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© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

Projekt „Służ Planecie” 2016 – inicjatywy globalne 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Pozdrawiam Was pełnym miłości Sai Ram. 

20 października będziemy obchodzić Dzień Deklaracji Awatara, biorąc udział w światowym 

projekcie służebnym „Służ Planecie”. W tym dniu w 1940 roku Bhagawan Sri Sathya Sai Baba w swej 

nieskończonej miłości i współczuciu ogłosił światu, że jest awatarem, który przyszedł dla zbawienia 

ludzkości. W Dzień Deklaracji Awatara wielbiciele Sathya Sai na całym świecie będą wyrażać swoją 

wdzięczność Bhagawanowi, uczestnicząc w różnych projektach służebnych w ramach inicjatywy 

globalnej „Służ Planecie”. 

W tym roku tematem, jaki wybrała młodzież prowadząca te projekty na świecie, jest „Miłość do 

zwierząt”. Bhagawan zawsze obdarzał zwierzęta boską miłością oraz nakłaniał nas do tego, by je 

kochać i im służyć, tak jak samym sobie. Sai Baba z Śirdi, Rama, Kriszna, Budda, Jezus oraz wielu 

awatarów i świętych okazywało swoją miłość do zwierząt, pokazując nam, że na poziomie 

podstawowym zwierzęta i istoty ludzkie są częścią tej samej boskości. Wielbiciele Sathya Sai powinni 

świadczyć pełną miłości służbę dla zwierząt, postępując zgodnie z naukami Baby.  

Międzynarodowy zespół „Służ Planecie” polecił cztery rodzaje projektów, które należy podjąć, aby 

wyrazić naszą miłość do zwierząt. Wskazane działania, skupione na służeniu zwierzętom, wymieniono 

poniżej, a ponadto przybliżono w prezentacji „Inicjatywy globalne 2016 – Miłość do zwierząt”: 

 Działania służebne w schroniskach i w domach opieki dla zwierząt, 

 Marsz dla Wartości/Rozpowszechnianie cytatów z wartościami ludzkimi w celu szerzenia 

większej świadomości miłości do zwierząt, 

 Zajęcia z wartości ludzkich i twórcze warsztaty dla dzieci, aby podkreślić znaczenie dobroci 

i współczucia dla zwierząt, 

 Publiczne rozmowy służące rozwijaniu większej samoświadomości co do wegetariańskiego 

jedzenia, niekrzywdzenia i szacunku dla zwierząt. 

Pani Raksza Mahtani będzie koordynować te prace jako kierownik zespołu ds. projektu „Służ 

Planecie”. Ponieważ przygotowujecie się do realizacji tego projektu na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, łaskawie opracujcie krótkie podsumowanie tych podejmowanych z miłością 

działań, dołączając do niego zdjęcia w wysokiej rozdzielczości (pliki jpeg) lub krótkie filmy wideo, aby 

uchwycić ten moment. Sprawozdanie ze zdjęciami i/lub filmami wideo proszę przesłać do 

30 listopada 2016 roku do pani Rakszy Mahtani na adres RakshaMahtani@hotmail.com razem z kopią 

dla zespołu ds. mediów na maila MediaTeam@sssio.org. 

 Modlę się do Swamiego, abyśmy dzięki jego łasce dalej kochali zwierzęta i im służyli, rozumiejąc, 

że całe życie na ziemi jest boskie. 

Samasta loka sukhino bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe. 

Dżej Sai Ram. 

Z pełnymi miłości pozdrowieniami 
dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 
Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

(dk) 
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