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Dzień Deklaracji Awatara i inicjatywy światowe –  

Chroń Planetę i Global Akhanda Gajatri 

 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Om Sri Sai Ram 

Życzymy Wam szczęśliwego i świętego Widżajadaśami. Modlę się do Swamiego 

o błogosławieństwo i łaskę z tej pomyślnej okazji. 

Co roku w dniu 20 października Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) 

obchodzi Dzień Deklaracji Awatara, biorąc udział w światowym projekcie służebnym „Służ 

Planecie”. W tym roku temat, jaki wybrali Młodzi Dorośli Sathya Sai, którzy prowadzą ten 

projekt, brzmi „Chroń Planetę”. Będziemy koncentrować się na trosce o nasze środowisko, 

opierając się na naukach Sathya Sai Baby mówiących o ograniczaniu pragnień, 

z uwzględnieniem zmniejszenia/zaprzestania używania plastiku, ochrony zasobów wody 

i spożywania treściwego jedzenia, które wspomaga rozwój duchowy. Materiały o projekcie 

można pobrać tu: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ps_kx_RIrASTR3ZXlyTU44Q3M 

Do wielu źródeł, materiałów z kółek studyjnych, wskazówek praktycznych, przewodników 

na temat służby dla ośrodków i wspólnot, można uzyskać dostęp klikając link: 

http://www.sathyasai.org/ya/serve-the-planet. 

Wszystkie dzieci ze skrzydła Edukacji Duchowej Sai (The Sai Spiritual Education 

Children) zachęcamy też do udziału w inicjatywie „Uzdrawiaj Środowisko, Kochaj Planetę” 

(Heal the Environment, Love the Planet – H.E.L.P.); zapisy przedłużono do dnia 23.11.2017 

roku – więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.sathyasai.org/ya/serve-the-

planet-2017/sse-help.    

„Dzisiaj skażonych jest wszystkich pięć żywiołów, a w konsekwencji człowiek pogrążył się 

w niepewności. Dzisiaj świat traci równowagę ekologiczną, ponieważ powodowany 

skrajnym egoizmem człowiek okrada matkę ziemię z jej zasobów takich jak węgiel, ropa 

naftowa czy żelazo. W rezultacie dotykają nas trzęsienia ziemi, powodzie i inne 

niszczycielskie klęski żywiołowe. Życie ludzkie znajdzie spełnienie tylko wtedy, gdy zostanie 

zachowana równowaga ekologiczna. Równowaga w życiu człowieka i równowaga 

w naturze jest tak samo ważna”. – Sathya Sai Baba, 26 maja 1992 r. 

Dla uczczenia Dnia Deklaracji Awatara zachęcamy również wszystkich wielbicieli Sathya 

Sai do przyłączenia się do programu Global Akhanda Gajatri – nieustannego intonowania 

mantry Gajatri przez całą dobę, na całym świecie. Aby wziąć udział w programie, możecie 

zarejestrować się na stronie www.gayatri.sathyasai.org, na której znajdziecie także 

informacje na temat znaczenia mantry Gajatri, sposobu jej intonowania, płynących z tego 

dobrodziejstw oraz dowiecie się, kiedy ją intonować. Na stronie internetowej możecie 

wybrać przedział czasowy i częstotliwość intonowania mantry.  

Dżej Sai Ram.  

 W pełnej miłości służbie Sai 
dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 
Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

(dk) 
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