, gdy śpiewa-
my, gdy chwalimy i wielbimy Boga. Wtedy to odczuwamy. 

Chciałbym zakooczyd przypomnieniem tego, co Pan Kriszna powiedział o zachowa-
niu Jego wielbicieli. Myślę, że odnosił się do gopik z Brindawanu. Powiedział: „Umysły i 
serca moich wielbicieli zawsze są skupione na mnie. Zawsze żyją ze mną. Codziennie, 
cały czas mówią o mnie, opowiadają sobie epizody z mojego życia. Zawsze są bardzo 
szczęśliwi, czerpią wielką radośd, gdy rozmawiają o mnie i myślą o mnie.” 
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Purnam adah purnam idam, purnat purnam udadjate, 
purnasja purnam adaja, purnam ewa awaśiszjate. 

Tamto (czyli brahman) jest pełnią, to (czyli stworzenie) jest pełnią, 
z tamtej pełni wyłania się ta pełnia; chociaż z tamtej pełni pochodzi ta pełnia, 

tamta pełnia pozostaje taka sama. 

Drogie ucieleśnienia pełni! 

Ten werset z Wed wyjaśnia najwyższą prawdę. Wszystko rodzi się z tej pełni, wszystko 
istnieje w tej pełni i wszystko wraca do tej samej pełni. Nigdy nie ma ani chwili, kiedy istnieje 
coś cząstkowego – to, co istnieje, zawsze jest kompletne. Kogoś, kto widzi cząstkowośd czy 
niekompletnośd, niewątpliwie zwodzi ignorancja. Ktoś, kto dostrzega tę ciągłą pełnię, jest 
człowiekiem mądrym. 

Przestrzeo jest wszędzie. Aby ją podzielid, budujecie ściany – tu sala, tam sypialnia, tam 
kuchnia i inne miejsca w tej samej przestrzeni. Ściany tworzą w domu salon, pokoje, kuchnię i 
inne takie miejsca. Ale jeśli zburzycie wszystkie ściany, pozostanie tylko jedna przestrzeo – nie 
ma wielości, nie ma różnic. Ignorant widzi ściany i myśli, że przestrzenie są różne, podczas gdy 
mądra osoba wie, że przestrzeo w całym domu jest jedna i ta sama. 

25 WRZEŚNIA 2018 – ESCOBAR 

WIECZORNY SATSANG W AŚRAMIE PREMA SHANTI 

BOSKI DYSKURS 
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Powietrze w naczyniu i powietrze na zewnątrz niego jest jedno i to samo. Gdy rozbijecie 
naczynie, to powietrze i tamto stają się jednym – nie ma różnicy. Rozbijanie naczynia, burzenie 
ścian to proces duchowości. To proces uczenia się, że nie istnieje nic, co byłoby niepełne, lecz 
wszystko jest jednym i jest kompletne. Gdy tak siedzę tutaj i patrzę na was, widzę pełnię. Nie 
widzę niczego, co byłoby niekompletne czy cząstkowe. Ta sama atma, która przenika wszystko, 
przenika także was i mnie – nie ma różnicy. To ciało jest jak naczynie, które zawiera atmę w 
sposób, że tak powiem, cząstkowy, ale prawda jest taka, że ona jest jedna i ta sama. Gdy ciało 

odchodzi, atma znów staje się jednym ze wszystkim. 

To powinno byd przesłaniem tego aśramu – to, że nie widzicie różnych ludzi, jako 
oddzielne lub niekompletne istoty, ale że w każdym dostrzegacie zbiorową pełnię. 
Zewnętrzne formy, ciała, naczynia mogą mied różne kształty, rozmiary, kolory i atrybuty, 
ale wewnętrzna atma jest jedna i ta sama. Należy widzied to jako podstawę wszystkiego, 
jako podstawę pełni. Tylko osoba tak postrzegająca jest wybawiona ze wszystkich cier-
pieo i przywiązao i zawsze jest pełna błogości. Zatem każda działalnośd tego miejsca 
musi prowadzid was ku niepodzielnej wizji wszystkiego. Nie możecie poprzestawad, aż 
osiągniecie tę jednośd wizji, tę pełnię widzenia i poznacie prawdę, dostępując zbawienia. 
Dążmy tylko do najwyższego celu. Nie zadowalajmy się niczym pomniejszym, niczym niż-
szym niż ostateczne zrozumienie i doświadczenie tej pełni. Będą różne działalności – 
bhadźany, warsztaty i wiele innych programów – ale nigdy nie zapominajcie o tym 
podstawowym celu, dla którego stwarzacie to miejsce. Ono powinno pomóc wam osta-
tecznie widzied tę jednośd tam, gdzie jest różnorodnośd i w koocu pomóc innym także 
doświadczyd tej jedności istnienia. To powinno byd prawdziwym celem tego miejsca i 
powodem, dla którego wszyscy tu jesteście. 

Dzisiaj zebraliśmy się pod jednym dachem, aby świętowad tę okazję. (Odnosząc się 
do gospodarza, dr Jorge Berry’ego) Gdy nasz doktor mówi, że skooczyliśmy zadanie, nie 
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zdaje sobie sprawy z tego, że dopiero zaczęliśmy, a nie zakooczyliśmy! Narodziny są 

początkiem podróży, a nie jej zakooczeniem. Gdy rodzi się dziecko, matka nie mówi: 
„Skooczyłam rodzenie tego dziecka!” Jest to chwila, w które naprawdę jej macierzyo-

stwo zaczyna się i będzie długo trwad, do jej kooca. Podobnie ten aśram ma dopiero 
swój początek. Praca dopiero się zaczęła i będzie trwała długo – do kooca czasu. Zatem 

nie zdejmujcie po prostu butów, by się odprężyd, myśląc: „Skooczyłem pracę!” Raczej 
dociągnijcie sznurówki, podciągnijcie skarpetki i ruszajcie w drogę, gdyż podróż zaczyna 

się właśnie teraz. Każdy krok zbliży was do tej jedności, tej boskości. 

Po co zbierad tak wielu ludzi?  Wszak ku Bogu można podążad równie dobrze indy-

widualnie. Po co więc ten zbiorowy wysiłek tworzenia aśramu? Robimy to dlatego, że 
gdy idziecie razem, podróż staje się weselsza, radośniejsza i wtedy nie uświadamiacie 

sobie wkładanego wysiłku i upływu czasu. Gdy idziecie sami, możecie zmęczyd się, 

poczud się wyczerpani a czasem przybici i wtedy możecie całkiem zrezygnowad z dążenia 
do celu. Ale gdy idziecie razem, rozmawiając, pomagając sobie, motywując się, zachęca-

jąc jeden drugiego, podróż jest łatwiejsza. Moglibyście równie dobrze siedzied we 
własnym domu i myśled o Bogu, kontynuując tę podróż, ale ściągnąłem was razem pod 

jeden dach, do aśramu, gdyż w tej podróży macie iśd i dojśd do celu razem, a nie osobno. 

Jeśli chcecie wejśd z parteru na pierwsze piętro, musicie iśd schodami stopieo po 

stopniu. Gdybyście próbowali wskoczyd na piętro, moglibyście tego dokonad albo nie, 
ale najpewniej złamalibyście sobie nogę lub obie nogi! Z drugiej strony, jeśli będziecie 

wchodzili stopieo po stopniu, powoli ale stale, na pewno dotrzecie tam bezpiecznie. 
Taka jest wasza podróż – nie wielkimi skokami, lecz krok po kroku. Nie musicie aż tak się 

śpieszyd, by Boga osiągnąd do jutra rana przed śniadaniem. Zamiast tego ujmijcie rękę 
brata lub siostry i zwolnijcie, jeśli trzeba dopilnowad, żeby on czy ona szedł z wami do 

Boga. Tak, ze względu na innych, którzy także uczestniczą w tej podróży do Boga, czasem 
możecie musied iśd szybciej, a czasami zwolnid. W moim podejściu jest postęp od „ja” do 

„my” i od „my” do „On” – przechodzenie od jednostki do zbiorowości, czyli społeczeo-
stwa, i od społeczeostwa do ostatecznego celu, którym jest Bóg. Zatem, będąc członkami 

tego aśramu, musicie więcej przejmowad się innymi niż sobą. „Jak mogę pomóc jakie-

muś bratu lub siostrze także podjąd tę podróż?” Jeśli będzie to dla jego dobra, okażcie 
mu nieco więcej cierpliwości i pomagajcie sobie nawzajem podążad ku Bogu. Dla mnie 

nie ma ścigania się, kto pierwszy, drugi czy trzeci osiągnie Boga. Albo wszyscy wygrają 
razem, albo razem przegrają. Zasługi nie przypiszę żadnej jednostce, lecz zbiorowości. 

Wszyscy powinni dojśd do Boga razem. Zatem albo wszyscy wygracie, albo wszyscy prze-
gracie; wszyscy zdacie, albo wszyscy oblejecie; wszyscy odniesiecie sukces, albo 

wszystkim się nie powiedzie. Chodzi tu o wszystkich, a nie o jednostki. Żadna jednostka 
nie wygrywa wojny – robi to cała armia. Jeśli armia wygra, wszyscy wygrają; gdy jeden 

przegrywa, wszyscy przegrywają. 

Dlatego apeluję do was, abyście bardziej interesowali się nawzajem podróżą innych, 

ich duchowym rozwojem. I bądźcie cierpliwi, życzliwi, współczujący, pomagajcie sobie 
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nawzajem, abyście mogli razem podążad. Niektórzy mogą byd młodzi, niektórzy – starzy; 

niektórzy mogą byd szybcy, niektórzy – powolni, ale rozwiomy to poczucie wspólnoty i 
pomagajmy sobie nawzajem w postępowaniu ku Bogu, nie zostawiając za sobą nikogo. 

Wtedy wasze marzenie o Argentynie i świecie pełnym pokoju i miłości może się spełnid, 
gdyż jest to rzecz wspólna, dotyczy wszystkich; nie chodzi tylko o wasz spokój. Gdy każdy 

żyje w spokoju, wtedy spokój panuje także w kraju i na świecie. 

Można pomyśled: „Swami opowiada o tak wielkich i wzniosłych rzeczach. Ale w koo-

cu tutaj jest tylko małe miejsce z garstką ludzi. Nie ma tu całej Argentyny, ani całej 
Ameryki Łacioskiej. Czy w ogóle jest to możliwe?” Nigdy nie lekceważcie potęgi dobra, 

potęgi pozytywności, potęgi nadziei i potęgi wiary. Popatrzcie na historię świata. 
Wszystkie wielkie rewolucje zaczynały się od garstki ludzi, a czasem od tylko jednego 

człowieka, ale ruch ten szybko rósł i stawał się rewolucją, która zmieniała społeczeostwa. 

Jeśli niewielu was pójdzie tą ścieżką transformacji, miłości, boskości i czystości, inni 
widząc was, będą czerpali inspirację. W ten sposób rozejdzie się to na cały kraj i na kon-

tynent. Zatem przed wami wielkie zadanie, na waszych barkach spoczywa wielka 
odpowiedzialnośd. Wspaniała przyszłośd czeka na wasze wysiłki – wy musicie do niej 

doprowadzid. Nie nastanie ona sama z siebie. 

Ta obecna chwila jest niewątpliwie czymś chwalebnym, czymś godnym świętowa-

nia, gdyż bardzo dużo osiągnięto w tak krótkim czasie dzięki poświęceniu i wysiłkom was 
wszystkich dokonywanych w jedności. Świętujmy więc, cieszmy się tą chwilą – tak trze-

ba. Ale jednocześnie nie tradmy z widoku tego, czemu ma to służyd i jak daleko trzeba 
jeszcze przejśd. 

Gdy ludzie będą przejeżdżad tą drogą, coś ich przyciągnie. Zapukają do drzwi, wejdą 

i spytają: „Co to za miejsce? Czy możemy się dołączyd?” Sami przyjdą, bez żadnego 
zaproszenia. Coś w ich wnętrzu skieruje ich do tego miejsca, przyciągnie niczym magnes, 

który przyciąga do siebie opiłki żelaza. W niedalekiej przyszłości wielu nieznanych wam, 
obcych ludzi wstąpi przez tę bramę, wejdzie do tej sali i doświadczy tak wiele spokoju i 

szczęścia, że będziecie się dziwid, że jest to możliwe. „Salta” (odnosząc się do opiekunki 
aśramu, Liliany Garrido, przez nazwę prowincji), każdemu, kto przychodzi i chce wejśd 

tutaj, daj prasadam. Przyjmuj go z wielką miłością. Każ mu usiąśd, pomyśl o Bogu i daj 
mu prasadam. Będzie przychodzid tu bardzo dużo ludzi – sami z siebie, bez zaproszeo. 

Sprowadzi ich tutaj wewnętrzne wezwanie. Zobaczycie! Gdy gdzieś położycie cukierek, 
mrówkom nie musicie wysyład zaproszenia – same przyjdą i go znajdą. Podobnie ludzie, 

nie koniecznie znający Swamiego, zostaną przyciągnięci w to miejsce przez coś wewnątrz 
nich. Będą przyciągani z serca. Przyjmujcie ich serdecznie! Jest to kolejny brat, kolejna 

siostra. Rozmawiajcie z nimi z wielką miłością i cierpliwością. Mogą mied wiele rzeczy do 
powiedzenia. Cierpliwie ich wysłuchujcie – tak ja robiłem przez całe życie. Nie chodziłem 

nigdzie, by zapraszad ludzi.  Sami mnie odnajdywali. A co głównie robiłem? Po prostu ich 
wysłuchiwałem. To ich uszczęśliwiało. „Jest ktoś, kogo interesują moje problemy, moje 

życie, moje trudności. Istnieje ktoś, kto szczerze się tym interesuje.” Taka myśl sprawiała, 
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że kochali mnie. Tak to się działo. O inne rzeczy się nie martwcie – będą załatwione. 

Bowiem wtedy wasz duchowy rozwój stanie się moim obowiązkiem. 

Gdy Wiwekananda przyszedł do Śri Ramakryszny Paramahansy, był ciekawy, dlacze-

go Ramakryszna ciągle był pogrążony w swego rodzaju marzeniach, w odczuwaniu Boga i 
zachowywał się jak szaleniec. Ramakryszna tylko dotknął jego klatki piersiowej, a wtedy 

on też doświadczył tej jedności. Oto potęga guru. Guru nawet nie musi was dotykad. 
Jego jedna sankalpa (intencja, wola) bez wysiłku przyniesie wam to, co najwyższe. 

Narasimha Murthy mówi: „Gdy pozbędziesz się dwoistości, na dobre urzeczywist-

nisz szczęście, błogośd.” Tak, to prawda, ale taką samą prawdą jest też to, że gdy widzicie 
innych szczęśliwych, wy także przeżywacie szczęście. Gdy niesiecie komuś błogośd, sami 

też doświadczacie błogości. Zatem jeśli jeszcze nie możecie wyzbyd się dwoistości, może-
cie przeżywad błogośd przez przyprawianie innych o błogośd. Właśnie dlatego Swami 

tutaj was umieścił. 

Pokazanie wam waszej boskości jest dla Swamiego tak proste jak odsłonięcie kurty-

ny. Ale jest wielu, którzy potrzebują Jego pomocy. Waszym obowiązkiem jest pomaganie 
im. Gdy przyjdzie właściwy czas, nie będziecie musieli nawet prosid – osobiście przyjdę i 

dam każdemu z was to, na co zasługuje. Zatem nie przejmujcie się zbytnio innymi spra-
wami, a róbcie to, co Swami mówi. Pomóżcie dziesięciu innym urzeczywistnid się, pójśd 

ku Bogu. Wtedy dobrze wypełnicie swój obowiązek. Aby przeprawid ludzi przez rzekę, 
nie musicie mied bardzo wielkiej łodzi. Małą łódką możecie przewozid ludzi wiele razy. 

Aby zbawid Argentynę, nie musicie mied aśramu wielkiego jak Argentyna. To małe miej-

sce może przewieźd ludzi, jeden po drugim, krok po kroku. Nie myślcie, że jest to małe 
miejsce, niewielu ludzi i mały wkład jakiegoś aśramu. W przyszłości może on pomóc wie-

lu tysiącom ludzi. 

Druga strona tej historii jest taka, że przyjdzie czas, kiedy przyjedzie tu i zamieszka 
Prema Sai. Aby Go zobaczyd, zgromadzi się wokół tego miejsca wiele tysięcy ludzi – 
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będzie ich tak dużo, że policji będzie trudno nad nimi panowad! Wszystko to będzie dzia-
ło się po kolei – jest to częśd całego planu. Jednak dla was ważne jest to, abyście w 
drodze do tego zbawienia pomogli dziesięciu innym. Niektórzy z was wcześniej czy póź-
niej przejdą na emeryturę. Zostaną tu zbudowane małe domki, w których będziecie 
mogli zamieszkad po przejściu na emeryturę. Zostanie zbudowane wiele innych rzeczy – 
zostanie wzniesiona stupa (sakralny pomnik), powstanie wielka wielozadaniowa sala, 
służąca za jadalnię i salę modlitw, a także wiele innych budowli. Z czasem to wszystko się 
rozrośnie. Przyjdzie taki dzieo, kiedy będziecie musieli mówid ludziom „Możecie odwie-
dzid ten aśram tylko w tym dniu i o tej porze,” gdyż będą takie tłumy, że na kolejną 
szansę wizyty w aśramie trzeba będzie czekad cały miesiąc. 

Jak mówiłem, ludzie sami tu będą przychodzid. Ktokolwiek się zjawi, myślcie: 
„Mieszka w nim lub w niej Bóg, dlatego w istocie witamy w naszym aśramie Swamiego w 
innej postaci.” Nie pielęgnujcie stronniczej wizji zewnętrznych ciał – rozwijajcie nato-
miast głębszą wewnętrzną wizję, w której jest jednośd i pełnia. O to powinniście się 
starad, gdy będziecie przyjmowali przybyszów. 

Na całym świecie zakładam miejsca takie jak to. Są to potężne duchowe centra, dla 
których „elektrownia” znajduje się w Indiach. Wszystkie są połączone energią czystej 
miłości. Tak jak ludzie czerpią energię elektryczną z wszędzie przebiegających linii 
przesyłowych, tak wielu, wielu ludzi będzie czerpało inspirację i energię, a więc będą 
uduchowiad się dzięki tym centrom, tym obwodom energetycznym. 

Prawda jest taka, że te rzeczy nastaną z czasem i będą służyły społeczeostwu przez 
wiele pokoleo. To miejsce czekało na Swamiego przez dziewięd lat. Czekało tylko na ten 
dzieo. Dzisiaj jest tu wszędzie wielu bogów, aniołów i innych istot. Możecie ich nie wie-
dzied, ale ja znam ich wszystkich. Wszyscy są tutaj, by świętowad to wydarzenie. Całe to 
miejsce otacza bardzo wiele istot, wiele szlachetnych dusz tego kraju. Wszyscy są tutaj 
obecni i patrzą na nas. Świat, który widzicie swoimi oczami, jest maleoki w porównaniu 
do świata, którego nie widzicie. Jeśli widziany przez was świat porównad do ziarenka pia-
sku, to świat, którego nie widzicie, odpowiada górze. Wiele szlachetnych dusz modliło 
się o to, by w Argentynie zdarzyło się właśnie coś takiego, żeby powstało takie centrum. 
Dzisiaj spełniają się wszystkie ich modlitwy. Modlili się o to nie tylko ludzie stąd, ale też z 
daleka. 

Niech wszyscy cieszą się spokojem, błogością i tą jednością, tą wizją pełni. Oto moje 
słowa błogosławieostw z tej okazji. Więcej powiem jutro. Swami jest bardzo, bardzo 
zadowolony z tych wysiłków i bardzo raduje się tym, że wszyscy jesteście tutaj, gdyż w 
każdym z was widzę siebie i podoba mi się ten widok. To samo słooce odbija się we 
wszystkich wodach. Podobnie ta sama atma odbija się w każdym z was i jest to widok 
niosący błogośd. Byd może i wy rozwiniecie takie widzenie dzięki swojej bezinteresownej 
służbie w tym aśramie. Więcej o tym porozmawiamy jutro. Bądźcie wszyscy zjednoczeni i 
pracujcie razem. Miejcie cierpliwośd i współczucie dla siebie nawzajem. Nikogo nie pozo-
stawiajcie z tyłu – wszystkich zabierajcie ze sobą. Idźcie razem, dojdźcie razem, połączcie 
się z Bogiem razem. 
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Wieczorem odbyła się inauguracja argentyoskiego aśramu. Honor przecięcia wstęgi 
przypadł Ambasadorowi Indii w Argentynie, Śri Sanjivowi Ranjanowi, i ojcu nestorowi 
Danielowi Villa Calvo reprezentującemu katolików. Swami ochrzcił ten aśram nazwą 
Prema Shanti, czyli Miłośd i Pokój, które są najwyższymi wartościami wszystkich religii. 

Gdy Pan błogosławił wielbicieli, łzy wdzięczności płynęły po ich policzkach. Po zapa-
leniu świec przez szacownych członków asysty Swamiego i gości program rozpoczął się 
od wedyjskich inwokacji Purusza Suktam i mantr Śanti prowadzonych przez wielbicieli 
Ameryki Łacioskiej. Następnie krótkie powitanie wypowiedziała Rosana Berra i przed-
stawicieli chrześcijaostwa, islamu, buddyzmu, judaizmu i instytucji takich jak Brahma 
Kumaris i Hastinapura Foundation zaprosiła do zadedykowania aśramu dla dobra ludz-
kości i do pobłogosławienia wydarzenia. 

Isaac Tigrett 

Dostąpiłem naprawdę wielkiego błogosławieostwa spędzenia dwudziestu lat z naj-
większym człowiekiem w ruchu międzywyznaniowym całego świata, z Jamesem Parksem 
Mortonem. Był dziekanem w Cathedral of St. John the Divine w Nowym Jorku. James 
zrobił coś wyjątkowego – we wczesnych latach 80-tych zorganizował Parlament Świato-
wych Religii w King’s College na Uniwersytecie Oxford. Ściągnął stu głównych liderów 
duchowych, niektórych wtedy bardzo mało znanych, takich jak Dalajlama, czołowych 
mufti (teologów islamu) z Iranu i Iraku, niezwykłe kobiety z Indii, takie jak Matka Teresa 
– w tamtym czasie oni byli nieznani.  To zgromadzenie odniosło sukces, gdyż postano-
wiono mówid o środowisku. Było to pierwsze spotkanie tych świętych liderów na temat 
środowiska. Jego skutkiem było następne podobne spotkanie, w którym miałem szczęś-
cie uczestniczyd. Odbyło się ono w Rosji na Kremlu w obecności 2000 delegatów. Naz-
wano je Globalnym Forum Duchowych i Parlamentarnych Liderów. Obecnych było nie 
tylko tysiące liderów religijnych, ale też wielu premierów i ważnych osobistości. Wszyscy 
zgodzili się, że środowisko jest naprawdę czymś specjalnym. 

26 WRZEŚNIA 2018 – ESCOBAR 

WIECZORNY OTWARTY SATSANG W AŚRAMIE PREMA SHANTI  
WYJĄTKI Z WYSTĄPIEO 
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Gdy dzisiaj myślimy o środowisku, przejmuje nas strach. James Parks Morton był 
błyskotliwym, zdumiewającym człowiekiem. Nikt przed nim nie zdołał zebrad wszystkich 
religii w sposób, w jaki on to zrobił. Cathedral of Saint John the Divine, gdzie był dzieka-
nem, jest największą gotycką katedrą na świecie i drugim co do wielkości kościołem. 
Morton przez wiele lat był w niej powiernikiem i dyrektorem. W tym wspaniałym miej-
scu przeżyłem pewne cudowne chwile o charakterze międzywyznaniowym. 

Śri C. Sreenivas 

„Zmienia się stary porządek, ustępując miejsca nowemu. Bóg działa różnorako, aby 
zapobiec jakiś dobry zwyczaj nie zaszkodził temu światu” powiedział Lord Tennyson. Taka 
jest też prawda tego wydarzenia, w tej pięknej obecności Miłości i Pokoju w pięknej Ar-
gentynie. Różnorakie działania Boga są stałą rzeczywistością naszych czasów. Ten piękny 
aśram jest pomostem między ubóstwem tego świata a obfitością wszechświata. Jest to 
pomost wiodący od bycia dobrym do bycia dobrym dla wszystkich, od widzenia dobra do 
widzenia dobra w każdym i od czynienia dobra do czynienia dobra dla wszystkich. 

Gdy w tak współczujących sercach z płodnymi umysłami i zdolnymi rękami rodzi się 
nowa idea, dzieje się cud taki jak ten. Wiele cudów wyjdzie z aśramu „Miłośd i Spokój.” 

Istnieje taka piękna stara pieśo Don’t cry for me Argentina (Nie płacz za mną, Argen-
tyno). Dzisiaj w waszej obecności, moje drogie siostry i bracia, a przede wszystkim ze 
Swamim przy was, słowa tej piosenki można sparafrazowad do „Nie martw się, Argenty-
no, teraz jest tutaj Swami.” (Oklaski) To ogłasza Swami w Escobar i w zachwycającej 
Argentynie. 

Moje najlepsze życzenia i modlitwy z tej historycznej okazji. 

Śri B.N. Narasimha Murthy 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba bez wątpienia urodził się jako syn Indii, ale dzisiaj stał 
się światłem świata. Po porzuceniu śmiertelnego ciała prawie siedem lat temu, zapalał 
lampę miłości i pokoju w wielu centrach – nie tylko w Indiach, ale na całym świecie. W 
ostatnich siedmiu latach Baba założył w Indiach więcej niż 15 centrów, które są świąty-
niami edukacji i świątyniami uzdrawiania. Na każdym kontynencie świata Baba założył 
aśram – taki jak dzisiaj widzimy tutaj. Mamy wielkie szczęście, że wszyscy jesteśmy 
współczesnymi Bhagawanowi Babie i że w ciągu ostatnich siedmiu lat mogliśmy towa-
rzyszyd Babie w wizytach w więcej niż 30 krajach. 

Naprawdę zdumiewa nas, chwyta nas za serce, naprawdę wzrusza nas miłośd, jaką 
żywią do Bhagawana Baby wszyscy bracia i siostry w tych krajach, kiedy zbierają się przy 
takich okazjach. Wy wszyscy w tym miejscu, tak wielu was, którzy siedzicie tutaj od 3:30 
po południu i śpiewacie o chwale Boga – wszyscy jesteście tutaj dlatego, że kochacie 
Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. Nie przyszliście tutaj, aby słuchad wystąpieo śmiertelni-
ków takich jak my – jesteście tu, czekając na słowa Bhagawana. Czy mam rację? Nie 
będę zabierał wam więcej czasu. Proszę Bhagawana, aby przemówił do nas w ten wspa-
niały wieczór otwierania aśramu Prema Shanti, Amor i Paz, Miłośd i Pokój. (Oklaski) 
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To, o czym myślicie, że istnieje, naprawdę nie istnieje, a o czym myślicie, że nie 
istnieje, w rzeczywistości istnieje. Bo to, co naprawdę istnieje jest Boskością, która 
przenika wszystko, a to, co nie istnieje, jest iluzją tego świata.  

(Wiersz telugu)  

Drogie ucieleśnienia boskości, wielbiciele i dostojnicy! 

Tak jak naprawdę istnieje tylko jedno słooce, ale odbija się we wszystkich sadzaw-
kach i kałużach jako wiele słooc, istnieje tylko jeden Bóg, istnieje tylko jedna Boskośd, 
która odbija się i przejawia w każdej istocie i we wszystkim. Ktoś, kto posiadł tę wiedzę o 
jedności, naprawdę staje się ucieleśnieniem miłości, gdyż celem wiedzy jest miłośd, a 
gdzie jest miłośd, tam jest spokój. O ile nie ma jedności, nie można rozwinąd miłości, a o 
ile nie rozwinie się miłości, nie można mied spokoju. Zatem miłośd i spokój są jak dwie 
strony tej samej monety. Ktoś, kogo serce jest pełne miłości wynikającej ze zrozumienia, 
że istnieje tylko jeden, a nie dwóch, zawsze będzie zachowywał spokój i dzielił go ze 
wszystkimi z otoczenia. Natomiast ktoś, kto widzi różnice, nigdy nie będzie miał czystej 
miłości, a więc nigdy nie zazna spokoju. 

26 WRZEŚNIA 2018 
ESCOBAR, ARGENTYNA 

WIECZORNY OTWARTY SATSANG W AŚRAMIE PREMA SHANTI 

BOSKI DYSKURS 
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Wielu ludzi mówiło o tej ukrytej jedności i jedności całego stworzenia. Mówili oni o 
tej samej Boskości wielbionej w różny sposób w różnych religiach. Jest tu obecny Amba-
sador Indii, który chce przekazad to, co Indie chcą przekazad Argentynie. W pewnym 
sensie ja też jestem ambasadorem Indii, gdyż jestem tu po to, aby przekazad starożytne 
przesłanie Indii. (Oklaski) Wyłącznie indyjskiej mądrości należy się uznanie za stwierdze-
nie, że istnieje tylko jeden, ale jest znany pod różnymi imionami. Wszyscy przyznają, że 
istnieje tylko jeden, a nie dwóch, ale tylko indyjska mądrośd mówi, że istnieje tylko 
jeden, ale jest znany pod różnymi imionami. Można Go nazywad dowolnym imieniem, 
można wielbid Go w dowolnej postaci, ale ostatecznie wszystko to kierowane jest do 
jednego i tego samego źródła wszystkiego. Tylko ta wiedza może przynieśd ludziom 
miłośd, a gdy każdy człowiek w swoim sercu będzie miał tę miłośd, pokój nastanie w 
sposób naturalny. 

Dzisiaj świat płacze za pokojem. Gdziekolwiek nie spojrzed, tam jest fragmentacja, 
istnieją podziały. Sposobem na zaprowadzenie pokoju na ziemi jest miłośd, a sekretem 
jest wiedza o jedności. 

Gdy pies wejdzie do pokoju pełnego luster i zobaczy swoje odbicia, będzie myślał, że 
jest tam wiele psów, przestraszy się i zacznie szczekad. To ignorancja każe psu myśled, że 
wszystkie odbicia są różne i nie są jego własne. To postrzeganie różnic wywołuje strach i 
brak miłości. Ale jeśli do tego samego pokoju wejdzie człowiek i zobaczy własne odbicia, 
ucieszy się, gdyż będzie wiedział, że wszystkie odbicia są jego i nie są różne. Może spę-
dzid dużo czasu, z radością oglądając swoje odbicia. Nie trzeba mówid o kobietach, gdyż 
gdy one wejdą do takiego pokoju pełnego luster, nigdy z niego nie wyjdą! (Śmiech) Mogą 
siebie podziwiad wiecznie. Zwródcie uwagę na to, że świadomośd, iż wszyscy jesteście 
odbiciami tego samego, może uczynid z was kochające osoby. Wtedy nie musielibyście 
szczekad jak psy, ale moglibyście uśmiechad się do wszystkich odbid i żyd w spokoju. 

Ludzie pytają mnie: „Jak możesz kochad wszystkich.” 

Odpowiadam im: „Ja nie kocham innych – kocham siebie, gdyż w każdym widzę sie-
bie.” Żeby kochad siebie, nie potrzeba żadnego wysiłku. Gdy będziecie widzieli siebie we 
wszystkich, nie będziecie musieli wcale się wysilad, by ich kochad. 

Niech ten aśram kieruje wysiłki mężczyzn i kobiet, ludzi młodych i starych na rzecz 
urzeczywistnienia tej jedności, która do wszystkich serc sprowadzi miłośd, a tym samym 
przywróci pokój na tym świecie. 
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Jadźur-weda mówi: „Niech dobre, szlachetne myśli płyną ze wszystkich stron. 
Przyjmujmy je.” Niech więc ten aśram będzie miejscem, w którym wszystkie myśli 
wszystkich religii i wyznao będą mile widziane, aby sprowadzid na ludzi harmonię, aby 
wprowadzid tę mądrośd jedności, a przez to przywrócid pokój na ziemi. 

Powiedziałem, że dla mnie Argentyna to Urgentina (ang. urgent to naglący). Istnieje 
tu pilna potrzeba działania. Dlatego musimy działad szybko, nie tracąc czasu. Rozpo-
wszechniajmy to przesłanie jedności, miłości i pokoju wśród wszystkich braci i sióstr 
Argentyny, Ameryki Łacioskiej i dalej całego świata. Ale nie można tego robid przez mó-
wienie, lecz tylko przez praktykę. Gdy spytacie mnie: „Jak mamy uczyd ludzi miłości?,” 
odpowiem: „Przez kochanie ich.” Gdy kochacie, uczycie miłości – nie ma żadnej innej 
drogi! Żadna ilośd wykładów, konferencji, dyskusji czy debat nie nauczy miłości. Tylko 
kochanie może nauczyd was i innych miłości. Niech więc to kochanie będzie zwyczajem 
tego aśramu – kochanie innych i bycie kochanym. Niech jedną i główną zasadą, którą 
kieruje się ten aśram teraz i zawsze w przyszłości, będzie: kochad i byd kochanym w 
odpłacie. Nie potrzebujecie żadnych innych duchowych wyrzeczeo, jeśli umiecie kochad 
bezinteresownie, bezwarunkowo i z kolei otrzymujecie ten sam rodzaj miłości od 
wszystkich innych. Nie ma większej radości, nie ma większego spełnienia. 

Od teraz przestaomy mówid i zacznijmy działad. Kochajcie wszystkich jako kogoś 
własnego, jako własne odbicie. Nawet jeśli na początku nie rozumiecie tego, po prostu 
zacznijcie kochad, myśląc, że to, co mówi Swami, jest prawdą, a wiec nie może się nie 
sprawdzid. Po prostu kochajcie, a będziecie wiedzieli, co to znaczy. Łatwo jest kochad 
ludzi, którzy kochają nas, ale nasze podejście to „Kochaj wszystkich, niezależnie kim są.” 
Właśnie w tym jednym celu podróżuję po całym świecie, zakładając takie centra i mó-
wiąc ludziom o tej wielkiej mocy miłości, bo tylko ona może przywrócid pokój na ziemi, 
tylko ona może przynieśd światu szczęście. 
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Dzisiaj nie kooczą się wasze wysiłki, ale zaczyna się nowa 
podróż – ta podróż kochania zaczyna się teraz i tutaj. Gdy 
opuścicie to spotkanie, niech każdy w swoim sercu mocno 
postanowi, że od teraz jego życie będzie naprawdę odbiciem 
życia jego Mistrza, który kochał wszystkich bezwarunkowo, 
bez oczekiwao. Skoro jeden Sai Baba mógł dokonad tak wiele 
po prostu dzięki kochaniu wszystkich, możecie sobie wyobra-
zid, ile wy możecie dokonad dla świata, gdy każdy z was 
zacznie byd ucieleśnieniem tej samej miłości! Wszyscy wszę-
dzie, gdzie się znajdziecie, powinniście stad się chodzącymi, 
mówiącymi, oddychającymi, słuchającymi, żywymi Sai Baba-
mi, prawdziwie kochając wszystkich tak, jak to robił wasz 
Mistrz. 

Przy tej pomyślnej okazji ogłaszam, że od dzisiaj ten aśram jest otwarty dla każdego 
na świecie bez jakichkolwiek dyskryminacji czy rozróżnieo! Niech każdy będzie przyjmo-
wany z miłością, jak własny brat, jak własna siostra, jako wasze własne prawdziwe 
odbicie w innej postaci. Obyście wszyscy wiedli życie w sposób, który ostatecznie da 
wam spokój, a także pozwali wam pomóc innym osiągnąd ten spokój. 

Tymi słowami błogosławieostw i życzeo kooczę moje wystąpienie. 

(Odnosząc się do gospodarzy) Zarówno Rosana, jak i Jorge, pracowali bardzo ciężko, 
aby wykonad polecenie Swamiego. Pomagali im okoliczni wielbiciele. Moje szczególne 
błogosławieostwa dla was wszystkich. 
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Poranny program zaczął się około godz. 10:30 dokonaniem przez Swamiego przeg-
lądu miejsca na terenie aśramu, gdzie powstanie 14 domków dla wielbicieli. W obecności 
bhadźanów i świętych recytacji odprawiono ceremonię rozpoczęcia budowy, a Swami 
wyjaśnił jej znaczenie. Po tej krótkiej ceremonii Swami wrócił na salę, gdzie zebrali się 
wielbiciele z Argentyny, Brazylii i Meksyku oraz młodzież z krajów Ameryki Łacioskiej. Tę 
zamkniętą sesję Swami zorganizował, aby wielbiciele z Latin American Foundations oraz 
z Meksyku, którzy uczestniczą w projektach budowy aśramów w swoich krajach, zapoz-
nali się ze sobą. Następnie podzielono się tortem specjalnie przygotowanym przez 
wielbicieli dla uczczenia urodzin Śirdi Baby. Potem Swami spotkał się osobno z młodzieżą, 
aby udzielid jej wskazówek. 

Po południu, o godz. 4:45, odprawiono pożegnalne arati. W wypełnionej wielbicie-
lami sali panowała atmosfera głębokiej miłości i tęsknoty, gdy każdy wielbiciel był 
osobiście błogosławiony prasadamem z wibhuti! Każdy był przesiąknięty Jego miłością, 
co współgrało z mżawką na zewnątrz zraszającą wszystko jakby odzwierciedlając to, co 
działo się w sercach wszystkich obecnych! Ten satsang niespodziewanie przemienił się w 
audiencję dla każdego z 80 wielbicieli obecnych w sali. Swami pełnymi miłości i współ-
czucia słowami udzielał wskazówek każdemu niczym Boska Matka. Ostatnie chwile 
boskiej wizyty Swamiego w Argentynie wielbiciele spędzili z Nim, pławiąc się w Jego bło-
gosławieostwach i miłości. 

27 WRZEŚNIA 2018 – ESCOBAR 

SPOTKANIE SAI GLOBAL FEDERATION OF FOUNDATIONS 
(SGFF) W AŚRAMIE PREMA SHANTI 
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27 WRZEŚNIA 2018 – ESCOBAR 

SPOTKANIE SGFF W AŚRAMIE PREMA SHANTI 

BOSKI DYSKURS 

Po bhumi pudźy pod 14 domków Swami wezwał Foundations of Latin America i 

młodzież na spotkanie. Dr David Cornsweet ciepło przywitał zebranych, a potem przed-

stawiciele poszczególnych fundacji mówili o pracach w ich krajach. Następnie Swami 

wygłosił swój boski dyskurs. 

Mówi się, że każda kropla padającego z nieba deszczu 

ostatecznie dociera do oceanu. Ale jak dociera? Najpierw 

wiele kropli zbiera się razem i staje się strumieniem. Wiele 

strumieni łączy się i staje się rzeczką. Potem wiele rzek łączy 

się i staje się potężną rzeką. W koocu tylko ona dociera do 

oceanu. Sama kropla może nie móc osiągnąd oceanu, ale wiele 

kropli razem może stad się rzeką, która niewątpliwie dotrze do 

oceanu. W taki sposób powinniście docierad do Boga. Jednost-

ki łączą się w grupy, grupy stają się krajami, kraje stają się 
kontynentami, a te ostatecznie stają się światem. 

Dla mnie ważne jest zbawienie ostatniej osoby na ziemi. Matka jest szczęśliwa tylko 

wtedy, gdy wszystkie jej dzieci są szczęśliwe – nie tylko niektóre lub większośd z nich. 

Gdy ma dziesięcioro dzieci i szczęśliwych jest dziewięd, a jedno nie, matka nie będzie 

szczęśliwa. Nie będzie myślała o szczęściu tych dziewięciorga, lecz o nieszczęściu tego 

jednego. Dla Swamiego wszyscy są jak Jego dzieci i szczęście każdego jest Jego szczęś-

ciem. Wy możecie widzied różnice między krajami i kontynentami, ale dla Swamiego 

każdy należy do Niego i On należy do wszystkich. Dlatego potrzebą chwili jest zjednocze-

nie wszystkich tych krajów. 

W Brazylii wykonano mnóstwo pracy w obszarze ludzkich 
wartości. Podobnie było w Argentynie i w Meksyku. Wszyscy 

muszą się połączyd. Gdy się połączą, ludzie, którzy mają do-
świadczenie w nauczaniu ludzkich wartości, mogą utworzyd 

grupę nauczycieli ludzkich wartości i szkolid cały kontynent. Dr 
Berra musi koordynowad te prace tak, że będziecie w kontak-

cie z ludźmi w Brazylii, Meksyku, Kolumbii i wszystkich innych 
miejscach Ameryki Łacioskiej i Ameryki Południowej – wszę-

dzie, gdzie mamy ludzi uczących ludzkich wartości – i założycie 
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Institute for Human Values dla całej Ameryki Ła-

cioskiej plus Meksyk. Może on mied wiele różnych 
oddziałów, takich jak Argentyna i Brazylia. W ten 

sposób obejmie też Meksyk i inne kraje. Ale bę-
dzie jeden instytut, w którym wszystko to będzie 

robione. Trzeba to tak zaplanowad, aby odpowia-
dało dzieciom, nastolatkom, młodzieży i 

profesjonalistom. 

Pięd ludzkich wartości jest jak paodabhuty, pięd żywiołów przyrody. Zwierzęta, rośli-
ny czy ludzie – do przetrwania wszyscy potrzebują pięciu żywiołów. Te żywioły nie należą 

do żadnego konkretnego kraju, religii, kasty czy grupy – służą jednakowo wszystkim. Tak 
samo te pięd ludzkich wartości jest dla wszystkich niezależnie od religii, kasty, języka, 

kraju czy jakiegoś innego rozróżnienia. Dlatego zacznijcie nauczad tych wartości. 

Jak będziecie uczyd bardzo małe dzieci? Jak będziecie uczyd dorastające dzieci? Jak 
będziecie uczyd młodzież i jak będziecie uczyd starszych? Musicie przemyśled i odpo-

wiednio wszystko zaplanowad. Młodzież może uczyd małe dzieci i młodszą młodzież, 
podczas gdy starsi mogą uczyd dorosłych i profesjonalistów. W ten sposób będzie to sku-

teczniejsze. Musicie przemyśled i opisad właściwy sposób uczenia tych wartości różnych 
ludzi, różne grupy wiekowe. Niech to nazywa się Institute of Human Values (Instytut 

Wartości Ludzkich) dla całego kontynentu. Niech będzie to wkład was wszystkich, którzy 

na tym polu przez dziesięciolecia zdobyliście duże doświadczenie. 
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      Ale, jak mówiłem, powinno byd to zaplanowane dla różnych grup wiekowych. Dla 
dzieci powinny byd to piosenki, opowiadania, gry i zabawy. Dla nastolatków, młodszej 
młodzieży powinno byd to bardziej doświadczalne, przez robienie. Dla ludzi dorosłych 
musi to byd związane z praktykowaniem. Powinniście też przygotowad to wszystko w 
różnych językach używanych w tych krajach. 

Wszystko, co już macie, całą wiedzę, książki, jakie na-
pisaliście, zgromadźcie w jednym miejscu, podzielcie się 
tym z wszystkimi i wybierzcie to, co jest tam najlepsze. W 
ten sposób możecie napisad pięd książek o tych pięciu war-
tościach: satji, dharmie, śanti, premie i ahinsie (prawdzie, 
właściwym postępowaniu, spokoju, miłości i niekrzywdze-
niu). Napiszcie pięd książek o tych pięciu wartościach. Jeden 
rodzaj książek powinien byd dla małych dzieci, inny dla 
młodszych nastolatków, inny dla młodzieży i inny dla doro-
słych i profesjonalistów. Dlatego na temat satji (prawdy) 
będą cztery książki: dla dzieci, dla nastolatków, dla mło-
dzieży i dla dorosłych. Podobnie będzie dla pozostałych 
wartości, co oznacza razem 5 × 4, czyli 20 książek. Zatem 
Institute of Human Values będzie miał 20 książek. To po-
winniście mied załatwione do przyszłego roku, kiedy tu 
przybędę. 

Spotykajcie się tu często i dyskutujcie o tym, jak napisad te książki. Jedni ludzie 
mogą wziąd odpowiedzialnośd za książkę dla dzieci, inni – za książkę dla nastolatków, 
inni mogą pracowad nad książką dla młodych dorosłych, a jeszcze inni – nad książką dla 
dorosłych. Wraz ze zmieniającymi się czasami i zwyczajami my też musimy zmieniad nasz 
sposób nauczania tych wartości. Co spodoba się każdej grupie wiekowej? Jak będzie im 
wygodnie stosowad te wartości? Pomyślcie o wszystkich tych możliwościach i wykorzys-
tajcie wszystkie dostępne techniki, aby udostępnid te materiały jak największej liczbie 
ludzi. 

Na początku może to wymagad fizycznych spotkao i uczenia ludzi. Później ludzie 
powinni móc połączyd się z dowolnego miejsca w kraju przez komputer i zdobywad od 
was informacje. Nawet przebywając w domu, powinni móc korzystad z tych technik i 
uczyd się o wartościach ludzkich bez potrzeby fizycznego podróżowania dokądkolwiek. 

Szczególnie zależy mi na małych dzieciach i tych dorastających, które bardzo dużo 
czasu marnują na niepotrzebne rzeczy. Gdyby ten czas wykorzystały na nauczenie się 
czegoś dobrego, byłoby to dla nich bardzo pożyteczne. Dlatego gdy będziecie pisad te 
książki i planowad programy, nie poprzestawajcie na swoich wyobrażeniach, ale włączaj-
cie ludzi z danej grupy wiekowej – weźcie to, co wam podsuną, i włączcie do swoich 
opracowao. Jaki sens ma napisanie czegoś, jeśli dziecko nie będzie mogło tego zrozumied 
lub tym się zainteresowad? 
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(Wskazując starszego dżentelmena z jego wnuczką) Popatrzcie, tam jest dziadek i 
jego wnuczka. Gdy wnuczka chce się bawid, dziadek staje się dzieckiem i bawi się z nią. 
Jeśli dziadek pozostanie dziadkiem, a wnuczka – wnuczką, nie będzie łączności. Zatem 
ważne jest, abyście stali się jak dzieci, które chcecie uczyd. Wszystko, co przygotujecie, 
pójdźcie i sprawdźcie z dziedmi, z młodymi dorosłymi, sprawdzając, czy rozumieją to i czy 
im się podoba, czy też wymaga to ulepszenia i zmian, aby dostosowad do ich preferencji. 
Mogą byd potrzebne dwie, trzy lub cztery powtórki dla ulepszenia książek, ale skutek jest 
warty tego wysiłku. Przy dzieleniu się swoimi sukcesami i porażkami musicie w koocu 
dojśd do doskonałego sposobów nauczania tych wartości dla poszczególnych grup wie-
kowych w ramach tego Institute of Human Values. 

Od teraz do następnego roku pracujcie 
razem nad tymi podręcznikami, dużo sprawdza-
jąc i weryfikując na dzieciach i z innymi ludźmi. 
Od przyszłego roku formalnie otworzycie ten 
instytut szkolenia i rozwoju nauczycieli, ludzi do-
rosłych i młodych. Wszyscy mogą włączyd się w 
tę działalnośd. Mogą uczyd się od nas i z kolei 
uczyd innych. Tak jak niektóre ubrania i buty nie 
pasują dla wszystkich, podobnie te same książki 
nie nadają się dla wszystkich. Trzeba przygoto-
wad je na miarę, stosownie do wymogów. Nigdy 
o tym nie zapominajcie! 

Rozpocznijcie tę działalnośd, koordynujcie ze 
wszystkimi, włącznie z Kolumbią, Wenezuelą i 
wszystkimi innymi, którzy zechcą w niej uczestni-
czyd. Włączcie ich wszystkich. Dzielcie się swoją 
wiedzą i przygotujcie te 20 książek, o które pro-
siłem. Potem, w przyszłym roku, formalnie 
założymy ten Institute of Human Values, w któ-
rym będą mogli udzielad się wszyscy ludzie 
świata. 

Wielu ludzi wykonuje tę pracę na swój sposób w małej skali. Połączmy wszystkie te 
wysiłki i znajdźmy wspólny sposób pracy. Można włączyd w ten proces dzieci, młodzież, a 
nawet ludzi starszych. Możecie dojśd do najlepszego sposobu zaprezentowania tego 
tematu w skali światowej, ale poświędcie na to opracowanie cały rok – nie ma pośpie-
chu. (Śmiech) Jeden rok to bardzo dużo czasu! Kiedy Swami przybędzie tu w przyszłym 
roku, będziemy tu, w Buenos Aires w Argentynie, mieli konferencję o wychowaniu w 
wartościach ludzkich dla całej Ameryki Łacioskiej (z Meksykiem), w której wszyscy będą 
mogli uczestniczyd. Wszyscy tu przyjadą. W ten sposób ten instytut jako oficjalny pro-
gram otworzymy wraz z rządem Argentyny. Każdy będzie mógł w nim uczestniczyd i 
uczyd się. Potem powoli rozszerzy się to na cały świat, nawet z tłumaczeniami na różne 
języki. (Oklaski) Kiedy będzie już wszystko gotowe, będzie dalej służyd ludzkości przez 
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wiele pokoleo, gdyż chociaż wszystko inne może się zmienid, te wartości nie zmieniają 
się. 

Wykonajmy tę pracę jako sewę dla ludzkości. Jest tu praca dla każdego – od dzieci 
po dorosłych. 

Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, która jest dla mnie bardzo droga – karmienie 
ludzi głodnych. Wszędzie, gdzie są zakładane te centra, łączmy się w grupy i w każdy 
weekend, przynajmniej raz, chodźmy na drogi i rozdajmy posiłki ludziom bezdomnym, 
którzy nie mają gdzie mieszkad. To pomoże wam też zrozumied to, jak wiele błogosła-
wieostwa macie w swoim życiu – że macie dach nad głową, ubrania i pożywienie. Jest 
bardzo wielu ludzi, którzy nie mają tych podstawowych rzeczy. 

Ten instytut powstanie w Ameryce Łacioskiej, w szczególności tutaj w Południowej 
Ameryce, a potem w Ameryce Północnej – w USA i w Kanadzie. Potem zacznie działad 
we wschodniej Azji, na Środkowym Wschodzie i w Australii. W ten sposób będzie rozsze-
rzał swoją działalnośd na wiele, wiele miejsc. Wszystkie one staną się częścią Sathya Sai 
University for Human Excellence. Wszystkie centra staną się jednostkami tego instytutu. 
Tak stanie się w ciągu następnych pięciu lat. A kiedy to już się dokona, jak powiedziałem, 
będą na zawsze służyły ludzkości. 

Na początku tego programu niektórzy z was recytowali Wedy. One zostały zapisane 
przez dawnych riszich (mędrców). Jeszcze dzisiaj korzystamy z ich wysiłków. Zostały 
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napisane w starożytności w starożytnym języku. Aby uczynid je zrozumiałymi w dzisiej-
szych czasach musimy przepisad je w postaci książek o tych wartościach. To będzie 
wkładem naszych krajów z Ameryki Łacioskiej i Meksyku na rzecz reszty świata. 

Nie wzbraniajmy się przed ciężką pracą! Nie bójmy się trudności i przeszkód, ale z 
wielkim zapałem i entuzjazmem, a przede wszystkim z wiarą w Swamiego, weźmy się do 
dzieła i dokonajmy tego dla dobra wszystkich. 

Ja będę kontynuował tę pracę gdzie indziej, a wy w tym czasie musicie usiąśd, prze-
myśled wszystko, zebrad to, co już się nauczyliście, podzielid się tą wiedzą z innymi a 
potem opracowad ten program. Bardzo szczęśliwy! 

Ten program będziemy realizowad także w Ameryce. Amerykanie myślą zupełnie 
inaczej niż mieszkaocy Ameryki Łacioskiej. Nie ma miedzy nimi a wami wspólnego mia-
nownika. Trzeba więc robid to oddzielnie. Podobnie mieszkaocy Środkowego Wschodu 
myślą całkiem inaczej niż reszta świata. Ludzie na Dalekim Wschodzie także myślą ina-
czej. Dlatego będziemy musieli opracowad ten program dopasowany do rozumowania 
mieszkaoców każdego z tych obszarów. Głód jest taki sam, ale spożywane pokarmy są 
różne w różnych miejscach. Podobnie te wartości są jedne i te same, ale sposób ich 
przedstawiania ludziom do stosowania musi byd różny. 

(Odnosząc się do gospodarzy, Berry’ego 
i Rosany) Wam obojgu powierzam odpo-
wiedzialnośd za koordynację współpracy ze 
wszystkimi krajami i dopilnowanie, że praca 
zostanie wykonana do przyszłego roku. Gdy 
przybędę tu w październiku przyszłego roku, 
zamieszkam tu przez tydzieo i w ciągu tego 
tygodnia zadbam, aby ten instytut zaczął 
działalnośd – nie tylko ten jeden tutaj, ale 
wszystkie instytuty we wszystkich tych róż-
nych krajach. (Oklaski) Wszyscy w tych 
krajach powinni współpracowad. Gdy on 
(Berry) zadzwoni, musicie współpracowad i 
dopilnowad, aby nikt nie miał żadnych trud-
ności. Uzgodnijcie między waszymi członka-
mi, kto zajmie się książkami dla dzieci, kto – 
dla nastolatków, kto – dla młodych doro-
słych, a kto – dla dorosłych. Rozdzielcie 
między siebie tę pracę i weźcie się do dzieła. 
Bardzo szczęśliwy! 

W Brazylii i Meksyku – wszędzie – jak 
dotąd te prace były prowadzone w sposób 
niezorganizowany. Teraz wszystko będzie 
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zorganizowane w ramach jednego instytutu i wszyscy będziecie członkami tego instytutu 
jako szkolący, nauczyciele i osoby planujące. Będzie miejsce na pieśni, taoce, opowiada-
nia – na wszystko – a więc wszyscy muszą pracowad. Każdy będzie miał coś do zrobienia. 
Malarze mogą uczyd malowania, śpiewacy mogą uczyd śpiewania. Musicie nauczyd się 
opowiadad historyjki, inscenizowad i wiele innych sposobów przedstawiania tych samych 
wartości. 

Tyle wskazówek na razie wystarczy. Pracujcie na tej ścieżce, a ja błogosławię, aby-
ście osiągnęli sukces i swoimi staraniami zadowolili Swamiego. Bardzo szczęśliwy! 
(Oklaski) 

(Odnosząc się do Davida Cornsweeta) On należy do Sai Global Federation of Foun-
dations. Koordynuje fundacje na całym świecie. Brazylia i wszystkie inne kraje teraz też 
należą do tej Federation of Foundations. Znaczy to, że wszystkie fundacje stały się częś-
ciami jednej grupy rodzinnej. David się tym zajmuje i będzie koordynował razem ze 
swoją żoną, Jannie. Bardzo szczęśliwy! 

Gdzie jest młodzież? Prosiłem o 
młodzież – chcę z nimi rozmawiad. Na 
piętrze będzie interview. Muszę dad im 
jakąś pracę. Jedna rzecz to energia, a 
druga – doświadczenie. Energia bez doś-
wiadczenia jest marnowana, a doświad-
czenie bez energii jest bezużyteczne, 
nieprawdaż? Zatem oba aspekty są 
potrzebne. Gdy energia otrzyma jakieś 
doświadczenie a doświadczenie otrzyma 
energię, oba stają się dla wszystkich 
użyteczne. Starsi mają doświadczenie, a 
młodzi – energię. Jeśli będziecie praco-
wali razem, będzie powodzenie. Dlatego 
dam im więcej fizycznej pracy. Dla star-
szych jest więcej pracy z serca i głowy; 
dla młodzieży – więcej pracy z serca i 
ręki. Chcę, żeby szli na zewnątrz i służyli 
w społeczeostwie – szli do ludzi ubogich 
i dawali im żywnośd, zdrowie i wsparcie. 
Chcę żeby robili to fizycznie. Starsi mogą 
pracowad intelektualnie, opracowując 
te książki. 

(Wielbiciele wnieśli wielki tort) Czyje to urodziny? Urodziny Śirdi Baby! OK, teraz 
pójdę na górę. 

(Bhagawan poszedł z młodzieżą do sali na piętrze na zamknięty satsang.) 
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(Swami spytał o imiona wszystkich młodych ludzi obecnych w pokoju audiencyjnym.) 

Swami: (Do młodzieoca, pytając o Sumeeta Tappoo) Znasz go? Co o nim wiesz? 

Młodzieniec 1: On bardzo Cię kocha. 

Młodzieniec 2: Jest on wielkim śpiewakiem. 

Swami: On śpiewał od czasu, gdy był bardzo małym chłopcem, od wieku trzech lat. 
Śpiewa wiele pieśni, ale teraz obok śpiewania on i inni na Wyspach Fidżi budują szpital 
dla małych dzieci i matek, w którym będą leczone choroby serca dzieci i problemy zwią-
zane z ciążą. On prowadzi ten projekt. Jest to wielki projekt, ale on jest bardzo pewny 
siebie i robi to dlatego, że Swami tak mu kazał. Na Fidżi i w Australii jest bardo dużo 
młodzieży i wszyscy pracują razem. Wspólnymi siłami sprowadzili lekarzy z Indii na Fidżi. 
Lekarze ci pojechali z innych szpitali aż na Fidżi, aby pomagad dzieciom z problemami 
serca. Ile operacji przeprowadzili? 

Sumeet: 52 operacje. 

Swami: Znaczy to, że uratowali 52 dzieci; 52 matki zostały uratowane; 52 ojców zostało 
uratowanych; 52 rodziny są uratowane; całe społeczeostwo zostało uratowane, a więc 
cały kraj został uratowany. 
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Za dzieci odpowiada cały kraj – nie tylko matka i ojciec – gdyż dziecko jest mieniem 

całego kraju. Dlatego powiedziałem im, aby pomagali dzieciom. 

Dorosłym dałem dzisiaj bardzo dużo pracy. Jest to oczywiście potrzebne, ale waż-

niejsze jest, byście wy też pracowali. Oni będą pracowali sercem i głową. Wy musicie 
pracowad sercem i rękami. Jak macie pracowad? Dokarmiajcie głodnych. Chcę, aby do 

przyszłego roku w Ameryce Łacioskiej i Meksyku podano jeden lakh (100 000) posiłków. 
Co niedzielę we wszystkich tych krajach młodzież musi przygotowad i rozdad jeden lakh 

posiłków. Jeśli w ciągu jednej niedzieli rozdacie je 100 ludziom, w ciągu roku (52 niedzie-
le) otrzyma je 5200 ludzi. Aby osiągnąd liczbę 1 lakh, trzeba rozdad 20 razy tyle. Znaczy 

to, że wszystkie kraje powinny podjąd ten projekt i co niedzielę rozdawad posiłki. Jest to 
prosta rzecz. Bardzo wielu ludzi nic nie je. Chodzą głodni przez całe trzy lub cztery dni. 

Jedzą resztki z koszy na śmieci, a potem chorują i cierpią. Ponieważ są ubodzy, nie mają 

pieniędzy na lekarstwa, więc jeszcze bardziej chorują. Jeśli otrzymają dobre pożywienie, 
pełny posiłek, przynajmniej raz na tydzieo, będą zdrowsi i wtedy mogą wykonywad jakąś 

pracę. 

Ale bardzo ważne jest to, aby razem z posiłkiem podawad im miłośd. Bóg mieszka w 

ubogich; Bóg mieszka w głodnych. Gdy służycie ubogim, służycie Bogu. Zatem niech to 
będzie programem młodzieży, dla młodzieży nie tylko Argentyny, Meksyku, Kolumbii, 

Paragwaju i Wenezueli, ale całej Ameryki Łacioskiej. Rozmawiajcie z innymi i mówcie 
młodym ludziom, że Swami powiedział, aby rozdad 1 lakh posiłków. 

Jak będziecie to razem robid? Argentyna powie: „Rozdamy 10 000 posiłków,” Brazy-

lia powie: „Rozdamy 10 000,” Kolumbia powie: „Rozdamy 5 000,” Meksyk powie: 
„Rozdamy 15 000.” W ten sposób zapewnicie wyznaczoną liczbę posiłków. Prawdę 

mówiąc, w ten sposób nie tylko eliminujemy głód, ale też niesiemy nadzieję, że człowie-
czeostwo ciągle żyje, że ludzie nie stali się kamieniami, że ktoś niezwiązany z nimi 

rozumie ich głód, że chociaż nie jesteście z nimi spokrewnieni, przyszliście i im pomaga-
cie. To przywróci w ubogich wiarę w ludzi. Inaczej będą mieli poczucie niesprawied-

liwości. Będą myśleli: „Bóg nie istnieje, ponieważ jesteśmy głodni a On się tym nie 
przejmuje. Jak mielibyśmy byd dziedmi tego samego Boga, skoro jesteśmy głodni, a nikt 

się nami nie interesuje?” Zatem gdy pójdziecie do tych ludzi, zaniesiecie im kawałek 
Boga w postaci posiłków. Do ich żołądków trafi miłośd Boga, dzięki czemu wstąpi w nich 

nadzieja. Taką pracę wam przydzielam. Czy jest zbyt trudna? 

Młodzież: Nie, Swami! 

Swami: Zbyt łatwa? Czy powinienem dad więcej? (Śmiech) Tak jest dobrze – są to wła-

ściwe liczby. Dlaczego mamy mied te liczby? Nie dlatego, żeby mówid o tym i pokazywad 
innym. Ale jeśli nie mamy celu, nie będziemy mieli do czego dążyd. Nie będziemy wie-

dzieli, co robid – wyda się nam, że wszystko jest w porządku. Dlatego musi byd jakiś plan. 
Plan i cel dadzą energię i kierunek. Inaczej nie mielibyście ukierunkowania. Dlatego plan i 

cel są potrzebne. Jest to prosta sprawa – co sobotę lub niedzielę, tak jak czas pozwala, 
zbierze się kilku z was, przygotuje paczki z posiłkiem, pojedzie własnymi samochodami w 
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rejony ubóstwa, poszuka ludzi głodujących, starych lub chorych i udzieli im pomocy. Na 

koocu możecie rozdawad tym, którzy jakoś sobie radzą, ale najwyższy priorytet dawajcie 
dzieciom, ludziom upośledzonym i starym. OK? Jest to proste. 

(Odnosząc się do dziewczyny o kręconych włosach) Gdzie jest dziewczyna z włosami 
uczesanymi jak u Baby? Ona musi zrobid to samo w Brazylii – powinna rozmawiad ze 

wszystkimi i mówid im, że cała Ameryka Łacioska ma rozdad 1 lakh posiłków – podobnie 
jak inne regiony, które rozdają po 1 lakhu posiłków: Region 1, 2, 3 i 4. Każdy region ma 

rozdad 1 lakh posiłków. Taki wynik powinien zostad osiągnięty w okresie od urodzin 

Swamiego w tym roku, do urodzin w przyszłym roku. Ale nie znaczy to, że aby osiągnąd 
ten 1 lakh możecie podawad jednej osobie podwójnie! (Śmiech) Oto dlaczego potrzebny 

jest plan na określony okres czasu. 

(Odnosząc się do wielbicielki z Brazylii) Gdzie byłaś? Mówiłem o twojej pracy. Ona 

teraz przygotowuje posiłki. Powiedziałem, że cała młodzież Ameryki Łacioskiej i Meksyku 
razem powinna do następnych urodzin Swamiego rozdad 1 lakh posiłków. W każdą nie-

dzielę 100, 150, 200 ludzi – ilu się da. Musicie rozdawad niedziela w niedzielę. To samo 
będą robili w Australii i w co drugim kraju Europy – wszyscy będą tak służyd. (Do brazylij-

skiej wielbicielki) Ty zajmiesz się tym w Brazylii. Krójcie więcej pomidorów. Przygo-
towujcie więcej pożywienia. Korzystajcie z kuchni w centrum lub w jakimś domu – gdzie 

się da. Powiem im, aby was wspierali. Pakujcie posiłki i rozdawajcie najpierw ludziom 

starszym, chorym, kalekom i dzieciom. Gdy będziecie widzieli zdrowych chłopców i 
dziewczęta, powiedzcie im, aby poszli do pracy i zarobili na posiłek. Musicie rozróżniad. 

Nasze święte pisma mówią: 

Śraddhaja dejam, aśraddhaja adejam;  
śrija dejam,hrija dejam, bhija dejam, samwida dejam. 

Dawaj z wiarą i szczerze, nie dawaj bez przekonania; 
dawaj szczodrze, dawaj ze  strachem, dawaj w pokorze, dawaj świadomie. 

Jeśli dacie posiłek złodziejowi, on stanie się tylko lepszym złodziejem. Gdy dacie 

osobie leniwej, ona stanie się tylko bardziej leniwa. Rozdawajcie więc tym, którzy na-
prawdę potrzebują tej pomocy. Czasem mogą prosid was o pieniądze. Żadnych pieniędzy 

– tylko pożywienie. Bardzo stanowczo! Sprawdzajcie, komu rozdajecie; rozróżniajcie. 

Ile młodzieży jest w Brazylii? 

Brazylijska młodzież: Niezbyt wiele, Swami.  

Swami: Musicie iśd do nich i zebrad razem. Mówcie im, że „Swami dał nam tę pracę. 
Rozdajmy posiłki.” Wciągajcie młodzież powoli. Najpierw zacznijcie od dwóch ludzi, po-

tem czterech, potem dziesięciu. Nie marnujcie swoich pieniędzy, ale oszczędzajcie je. To 
przyda się do przygotowywania tych posiłków. Wasze oszczędności powinny pomagad 

innym. Jeśli ograniczycie picie kawy o jedną filiżankę, może to wystarczyd na jeden posi-
łek. Przyłączy się do was bardzo wielu ludzi, ale powoli. Czy jest to dla was dobra praca? 

Wielbiciel z Brazylii: Nie wiem, Swami. Nie jestem pewien. 
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Swami: Nie jesteś pewien? Jeśli nie jesteś pewien, jak mam ci dawad pracę? Gdy Rama 

powiedział do Hanumana: „Skocz przez ocean,” wszystkie inne małpy mówiły: „To nie-

możliwe!” Radziły Hanumanowi: „Nie skacz! Co się stanie, jeśli wpadniesz do oceanu?” 

Ale Hanuman nie miał wątpliwości: „Rama tak mi kazał, więc skoczę. On zapewni, że 

dolecę.” Z tą wielką wiarą skoczył. Dlatego Hanuman stał się Hanumanem, a inne małpy 

pozostały tylko małpami. On też był małpą, ale potem dzięki swojej głębokiej wierze i 

oddaniu stał się czymś więcej niż małpa. 

Gdy Swami był małym chłopcem, nikt w Niego nie wierzył, ale On robił to, co trzeba. 

Wielu ludzi Mu przeszkadzało. Złościli się. Próbowali nawet Go otrud, gdyż nie chcieli, 

aby robił to, co robił. Ale Swami przede wszystkim wierzył w siebie, wierzył w dobro, 

wierzył w to, co jest właściwe. Dlatego nigdy nie odstąpił od robienia tego, co miał do 

zrobienia. 

Możecie mied sto powodów, by nie pracowad, ale ten jeden powód – że Swami 

chce, abyście to robili – powinien wystarczyd, by kontynuowad. Ludzie mogą się śmiad, 

mogą się złościd, mogą się sprzeciwiad, mogą was wyśmiewad, mogą obrażad i poniżad. 

Znajdziecie sto powodów, aby tego nie robid, ale taka postawa jest tylko dla tych, którzy 

są życiowymi ofiarami. Tacy szukają powodów, aby czegoś nie robid. Z drugiej strony wy-

grywający zawsze znajdują jeden powód, aby coś zrobid. Zatem znajdźcie ten jeden 

powód „za” i zignorujcie wszystkie sto „przeciw.” Tylko wtedy możecie zmienid świat. 

Wszyscy znają problemy świata. Dlaczego więc ich nie rozwiążą? Ponieważ nie są 

pewni. „Czy mogę? Czy nie mogę? Nie wiem? Czy mi się uda? Czy mi się nie powiedzie? 

Co będzie, jeśli się nie powiedzie? Co będzie, gdy ludzie będą się ze mnie śmiali?” I nic 

nie robią. Ale ci, którzy postanowią coś zrobid, nawet gdy zaczynają od małych rzeczy, 

otrzymują coraz więcej i więcej. Stają się liderami, ponieważ znaleźli ten jeden powód, 

by to robid. To staje się ich celem życia. Musicie byd takimi liderami. 

Jako młodzi ludzie musicie inspirowad innych, musicie byd dla nich przykładem. Każ-

dy chce dobrego imienia, stanowiska i władzy, ale bardzo niewielu chce służyd w ciszy, 

bez uznania. My powinniśmy służyd bez rozgłosu. Nie jest ważne, czy ktoś patrzy, czy wy-

raża uznanie, czy docenia naszą pracę. Działamy, gdyż chcemy czynid dobro, gdyż to nas 

cieszy i cieszy Swamiego. Któregoś dnia zobaczycie, że ci, którzy byli wam przeciwni, któ-

rzy was obrażali, którzy nawet gniewali się na was, zmienią front i przyłączą się do was. 

Wtedy poprowadzicie ich, a oni pójdą za wami. Nigdy nie tradcie nadziei, nie tradcie od-

wagi, gdyż to, co robicie, jest właściwe, jest dobre, jest Bogiem. Tak powinniście do tego 

podchodzid. Rozmawiajcie ze sobą, zachęcajcie się, pomagajcie sobie. Wszyscy powinni 

razem przyjśd do Boga. Tak powinno byd. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy! Wyślę Sumeeta do wszystkich miejsc Ameryki Łacioskiej. 

Po grudniu będzie podróżował do różnych krajów i więcej o tym rozmawiał. Czasem ktoś 

z zewnątrz musi wam o tym powiedzied – wtedy będziecie lepiej rozumieli. Taki jest po-

wód. 
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(Swami pobłogosławił młodą dziewczynę Sai z Brazylii) Gdzie mieszkasz? W Brazylii, 
w Indiach czy w Londynie? 

Dziewczyna z Brazylii: Teraz myślę o powrocie do Brazylii.  

Swami: Wród do Brazylii. Ona ma włosy Sai Baby.  

Dziewczyna z Brazylii: Czy mam wykonywad tę pracę w moim mieście? 

Swami: Tak! Zacznij od tego; pójdź do slumsów i miejsc biedoty. Pomagaj dzieciom, 
kobietom, starym i chorym. Tak musisz zacząd. 

Dziewczyna z Brazylii: Także w Indiach? 

Swami: Wszędzie! W Indiach powinnaś służyd w aśramie – jest tam dośd pracy. Potem 
wród do Brazylii i wykonuj tę pracę. Powiem Sumeetowi, aby raz do was przyjechał, 
zebrał całą młodzież i rozmawiał z każdym. Nawet jeśli zbierze się dziesięciu ludzi, będzie 
to wystarczająco. Zapakuj dziesięd porcji jedzenia do swojego auta i jedź. Gdy twoje ser-
ce zobaczy, że ktoś potrzebuje pomocy, idź i pomagaj. 

Dziewczyna z Brazylii: W Brazylii jest wielu ubogich ludzi. 

Swami: Tak. Po prostu jeźdź, dawaj pożywienie i wracaj. Powiadam, że jest to ważne. 
Potem zbierzcie się razem. Tylko pamiętajcie, że musicie rozdad 1 lakh posiłków. 

(Do Sumeeta) Jedź i spotkaj się z nimi.  

W Singapurze młodzież jest już przygotowana. Zbiera się ich teraz 300. Nie są to 
wielbiciele Swamiego – tych jest dziesięcioro. Gdy zaczęli rozdawad posiłki ludziom star-
szym, przyłączyło się wielu ich przyjaciół, gdyż uznali, że jest to dobra praca. Teraz grupa 
ta rozrosła się do 300 osób. W niedziele chodzą z paczkami posiłków do domów senio-
rów, dają im żywnośd, siadają z nimi do 10-minutowej rozmowy i wracają. Zauważcie, że 
jest to prosta sewa. Tylko tyle musicie robid. To was oczyści. Staniecie się lepszymi ludź-
mi, a to jest nawet ważniejsze. 

Podobnie dużo pracy wykonuje młodzież na Fidżi. Również australijska młodzież 
wykonuje dużo pracy – ci chodzą do robotników budowlanych i dają im jedzenie, herba-
tę i mleko. Taką działalnośd rozpoczęto też w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Ludzie 
mówią: „Niewiele organizacji pozarządowych rozdaje posiłki. Nikt nie traktuje nas z taką 
miłością i szacunkiem.” W Londynie przyłączyli się też ludzie głodujący i bezdomni – go-
tują, chodzą i rozdają posiłki. Prowadzą sewę, gdyż zmienili się, zmieniły się ich serca. 
Jest to właściwe postępowanie. Bardzo szczęśliwy! 

(Do Sumeeta) Zaśpiewaj dla wszystkich pieśo Love is my form (Miłośd mym kształ-
tem). 

(Po tej pieśni młodzież dalej śpiewała dla Swamiego inne pieśni.)  

Swami: Powinniście nauczyd się gotowad i karmid głodnych. Nie macie po prostu kupo-
wad i rozdawad. To nie prowadzi do transformacji. Przyrządzajcie coś sami, ale najpierw 
sami zjedzcie, aby sprawdzid, czy jest wystarczająco dobre. (Śmiech) Wszyscy powinni 
współpracowad. Bardzo szczęśliwy! 



 32 

27 WRZEŚNIA 2018 – ESCOBAR 

PORANNY SATSANG MŁODZIEŻY W AŚRAMIE PREMA SHANTI 
SESJA PYTAO I ODPOWIEDZI 

Pytanie 1: (Zadawane przez młodego czło-
wieka z Chile) Mówiłeś o rozdawaniu poży-
wienia. Czy mamy robid to samo w Chile? 

Swami: Tak! Wszędzie młodzież powinna 
pracowad razem.  

Młody człowiek: Czy jest właściwe, abyśmy 
przygotowywali wegaoskie pożywienie? 

Swami: Tak, jest ono OK. Powinno byd dla 
ludzi głodnych, a nie dla tych, którzy mają 
wymagania takie jak „Nie chcę tego, nie chcę 
tamtego.” Powinni byd tak głodni, że cokol-
wiek podacie, będą szczęśliwi. Ale powinno 
byd też smaczne, nie suche. Powinniście my-
śled, że posiłek dajecie Swamiemu. Powinniś-
cie dawad tylko wtedy, gdy z wnętrza przy-
chodzi odpowiedź „Tak.” „Och, ten jest tak 
biedny, dajmy mu trochę suchego chleba” – 
tak nie należy postępowad. Podawajcie 
ludziom tylko takie posiłki, które sami może-
cie jeśd i możecie ofiarowad Swamiemu. 

Pytanie 2: Swami, są tu Argentyoczycy, którzy nie pochodzą z Buenos Aires. Mieszkamy 
w innych prowincjach i chcemy pomagad. Czy musimy przyjeżdżad tu co miesiąc, czy też 
możemy prowadzid tę sewę w naszych miejscach z naszymi przyjaciółmi? 

Swami: Nie musicie przyjeżdżad. Róbcie to tam, gdzie jesteście.  

Młody człowiek: Pobłogosław mi, by moi przyjaciele przyszli i pomogli mi. 

Swami: Zacznij sam, a przyjaciele przyjdą. 

Pytanie 3: Swami, gdy pracowałem w Organizacji Sai korzystaliśmy z pewnej książki, w 
której były wskazówki dla Ameryki Łacioskiej na temat pracy, komunikacji, związków i 
rozwijania jedności w grupie. Czy zamierzasz zastosowad to w tym wielkim zadaniu, któ-
re mamy przed sobą? 
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Swami: Później. Zacznijcie od tego. Potem zobaczymy, co będzie kolejne. 

Pytanie 4: Mam rozbitą rodzinę – dwie sio-
stry i ojciec. Nie widziałem ich od dwóch lat, 
gdyż nie mieszkam z nimi. Co powinienem 
zrobid? Czy mam czekad, czy raczej przejąd 
inicjatywę i coś zrobid? 

Swami: Bądź odważny i pójdź spotkad się z 
nimi. Ale spotkaj się z każdym osobno. Nie 
spotykaj się ze wszystkimi razem. Najpierw 
zrób to z każdym osobno, a potem z wszyst-
kimi razem. Oni też chcą się spotkad, ale 
brak im odwagi. Ktoś musi zacząd. Potem 
wszyscy mogą się spotkad. 

Pytanie 5: Swami, w jaki sposób najlepiej odsunąd umysł i dad pierwszeostwo sercu? 

Swami: Najpierw modlitwa. Módlcie się zanim podejmiecie decyzję. Gdy modlicie się, 
odpowiada Bóg; gdy nie modlicie się, odpowiada umysł. Modlitwa ma tu znaczenie. 

Młody człowiek: Swami, przyjechałem z Boliwii. Chciałbym, żebyś pobłogosławił nasze 
centrum w Sucre i moją rodzinę oraz wszystkich tutaj obecnych.  

Swami: Tak, błogosławię! 

Pytanie 6: Swami, kiedy odwiedzisz Ekwador?  

Swami: Ekwador? Po kolei, jeden kraj po drugim. Za cztery do pięciu lat, gdy Swami 
przybędzie do Ameryki Łacioskiej, zostanie tu na 15-20 dni, do miesiąca. Wtedy odwiedzi 
wszystkie kraje. Teraz jest bardzo dużo pracy w Indiach i we wszystkich częściach świata, 
więc muszę udawad się wszędzie, naciskad na prace, wracad i znów odbywad kolejną 
rundę podróży. Gdy wszystkie prace zostaną wykonane i wszystko będzie ustalone, będę 
miał więcej czasu i będę mógł zatrzymywad się na dłużej. 

Pytanie 7: Swami, dziękuję Ci za zebranie nas razem. Ty znasz najlepiej nasze wątpliwo-
ści, porażki, uzdolnienia i wszystko, co nam dałeś, abyśmy mogli działad. Co powinniśmy 
robid, gdy nasze umysły mącą wątpliwości, słabości i obawy? 

Swami: Gdy pojawia się wątpliwośd, przypominaj sobie: „Jestem Bogiem; taka jest moja 
prawdziwa natura.” Wtedy wszystkie słabości, obawy i niepowodzenia znikną. Jeśli tę 
myśl mocno osadzisz w swoim umyśle, da ci to niezbędną odwagę i siłę. 
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Pytanie 8: Swami, Moja matka ma centrum kodów solarnych, w którym leczy ludzi za 
darmo. Czy mógłbyś ją pobłogosławid, a także mojego brata, aby wyzdrowiał? 

Swami: Brat poczuje się dobrze. Powiedz swojej matce, aby nie miała wątpliwości. (Od-
nosząc się do pytającej) Ona ma wiarę, ale jej matka ma wątpliwości. 

Dziewczyna: Dziękuję Ci, Swami. 

Dziewczyna: Byłam w Indiach z ludźmi ruchu Hare Kriszna, a potem pojechałam do 
Puttaparthi, gdyż uznałam, że powinnam poszerzyd moje poszukiwania. Miałam 
wątpliwości, czy powinnam zostad w Indiach i stracid bilet powrotny, czy wrócid do 
Argentyny. Pamiętam, że pytałam Ciebie: „Swami, co mam zrobid?,” a Ty powiedziałeś: 
„Wracaj, wracaj!” Więc wróciłam i czuję, że jest tu misja, otwieranie serca. 

Swami: Tak, musisz byd tutaj, gdyż jest to twoje miejsce. Ona przyjechała do Indii, ale nie 
znalazła spokoju. Była głodna, a tu jest szczęśliwa. Tu jest twoje miejsce! Nigdzie nie wy-
jeżdżaj – zostao tutaj. 

Dziewczyna: OK, dziękuję Ci. 

 Pytanie 9: Swami, nie wiem, czy zasługujemy 
na tak wielkie błogosławieostwa, jakimi nas 
obdarzyłeś. Jak możemy rozproszyd nasze 
wątpliwości? 

Swami: U Boga nie ma kalkulacji. Sytuacja jest 
podobna do związku między matką a dziec-
kiem. Matka nie osądza dziecka. Podobnie 
jest miedzy Bogiem a wami. Jak mówiłem 
wcześniej, ciągle powracajcie do swojej bos-
kiej jaźni. Nie recytujcie niczego innego, a 
tylko tę jedną mantrę: „Jestem boski, jestem 
boski.” To usunie z życia wszelką negatyw-
nośd. Będziecie widzieli wszędzie pozytyw-
nośd. Zostaniecie napełnieni wielką odwagą i 
pewnością siebie. W każdej sytuacji przypo-
minajcie sobie: „Jestem boski, jestem boski, 
jestem boski.” To wystarczy, jeśli w to uwie-
rzycie. 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA 
BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY 

BHAGAWANA BABY 

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są zamieszczane 

w  bibliotece online. Aby je obejrzed lub pobrad, albo zapisad się na otrzymywa-

nie  nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy odwiedzid stronę:  

www.saiprakashana.online. 

NOTA REDAKCJI 
Poszukujemy chętnych do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy i korektorów bos-

kich dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. Więcej informacji można uzyskad 

pod adresem: bhagawanspeaks@gmail.com. 

POLSKA STRONA PRAKASHANA 
Polskie tłumaczenia książek z serii Uwada i treści związane z misją Bhagawana w 

Subtelnym Ciele są obecnie dostępne na polskiej stronie Prakashana International: 

www.saiprakashana.com/pl. 

 


