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Od redakcji 

 

Odbudowa społeczeństwa na fundamencie ludzkich wartości 

W 1969 roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, zwracając się do Mahili Vibhag 

(żeńskiego skrzydła), powiedział: „Twórzcie Bal Vihar (później zmieniono na Bal 

Wikas) dla dobra waszych dzieci, które będą słuchać opowieści z pism świętych, 

eposów i żywotów świętych, należących do wszystkich religii. Nauczcie dzieci śpiewać 

bhadżany i wprowadzajcie je w dhjanę i dżapa”. W związku z tym niektóre panie 

założyły kilka klas Bal Wikas. To był początek wielkiego ruchu prowadzącego do 

odbudowy społeczeństwa na fundamencie ludzkich wartości satji, dharmy, santi, 

premy i ahimsy. Są teraz tysiące klas Bal Wikas (duchowej edukacji Sai dla dzieci), 

wiele szkół Sathya Sai i instytuty Edukacji Sathya Sai i ośrodki krzewienia wartości 

ludzkich na całym świecie. Nasiono ludzkich wartości zasiane przez Bhagawana w 1960 

roku stało się gigantycznym drzewem. Cicha rewolucja wartości uruchomiona przez 

Bhagawana, Jego boską wolę, ma już światowy wymiar. 

Ale to nie liczba instytucji edukacyjnych Sai założonych na świecie jest ważna. 

Ważniejsza jest jakość ich edukacji, co odróżnia je od innych instytucji edukacyjnych. 

W nowoczesnym scenariuszu edukacyjnym świata, gdzie instytucje edukacyjne mierzą 

się z problemami braku dyscypliny, niepokojem i przemocą, szkoły i instytucje Sathya 

Sai są prawdziwym cudem, gdzie panuje klimat miłości, służby, uczciwości, 

prawdomówności i prawości. Nic dziwnego, że coraz więcej krajów i ich rządów szkoli 

nauczycieli w instytutach Edukacji Sathya Sai, a wielu rodziców przeprowadza się jak 

najbliżej szkół Sathya Sai, aby ich dzieci mogły być tam przyjęte.  

W czasach, gdy potwory konsumpcjonizmu, materializmu i komercjalizacji 

powodują powszechne zubożenie wartości moralnych w społeczeństwie i spustoszenie 

w życiu człowieka, Bhagawan Śri Sathya Sai dał światu unikalny system edukacji 

oparty na wartościach, który może przywrócić moralność społeczeństwu i który jest 

powszechnie akceptowany przez ludzi wszystkich kultur, wyznań i grup etnicznych. 

Ten numer Sanathana Sarathi dedykowany jest lotosowym stopom Boskiego 

Nauczyciela Świata z nadzieją, że pobłogosławi On coraz więcej ludzi, by stali się 

częścią Jego boskiej misji rekonstrukcji społeczeństwa na trwałym fundamencie 

ludzkich wartości. 

Wydawca 
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AVATAR VANI 

 

 

 

UUcczzyyńń  bbooggaa  wwooźźnniiccąą  rryyddwwaannuu  sswweeggoo  żżyycciiaa    
 

Bez prawdy, prawości, pokoju i miłości, wartość całego waszego 

wykształcenia jest równa zeru. 

Bez prawdy, prawości, pokoju i miłości, korzyść ze wszystkich waszych 

dobroczynnych czynów jest równa zeru. 

Bez prawdy, prawości, pokoju i miłości, użyteczność waszych 

wszystkich stanowisk władzy jest równa zeru. 

Bez prawdy, prawości, pokoju i miłości, rezultat waszych wszystkich 

dobrych czynów jest równy zeru. 

Prawda, prawość, pokój i miłość to podwaliny ludzkiego życia.  

Co jeszcze można przekazać temu zgromadzeniu szlachetnych dusz? 

 

DZIĘKI ŁASCE BOGA MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WSZYSTKO! 

Ucieleśnienia miłości!  

Życie ludzkie obdarzone jest wielką, boską mocą. Niektórzy ludzie dokonują 

szlachetnych i świętych czynów, zdobywając wielką sławę w społeczeństwie. Z kolei 

inni wyrabiają sobie złe imię przez bluźniercze i złe czyny, nawet jeżeli mają jakieś 

świetne bogactwa i wszelki komfort w życiu. Przez dobre czyny ulega wzmocnieniu 

dobre imię i sława człowieka oraz jego wiarygodność w społeczeństwie. Przyczyny i 

skutki dotyczące tych dwóch rodzajów ludzi pięknie zostały przedstawione w wielkiej 

epopei „Mahabharacie”. 

Dobro i zło współistnieją na świecie 

Mówi się: Janna Bharate, thanna Bharata (tego, czego nie ma w Bharacie, nie 

można znaleźć nigdzie indziej). Pandawowie dokonywali szlachetnych czynów i 

zdobyli wielką sławę dzięki trzymaniu się świętej i prawej ścieżki życia, podczas gdy 

Kaurawowie weszli na złą ścieżkę i oddawali się czynom nieprawym, 

niesprawiedliwym i podłym. W rzeczy samej Kaurawie nieświadomie stali się pomocni 

w tworzeniu sławy Pandawów.  
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Jest powiedziane: Na sukhat labhate sukham (szczęścia nie można czerpać ze 

szczęścia). Doświadcza się szczęścia, kiedy zostaje uśmierzony smutek. Przyjemność jest 

odstępem między dwoma bólami. Czy Pandawowie staliby się wzorem prawości, 

gdyby nie było przeciwstawnych, podłych czynów Kaurawów? Dobre cechy człowieka 

zostają naświetlone, kiedy się je zestawia z ujemnymi czynami innych. Kaurawów 

zżerały złe cechy: żądza władzy, ostentacja i zazdrość, z powodu których zostali 

zniszczeni. Zdrowe cechy Pandawów, kontrastujące z cechami Kaurawów, były 

opisywane przez ludzi jako chlubne. Gdy nie ma ciemności, nie może wyróżniać się 

światło. W złożonym obrządku życia szczęście i smutek idą jedno za drugim.  

Dzisiaj wielu ludziom brakuje człowieczeństwa. Wszakże na świecie jest także trochę 

bardzo dobrych ludzi. Jednak ich dobroć nie jest widoczna z powodu ich wad.  

To jest pudełko zapałek. Jeżeli je zamoczycie w wodzie i spróbujecie zapałkę zapalić, 

czy powstanie ogień? Użyć jej możecie dopiero po wysuszeniu na słońcu. Człowiek ma 

w sobie ogień dźniany (wiedzy), ogień boskości i ogień świętości. Ciągłymi 

ćwiczeniami duchowymi, czyli sadhaną trzeba sprawić, aby się ten święty ogień 

przejawił. 

Sadhana bez wyrzeczeń jest bezużyteczna  

Ludzie prowadzą medytację, bhadźany, satsangę oraz czytają święte teksty, takie jak 

Ramajana, Mahabharata, Bhagawata itd. Dlaczego mimo tego wszystkiego nie 

przejawia się ich wrodzona boska moc? Przyczyną jest to, iż mają umysł pogrążony w 

błocie nietrwałych rzeczy i spraw tego świata. W tym stanie umysłu - bez względu na 

to jak dużo człowiek się modli - nie ma z tego żadnego pożytku. To tak jak pocieranie 

mokrej zapałki o pudełko od zapałek. Ogień wytworzony zostanie dopiero wtedy, gdy 

się potrzyma zapałkę w jasnym słońcu wyrzeczenia. Bez wyrzeczenia wszystkie 

duchowe ćwiczenia dadzą tylko tymczasowe zadowolenie, nie zaś błogość wiecznej 

prawdy. Dopóki umysł łaknie tymczasowych, doczesnych radości, zewnętrzne 

modlitwy i ćwiczenia nie przyniosą dodatnich wyników. Wedy mówią: Na karmana 

na pradźaja dhanena thjagenaike amrutatthwa manasu (nieśmiertelności nie osiąga 

się czynem, przez potomstwo ani majątek, a jedynie poświęceniem). Spokoju i 

duchowej promienności nie można osiągnąć bez wyrzeczenia. Jeżeli po zjedzeniu 

pożywienia nie będziesz wydalał, zepsujesz sobie zdrowie. Jeśli po wdechu powietrza 

nie dokonasz wydechu, zniszczysz sobie płuca. Powinieneś wyrzec się wszystkiego, co 

gromadzisz, inaczej stracisz spokój umysłu.  

Bez boskiej mocy wszystkie moce są bezużyteczne  

Karna był obdarzony wielką siłą i walecznością, jednak zabrakło mu łaski Boga. 

Mimo całej jego potęgi, jaki ostatecznie spotkał go los? Właśnie tę prawdę wyjaśniam. 
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Musicie próbować pojąć moc człowieczeństwa. Durjodhana miał wielką władzę, 

cieszył się wielkim bogactwem i rządził ogromnym królestwem. Po swojej stronie miał 

wszystkich potężnych wojowników, takich jak Bhiszmaćarja, Dronaćarja, Kripaćarja i 

Aśwatthama; był również z nim Karna. Jaki użytek był ze wszystkich aćarjów, gdy 

Kriszna - aćarja wszystkich aćarjów - był po stronie przeciwnej? Jakiż pożytek z tak 

wielu pozbawionych łaski Boga aćarjów? Kiedy zamknięty jest główny przełącznik, 

jakiż pożytek z innych przełączników? Właśnie to zdarzyło się w wojnie opisanej w 

Mahabharacie. 

Kiedy zarówno Durjodhana, jak i Ardźuna przystąpili do Kriszny, aby szukać u 

Niego wsparcia w wojnie, która stała się nieuchronna, Kriszna udał, że śpi. Kriszna, 

chociaż był figlarnym reżyserem dramatu świata, przywdziawszy szaty ludzkiego ciała, 

odegrał rolę tego, który powołuje na tron władców. Nigdy nie pragnął być królem, 

mimo iż miał wielki wpływ i poparcie wszystkich ludzi. Upaniszady opisują Go jako 

puranam (starożytny), anusasitaram (mający pełną moc rządzenia), aditja warnam 

(mający blask słońca) i tamasah parastat (ponad władztwem ciemności). Kriszna 

przyszedł, aby na władców koronować dobrych ludzi, a podłych zniszczyć. A więc 

Kriszna pojął z łatwością zamiary tych dwóch krewnych. Położył się na łóżku, udając 

sen. Durjodhana wszedł do tamtego pomieszczenia pierwszy. Z całą swą wystawnością 

i butą, uważał, iż zajęcie miejsca blisko stóp Kriszny jest poniżej jego godności. Zatem 

przyciągnął sobie fotel i usiadł blisko głowy Kriszny. W międzyczasie przyszedł 

Ardźuna, pokłonił się z głębokim szacunkiem śpiącemu Krisznie i zasiadł w fotelu u 

stóp Kriszny. Co robił Kriszna? Udawał, że pogrążony jest w głębokim śnie. Kriszna nie 

był ani we śnie, ani w stanie czuwania - był w stanie pomiędzy tymi dwoma. Czy w 

takim stanie ktoś może Go zbudzić? Właśnie to powiedziały o Nim gopiki.  

Po chwili Kriszna wstał i spojrzał naturalnie najpierw na Ardźunę, bo ten siedział 

przy Jego stopach. Durjodhana poczuł gniew, gdyż Kriszna na niego nie spojrzał. Gdy 

Kriszna rozmawiał serdecznie z Ardźuną, złość Durjodhany wzrastała coraz to bardziej. 

Powiedziane jest: Jad bhawam tad bhawati (jakie uczucia, taki wynik).  

Świadkiem umysłu może być tylko umysł. Jest on ciągłym świadkiem ciała, jak i 

myśli. A więc głupi umysł Durjodhany stał się głupim świadkiem. W końcu Kriszna 

zwrócił się do niego. Wysłuchawszy błagania Durjodhany o pomoc, Kriszna zażądał, 

żeby wybrał sobie albo Jego albo też Jego całe wojsko. Głupi Durjodhana z 

zadowoleniem wybrał wojsko Kriszny jako wsparcie w wojnie. Ardźuna zaś powtarzał, 

że nie chce nikogo innego jak Krisznę i Jego łaskę. Bóg jest niczym lokomotywa 

pociągu, a wszystkie inne siły są jak wagony. Jaki pożytek z tak wielu wagonów bez 

lokomotywy?  

Kriszna powiedział Ardźunie, co wydarzy się w przyszłości. Stwierdził, że spośród stu 

synów Dhritarasztry nie przeżyje ani jeden, aby dokonać jego obrzędów pogrzebowych 
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ojca, gdyż Kaurawowie gonią za bogactwem, wystawnością i mamoną, zapominając 

całkowicie o Bogu i dharmie. Kriszna powiedział Ardźunie: „Prawość będzie zwycięzcą. 

Wszystkie ziemskie obiekty to nic innego jak reakcją, odbicie i oddźwięk; rzeczywistość 

jest tylko jedna, a jest nią Bóg. Kiedy Bóg jest po twojej stronie, możesz osiągnąć 

wszystko. Bądź więc odważny i działaj”. 

Mahabharata zapewnia cudowne wzorce życia. W ciągłej walce między dobrymi i 

złymi siłami na świecie, Bóg zawsze jest przy dobrych. Kriszna to Partha sarathi. Kim 

jest jest Partha? Partha to syn ziemi. A więc Bóg jest woźnicą wszystkich ludzi na ziemi. 

Każdego prowadzi z jego wnętrza. Wszyscy są iskrami Boskości.  

Rozwijaj w sercu miłość do Boga  

Ekam sath wiprah bahudha wadanti (prawda jest jedna, wszakże mądrzy określają 

ją różnymi nazwami). Iśwara sarwa bhutanam (Bóg mieszka we wszystkich istotach). 

Isawasjam idam sarwam (cały wszechświat przenika Bóg). Gdy jest z tobą Pan 

wszechświata, dlaczego pragniesz doczesnych rzeczy bez żadnej wartości? Jedzenie, 

dach nad głową itd. są niewątpliwie podstawowymi rzeczami niezbędnymi w życiu. 

Jednak jeśli rozwiniesz w sobie wiarę w Boga, czyż nie zaopiekuje się On tobą? 

O człowieku! Od świtu do zmroku łakniesz wygód. Cóż jednak takiego osiągnąłeś? 

Człowiek ma obowiązek uświęcać ciało i czas. Niestety, dziś ludzie walczą o prawa, 

zapominając o swoich obowiązkach. Prawa i obowiązki są niczym dwa koła pojazdu. 

Kartawjam jogamućjate (wykonywanie odpowiednio swoich obowiązków jest jogą). 

Czy jakiś syn, po wykonaniu swoich obowiązków rodzinnych, zażąda zapłaty od ojca? 

Ktoś, kto pracuje dla zapłaty, jest sługą. Ten, kto służy z poczuciem odpowiedzialności, 

jest panem. Pan ma prawo do kosztowności domu, a sługa tego prawa nie ma.  

Ekatma sarwa bhutantaratma (jedna Atma mieszka we wszystkich istotach). Musisz 

starać się zostać panem. Gdy pojmiesz tę prawdę, uświadomisz sobie własną 

prawdziwą istotę. Wtedy nie będzie potrzeby szukania Boga. Czy ktoś siebie szuka na 

zewnątrz? Bóg jest w tobie, wokół ciebie, ponad tobą, pod tobą i wszędzie. 

Antarbahiśća tatsarwam wjapja Narajana sthita (wszechprzenikający Bóg jest obecny 

w środku i na zewnątrz). Aby cię odwiedził, nie musisz wysyłać żadnego szczególnego 

zaproszenia. Sam przyjdzie, gdy rozwiniesz w sercu miłość do Niego. Kwiat, kiedy 

kwitnie, nie zaprasza pszczół - same się gromadzą, aby cieszyć się jego nektarem. 

Kwiatem tym jest serce. Napełniaj je nektarem boskości. Gopiki wyraziły swoje 

uczucia do Kriszny, mówiąc:  

Gdybyś był rosnącym drzewem, 

przylgnęłabym do Ciebie jak pnącze, 

gdybyś był kwitnącym kwiatem, 

krążyłabym nad Tobą jak pszczoła;  
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gdybyś był górą Meru,  

spływałabym po Tobie jak rzeka; 

gdybyś był bezkresnym niebem, 

byłabym na Tobie jak gwiazda.  

 

Tak oto gopiki wyraziły swoje poczucie jedności z Bogiem, pojawiającym się w 

rozmaitych postaciach. Powiedziały: „Ty i ja to jedno, my i my to jedno”. Bóg jest w 

rzekach, oceanach, drzewach i wszędzie. Brahmawid brahmaiwa bhawathi (ten kto zna 

Brahmana, zaiste staje się samym Brahmanem). Gopiki były żywym przykładem tego 

wedyjskiego powiedzenia. Tym, co w naturalny sposób okazywały, była cecha 

całkowitego poddania się. Jest to jedność w różnorodności. Dzisiaj wszakże mówicie: 

„Ty to ty, a ja to ja”. Jak zatem można sobie uświadomić jedność? Powinniśmy mówić: 

„Ty i ja to my; my i my to jedno”. Tutaj, tam, wszędzie, istnieje tylko Jedyny.  

Godawari, Kriszna, Kaweri, Jamuna, Saraswati – wszystkie rzeki płyną, mając różne 

nazwy i kształty. Ostatecznie łączą się one z oceanem. Połączywszy się z oceanem, 

gdzie jest Godawari? Gdzie woda Kaweri? Gdzie jest Ganga? Gdzie Saraswati? 

Wszystko staje się wodą oceaniczną. Wszystko staje się jednym. Będzie miało postać 

oceanu, nazwę oceanu i smak oceanu. Najpierw musimy poświęcić swoje imię i postać. 

Powinniśmy połączyć się z ową boską postacią i imieniem. To jest prawdziwe 

dociekanie. Wszakże musimy wywiązywać się ze swych obowiązków. Cokolwiek 

robisz, mów - robię to przez wzgląd na Boga. Chodź do biura, rób interesy, wykonuj 

swoje obowiązki, dokonuj wielu czynów. Nie ma potrzeby zatrzymywać się. Cokolwiek 

robisz, przyjmuj, iż to działanie Pana. Praca jest przekształcana wtedy w nabożeństwo. 

Swami nigdy nie rzekł: ’zostaw pracę i odejdź do lasu’. Co takiego zdobywasz tam, w 

lesie? Szczerze wykonuj swoje obowiązki. Reszta to mało ważne rzeczy. Boskość 

jaśnieje w każdej istocie ludzkiej przez cały czas. Myśl więc o Panu przez cały czas. 

Ofiarowuj wszystkie swoje czyny Bogu, żeby sprawiać Mu przyjemność. Miej poczucie, 

iż Bóg jest wszędzie z tobą.  

Zawsze wypowiadaj imię Boga. Wychodzące z Delhi fale radiowe docierają 

natychmiast do Kodaikanal. To jest dźwięk. To jest Sabda Brahman (Brahman w 

postaci dźwięku). Bóg jest nazywany Sabda Brahmamaji, Ćaraćaramaji, Dźjotirmaji, 

Wangmaji, Nitjanandamaji, Paratparamaji, Majamaji i Śrimaji (ucieleśnieniem 

dźwięku, ruchu i bezruchu, światła, mowy, wiecznej błogości, doskonałości, złudzenia i 

bogactwa). Bóg ma wszystkie osiem ajśwarji (bogactw). Wszystkie te moce boskie są 

obecne wszędzie. Wypełniaj swoje obowiązki szczerze i ofiarowuj wszystko Bogu. On 

się zatroszczy o wszystkie twoje powinności.  

Ćitti Babu rzekł: „Ty jesteś wszędzie. Sprawiasz, że mówię. Sprawiasz, że myślę. 

Wszystko jest Tobą”. Jednak dodał: „To, co dobre i to, co złe dla Ciebie, nie jest dla 

mnie. Zło także idzie do Ciebie. Nawet dobro też idzie do Ciebie”. Gdy ktoś osiągnie ten 
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etap rozwoju, Bóg troszczył się będzie o wszystko. Ale dziś nie znajdzie się tej szczerości 

i oddania. Jeżeli człowiek osiągnie powodzenie, przypisuje zasługę za to sobie. 

Doznawszy niepowodzenia, przypisuje je Bogu. Nie! Powodzenie i niepowodzenie, 

dobro i zło traktujcie jednakowo.  

Aby osiągnąć ten stan spokoju umysłu, potrzeba panować nad zmysłami. 

Panowanie nad zmysłami jest możliwe tylko poprzez miłość. Myślcie z miłością o 

Panu.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 24 kwietnia 1993 roku.  

 

 

 

DUCHOWE i  ŚWIĘTE OBCHODY DAŚARY  

Zgodnie z cennym obyczajem ustanowionym przez Bhagawana uczczono w 

Prasanthi Nilajam święta Dewi Nawaratri i Dasara. Głównymi wydarzeniami owych 

obchodów było uczczenie Boskiej Matki, Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźnia oraz 

spotkania Praśanthi Widwan Mahasabhy, obejmujące uczone przemówienia i występy 

muzyczno-kulturalne.  

WEDA PURUSZA SAPTAHA DŹNIANA JADŹNIA 

Wielbienie Boskiej Matki zaczęło się w bhadźanowym mandirze 21 września (2017) - 

w pierwszy dzień Nawaratri - ofiarowaniem kumkum na świętej kalaszy. Kapłan 

mandiru prowadził w ten święty sposób kumkumarćanę, od 21 do 23 września. Potem, 

pośród śpiewanych na całe gardło przez ritwików i studentów mantr, kalaszę zabrano 

24 września w uroczystym pochodzie do Purnaćandry. Gdy kapłani i studenci zasiedli 

w pięknie ozdobionej jadźniaśali, kapłani rozpoczęli święte agni manthan (zapalanie 

ognia przez pocieranie o siebie dwóch kawałków drewna). Wytworzony w ten święty 

sposób ogień umieszczono w jadźnia kundam (dole ofiarnym). Był to znak rozpoczęcia 

jadźni. Kiedy czterech siedzących na obrzeżach dołu ofiarnego kapłanów zaczęło weń 

wkładać ofiary, czterech innych zaczęło śpiewać Kriszna Jadźur Wedę, a jeden kapłan 

wraz z żoną rozpoczęli kalasza pudżę. Inny kapłan zaczął Surja namaskar, zaś trzech 

starszych rozpoczęło parajanam tekstów świętych. Cała hala rozbrzmiała świętymi 

wedyjskimi mantrami, których z wielkim oddaniem słuchało potężne zgromadzenie 

bhaktów. Jadźnia trwała dalej na tę świętą modłę przez siedem dni. Zakończyło ją 

purnahuti w dzień święta Widźaja Dasami, 30 września,. Hala pękała tamtego dnia w 
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szwach, tylu bhaktów przybyło aby obejrzeć to wspaniałe widowisko. Czynności 

purnahuti rozpoczęły się, gdy kapłani po odbyciu obrzędowej kąpieli przynieśli cenny 

materiał na purnahuti oraz srebrną dharani. Przy jadźnia kundam umieszczono srebrne 

krzesło dla Bhagawana. Jadźni przewodniczył Weda Purusza Bhagawan Baba; kapłani 

zaś o 8.15 rano, pośród głośnego śpiewu mantr wedyjskich, złożyli w święty ogień 

końcowe ofiary. Następnie, jak sala długa i szeroka, pokropiono bhaktów świętą wodą 

z kalaszy. Znakiem zakończenia jadźni stało się o godz. 10 rano arati do Bhagawana.  

PRAŚANTHI WIDWAN MAHASABHA 

Wystąpienia wybitnych mówców  

Siedmiodniowe wydarzenia Praśanthi Widwan Mahasabhy rozpoczęło 24 września 

przemówienie Śri Ruczira Desaia, wykładowcy Instytutu z miasteczka 

uniwersyteckiego w Brindawanie. Nawiązując do Weda Purusza Sapthaha Dźniana 

Jadźni, również rozpoczętej - w hali Purnaćandra - tego dnia, uczony mówca poczynił 

uwagę, że jadźnia staje się dźniana jadźnią tylko wówczas, gdy człowiek poświęca 

[czyli składa w ofierze] swoje pragnienia, ponieważ poświęcenie jest sednem życia.  

Na drugim spotkaniu Praśanthi Widwan Mahasabhy - odbyło się ono 25 września - 

mówcą był Śri K.M. Ganesz z miasteczka uniwersyteckiego Instytutu w Prasanthi 

Nilajam, prowadzący badania naukowe. Odnosząc się do obchodów Dasary, mówca 

zauważył, że Dasara oznacza zwycięstwo dobra nad złem. Prawdziwym jednak 

zwycięstwem człowieka jest to odniesione nad dziesięcioma zmysłami - dodał.  

Na trzeci dzień Praśanthi Widwan Mahasabhy przemówił do zgromadzenia dr D.N. 

Dixit, słynny uczony w języku telugu z Guntur. W wygłoszonej w nieskazitelnym 

telugu mowie - okraszonej wierszami w tym języku oraz w sanskrycie - uczony mówca 

rozpatrywał nauki Bhagawana o sewie oraz namasmaranie, podkreślając ich 

doniosłość na drodze do osiągnięcia celu życia. Jak powiedział, Nawaratri jest świętym 

czasem łączenia się z Boskością.  

27 września przemawiał Śri Śailesz Sriwastawa, wykładowca z miasteczka 

uniwersyteckiego w Prasanthi Nilajam. Opowiedział o swoich przeżyciach związanych 

z Bhagawanem i podkreślił wartość miłości i troski o innych, czego przykład dał w 

swoim życiu Bhagawan.  

28 września wystąpił znany uczony w telugu i sanskrycie, dr Medasani Mohan. 

Wygłosił on mowę „Saraswati tattwam i Sai tattwam samanwajam” (jednolitość 

zasady Saraswati i Sai). Naświetlając lekcje duchowe zawarte w „Ramajanie” i 

„Mahabharacie”, uczony mówca wezwał wszystkich do rozwijania mądrości duchowej, 

co w rzeczywistości oznacza czczenie Saraswati.  
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Na przedostatnim spotkaniu Praśanthi Widwan Mahasabhy, 29 września, 

wygłoszono przemówienie „Bezgraniczna miłość najwyższej Boskiej Matki”. Wystąpiła 

z nim dr Suma Rao, wykładowczyni Instytutu z miasteczka uniwersyteckiego w 

Anantapur. Opowiadając swe doświadczenia bezgranicznej miłości Bhagawana 

powiedziała, że pełne miłości serce jest kopalnią wszelkich cnót; złe cechy nie wejdą 

doń.  

Na ostatnim posiedzeniu Praśanthi Widwan Mahasabhy, które odbyło się 30 

września, Śri Sidhartha Radźu, wykładowca Instytutu z miasteczka uniwersyteckiego w 

Prasanthi Nilajam, streścił spotkania tego 7-dniowego wydarzenia. Wspominając lekcję 

poświęcenia, jaką dała świeżo zakończona Weda Purusza Sapthaha Dźniana Jadźnia, 

mówca zalecił czcigodnemu zgromadzeniu rozwijanie ducha poświęcenia dla 

osiągnięcia nieśmiertelności.  

Boskie przemówienia  

 Dla pożytku bhaktów, po każdym przemówieniu Praśanthi Widwan Mahasabhy 

wyświetlano na ekranie fragment boskiego orędzia Bhagawana. W swoich orędziach 

Bhagawan wzywał człowieka do tego, żeby przejawiał swoje wrodzone boskie cechy i 

zdał sobie sprawę z własnej boskości. Świadomość człowieka stanie się boska, gdy 

będzie ją wiązał z atmą - rzekł Bhagawan. Człowiek dziś - wyjaśnił Bhagawan - 

rozwija w sobie dwoistość i oddala się przez to od błogości. Stąd też wezwał 

wszystkich, aby coraz bardziej i bardziej rozwijali w sobie miłość, uważając każdego za 

ucieleśnienie boskości. Brahma, Wisznu i Maheśwara nie żyją w oddzielnych koloniach 

niczym człowiek; są mieszkańcami serca człowieka - wyjaśnił Bhagawan. Dodał, że 

człowiek powinien osiągnąć całkowitą czystość poprzez dbanie, aby jego głowa, serce i 

ręce były ze sobą w zgodności, jako że boskość odbija się wyłącznie w czystym sercu.  

Odnosząc się do nieszczęścia, szeroko rozpowszechnionego na świecie, Bhagawan 

zauważył, że jest ono wywołane tym, iż człowiek szuka szczęścia w zmieniających się 

rzeczach i postaciach tego świata, a także tym, że pragnie znajdować przyjemność w 

zaspokajaniu swych zmysłów. Człowiek powinien raczej spoglądać we własne wnętrze 

i szukać szczęścia w atmie, będącej źródłem stałego szczęścia. Bhagawan wyjaśnił 

znaczenie i ważność pięciu jam (hamulców) w życiu człowieka, a mianowicie ahimsy, 

satji, asteji (niepopełniania kradzieży), brahmaćarji (ciągłego wspominania Brahmana) 

i aparigrahy (braku zachłanności). Zachowywanie tych pięciu hamulców obdarza 

człowieka szlachetnością i duchowością - dodał Bhagawan.  

Występy muzyczno - kulturalne  

Oprócz oświecających przemówień studentów i pracowników Instytutu oraz 

znakomitych gości, częścią wydarzeń Praśanthi Widwan Mahasabhy były występy 
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muzyczno-kulturalne.  

Pierwszą muzyczną ofiarę złożyli 24 września studenci Instytutu z miasteczka 

uniwersyteckiego w Muddenahalli. Rozpocząwszy pełen uczucia występ utworem „Śri 

wiśwanatham bhadźe”, zaśpiewali następnie pieśń „Mata bhawani” poświęconą 

Boskiej Matce, po niej zaś dwie powszechnie lubiane pieśni: „Love is my form” i 

„Manasa bhadźare guru ćaranam”. Na koniec wykonali piękne qawwali [religijna 

pieśń suficka] „Parwadigar-e-Alam” (O, zbawicielu świata!).  

Na drugim spotkaniu Praśanthi Widwan Mahasabhy, 25 września, studenci 

miasteczka uniwersyteckiego w Brindawanie dali występ kulturalny osnuty wokół 

Boskiej Matki. Wśród pieśni tego porywającego występu znalazły się: „Dźai hej dźai 

hej maa”, „Dźai dźai Sai Ma”, „Dźai dźai dźai mahiśasura mardini”.  

Z żywą i barwną muzyką nabożną wystąpiły 27 września studentki z miasteczka 

uniwersyteckiego w Anantapur. Ich pieśni objęły: „Śankari dukha harini” (Siwa, co 

usuwa smutek), „Durga Ma” i parę utworów klasycznych.  

Na spotkaniu 29 września studenci z placówek oświatowych Bhagawana dali 

poruszające przedstawienie taneczne o nazwie „Dźagat dźanani”, ukazujące Boską 

Matkę w postaci Durgi, która ostatecznie uśmierca straszliwego diabła Mahiśasurę. 

Na zakończenie występów Praśanthi Widwan Mahasabhy z muzyką nabożną, sutą 

ucztę muzyczną pod nazwą „Święte śpiewy” zgotowały dwie słynne artystki 

karnatyjskie - Winaja Karthik Radźan i Saindhawi. Rozpocząwszy utworem Ganesz 

wandana, znakomite śpiewaczki przedstawiły ciąg stotr, które objęły między innymi: 

„Medha suktam”, „Lingasztakam”, „Siwa panćakszari stotram”. 
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Z naszych archiwów 

PPrrzzyysszzeeddłłeemm  pprrzzeezz  wwzzgglląądd  nnaa  wwaass  

Módlcie się o dobro wszystkich krajów 

Ucieleśnienia miłości!  

Nie dajcie się omamić poglądom, że życie zostało wam dane po to, żeby jeść, pić i 

cieszyć się innymi cielesnymi przyjemnościami. Nie to jest przyczyną narodzin w 

ludzkiej postaci, będących rzadkim przywilejem. Jaka jest różnica pomiędzy istotą 

ludzką a zwierzętami? Od zwierząt odróżniają ludzi takie cechy jak dobroć, współczucie, 

wyrozumiałość i wzajemne zrozumienie. Jednak człowiek, pochłonięty samolubnymi, 

ziemskimi pragnieniami, skłonny jest o tych wrodzonych cechach zapominać. Ci, co 

noszą okulary samolubstwa, wszędzie wokół siebie widzą tylko samolubstwo. Wadliwe 

widzenie wytwarza pozorną skazę w Stworzeniu. Wszystko jest w porządku ze sriszthi 

(stworzeniem). Każdy błąd wiąże się z wadliwym driszti.  

Bądź dobry, rób i mów to, co dobre 

Wszyscy jesteście ucieleśnieniami atmy. Wszyscy jesteście przejawieniami boskości. 

Mieszkająca wewnątrz atma jest jedna i ta sama we wszystkich istotach - niezależnie 

od ich zewnętrznych różnic - jak prąd elektryczny, który rozświetla żarówki o różnej 

barwie i mocy. Napełniajcie serca miłością. Wtedy zaznacie prawdziwej błogości. Jeśli 

mając ciasny umysł i serce będziecie oddawać się górnolotnym słowom, nikt nie będzie 

chciał was słuchać. Przede wszystkim „Bądź” – bądź dobry. Potem „Rób” – w tym 

samym duchu. Następnie „Mów” – mów innym o tym, co dobre. Jedynie w ten sposób 

będziesz dawać doskonały przykład.  

Wobec nikogo nie żyw złych uczuć. Wyrządzają ci one większą szkodę niż innym. Jak 

mówi powiedzenie w języku telugu:  

Złość jest wrogiem człowieka, spokój jest tarczą ochronną, współczucie jest 

prawdziwym krewnym, szczęście jest zaprawdę niebem, a nieszczęścia to piekło.  

Rozwijajcie uczucia święte i czyste. Utrzymujemy, iż obchodzimy urodziny ludzi. 

Jednak urodziny obchodzi się prawdziwie wtedy, gdy rodzą się w człowieku czyste 

myśli.  

Obchodzicie urodziny Bhagawana. Czy jednak stosujecie się do Jego nauk? Owoców 

świętowania tych urodzin zaznacie tylko wtedy, gdy będziecie szli za tymi 
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naukami. Jezus rzekł: „Kochajcie wszystkich”. Obchodzi się Święta Bożonarodzeniowe, 

jednak jak dalece człowiek oddaje się miłości? Nie robi tego w ogóle. 

Miłość jest w sercu każdego. Dzielcie się nią codziennie przynajmniej z dziesięcioma 

osobami. Rzadko to się robi. Ludzie są większymi miłośnikami otrzymywania niż 

dawania. Dawać mają chęć tylko to, jest im nie w smak. Nie ma w tym żadnego 

poświęcenia.  

Nie powinno was zajmować to, ilu ludzi przybyło na urodziny Swamiego, ale to, ilu 

podąża za naukami Swamiego. Jeżeli każdy wielbiciel będzie w stanie oddziałać na dwie 

osoby, wkrótce przemieniony zostanie cały świat.  

Módlcie się o dobro wszystkich krajów 

Ucieleśnienia miłości!  

Jest tylko jedna rzecz, którą musicie Mi dziś ofiarować. Módlcie się, aby ludzie we 

wszystkich krajach, ba!, cała ludzkość, była szczęśliwa i zaznawała pokoju. Samasta 

lokah sukhino bhawantu (Niech wszystkie światy będą szczęśliwe!) Tylko wtedy 

będzie rzeczywista jedność. Nie módlcie się o pokój i dobrobyt samych Indii. Módlcie 

się o pomyślność wszystkich krajów. Wszyscy są naszymi braćmi, bez względu na to 

czy są w Pakistanie, w Ameryce, czy gdzie indziej.  

Czy wierzycie w to, czy nie, uświadomcie sobie, że jestem w stanie przyciągać ludzi z 

tak wielu krajów dzięki swojej miłości obejmującej wszystkich.  

Jeżeli każdy człowiek będzie przestrzegał trzech rzeczy, będzie jednym ze Swamim. 

Będziecie doznawać w sobie boskości. Ponieważ te trzy rzeczy, które wyliczę są we 

mnie, mogę o nich mówić. Są to: czystość, cierpliwość i wytrwałość. Są we mnie i wokół 

mnie. Każdy, kto ma te trzy cechy, nie będzie się lękał, gdziekolwiek się znajdzie.  

Jestem ponad wszystkimi cechami. Wierzcie w to, bądź nie, jestem upostaciowioną 

błogością. Jeśli sądzicie inaczej, błąd tkwi w was. Cokolwiek robię, jest to dla waszego 

dobra, waszej pomyślności i waszego szczęścia. Prowadźcie błogie i nieskazitelne życie. 

Tego pragnę od was. Nigdy nie mam żadnych zmartwień ani nigdy nie cierpię. Dlaczego 

miałbym się martwić, skoro wszystko mam? Nie mam żadnych pragnień. Cokolwiek 

mówię, cokolwiek robię, jest dobre dla was, nie dla mnie. Przyszedłem przez wzgląd na 

was. Dlatego też czerpcie ze mnie jak najwięcej. Jestem zawsze gotów pod warunkiem, 

że rozwijacie święte myśli. Prowadźcie boskie życie. 

Ucieleśnienia miłości!  
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Miło witajcie swoich gości i okazujcie im należyty szacunek. Dawajcie miłość 

wszystkim. Karmcie głodnych. Jedynie wtedy będziecie mieć spokój umysłu. Dbajcie o 

wzajemną zgodność własnych myśli, słów i czynów. Nie ma większej mądrości aniżeli 

to. Ćwiczcie się w ritam (tym, co niezmienne w trzech okresach czasu: przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości). Jest to ścieżka tarakam (wyzwolenia). Jeżeli często się 

chwiejesz czy załamujesz, jesteś nieszczęśliwym człowiekiem. Nieobliczalność to cecha 

umysłu małpiego. Ty należysz do ludzkości. Urodziwszy się jako istota ludzka, 

powinieneś rozwijać stałość umysłu. Cechą ludzkości jest tarakam. Umysł małpi oznacza 

marakam (niewolę).  

Ucieleśnienia miłości!  

Podczas tych urodzin musicie nauczyć się  czegoś bardzo ważnego: nie marnujcie 

czasu na próżne gadanie. Raz straconego czasu nie da się odzyskać. Uważajcie prawdę za 

Boga. Sathjannasti paro dharma (Nie ma większej dharmy nad trzymanie się prawdy). 

Idźcie ścieżką prawdy i postępujcie prawo.  

– Wybrane z urodzinowych orędzi Bhagawana.  

 

 

 

SWAMI JEST ZAWSZE Z NAMI  

R.Dż. Rathnakar 

Nadeszły 92. urodziny Bhagawana, wszystkich nas napełniając radością i 

uniesieniem. Ale czy możemy uważać jakiś określony dzień za Urodziny Tego, który nie 

ma początku ani końca, czy też za dzień Aradhana Mahotsawam? Swami góruje bez 

wątpienia nad takimi ograniczeniami czasu i przestrzeni. Jednak, jako że jesteśmy 

śmiertelnikami, rzeczą dla nas konieczną jest obchodzenie urodzin i mahotsawy boskich 

osobistości - pieczołowicie i z oddaniem - bowiem wydarzenia te dają ludzkości 

sposobność do przypominania ich chlubnych żywotów oraz czerpania z nich 

natchnienia. Te coroczne obchody budzą w nas chęć do kształtowania swego życia 

wedle ich nauk.  
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Swami nie jest ograniczony do swego ciała  

23 listopada to data urodzin Bhagawana. Jednak jego prawdziwymi urodzinami jest 

dzień, w którym napełniamy serca jego boską miłością, czyniąc własne życie słodkim i 

wzniosłym. Nasz Ukochany Swami, który przez 85 chlubnych lat uświęcał dotykiem 

swoich boskich, lotosowych stóp tę planetę, jest nadal - zawsze - z nami jako Wieczna, 

Najwyższa Świadomość, w głębi nas i wokół! Bez Siwy (Najwyższego Pana) stajemy 

się śawą (zwłokami). Pozbawieni świadomości stajemy się bezwolni. Określenie dźiwa 

(jednostkowa dusza) ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest Dewa (Kosmiczna Boskość). 

Bez Dewy nie ma ani dźiwy, ani dźiwamu (życia). Niewidzialne stało się tylko fizyczne 

ciało Pana - pamiętajmy, iż to właśnie On posyła nam natchnienie w postaci 

wszystkich szlachetnych uczuć i dążeń, jakie tętnią w naszych sercach.  

Wiele razy Swami mówił: „Jestem dehi (wewnętrznym mieszkańcem), nie deha 

(ciałem)”. Będąc w swoim ciele fizycznym, uczynił swą boską siedzibą Prasanthi 

Nilajam. Niemniej jednak swoją boską misję wykonywał na całym świecie, bez 

wysiłku i nieustraszenie, przekraczając ograniczenia ciała fizycznego. Jako Antarjami 

(mieszkaniec wnętrza) i Sarwantarjami (wszechprzenikająca świadomość) dał obfite 

dowody swojej boskiej obecności na całym świecie. Bhaktom dał zapewnienie, że 

gdziekolwiek i kiedykolwiek zawołają do niego z miłością: „Sai”, od razu odpowie, 

mówiąc „Oji” (Oto jestem). Zgodnie ze swoim boskim zapewnieniem troszczył się na 

całym świecie o dobro i pomyślność swych wielbicieli, co szukali schronienia u jego 

lotosowych stóp, zrzucając na niego ciężar swoich kłopotów. Dlatego wysławia się go 

tak:  

Choć Twoim miejscem zamieszkania jest Puttaparthi,  

Pudami (Ziemia) jest Twoja w całej pełni. 

Bez względu na to, jakim próbom i cierpieniom stawiamy czoła,  

szukamy schronienia pod parasolem Twojej boskiej łaski.  

Czyż to wszystko byłoby możliwe, gdyby go krępowały kajdany ludzkiego ciała? Jak 

mógłby udawać się na ratunek wyznawców w Ameryce i Afryce, będąc w Puttaparthi? 

Właśnie dlatego nawet dzisiaj wyznawcy na całym świecie wylewają najskrytsze 

uczucia i prośby przed obrazem Swamiego w swoich domach i mandirach, bo wierzą 

mocno, że Bhagawan jak najbardziej jest z nimi, choć porzucił swoją śmiertelną 

powłokę. Swami spełnia ich najgłębsze życzenia i pragnienia - stosownie do ich wiary, 

oddania i tęsknoty.  

„Bez mojego pozwolenia nikt nie może postawić nogi w Prasanthi Nilajam” - 

oznajmił Bhagawan. Jak prawdziwe jest to oświadczenie! Bez jego łaski i pozwolenia 

nie sposób przybyć do Prasanthi Nilajam. Jeżeli patrzymy na rosnącą liczbę wielbicieli, 

przybywających do Prasanthi Nilajam nawet po sześciu latach od mahasamadhi 
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Swamiego, uświadamiamy sobie, że Swami daje wciąż natchnienie nowym 

wyznawcom, kierując ich ku Bogu.  

Zdziwienie budzi to, iż prawie połowa osób odwiedzających obecnie Prasanthi 

Nilajam nie widziała nigdy Swamiego i przybywa tu po raz pierwszy. Kiedy 

Bhagawan nadal przyciąga i błogosławi tak wielu wyznawców, napełnia nas poczucie 

odwagi i przeświadczenia, że jest jak najbardziej z nami, prowadząc nas i chroniąc.  

Po mahasamadhi Bhagawana w 2011 roku spadło na nas poczucie przygnębienia i 

rozpaczy, poczuliśmy się bowiem osieroceni i opuszczeni. Przyszłość jawiła się smutna i 

niepewna. Sytuacja ta wzbudzała wielki strach. Bardzo tęskniliśmy za jego darszanem, 

jednak nie można go było ujrzeć. Rozpaczliwie chcieliśmy przekazać mu swe troski i 

zmartwienia, ale nie było go już wśród nas. Nie mogliśmy uzyskać wyjaśnienia żadnej 

wątpliwości, gdyż porzucił swoją cielesną postać.  

Gdy byłem nękany głęboką udręką i boleścią, że ta więź miłości z Bhagawanem 

została przerwana, Swami napełniał mi serce odwagą i przekonaniem, przez cały czas 

zapewniając mnie: „Jestem z tobą”. Owa więź miłości wzmacniała się dzień po dniu, 

prowadząc mnie naprzód. Z upływem dni stało się oczywiste, że Swami nadal kieruje i 

prowadzi każde działanie - duże czy małe - w Prasanthi Nilajam. W bardzo krótkim 

czasie Swami sprawił, iż sobie uświadomiłem, że zaiste jest On sprawcą każdego 

działania, a my jedynie narzędziami w jego boskich rękach. Kiedy to sobie 

uświadomiłem, nie było już miejsca dla rozpaczy i nieutulonego żalu; przez cały czas 

była ananda (błogość).  

Słońce może prażyć niemiłosiernie, jednak nie musimy się tym martwić, bo mamy 

ochronę swojego wszech litościwego Pana, który zapewnia nam chłodny cień swojego 

boskiego parasola? Dowodzą tego niezliczone przeżycia i wielorakie objawienia. Oto 

kilka z tych zdarzeń  

Co roku 23 listopada przy okazji swych urodzin, Bhagawan błogosławił studentów 

obojga płci ze wszystkich miasteczek uniwersyteckich podarunkami w postaci ubrań. 

Był to swego rodzaju zwyczaj, którego się trzymał.  

Był czas obchodów 90. Urodzin. We wszystkim miasteczkach uniwersyteckich było 

około 3 tysięcy studentów (płci obojga) i zgodnie ze zwyczajem chcieliśmy im 

wszystkim rozdać ubrania. Gdy spytałem o zapas ubrań w magazynie, powiadomiono 

mnie, iż jest on niewystarczający. Wezwałem kierowników składnicy i porozmawiałem 

z nimi. Powiadomili mnie, iż nie ma innego wyboru, jak tylko zakupić ubrania od 

jakiejś zewnętrznej agencji. Ocenili, że związany z zamówieniem i zakupem ubrań 

wydatek wyniesie 12 lakhów (tj. 1 mln 200 tys.) rupii. Jak zdobyć tak ogromne 

pieniądze!? Niemniej jednak postanowiłem wykonać, co do mnie należy, dla 
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podtrzymania owego zwyczaju Bhagawana - niechaj się dzieje, co chce! Natychmiast 

powiedziałem kierownikom, żeby czynili przygotowania do zaopatrzenia się w ubrania 

dla wszystkich studentów. Choć ruszyłem naprzód z upartą wiarą, iż Swami zatroszczy 

się o wszystko, towarzyszyła mi myśl - powodując pewien niepokój - jak zdobyć tak 

wielkie pieniądze. 

Mam zwyczaj kłaniać się codziennie przed Mahasamadhi i mówić Swamiemu o 

różnych działaniach danego dnia. Zgodnie z tym, także owego wieczoru powiedziałem 

Swamiemu o zamówieniu złożonym dla zdobycia ubrań dla studentów. Poddawszy się 

jego lotosowym stopom, z lekkim sercem poszedłem do domu, pozostawiając za sobą 

zmartwienie i niepokój.  

Udawszy się następnego dnia do swojego biura stwierdziłem, że czeka na mnie jakiś 

nieznany człowiek. Wezwałem go do środka i odbyłem rozmowę. Powiadomił mnie, 

że chciałby podarować pewną sumę jako skromną ofiarę na obchody Urodzin. 

Powiedział, iż pieniądze te można wykorzystać na dowolne działanie. Kiedy spytałem, 

ile chce wnieść, rzekł, że chciałby podarować 12 lakhów rupii! Na parę chwili 

oniemiałem, oszołomiony, zastanawiając się czy to wszystko jest snem czy 

rzeczywistością. Swami postarał się w swojej nieskończonej łasce o pieniądze w czasie 

krótszym niż 24 godziny, od chwili, kiedy zdałem się na Niego w sprawie zakupu 

ubrań. I za trzy dni kwota ta wpłynęła na konto organizacji.  

Podczas rozmowy mężczyzna ten powiedział mi inną znaczącą rzecz. Od dawna 

żywił pragnienie wniesienia 12 lakhów na obchody 90. Urodzin, dlatego dość długo 

oszczędzał pieniądze. Wygląda na to, że Bhagawan już dawno miał plan rozdania 

ubrań z okazji swoich 90. Urodzin! Wykonywana jest tutaj praca Swamiego i tym, kto 

ową pracę wykonuje, jest również Swami. Wszystkie działania odbywają się gładko, 

bez żadnych przeszkód. Gdy te myśli wypełniły mi umysł, poczułem upojną radość.  

A oto inne nadzwyczajne doświadczenie jego obecności. Jak wszystkim dobrze 

wiadomo, w ramach obchodów świąt Dasara przeprowadza się co roku w Prasanthi 

Nilajam Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźnię dla pokoju i dobrobytu świata,. 

Zorganizowanie tej znakomitej jadźni po mahasamadhi Bhagawana przyprawiło nas o 

lekkie drżenie. Niekiedy czuliśmy nawet, że podjęcie tej mahajadźni, gdy nie ma z nami 

Awatara w jego cielesnej postaci, będzie z naszej strony nieszczęściem. Jednak 

postanowiliśmy ją dalej przeprowadzać, w mocnym przeświadczeniu, iż Swami 

zatroszczy się o to. Dzięki łasce i błogosławieństwom Bhagawana ta mahajadźnia jest z 

powodzeniem, od siedmiu lat prowadzona, bez żadnych przeszkód.  

Także w tym roku jadźnię ową wykonano w całej jej wspaniałości i chwale. Jak 

wcześniej wspomniałem, przed podjęciem każdego działania kłaniam się przed 

Mahasamadhi i modlę do Swamiego o błogosławieństwa. Dzień przed początkiem 



Sanathana Sarathi   Listopad  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai     20 

 

jadźni pomodliłem się do Bhagawana o pomyślne jej przeprowadzenie oraz dalsze 

wykonywanie w przyszłości. W toku jadźni czułem w głębi ducha, iż prowadzi nas 

naprzód niewidzialna, dająca pewność dłoń Swamiego, trzymając nas za rękę na 

każdym kroku. Gdy po pomyślnym zakończeniu jadźni ludzie wyrazili radość i 

zadowolenie, poczułem niezmierne szczęście. Po ceremonii purnahuti zadeklarowałem 

Swamiemu z wdzięcznością przed Mahasamadhi, że jadźnia zakończyła się pomyślnie 

oraz poprosiłem: „Swami, wybacz nam, proszę, jeżeli były jakieś niedociągnięcia”. 

Tamtej nocy miałem cudowny sen ze Swamim stojącym przede mną i błyskającym 

pięknymi uśmiechami. W upojnej radości upadłem do jego lotosowych stóp i 

przedłożyłem mu: „Swami, dzięki Twojej łasce i błogosławieństwom jadźnia została 

wykonana wspaniale”. 

Bhagawan odrzekł: „Telusu bangaru, manćidi (Wiem o tym, mój drogi, dobrze)”. 

Poprosiłem wtedy: „Swami, wybacz nam, proszę, jeśli były jakieś niedociągnięcia”. 

Swami rzekł natychmiast: „Kiedy Ja jestem sprawcą, czyż mogą być jakieś 

niedociągnięcia?”. 

Za każdym razem gdy myślę o tym cudownym objawieniu Swamiego, ciało przenika 

mi upojna radość.  

Pamiętajmy o dwóch rzeczach.  

Po pierwsze, możemy wydawać swe zarobki na własne potrzeby i uciechy, ale 

spełnienie znajdziemy tylko wtedy, gdy przynajmniej jakąś część zarobków wydamy 

na działalność duchową i służebną.  

Po drugie, w Prasanthi Nilajam to Swami jest sprawcą każdego działania, celem 

wszelkiego działania i samym owym działaniem (kartą, karmą, kriją)! Wszystko się 

dzieje z jego woli i łaski. Nie powinniśmy nigdy zapominać o tej prawdzie.  

Modlę się o błogosławieństwa Swamiego dla wszystkich wielbicieli, przez cały czas 

- Samasta lokah sukhino bhawantu (Niech wszystkie światy będą szczęśliwe!)  

– Autor jest członkiem zarządu Śri Sathya Sai Central Trust.  
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SWAMI, BOSKI NAUCZYCIEL 

S.S. Naganand 

Narodziny w ludzkiej postaci są wynikiem wielu dobrych czynów, na przestrzeni 

wielu przeszłych żywotów. W pierwszym wierszu „Wiweka ćudamani” Śri Adi 

Śankaraćarja odnosi się do trzech rzeczy, które bardzo trudno zdobyć, a można uzyskać 

je jedynie dzięki łasce boskiej. Pierwszą z trzech rzeczy, do jakich nawiązuje, są 

narodziny w ludzkiej postaci. Drugą jest wyzwolenie, czyli moksza, a trzecią 

towarzystwo albo błogosławieństwa wielkich postaci. W postaci Swamiego 

otrzymaliśmy trzeci z owych rzadkich darów Boga. Dobre towarzystwo prowadzi do 

dobrych czynów, które pomagają z kolei zdobyć punję, czyli zasługę, będącą niczym 

konto bankowe na przyszłość.  

Pięć uniwersalnych wartości  

W przypadku ssaków, młode przez naprawdę długi czas po urodzeniu są całkowicie 

zależne od matki, jeśli chodzi o cielesną strawę. Nie sposób, żeby bez strawy 

potomstwo przeżyło i osiągnęło dorosłość. Karmienie ciała niezbędne jest dla 

odpowiedniego rozwoju istoty ludzkiej. Jednak strawa dla ciała przynosi czasami 

skutek przeciwny od zamierzonego. Wyłączną domeną rodu ludzkiego jest moc 

umysłu, tok myślenia i zdolność do rozróżniania pomiędzy dobrem a złem. Żaden inny 

gatunek nie jest obdarzony takimi zdolnościami i cechami.  

Pierwszą nauczycielką jest matka. Nawet zwierzęta mają zmysł macierzyński, który 

jest potrzebny do przetrwania. Mają też umiejętności i zdolność stawiania czoła 

trudnościom i ich pokonywania w celu przetrwania. Rozwijanie umysłu jest możliwe 

jedynie przy pomocy jakiegoś nauczyciela bądź guru. Ucząc się od matki biologicznej, 

dziecko jest już jako niemowlę ciekawe i chętne do nauki. Potem posyła się je do 

szkoły i następnym guru staje się nauczyciel. Dziecko uczy się na podstawie słów, 

działań, tego, co widzi oraz mowy.  

Widząc potrzebę kształcenia młodych umysłów, Swami stwierdził, że bardzo ważne 

jest dobre środowisko w szkołach. Dlatego też postanowił założyć doskonałe szkoły, co 

osiągnął poprzez zapewnienie w szkole przyjaznego środowiska, czystego miejsca do 

nauki i co najważniejsze - doskonałego nauczyciela. Podkreślił, iż dobre wartości 

ludzkie, utajone w każdym człowieku, kształtować można odpowiednio wpływając na 

całościowy rozwój ciała i umysłu dziecka. Pięć zasadniczych wartości, jakie wskazał 

Swami, aby na nie położyć szczególny nacisk, można wszędzie rozpowszechniać. 

Wszystkie religie przyjmują te wartości ludzkie. W rzeczy samej, cichy głos sumienia, 

dający nam wszystkim podpowiedzi z naszych własnych wnętrz, jest w pełni 

świadomy owych ludzkich wartości. Kiedy człowiek się na te wartości uwrażliwi, staną 
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się częścią jego psychiki oraz drogi życiowej. Wartościami ludzkimi są sathya (prawda), 

dharma, (prawość) śanti (pokój), prema (miłość) i ahimsa (niekrzywdzenie). 

Nie sposób przesadzić w podkreślaniu wielkości Swamiego widząc, w jaki sposób 

nauczył nas wagi owych wartości i potrzeby pamiętania o nich zawsze we wszystkich 

czynach, myślach i słowach. Pojęcia owe nie są oderwane, zaś Swami zobrazował je 

bardzo prosto, a jednak głęboko. Prawdą jest, że jest Bóg i istnieje On wszędzie. Jest 

tylko jedna prawda - jest nią boskość. Swami mówił często, że wiara i oddanie są 

dwiema stronami tej samej monety. Jeżeli człowiek ma sobie uświadomić prawdę, 

musi używać monety o obu stronach. Swami używał prostych obrazowań i przekazał 

zwracające uwagę zwroty, np. Jest tylko jeden Bóg i jest On wszechobecny. Swami 

uwydatniał również inne oblicze prawdy, którym jest prawdomówność i unikanie 

kłamstwa. Zwykł obrazować tę naukę prostym zwrotem sanskryckim: mów prawdę, 

mów to, co przyjemne, ale nie wypowiadaj prawdy, która jest nieprzyjemna.  

W niezliczonych orędziach Swami nawiązywał do potrzeby kroczenia ścieżką 

prawości. Poetyckie dzieło Śri Adi Śankaraćarji o nazwie „Prasznottara ratna malika” 

zawiera pytanie o to, co najdoskonalsze w życiu; odpowiedź brzmi: kroczenie ścieżką 

dharmy, czyli prawości. Jak jest możliwe podążanie tą ścieżką? Swami objaśnił, że 

można to robić jedynie wtedy, gdy pozbędziemy się sześciu przeszkód, to jest kamy 

(żądzy), krodhy (gniewu), lobhy (chciwości), mohy (złudzenia), mady (pychy) i matsarji 

(zazdrości). Trzeba się mocno zabrać za każdą z tych przeszkód i uporać się z nią. 

Możliwe jest to poprzez bycie świadomym myśli, które powstają w umyśle. Swami 

napomina, iż człowiek musi nakreślać granice swoim pragnieniom.  

Następnym pojęciem jest śanti (pokój). Jak dobrze wiadomo, złość lub gniew niszczy 

spokój umysłu. Prowadzi do wielu czynów, których później się żałuje. Śanti nie jest 

pojęciem biernym - postuluje, że powinno się mieć poczucie zadowolenia. Odnosząc się 

do pojęcia premy (miłości), Swami objaśnia, iż jej podwalinę stanowi współczucie oraz 

pragnienie dobra wszystkich istot. W „Wishnu shatpadi stotra” Śri Adi Śankaraćarja 

prosi Boga, aby zabrał jego ego, uśmierzył w nim zwierzęce pragnienia, a jego 

współczucie rozszerzył na wszystkie żywe istoty. Bhagawan opisuje to obrazowo w 

następujący sposób:  

„Bogu jest bardzo drogi kwiat współczucia dla wszystkich żywych istot (Sarwabhuta 

daja puszpam). Z nasiona boskości wyrasta drzewo stworzenia. Na tym drzewie 

owocami są ludzkie istoty, będące dźiwatmami. W każdym z owych ludzkich owoców 

jest obecna boskość jako nasiono. W „Bhagawadgicie” Pan Kriszna oznajmił: Bidźam 

maam sarwa bhutanam (We wszystkich żywych istotach ja jestem nasieniem w 

postaci atmy, duszy). Bóg oczekuje od nas rozpoznawania codziennie prawdy, że 

obecny jest w postaci atmy we wszystkich żywych istotach oraz współczucia dla 

wszystkich. Bóg bardzo kocha kwiat wyrozumiałości (tj. kszamy). Zaiste jest ona 
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najwspanialszą cechą istoty ludzkiej. Często rozwijacie wąskie pojęcia, myśląc o ‘ja’, 

‘moja rodzina’, a innych traktujecie jako różnych od siebie. Kiedy naprawdę kochacie, 

rozwijacie w sobie cierpliwość i wyrozumiałość. Rozszerzajcie swoją miłość, aby objęła 

wszystkie żywe istoty; to zaowocuje wyrozumiałością”. 

Ostatnią wartość ludzką - ahimsę - obrazuje potrzeba współczucia ubogim i cichym 

oraz nieobecności przemocy w myślach, słowach i czynach. W swoich niezliczonych 

przypowieściach, zdobiących jego orędzia, pojawia się nagła przerwa, po której padają 

słowa „Oka ćinna katha” (jedna mała opowiastka) - Swami dodaje głębokie znaczenie  

Bal Wikas to boski dar Bhagawana dla dzieci  

Aby dotrzeć do całego świata, Swami polecił Organizacji Sathya Sai uruchomienie 

przedsięwzięcia o nazwie „Bal Wikas”. W jego ramach dzieci przechodzą ustalony 

program nauki, obejmujący bhadźany, działania zespołowe, słuchanie opowieści, 

poznawanie wielkich opowieści o bohaterach, kulturalnych tradycji i, co najważniejsze 

- boskiego przesłania Baby. To szczególny dar Swamiego dla dzieci na całym świecie.  

Zauważywszy, iż współczesny program nauki szkolnej kładzie nacisk jedynie na 

pamięciowe uczenie się oraz pogoń za wiedzą akademicką - nie połączoną z 

wartościami ludzkimi - Swami stworzył słowo ‘educare’, podobne do słowem 

‘edukacja’. Objaśnił, że edukacja ma na celu zarabianie na życie, natomiast educare 

służy życiu. Idziemy do instytucji kształcących po to, aby uczyć się różnych 

przedmiotów, zyskiwać kwalifikacje, które pomogą nam zarabiać na życie. Jakaż jednak 

korzyść z wykształcenia, które nie pozwala umysłowi rozkwitać i pracować na rzecz 

duchowego rozwoju. Swami przypominał nam, że prawdziwą edukacją jest ta, która 

prowadzi do nieśmiertelności. Zwieńczeniem wykształcenia jest charakter. To właśnie 

jest podkreślane w programie Edukacji w Wartościach Ludzkich (EWL).  

Mając ten cel na względzie, Swami osobiście zajął się prowadzeniem wielbicieli, 

udzielając pouczeń przywódcom Organizacji Sai - na poziomie międzynarodowym, 

narodowym, stanowym, okręgowym i poziomie samithi (ośrodków Sai). Tchnął w 

Mahila Vibhag (Skrzydło Kobiece) Organizacji Sai zaangażowanie i poświęcenie, aby 

podejmowało te działania i wprowadzało je do tak wielu instytucji oświatowych, jak 

to tylko możliwe. Ponad 108 szkół Sai z całych Indii oraz wielka ich liczba w innych 

krajach ma WWL w programie nauczania. Nie poprzestając na tym, Swami stworzył 

instytucje szkoleniowe, żeby szkoliły nauczycieli z całego kraju w formalny sposób, 

przygotowując ich do wdrażania programu EWL.  

Wszystko to wskazuje na matczyny zamysł Swamiego, by nauczać wszystkich 

wartości ludzkich jako wielkiego błogosławieństwa dla ludzkości. Ci z nas, którzy mieli 

zaszczyt widzieć oddanie Swamiego dla szerzenia programów Bal Wikas i EWL, nie 
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zapomną nigdy Jego wszechstronnego zaangażowania w nie i miłości, jaką obsypywał 

nauczycieli i uczniów. Obecne specjalne wydanie Sanathana Sarathi zawiera wiele 

artykułów odnoszących się do tych zagadnień.  

Możemy tylko wyrazić swoją wdzięczność Swamiemu poprzez stosowanie się do 

Jego pouczeń oraz robienie wszystkiego, co można, aby pomóc rozwijać te 

przedsięwzięcia, ponieważ ich celem jest dobro świata. Jest to zgodne z uniwersalną 

modlitwą obecną we wszystkich instytucjach Swamiego:  

Samasta loka sukhino bhawantu (Niech wszystkie światy będą szczęśliwe!).  

– Autor jest członkiem Zarządu Śri Sathya Sai Central Trust.  
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BBAALL  WWIIKKAASS  ŚŚRRII  SSAATTHHYYAA  SSAAII  //    

EEDDUUKKAACCJJAA  DDUUCCHHOOWWAA  SSAAII  

((SSSSEE))  
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DDUUCCHHOOWWAA  EEDDUUKKAACCJJAA  SSAAII  ((SSSSEE))  
DDrr  NNaarreennddrraannaatthh  RReeddddyy  

 

Dziś zajmujemy się edukacją w wartościach ludzkich. Ja widzę to tak, że edukacją jest 

jedynie kultywowanie wartości ludzkich. Prawdziwie wykształconą osobą jest tylko 

ktoś, kto próbuje zrozumieć wartości ludzkie, jakimi są prawda, prawe postępowanie, 

pokój, miłość i niekrzywdzenie oraz wciela je w życie i z zapałem oraz szczerością je 

rozpowszechnia. 

– Sathya Sai Baba, 9 marca 1986 

Pan Kriszna mówi w Bhagawadgicie: Adhjatmawidja widjanam (spośród 

wszelkiego rodzaju wiedzy, jestem najwyższą wiedzą o jaźni). Pisma święte głoszą: Sa 

widja ja wimuktaje (prawdziwą edukacją jest ta, która wyzwala). Wolność od niewoli, 

smutku i ignorancji prowadzi do błogości. Prawdziwą edukacją - powiada Baba - jest 

stosowanie wartości ludzkich, wrodzonych nam wszystkim. Educare te wrodzone 

ludzkie wartości wydobywa i przejawia.  

Bal Wikas (duchowa edukacja Sai)  

Swami wzywa nas, abyśmy wcześnie zaczynali stosować w życiu wartości ludzkie i 

szli naprzód, wytrwale i cierpliwie, aż zdobędziemy świadomość swojej wrodzonej 

boskości. Stosownie do tego Bhagawan zapoczątkował w 1968 roku ruch Bal Wikas. 

Później stał się on, zgodnie z jego boskim nakazem, ważną częścią Organizacji Sathya 

Sai.  

Swami nadał ruchowi Bal Wikas największe znaczenie i stwierdził, że już sama 

nazwa nasuwa myśl o rozkwicie ludzkiej doskonałości. Ruch ów, który rozszerzył się na 

cały świat, dziś jest znany w krajach poza Indiami jako Sai Spiritual Education (SSE), 

[duchowa edukacja Sai]. Choć nazwa się zmieniła, pierwotny cel i dążenie do prawdy - 

nauczane przez Pana Sai - pozostaje niezmienione.  

W ciągu pięciu ostatnich dziesięcioleci ruch SSE w Indiach oraz wielu innych krajach 

przekształcił charakter dzieci, czyniąc je przykładnymi obywatelami i szlachetnymi 

przywódcami, krzewiąc tym samym światowy pokój i harmonię. Kluczową rolę w tym 

ruchu odgrywają oddani nauczyciele, rodzice i uczniowie. Międzynarodowa 

Organizacja Sathya Sai, której On użyczył swojego świętego imienia, działa w ponad 

120 krajach i liczy około 2 tysięcy ośrodków i grup Sathya Sai. Członkowie zgłębiają i 

stosują nauki Sathya Sai o wartościach ludzkich, zaś wiele ośrodków na całym świecie 

prowadzi programy SSE.  

Doskonała edukacja Sathya Sai wymaga czynnego uczestnictwa ze strony 

doskonałego ucznia, doskonałego nauczyciela oraz doskonałych rodziców - trzech 

podpór programu SSE.  
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Doskonały nauczyciel 

Kochający nauczyciel, poświęcający  życie  swojemu zawodowi, staje się 

wzorem dla podziwiających go uczniów. Nauczyciel zapewnić może swojemu 

8uczniowi dobrą przyszłość albo ją zniszczyć, ponieważ jest bohaterem, 

którego uczeń pragnie naśladować w ubiorze, nawykach, sposobie życia i 

myślenia.  

– Sathya Sai Baba, 22 maja 1982 

Bhagawan mówi, że być nauczycielem SSE to wielkie błogosławieństwo i oznaka 

łaski boskiej, bo nauczanie dzieci w ten sposób stanowi większą sadhanę niż 

jakiekolwiek inne ćwiczenie duchowe. Mówi, iż dzieci SSE (prema putras) są dla 

nauczyciela ważniejsze od jego własnych dzieci biologicznych (kama putras), jako że 

opiece nauczyciela powierzył je Bóg. Podkreśla, że rola nauczyciela SSE jest bardzo 

ważna, gdyż jeden zły nauczyciel może zepsuć tysiące uczniów, ale jeden zły uczeń 

wyrządzić może szkodę jedynie sobie. Swami przyrównuje nauczycieli do wielkiego 

zbiornika wodnego, a uczniów do kranów połączonych z tym zbiornikiem. Jeżeli 

zbiornik wypełniony jest czystą wodą, każdy kran z nim złączony będzie dostarczał 

czystej wody. Jeśli jednak jest wypełniony brudną wodą, krany będą dostarczały 

brudną wodę. Podobnie, jeśli nauczyciela wypełnia miłość i współczucie, uczniowie 

również będą wykazywali te same cechy. Natomiast jeśli nauczyciel jest wypełniony 

ujemnymi cechami, będą je przejawiać także uczniowie. Dlatego jest ważne, aby 

nauczyciele mieli szlachetny i przykładny charakter. Swami wzywa doskonałego 

nauczyciela, aby uczył z miłością i przez wzgląd na miłość.  

Doskonali rodzice 

Wartości ludzkie powinni wcielać w życie przede wszystkim rodzice, aby później 

zachęcać dzieci do rozwijania wartości w sobie. Rodzice własnym przykładem powinni 

prowadzić dzieci ścieżką prawości.  

– Sathya Sai Baba, 21 lipca 2008 

Większość uczniów SSE spędza jedynie godzinę lub dwie na zajęciach SSE, choć 

wiele godzin spędzają w domu. Stąd ważne jest, żeby rodzice wspierali w domu 

wartości ludzkie oraz często o nich mówili. Rodzice powinni również czynnie wspierać, 

własnym uczestnictwem i zachętami, programy SSE. Warto zauważyć, iż Bhagawan 

zapoczątkował ruch Bal Wikas w domach wyznawców. Swami powiada, że pierwszą 

nauczycielką jest matka i w orędziach mówi często o matce Pana Ramy, Siwadżiego, 

Gandhidżiego, jak też o Matce Iśwarammie - doskonałych matkach, które dały światu 

przykładnych przywódców i szlachetnych synów. A oni dali natchnienie milionom 

ludzi.  

Zdarzyło się, że nasza najstarsza córka i zięć mieli trudność z zawożeniem dzieci na 

zajęcia SSE z uwagi na czterogodzinny dojazd - i poprosili Swamiego o radę. Wtedy 

Baba doradził, aby sami prowadzili w domu zajęcia SSE. Powiada, że rodzice poprzez 

wcielanie w życie wartości ludzkich i dawanie dobrego przykładu mogą stać się 
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dobrymi nauczycielami SSE. Tam, gdzie programy SSE są niedostępne z uwagi na duże 

odległości, Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai oferuje w pewnych krajach 

programy, z których korzystać można za pomocą internetu. 

Doskonały uczeń  

Waszym pierwszym zadaniem jest rozwijanie panowania nad zmysłami. Jedynie 

uczeń, który jest panem zmysłów, może być w życiu bohaterski, silny i promienny jak 

diament. Ten, kto jest niewolnikiem zmysłów, będzie niewolnikiem świata. Pierwszym 

celem edukacji powinno być panowanie nad samym sobą. 

– Sathya Sai Baba, 21 maja 1992  

Trzecim ważnym aspektem SSE jest rola ucznia. Bhagawan mówi, że wykształcenie 

daje pokorę, a pokornych Pan obsypuje łaską. Rodzice i nauczyciele powinni nauczać 

uczniów prostego i pokornego życia oraz kłaść nacisk na wcielanie w życie lekcji 

wyniesionych z zajęć. Swami kładzie nacisk na mówienie łagodnie i słodko oraz 

ćwiczenie pozostawania w ciszy jako ćwiczenie duchowe – głos Boga bowiem usłyszeć 

można tylko w głębi ciszy. Swami wzywa uczniów do traktowania z miłością i 

szacunkiem rodziców i nauczycieli.  

Bhagawan często przedstawiał opowieść ze „Śrimad Bhagawatam” związaną z 

Prahladą, wielkim bhaktą, będącym przykładem zasad Educare. Prahlada stał się 

panem swoich zmysłów i umysłu. Miał w sobie czystą, pierwotną i nieskazitelną 

miłość do Boga i miłość oraz współczucie dla wszystkich. Natomiast jego ojciec 

Hiranjakaśipu opanował wszystkie nauki, ale nie był panem własnych zmysłów i 

umysłu. Swami mówi, że był największym naukowcem. Podróżował nie tylko na 

księżyc, ale także na różne układy planetarne. Zawojował trzy światy i zapanował nad 

pięcioma żywiołami. Ale Hiranjakaśipu nie zwyciężył siebie, był niewolnikiem swoich 

zmysłów i wewnętrznych wrogów, co przywiodło go na zatracenie. Swami oświadczył, 

że wykształcenie bez charakteru, nauka bez człowieczeństwa i handel bez moralności są 

nie tylko bezużyteczne, ale zdecydowanie niebezpieczne. Znamiennymi cechami 

prawdziwego wykształcenia są miłość i współczucie. Prahlada, przykładny uczeń, 

cechy te posiadał.  

Filozofia i pedagogika Edukacji Sathya Sai 

Filozofia SSE opiera się na następującej mahawakji (wspaniałej złotej myśli) o 

Educare:  

Zwieńczeniem wykształcenia jest charakter.  

 Oprócz doskonałości w nauce akademickiej Swami kładzie nacisk na rozwijanie 

charakteru i przemianę serca. Często oświadczał: „Zwieńczeniem wykształcenia jest 

charakter” i „Wykształcenie jest dla życia, a nie tylko dla zarabiania na życie”. Mając 

ten cel na względzie, Swami zachęca studenta, żeby dążył raczej do najwyższego 

stopnia „amritasja putra” – dziecka nieśmiertelności, aniżeli do stopni naukowych, 

takich jak licencjat nauk podstawowych, magister nauk humanistycznych, doktor 

medycyny czy doktor filozofii. Najwyższy stopień nadaje tylko wiedza duchowa.  
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„Sednem edukacji jest koncentracja” 

Pan Kriszna mówi w Bhagawadgicie, że wykształcony umysł skupia się na jednym, 

w przeciwieństwie do rozproszonego umysłu.  

„Celem wykształcenia jest służenie społeczeństwu ”.   

Bhagawan zachęca studentów i wykładowców w swoich instytucjach oświatowych 

oraz członków Organizacji Sathya Sai do czynnego oddawania się bezinteresownej 

służbie na rzecz potrzebujących, żeby stać się dobrym obywatelem i osiągnąć czystość. 

Dlatego program SSE powinien bardzo dużo uwagi poświęcać działaniom służebnym.  

 „Celem wykształcenia jest uświadomienie sobie własnej, wrodzonej 

boskości”. 

Cel ten osiąga się przez wprowadzanie w życie EHW (EWL - edukacji w wartościach 

ludzkich). Swami podkreśla, że EWL jest łączeniem w jedną całość głowy, serca i rąk po 

to, aby mieć głowę Adi Śankary (czyli mądrość), serce Buddhy (miłość i współczucie), a 

ręce Dżanaki (bezinteresowna służba).  

Swami wprowadził wiele programów, takich jak ćwiczenie się w wyznaczaniu 

granic własnym pragnieniom oraz uprzytamnianie sobie zgodności religii i jedności 

religii, aby uświadomić sobie jedność w różnorodności, co jest sednem wszystkich pism 

świętych.  

Bhagawan kładzie nacisk na „wyznaczanie granic pragnieniom” jako na ćwiczenie 

duchowe. Zamiast zaspokajania zewnętrznych zmysłów i zajmowania się 

przyjemnościami doczesnymi, Baba chce, by studenci odbywali podróż do własnego 

wnętrza. Zamiast „śmigać” po internecie, doradza nam zwracać się do „innernetu”, 

własnego wnętrza, i uświęcać wewnętrzne zdolności.  

Powszechnie wiadomo, że uczniowie są dzisiaj uzależnieni od przyciągających ich 

uwagę elektronicznych urządzeń i gier, marnując w ten sposób czas i energię. To 

robienie niewłaściwego użytku z cyberświata stało się poważną przeszkodą na drodze 

duchowego postępu dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież potrzebują właściwego 

kierownictwa i nadzoru ze strony rodziców i nauczycieli odnośnie do odpowiedniego 

używania elektronicznych gadżetów.  

Baba podkreśla, że powinno się uczyć dzieci, iż wszystkie religie i wiary to różne 

oblicza tej samej uniwersaalnej prawdy, wielbiącej i wysławiającej jednego, jedynego 

Boga, któremu najlepiej oddawać cześć przez miłość. Świadomość ta pomaga nam 

zaznawać jedności w różnorodności.  

Od młodych lat, gdy dzieci są najbardziej podatne na wpływy, powinno się je uczyć 

miłości do wszystkich. Miłość prowadzi do jedności. Jedność krzewi czystość. Czystość 

wiedzie do boskości.  

– Sathya Sai Baba, 21 stycznia 1986 

Samasta loka sukhino bhawantu! (Niech wszystkie światy będą szczęśliwe!)  

– Autor jest przewodniczącym Rady Praśanthi Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.  
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Wartości ludzkie to satja, dharma, śanti, prema i ahimsa (prawda, prawość, 
pokój, miłość i niekrzywdzenie). W istocie podstawą prawdy i prawości jest miłość. 
Miłość jest Bogiem, prawda jest Bogiem, prawość jest Bogiem. Pozbawiony tych 
zasad człowiek jest zaiste żywym trupem. Pięć ludzkich wartości można porównać 

do obecnych w nas pięciu pran (energii życiowych). 
- Baba 

 
 

 

Międzynarodowy program duchowej  

edukacji Satha Sai (SSE) 

Dr Sriniwas Raghawan 

 

Swami pobłogosławił Międzynarodową Organizację Sathya Sai żywym i mocnym 

programem edukacji duchowej Sathya Sai (SSE) na całym świecie. Obecnie bierze 

udział w tej edukacji Sathya Sai ponad 30 tysięcy uczniów i przeszło 3 tysiące 

nauczycieli. Dzięki łasce Swamiego i z pomocą Rady Praśanthi, w dniach 1-3 sierpnia 

2015 zorganizowano międzynarodową konferencję, aby rozważyć obecny stan 

programu SSE, określić stan pożądany i rozwinąć przyszłe ramy SSE na całym świecie. 

Przybyli członkowie Śri Sathya Sai Central Trust, starsi przywódcy Rady Praśanthi, 

Światowej Fundacji Śri Sathya Sai, MOSS, wychowawcy SSE i edukacji w wartościach 

ludzkich Sathya Sai, narodowi i regionalni koordynatorzy edukacji, nauczyciele, 

szkoleniowcy i młodzież Sathya Sai, działająca w programach SSE z ponad 50 krajów.  

Idąc za zaleceniami tej udanej konferencji, wprowadziliśmy pilotażowo nową 

platformą i strukturę międzynarodowej edukacji Sathya Sai. Przeprowadzamy 

warsztaty SSE dla nauczycieli i zapewniamy narzędzia nauczycielom, rodzicom i 

uczniom. W oparciu o wiedzę płynącą z tego pilotażowego przedsięwzięcia 

poprawiamy platformę i strukturę międzynarodowej SSE.  

Siła programu duchowej edukacji Sathya Sai tkwi w jego bogatej różnorodności, 

pochodzącej z całego świata. Różnorodność ta stawia zarazem wyzwania związane ze 

zbliżeniem stanowisk. Dlatego naszym szczególnym celem i przedmiotem skupienia 

jest zjednoczenie światowej rodziny SSE, abyśmy mogli być skuteczni, wzmacniając 

swą wiarę i oddanie Swamiemu i pomagali w kształtowaniu charakteru każdego 

ucznia SSE na świecie. Obecnie na całym świecie przekształcono pierwotny indyjski 
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program Bal Wikas i opracowano nowe programy SSE, bardzo różnorodne, oparte na 

różnych kulturach, religiach, językach i grupach etnicznych. Na treść programów mieli 

wpływ także rodzice, którym bardziej zależy na kształtowaniu charakterów niż na 

przekazywaniu wiary w Swamiego jako awatara. Ponadto, nie cała indyjska diaspora 

wysyłająca swoje dzieci na zajęcia SSE wierzy w Sathya Sai Babę i nie wszyscy widzą 

wartość w wysyłaniu ich do ośrodków Sathya Sai na lekcje SSE. Często skutkuje to 

przekształcaniem SSE w edukację w wartościach ludzkich. Tak więc istnieje potrzeba 

zjednoczenia naszych światowych programów SSE, aby wyjść naprzeciw rozmaitym 

potrzebom obecnych i przyszłych rodzin uczestniczących w SSE.  

Program Edukacji Duchowej Sai (SSE) ogniskuje się wokół Swamiego. Swami 

rozwinął w swym boskim orędziu słowo SAI jako: S - służba [ang. service], A - 

wielbienie [ang. adoration] i I - oświecenie [and. illumination].  

 Służba (Swami /Bóg ucieleśniony we wszystkich)  

 Wielbienie (Swami /Bóg ucieleśniony w ludzkiej postaci)  

 Oświecenie (Swami /Bóg ucieleśniony w swoich naukach)  

Program SSE kładzie nacisk na wszystkie trzy wątki: S (służbę), A (wielbienie) i I 

(oświecenie), mając na celu zapewnienie uczniowi wszechstronne szkolenie, 

obejmujące wątek nabożny (wielbienie postaci Swamiego). Tymczasem program 

edukacji w wartościach ludzkich Sathya Sai nie kładzie nacisku na wielbienie postaci 

Swamiego.  

Z pierwotnego programu SSE korzystały głównie dzieci z rodzin wielbicieli. W 

ostatnich czasach mamy w tym programie zarówno rodziny wielbicieli, jak i rodziny 

wyznające różne religie. Te rodziny mogą nie być wielbicielami Sai, jednak wierzą w 

Boga i mają różne korzenie religijne czy duchowe. Niektórzy z tych rodziców mogą 

przyprowadzać dzieci, rozumiejąc program SSE, podczas gdy innym chodzi o 

podstawowe szkolenie kulturalno-duchowe. W pewnych przypadkach nauczyciele 

unikają wątku nabożnego i prowadzą raczej program edukacji w wartościach ludzkich. 

W jeszcze innych - skupiają się głównie na kulturze i duchowości indyjskiej. Dlatego 

jest ważne, aby nauczyciele i koordynatorzy wiedzieli, jak rozróżniać między 

programami Bal Wikas (Indie), SSE (ośrodki Sai MOSS) i wychowaniem w wartościach 

ludzkich Sathya Sai (społeczność związana z MOSS) i mówili jasno rodzicom, na jakie 

programy zapisują dzieci. Wszystkie rodziny muszą rozumieć, że program SSE 

poświęcony jest wszystkim trzem składowym S-A-I, a dzieci otrzymają wszechstronną 

edukację - ponad indyjską kulturą i duchowością.  

Program SSE ogniskuje się wokół Swamiego, Jego życia i nauk. Koordynatorzy i 

nauczyciele SSE muszą to rozumieć i wspierać. Mówimy wtedy zamiennie „Swami” i 

„Bóg”, bo program ten skierowany jest zarówno do rodzin oddanych Swamiemu i Jego 

naukom, jak i rodzin wyznających różne religie (oddanych Bogu). Chociaż wszyscy 

uczestnicy (rodzice, uczniowie) muszą rozumieć, wokół czego skupia się program, 

oczekuje się, iż zainteresowanie tymi elementami programu będzie różne. Stąd też 
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ważne jest, aby koordynatorzy i nauczyciele opracowali odpowiednio zaadaptowany 

program, mający odniesienie do miejscowej kultury i tła środowiskowego, aby 

umożliwić uczestnikom wydobywanie ich wewnętrznej boskości.  

Dzięki łasce Swamiego zostaliśmy pobłogosławieni wielką skarbnicą wiedzy i 

doświadczenia na całym świecie. Międzynarodowe struktury SSE używają wielorakich 

sposobów, oferując integrujące podejście do programu SSE, co prowadzi do 

wszechstronnego rozwoju uczniów, rodziców i koordynatorów. Ponadto elementy 

programów można opracowywać samodzielnie, bądź łączyć elementy z różnych 

programów, aby stworzyć efektywny proces kształcenia. 

Uczniowie przechodzą w naszym programie przez proces podnoszenia świadomości, 

aby obudziło się w nich natchnienie do doświadczania własnej, wrodzonej boskości i 

dzielenia się nią.  

Są dziś trzy rodzaje nauczycieli. Pierwszy typ składa się z nauczycieli rozkoszujących 

się „narzekaniem”. Są to nauczyciele gderający na to czy owo. Na rodzaj drugi składają 

się ci, co „wyjaśniają”. „Wyjaśniają” oni, czego uczniowie muszą się uczyć. Do trzeciego 

rodzaju należą nauczyciele, którzy „budzą natchnienie”. Ów rodzaj nauczycieli wzbudza 

zapał uczniów i daje im natchnienie do głębokiego zajęcia się nauką. Nauczyciele tacy 

rzadko zdarzają się w dzisiejszych czasach.  

– Sathya Sai Speaks t.16:13 

Zajęcia SSE powinny wykroczyć ponad lekcje świadomości, obejmując wszystkie 

rodzaje klas.  

Nauczyciele powinni podnosić świadomość uczniów i budzić w ich natchnienie, 

posługując się opowieściami z życia Swamiego, z życia wielkich przywódców oraz 

poprzez własny przykład. Z łaską Swamiego uczniowie mogą własnym wysiłkiem 

zdobyć swoje osobiste doświadczenie. Pozwalanie uczniom na dzielenie się osobistym 

doświadczeniem wnosi w ich życie mocny fundament pewności siebie.  

– Autor jest członkiem Komitetu Edukacyjnego SSIO/Światowej Fundacji Sathya Sai oraz 

narodowym koordynatorem SSE w Stanach Zjednoczonych.  

 

 

 

SZKOLENIE NAUCZYCIELI SSE W AUSTRALII  
Krish Naidu 

 

Nasz ukochany Bhagawan pobłogosławił nas możnością zajmowania się, poprzez 

program SSE, duchowym kształceniem dzieci. Aby program SSE był najbardziej 

skuteczny, nauczyciele muszą być należycie wyszkoleni. W rzeczy samej muszą stać się 

guru, a nauczanie poprzedzać stosowaniem ich we własnym życiu. W Australii mamy 
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to szczęście, iż osobiście szkolili nas starsi nauczyciele, tacy jak dr Pal Dhall i uczymy się 

różnych aspektów edukacji Sathya Sai.  

Obowiązek szkolenia nauczycieli SSE powierzono w 2014 roku australijskiej 

Narodowej Radzie MOSS (SSIO). Na początek utworzony został komitet szkolenia 

nauczycieli SSE. Składał się on z przewodniczącego Narodowej Rady, krajowego 

koordynatora edukacji oraz krajowego szkoleniowca nauczycieli SSE, następnie zaś 

został rozszerzony do pięciu członków. Opracowano zestaw podręczników do szkolenia 

nauczycieli SSE i przeprowadzono w Melbourne i Sydney pilotażowe programy 

szkoleniowe. Szkolenie objęło siedem dni warsztatów/seminariów prowadzonych 

indywidualnie, po których nastąpił intensywny program mentorski. Później 

wprowadzono pięć dni warsztatów indywidualnych oraz elastyczny program 

mentorski.  

Aby przyspieszyć szkolenie nauczycieli SSE i stworzyć trwały wzorzec, opracowano 

system dwupoziomowy: szkolenie trenerów oraz szkolenie nauczycieli SSE.  

W segmencie „szkolenie trenera” poświęcono główną uwagę różnicom pomiędzy 

pedagogiką a andragogiką (kształceniem dorosłych). Aby zostać trenerem, najpierw 

trzeba być wyszkolonym nauczycielem SSE. Sposoby szkolenia nauczycieli musiały 

różnić się od stosownych na zajęciach SSE. W głównych stanach Australii stworzono 

zespoły szkoleniowe, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie 

szkolenia nauczycieli SSE. Dla każdego z tych zespołów stanowych wyznaczono dwóch 

koordynatorów: jednego do obowiązków administracyjnych, drugiego 

odpowiedzialnego za szkolenia. Ogółem w kraju jest około 50 osób szkolących 

nauczycieli.  

Główne wątki programu szkolenia nauczycieli SSE to: życie i nauki Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby, koncepcja Educare, pięć wartości, charakterystyka dzieci.  

Strategie nauczania stosowane w duchowej edukacji Sai (SSE) w Australii są 

omawiane podczas drugiego dnia szkolenia. Uczestnicy opracowują plany lekcji dla 

różnych grup i przygotowują prezentacje lekcji. W ostatni dzień omawia się 

rodzicielskie zaangażowanie w SSE, zarządzanie klasą, problemy kulturowe oraz 

oczekiwania nauczyciela SSE.  

Program szkolenia nauczycieli SSE zawiera również wątek mentorski dla szkolonych 

osób, którego celem jest danie im sposobności do zdobywania użytecznych 

umiejętności nauczycielskich i wprawianie się w nich.  

Kadencja Komitetu Szkolenia Nauczycieli SSE wynosi trzy lata, dzięki czemu 

program będzie ciągle przeglądany i poprawiany.  

– Autor jest kierownikiem Szkoły Średniej Sathya Sai w Australii.  
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Edukacja duchowa Sathya Sai w USA  

– narodowy program internetowy  

Faranak Baria Khandadia 

  

Stany Zjednoczone Ameryki to kraj o ogromnej przestrzeni i mniejszej - w 

porównaniu z państwem takim jak Indie - liczbie mieszkańców. Czasem dostęp do 

ośrodków Sai jest tu bardzo utrudniony i wymaga wielu godzin podróży.  

Narodowy Program Internetowy Edukacji Duchowej Sathya Sai [The National 

Online SSE Program] rozpoczął się w roku 2012, gdy dr Sriniwas Raghawan spotkał się 

z pewną rodziną z ruchu Sai ze stanu Nowy Meksyk. Troje dzieci było pozbawionych 

programu SSE, bowiem w pobliżu nie było żadnego ośrodka Sai. Dr Raghawan jako 

nowatorski informatyk przedsięwziął, przy wsparciu ówczesnego narodowego 

koordynatora SSE Berniece Mead, kształcenie tych dzieci przez internet. Przy tak 

skromnych początkach i z błogosławieństwami Swamiego doprowadziło to do 

opracowania porządnego programu narodowej internetowej edukacji Sathya Sai dla 

dzieci nie mogących jeździć do ośrodków Sai z uwagi na duże odległości albo dlatego, 

że w pobliskich ośrodkach Sai nie ma zajęć SSE.  

Z sankalpą [wolą] naszego ukochanego Bhagawana, program ten ma teraz uczniów 

zagranicznych - z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Wysp Karaibskich. Daje to 

dodatkowe wsparcie naszym dzieciom, które pracują ze swoimi rówieśnikami i uczą się 

stosować w życiu naukę Swamiego o uniwersalnej miłości!  

Program oferuje sobotnio-niedzielne zajęcia SSE klas 1-4, a nawet indywidualne 

zajęcia dla dzieci o szczególnych potrzebach. Te ostatnie prowadzą odpowiednio 

przeszkoleni nauczyciele SSE dla uczniów szczególnej troski. Program jest podzielony na 

trymestry i uczniowie mogą sobie wybrać ten trymestr, w którym będą mogli 

uczestniczyć w programie. To szczególnie pomaga w utrzymaniu nastolatków w 

naszym programie. Widzimy, jak wielu z nich, bardzo obciążonych nauką szkolną, 

odchodzi z programu SSE w ośrodkach Sai. Zajęcia przez internet sprawiają, iż ta 

młodzież zostaje w programie, a następnie przygotowują ją stopniowo do przejścia do 

Organizacji Sai jako wychowanków SSE.  

W programie używa się różnych ciekawych technik internetowych, warsztatów, 

zespołowych projektów offline, przedstawień teatralnych i wiele innych. Lekcje oparte 

są na pięciu wartościach, zawsze z naciskiem na kroczenie śladami Swamiego, 

uczynienie naszego życia Jego przesłaniem. Celem tych lekcji jest przeprowadzenie 

dzieci od informacji do świadomości oraz poprzez inspirację do doświadczenia i 

dzielenia się z innymi. Jedno z przedsięwzięć dokonanych w przeszłości o nazwie 

„Drzewa miłości” udokumentowane jest w internecie (www.treesoflove.org).  

Sedno programu stanowią służba i praktyczne stosowanie nauk Swamiego. Dziećmi 

kieruje się tak, aby wcielały w życie nauki Swamiego w różnych środowiskach, 

http://www.treesoflove.org/
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mianowicie w domu, szkole, społeczności, a nawet w pracy, szerząc przesłanie 

Swamiego o ciągle rozprzestrzeniającej się miłości.  

Poza klasami mnóstwo jest między tymi dziećmi dzielenia się ze sobą i rozmów. 

Uczniowie odwiedzają różne grupy SSE online i dzielą się wiadomościami o swoich 

przedsięwzięciach służebnych bądź jakichś innych ciekawych programach, w których 

uczestniczyli, a które mogą inspirować innych. Mieliśmy uczniów, co dzielili się 

doświadczeniami w zakresie służby dla zwierząt, w ramach której sprzątali klatkę 

tygrysa czy klatki innych dzikich zwierząt, karmili zwierzęta, pracowali w schronisku 

dla zwierząt. Niektóre dzieci dzieliły się przeżyciami z odwiedzin w innych krajach, 

gdzie pomagały potrzebującym.  

Bardzo zaangażowaną i żywotną rolę w internetowym programie narodowym SSE 

odgrywają rodzice, będący pierwszymi guru dziecka. Nauczyciele i rodzice ciągle 

pracują wspólnie poprzez grupy studyjne na WhatsApp, aby zrozumieć i stosować w 

życiu nauki Swamiego. Stwarza to sprzyjające duchowości środowisko domowe dla 

naszych dzieci, z dobrymi wzorami do naśladowania. Rodzice wielokrotnie uczestniczą 

w zajęciach i pomagają w wielu ciekawych przedsięwzięciach.  

W każdym trymestrze odbywają się spotkania rodziców, na które koordynator 

programu zaprasza wyróżniających się wielbicieli Sai, aby przeprowadzili warsztaty 

bądź wygłosili mowę, co może wzbogacić tych rodziców i nauczycieli w ich duchowym 

postępie ku Sai. Pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami panuje w tym 

programie internetowym wielkie poczucie jedności i bliskości. Jest to jedna wielka, 

szczęśliwa rodzina Sai, gdzie wszyscy idą świadomie za naukami Swamiego „Zawsze 

pomagaj, nigdy nie rań” i „Kochajcie wszystkich, służcie wszystkim” oraz nauki te 

wcielają w życie.  

Streszczając, celem programu jest wcielanie w życie pełnego miłości powiedzenia 

Swamiego: „Kierujcie nimi tak, aby kochały wszystkich i wszystkim służyły. Krótko 

mówiąc, pomagajcie im wyrosnąć na zacnych obywateli, aby służyli światu, 

rozpoznając obecną we wszystkich boskość”. 

– Autor jest narodowym koordynatorem edukacji Sathya Sai przez internet, w ramach 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.  

 

 

Wartości ludzkie są niezbędne nie tylko dla uczniów. Każdy 
musi żyć zgodnie z wartościami ludzkimi, które są znakiem 

prawdziwej istoty ludzkiej. 

– Baba 
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Dzieje i rozwój ruchu Bal Wikas  
– plan rozwitu ludzkiej doskonałości 

 

Roshan E. Fanibunda 

 

Kiedy otrzyma się wykształcenie oparte na prawdzie i wiecznych wartościach, można 

osiągnąć wyzwolenie, bez konieczności przechodzenia przez samsarę. Dlatego starajcie 

się uzyskać korzyści z takiej edukacji.  

(Boski dyskurs z 21 lipca 1994; Zjazd Bal Wikas) 

 

Powstanie Bal Wikas 

Nigdy w dziejach ludzkości dzieci na świecie nie otrzymały tak wyjątkowego daru 

jak ruch Bal Wikas. Bal Wikas to podstawa wielkiego ruchu przywracania dharmy na 

świecie. Narodziło się w 1968 roku, gdy Bhagawan Baba wyraził potrzebę zapewnienia 

dzieciom udogodnień do przyswajania bogatego dziedzictwa duchowo-kulturalnego. 

Przemawiając do Mahila Wibhag w 1969 roku, Baba polecił: „Prowadźcie dla swych 

dzieci zajęcia BaI Wihar, gdzie będą słuchały opowieści z pism świętych, z dziejów 

wielkich bohaterów oraz z życia świętych należących do wszystkich religii. Uczcie dzieci 

śpiewać bhadźany i wprowadzajcie je w dhjanę [medytację] oraz dźapę. Niech ten 

nawyk będzie zaszczepiony im już w tym wieku. Pięć minut modlitwy i drugie pięć - 

dhjany to dobre ćwiczenia, których smak sam skłoni dzieci do tego, aby stały się 

nawykiem. Młody umysł trzeba karmić z czułością”. Tak oto na samym początku Baba 

wprowadził różne elementy, które stworzyły złożony kurs Bal Wikas, który mamy 

dzisiaj. 

Przemawiając do nauczycieli w 1970 roku, Baba napominał ich, by rozpoznali 

tkwiące w dzieciach wielkie możliwości, jakich nie mają dorośli. Baba rzekł: „Weźcie 

tylko przykład tego małego chłopca, co właśnie wypowiedział cztery śloki z 

Bhagawadgity oraz objaśnił ich znaczenie. Jego mowa była krótka, jednak treść 

wystarczy do przemyśleń na całe życie. Ilu z was zdaje sobie sprawę, że w jego sercu 

jest Sai Kriszna? Ja zdaję sobie z tego sprawę. Jego dajwa bhakti ujawniła się w postaci 

płynących mu po policzkach łez. Miejcie za wzór to dziecko i uczcie swoje dzieci”. 

W maju 1971 roku, na pierwszym Ogólnoindyjskim Zjeździe Nauczycieli Bal Wihar w 

Mumbaju Baba zmienił słowo ‘wihar’ na ‘wikas’. Powiedział: „Nazwa Bal Wikas jest 

bardziej znacząca, gdyż trzeba udzielać poparcia temu, co w dziecku prawdziwe, piękne 

i dobre, żeby rozkwitało, wyrażało się i rozszerzało”. 

Swoistym kamieniem milowym był pierwszy numer czasopisma „Śri Sathya Sai Bal 

Wikas” w 1971 roku, redagowanego przez Sarlę Shah. Oto fragment boskiego przesłania 

z tego numeru:  
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„Drogie Dzieci! Dzieciństwo jest niczym pęd młodego kwiatu. Jeśli będzie on pod 

odpowiednią opieką i będzie odpowiednio rósł, to zakwitnie i zajaśnieje pięknem i 

wspaniałością. Prawdziwymi oznakami i wartością człowieka są kultura i charakter. 

Róbcie dobre postępy w nauce, a w sercu wyryjcie sobie przesłania pism świętych: 

Matru Dewo bhawa (niech matka będzie twoim Bogiem), Pitru Dewo bhawa (niech 

twoim Bogiem będzie ojciec). Powinniście zapalić lampę moralności i prawości, co było 

tradycją Bharatu. Musicie sprawić, żeby jaśniała całym swoim blaskiem, aby oświecić 

świat - niechaj będzie to wasze ślubowanie, niech będzie to wasze wyznanie i religia; 

tylko wtedy zaświtają pokój i pomyślność i będą rządzić w pełnej chwale na świecie”. 

W ten sposób Boski Ogrodnik powiadomił o swych dążeniach młodych, kwitnących 

chłopców i dziewczęta tego kraju.  

A oto inny kamień milowy. Na drugim Ogólnoindyjskim Zjeździe, 

przeprowadzonym w Radźahmundry (obecnie Radźamahendrawaram) w 1974 roku, 

Baba oznajmił: „Słowo ‘nauczyciel’ nie oddaje zadania, jakie muszą wykonywać 

nauczyciele Bal Wikas. Stąd też słowo ’nauczyciel’ powinno zostać zastąpione słowem 

‘guru’”. Dalej Swami rzekł: „Bądźcie świadomi świętego znaczenia nazwy ‘guru’. Guru 

musi oświecić umysł dziecka i usunąć niewiedzę, tamującą jego pełny rozwój. Jak guru 

Brahma musicie zasiać w sercu dziecka nasiona cnót. Jak guru Wisznu musicie je żywić, 

a potem jak guru Maheśwara musicie wykorzenić chwasty - niezdrowe nawyki, które 

się tłoczą  wokół tych dobrych, młodych drzewek”.  

Swami przypomina wszystkim guru: „Jako guru wy również macie swoich guru, 

którzy prowadzą was i nadzorują waszą sewę. A zatem wy również jesteście uczniami 

(sadhakami) i wy też, działając jako guru, przyswajacie sobie lekcje równości, spokoju 

umysłu i bezinteresownej miłości”. Na trzecim zjeździe Guru Bal Wikas, jaki odbył się 

w Prasanthi Nilajam w 1975 roku, Swami położył nacisk na osobistą sadhanę dla guru, 

prowadzącą do zgodności myśli, słów i czynów człowieka. Zawsze zalecał guru: ‘Bądź, 

rób i mów’, bo jedynie wtedy zdobędziesz moralny autorytet, by wpływać na dzieci.  

Tak oto program Bal Wikas nabrał kształtu dzięki bezpośrednim wytycznym 

Boskiego Mistrza, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.  

Wczesne lata  

Z czasem nadeszła potrzeba programów szkoleniowych. Swami powiedział, że trzeba 

odbyć odpowiednie szkolenie, umożliwić guru skuteczną pracę z niedojrzałymi dziećmi 

i efektywnie przekazywać im wartości. Od 1971 roku były różne szkolenia na poziomie 

okręgowym i stanowym, jak również narodowym przed boskim obliczem Sai, tak w 

Prasanthi Nilajam, jak i w Brindawanie. Być może jednym z najbardziej pamiętnych 

był Główny Obóz Szkoleniowy, przeprowadzony w Brindawanie w 1978 r. Uczestnicy 

mieli szczęście nie tylko otrzymać tam boskie rozporządzenia i wytyczne, ale dostąpili 

też sposobności zadawania pytań Swamiemu. Właśnie wtedy została wprowadzona do 

programu mantra Gajatri.  

W 1975 roku wydział psychologii stosowanej Uniwersytetu w Mumbaju 
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opublikował pracę naukową, gdzie stwierdzono: „Program Bal Wikas jest zgodny z 

ogólnymi zasadami psychologii nauczania, a korzystające z programu osoby wykazały, 

że uczyniły duży postęp w rozwoju moralnym”. Inne badanie przeprowadził Wydział 

Techniki Oświatowej Uniwersytetu Himaczal Pradesz w Szimli (1985), aby ocenić ‘osąd 

moralny’ jako znak rozwoju wartości. Tutaj znowu dzieci z Bal Wikas wypadły znacznie 

lepiej niźli ich rówieśnicy spoza Bal Wikas.  

Zajęcia ‘Kolonii Sai’ Bal Wikas rozpoczęły się, gdy w 1975 roku Swami powiedział: 

„Odwiedzajcie małe grupy ludzi żyjących w wioskach lub dzielnicach nędzy wielkich 

miast. Uczcie ich higieny i zamiłowania do czystości i pomóżcie im poprawiać sposób 

życia”. Rok 1975 był również świadkiem rozszerzenia się Bal Wikas na inne kraje.  

Od roku 1977 Dzień Iśwarammy wyrył się na kartach historii jako Dzień Matki. To 

jeden z najbardziej znaczących dni w kalendarzu Bal Wikas. Jest on zwieńczeniem 

całotygodniowego święta dzieci z całego świata, podczas którego uczestniczą w 

różnych programach, działaniach sewy, nagar sankirtanie i co najważniejsze, recytują 

modlitwę posłuszeństwa i wdzięczności swoim matkom, będącą zarazem ślubowaniem 

i hołdem dla Matki Iśwarammy, korony macierzyństwa.  

Bhagawan na przestrzeni lat hojnie obdarzał błogosławieństwami na różnych 

zjazdach narodowych i międzynarodowych. Każde było pamiętnym kamieniem 

milowym. Pobudzały one rozwój ruchu Bal Wikas. Wiele osób pamięta zdarzenie, jakie 

miało miejsce na Międzynarodowym Zjeździe Bal Wikas w 1983 roku, kiedy to 

uczniowie Bal Wikas dali próbkę swych wartościowych cech. W Puttaparthi uderzył 

cyklon i w środku nocy zburzył śamianę (namiot), gdzie znajdowały się dzieci. Znalazły 

się one pod tym namiotem w swoistej pułapce. Jedynymi słowami, jakie wydobywały 

się z ich ust było jednak „Sai Ram”. Inaczej niż starsi, którzy wpadli w popłoch, zaczęły 

one spokojnie śpiewać bhadźany. Bhagawan wskazał, że właśnie szkolenie Bal Wikas 

umożliwiło im stawienie czoła takim ciężkim próbom, z odwagą i wiarą.  

 Kurs krystalizuje się i ewoluuje  

Swami powiada: „Wykształcenie duchowe pochodzi z głębin serca człowieka i 

zawsze wiąże się z miłością”. Tak więc Bal Wikas to rzeczywiście program na poziomie 

serc. Dziś kurs rozwinął się stopniowo do postaci skutecznego narzędzia do 

upowszechniania Educare – głównego przesłania filozofii Sai odnośnie do prawdziwej 

edukacji. Celem kursu jest przemiana dziecka - podsycanie w nim zmysłu rozróżniania, 

zdolności do harmonii z własnym sumieniem oraz świadomości swej wrodzonej 

boskości. Tkaninę kursu Bal Wikas utkano z pięciu zasadniczych wartości ludzkich: satji, 

dharmy, śanti, premy i ahimsy, będących sednem wszystkich religii. Wartości te 

wydobywa się z wnętrza [człowieka] poprzez pięć sposobów nauczania: modlitwy – 

stotry i śloki, bhadźany – zbiorowy śpiew, opowieści, dźapę i dhjanę –siedzenie w ciszy 

oraz różne działania zespołowe, takie jak gry duchowe i odgrywanie ról. Na każdych 

zajęciach łączy się je wszystkie. Kurs ostatecznie przybrał kształt 9-letniego, 

nieformalnego systemu nauczania, zaprojektowanego tak, aby zaspokajał potrzeby 

dzieci w wieku 5-14 lat i prowadzącego do zwieńczenia w postaci ‘Dyplomu Edukacji 



Sanathana Sarathi   Listopad  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai     39 

 

Sathya Sai’ od 1977 roku. Praca przy jakimś przedsięwzięciu kończąca naukę III grupy 

pozwala zapoznać się z działalnością prowadzoną przez Organizację Sai.  

 W 1980 roku nieodłączną częścią kursu Bal Wikas stał się program ‘Wyznaczanie 

granic pragnieniom’. Dzieci prowadzą duchowy dzienniczek, w którym zapisują swoje 

postępy i potknięcia (w niemarnowaniu jedzenia, pieniędzy, energii i czasu), 

zamieniając w ten sposób ów program w sposób życia. Ile świat może zyskać na 

zwyczaju wyznaczania granic pragnieniom, można wywnioskować ze słów Swamiego: 

„Wyznaczanie granic pragnieniom to cywilizacja”.  

Dziś kurs ma wiele nowych zajęć, takich jak śpiewanie Wed czy świętość żywiołów 

przyrody. Na fali przechodzenia na informację cyfrową, Radio Sai wnosi bardzo cenny 

wkład w postaci filmów rysunkowych „Wujek Lew o wartościach”, odcinków „Złotych 

Dziejów”, plakatów związanych z wartościami oraz obrazkowego przedstawiania życia 

młodego Sathji. 

Rodzicielstwo 

Nierozdzielną częścią programu Bal Wikas jest rodzicielstwo. Jest ono wypełnianiem 

świętej więzi opiekuńczej pomiędzy Bogiem a dwojgiem ludzi; jak bowiem podkreśla 

Swami, dzieci przychodzą na ten świat poprzez rodziców, a nie od rodziców. Swami w 

swój niezrównany sposób porównał całościowy tok rozwoju dziecka do roweru, na 

którym dziecko jedzie. Przednim kołem jest guru Bal Wikas, tylnym zaś rodzice. Jeśli 

tylne koło się nie porusza, rower nie będzie jechał! Zatem rodzice i guru, aby osiągnąć 

swoje cele, muszą działać ręka w rękę, łącząc miłość z dyscypliną.  

Szeroko przeprowadzane były warsztaty dotyczące rodzicielstwa; wybitne wśród 

nich były te w Prasanthi Nilajam w 1998, 2007 i 2012 roku. Dążenie Swamiego było 

następujące: „Mam nadzieję zobaczyć, że każdy dom stanie się ośrodkiem Bal Wikas, 

zaś każda matka - guru Bal Wikas”. 

Boskie sposobności 

Bal Wikas oferuje wiele sposobności do tego, aby rozkwitały zdolności i tysiące 

dzieci zostało pobłogosławionych możnością uczestnictwa w różnych przedstawieniach 

teatralnych i tanecznych przed boskim obliczem Bhagawana. Wśród nich godnymi 

uwagi były ogólnoindyjskie zloty w latach 1975 i 1980, „Wszechświat” w 1983 roku, zaś 

w latach późniejszych: „Dziecięce święto radości” w 2005 roku i ‘Śri Sathya Sai 

Satćarita’ w roku 2012. Spotkania wychowanków w roku 2005 i 2010 oraz coroczne 

Zgromadzenia Bal Wikas, będące zarazem zjazdami, odbywające się od 2014 roku w 

Prasanthi Nilajam, były słodkimi powrotami do domu byłych uczniów Bal Wikas.  

Szybki skok naprzód  

Zgodnie z duchem czasu, czasopismo Bal Wikas przybrało teraz inny wygląd. Stało 

się barwne, by zilustrować swoją różnorodną treść! Rok 2016 był świadkiem 

wprowadzenia trzech nowych inicjatyw. Pierwszą jest miesiąc ‘Dawania i przebaczania’ 

związany z ‘Aradhana Mahotsawą’, gdyż ‘dawanie’ było znamienną cechą Awatara 

Sathya Sai. W miesiącu tym urządza się dla dzieci działania, które pozwalają im zaznać 
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radości dawania. W przedsięwzięciu ‘Swaćhta se diwjata tak’, nacisk jest położony na 

zewnętrzną czystość oraz czystość umysłu, co dzieci w całym kraju praktykują i 

wprawiają się w tym. Trzecią nowością było obchodzenie Urodzin Swamiego przez 

‘Połączoną sadhanę rodzinną’. Swami rzekł: „Dzień, w którym się w was rodzę jako 

miłość - ów dzień jest moimi urodzinami, a w rzeczy samej także waszymi 

prawdziwymi urodzinami”. A zatem, zgodnie z naukami Swamiego o miłości, służbie i 

poświęceniu, zamysł jest taki, że cała rodzina oddaje się zgodnie bezinteresownej 

miłości. W 2016 roku przeprowadzono nowe badanie, wykorzystujące Skalę Wartości 

Rokeach’a nad wpływem edukacji Bal Wikas na rozwój charakteru u dzieci w całych 

Indiach, tak na wsi, jak i w mieście. Badanie to dowiodło ogólnie, iż uczniowie i guru, 

rodzice i wychowankowie Bal Wikas naprawdę przyswoili sobie wartości Bal Wikas, 

które stawiają wyżej niż społeczne przyjemności.  

Oddziaływanie Bal Wikas 

Strumyczek Bal Wikas, jaki wyłonił się w postaci kilku klas dziecięcych pomiędzy 

rokiem 1968 a 1971, stopniowo zwiększył się do 1500 ośrodków w 1975 roku, wzrastając 

do 4662 w roku 1993, a teraz nabrał wielkiego rozmachu, mając 336 422 dzieci i 15 536 

klas w 2017 roku. Ów strumień symbolizuje miłość Bhagawana, chcącą dać dzieciom 

podstawy wartości i kultury, które ukształtują twarde podłoże pod pomyślne, boskie 

życie. Wychowankowie programu Bal Wikas są pewnymi siebie, młodymi ludźmi - 

mężczyznami i kobietami - przygotowanymi do tego, aby być zwiastunami zmian w 

społeczeństwie pozbawionym miłości i moralnych zasad. Co najważniejsze, 

wychowankowie ci mają pragnienie, by sprawiać przyjemność Bhagawanowi i żyć dla 

Niego z wiarą i spokojem umysłu. Także na polu zawodowym wychowankowie 

wyróżniają się w miejscach pracy.  

Ta rzeka ruchu Bal Wikas będzie płynęła nie wysychając, żeby zaspokajać pragnienie 

młodych ludzi tego kraju chłodną, słodką wodą duchowości - bez względu na religię, 

narodowość, warstwę społeczną czy wyznanie - dla przyszłych pokoleń!  

– Autorka to wieloletnia wielbicielka Bhagawana Baby i żona nieżyjącego już dr. E. Fanibundy, 

twórcy książki ‘Wizja boskości’. Od początku lat siedemdziesiątych jest guru Bal Wikas, zaś swój 

certyfiklat „Guru Bal Wikas” miała szczęście otrzymać z boskich rąk Sathya Sai. Czynnie uczestniczy w 

prowadzeniu kółek studyjnych i zajęć Bal Wikas.  

 

 

  

 
Bhakti i dźniana są jak para wołów, które muszą ciągnąć wóz razem i 

równocześnie. Jeden musi dotrzymywać kroku drugiemu i pomagać mu 
szybciej ciągnąć. Dźniana musi pomagać we wzroście bhakti; bhakti musi 

przyczyniać się do rozwoju dźniany. 

– Baba 
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EDUCARE ŚRI SATHYA SAI  

Dr B.G. Pitre 

 

Rola awatara 

Awatar przybył, by wypełnić wcześniej ustalony cel – swoją sankalpę (wolę). 

Bhagawan Sathya Sai Baba przybył do nas jako awatar z pełnią boskich mocy i boską 

świadomością. Przeżył przykładne życie przestrzegając wartości, których nauczał. 

Dzielił swą błogość z każdym podczas pobytu na ziemi. Jego życie było Jego 

przesłaniem. Kiedyś, podczas wizyty w Delhi, Swami zwrócił się do grupy 

intelektualistów w Vigyan Bhavan. Mówi się, że pod koniec jego dyskursu naukowiec 

zapytał: „Swami, możesz wszystko. Jest ostry niedobór ropy w dzisiejszych czasach; nie 

możesz nam pomóc?”.  

Swami odpowiedział: „Tak, oczywiście. Mogę nawet zamienić wodę morską w ropę. 

Ale wtedy głupi człowiek przyjdzie, zapali papierosa i wrzuci zapałkę do morza”. 

Oczywiście, Swami przyszedł nie po to, by zapewnić dobrodziejstwa lub materialny 

komfort. Zaiste, Swami powiedział: „Daję ci to, co chcesz, ale czekam, aż zapytasz o to, 

po co przybyłem”. I On czeka! 

Swami zniechęcał nas do zwykłego zdobywanie wszelkich informacji lub wiedzy bez 

zrozumienia. On dał nam więcej niż to, na co zasłużyliśmy, ale oczekuje od nas, że 

zdobędziemy to, na co zasługujemy. Opowiadano, że kiedyś Swami dał padanamaskar 

komuś w rzędzie darszanowym i gdy wracał, ten ktoś skłonił się przed nim po kolejny 

padanamaskar. Swami natychmiast zapytał go: „Czy przetrawiłeś ten pierwszy?” 

Czego On oczekiwał od nas, jakiego pytania? Czy nie udało nam się zidentyfikować 

celu boskiej inkarnacji? Sri Kriszna sam nie walczył w Mahabharacie. Dał moc 

Ardżunie, zapewniając mu wgląd i umiejętności najwyższej jogi oraz motywację do 

walki w bitwie o sprawiedliwość, dharmajuddhę. Jak Swami motywował nas, abyśmy 

osiągnęli nasze cele? 

Podczas pierwszej światowej konferencji w 1968 Swami powiedział: „Moje czyny są 

podstawą, na której buduję swoją pracę - zadanie, dla którego przyszedłem, chodząc 

wśród tłumów, doradzając, prowadząc, pocieszając, podnosząc na duchu, kierując na 

ścieżkę satji, dharmy, śanti i premy”. Ustanowił dla nas standardy, wzorce i cele. 

Pokazał drogę, ale podróżować po niej musimy sami. 

14 stycznia 1982 r. Swami pobłogosławił Kartę Organizacji Sri Sathya Sai. Swami 

ustanowił w Karcie cele dla każdego członka organizacji, do których powinien dążyć i 

je wypełniać. 

Cele te są następujące: 

a. obudzenie świadomości o własnej wrodzonej boskości, 

b. przestrzeganie podstawowych ludzkich wartości w codziennym życiu, 
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c. doświadczanie miłości, pokoju, harmonii i radości. 

Musimy przyswoić ten przekaz, autentycznie go zrozumieć go, a następnie 

zastosować w praktyce. Strategia Swamiego zawsze polegała na tym, że wprowadzamy 

jego nauczanie w życie, zdobywamy doświadczenie, introspekcję, a następnie 

działamy. Zachęcał nas, abyśmy przebudzili w nas boską naturę poprzez 

praktykowanie ludzkich wartości, a przez to doświadczyli pokoju, radości i harmonii. 

Najpierw „bądź, potem rób, a na końcu mów”. Tak więc filozofia uniwersalnej 

świadomości i metodologia empirycznego nauczania były dwoma filarami 

pozaczasowego przesłania Swamiego. 

Edukacja i Educare 

Edukacja oznacza obecnie proces, dzięki któremu zdobywamy informacje o świecie 

zewnętrznym. Swami cały czas nie zgadzał się ze sposobem, w jaki realizowana jest w 

czasach współczesnych. Zacytujmy dr. S.N. Sarafa: „20 października 1940 roku, w wieku 

14 lat, Swami wyrzucił swoje książki po powrocie ze szkoły. Był to symboliczny wyraz 

jego niezadowolenia ze współczesnego systemu edukacji, całkowicie opartego na 

cudzych myślach, materialistycznym fundamencie i braku istotnych celów”. Dzisiejsza 

edukacja kładzie nacisk na osiągnięcia akademickie i umiejętności fizyczne i nie 

wspiera rozwoju ludzi o szlachetnym charakterze. Doprowadziło to do utraty 

integralności życia rodzinnego, zaniku szacunku dla rodziców i nauczycieli, 

destrukcyjnych zachowań w instytucjach edukacyjnych i społecznych, braku celu i 

kierunku wśród młodzieży, co prowadzi do pobłażania i konfliktów w życiu 

publicznym.  

Uczniowie uczą się, aby zdobyć kwalifikacje do zarabiania na życie, co skutkuje 

postawą kupiecką i interesownością. To nie jest prawdziwa edukacja. 

Kształcimy i zachęcamy nauczycieli, którzy są „ekspertami” w swoich przedmiotach, 

ale uczą tego przedmiotu, a nie studentów. To może pomóc człowiekowi zdobyć chleb, 

ale nie pomoże mu zdyscyplinować swoich emocji i rozróżnić między rzeczywistością a 

nierzeczywistością. Kiedy Swami mówił o „dobrej edukacji” lub „prawdziwej edukacji”, 

czy rozumieliśmy Go właściwie? Jedynie wzmocniliśmy obecny system, z jeszcze 

większą wydajnością, aby poprawić wyniki egzaminów. Skupiliśmy się na zyskach 

akademickich. Wprowadziliśmy nawet podręczniki do nauki o wartościach, by były 

czytane i zapamiętywane. Nasze nauczanie dotyczy jednak pamięci krótkoterminowej i 

wyników. Staraliśmy się odnieść sukces, ale stworzyliśmy „głupców sukcesu”. Byliśmy 

bardziej zainteresowani „edukacją zarabiania na życie”, a Swami przecież chciał, 

abyśmy przygotowywali uczniów do życia. Była to edukacja skoncentrowana na 

nauczycielu, podczas gdy Swami chciał, aby dzieci doświadczały radości uczenia się. 

Nic dziwnego, że po 70 latach promocji „prawdziwej edukacji”, Swami wymyślił nowe 

słowo - Educare - aby zmniejszyć zamieszanie w naszym umyśle! 

Ponieważ dzieci uczą się tego, czego ich uczymy, musimy nauczać tego, czego 

chcemy, aby nasze dzieci się nauczyły. Nauczanie musi odzwierciedlać cele uczenia się, 
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a nie odwrotnie. Vinoba Bhave powiedział kiedyś: „Nie ma dwóch słów, takich jak 

’nauczanie’ i ’nauka’ w dowolnym języku indyjskim”. W Indiach widja zawsze była 

zintegrowanym procesem nauczania-uczenia się. Ale nauczanie i uczenie się oddzieliły 

się od siebie w ciągu ostatnich kilkuset lat we współczesnym systemie edukacji. Nacisk 

kładziony jest teraz na nauczanie. Swami kładł nacisk na uczenie się. Współczesna 

edukacja kładzie nacisk na informację; educare ma na celu promowanie transformacji. 

W kontekście edukacji Swami włączył starożytną mądrość i nowoczesną wiedzę do 

spójnej pedagogiki praktycznego nauczania. Jego życie na ziemi było syntezą duchowej 

myśli i praktyki. Rozbudzenie boskości wewnątrz nas było Jego prawdziwym 

przesłaniem dla całej ludzkości. 

Transformacja 

Pozwólcie mi dać przykład. Zasiewamy nasiona mango i dostarczamy mu najlepsze 

składniki - powietrze, wodę, glebę, temperaturę i słońce. W odpowiednim czasie 

rozwinie się ono w drzewko i wyrośnie w drzewo. Co było kilkoma gramami materii, 

teraz jest ogromnym drzewem, które waży wiele ton. Cała materia i energia zostały 

zaczerpnięte z otoczenia; jednak owoc ma wszystkie podstawowe cechy mango. Z kolei 

drzewo dostarcza pokarmu, paszy, drewna opałowego, tlenu, cienia i pożywienia 

milionom bakterii i drobnoustrojów. Natura utrzymuje tak piękną równowagę między 

wnętrzem a światem zewnętrznym. Biblia mówi: „Daje nam to, co otrzymujemy. To w 

miłości jesteśmy kochani”. Boskość jest rdzeniem naszej istoty. Wszyscy mamy 

wartości ukryte w nas; proces wdrażania ich w naszym zachowaniu to Educare. Aby 

żyć w tym świecie, musimy się uczyć i zdobywać wiele rzeczy; ten proces to edukacja. 

Obydwa procesy uzupełniają się, gdy zachowana jest równowaga. Swami mówi: 

„Educare i edukacja są jak dwa skrzydła ptaka. Utrzymując równowagę między nimi, 

ptak wznosi się wysoko w niebo”. 

Obiekty w przyrodzie mają tymczasowe istnienie i użyteczność. Przywiązanie do 

nich zapewnia chwilową satysfakcję. Każde niespełnione pragnienie lub wycofanie 

przyjemności powoduje niepokój w umyśle. Stwarza to negatywne uczucia gniewu, 

zazdrości itp. Dlatego umysł powinien być dostrojony do wnętrza, do naszego 

sumienia, powinien ustanowić więź z sercem duchowym. Gdy miłość jest oczywista, 

oznacza to, że odkryty został kanał wewnętrznej boskości. Jest to podskórny wspólny 

mianownik, który może przemienić nasze myśli, emocje i działania i oczyścić je. To 

przynosi harmonię w naszych myślach, słowach i uczynkach - trikarana shuddhi. To 

jest proces educare. Sprawia, że nasze życie staje się Jego przesłaniem. 

Pierwszy krok 

Trzeba dodać kilka słów przestrogi. Odwrócenie się umysłu od zewnętrznej prejas 

margi (światowej ścieżki) ku wewnętrznej śrejas margi (ścieżka duchowa) jest prawie 

nie do wykonania dla większości ludzi. Pragnienia są silne, a siła woli - słaba. Swami 

ostrzegł 20 października 1940 roku: Dustara bhawa sagara taranam (trudno jest 

przekroczyć ocean ziemskiego życia). Jedynym wyjściem jest konsekwentna sadhana - 
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codzienna medytacja, modlitwa, namasmarana, czytanie literatury duchowej i sewa. 

Wraz ze stopniowym wzrostem oddania, rozróżniania, dyscypliny i determinacji, 

nawet nieprzezwyciężony opór umysłu może ustąpić. Jest to powolny proces. Jest to 

jednak jedyny proces; nie ma metody krótkiej. 

Dodajmy kilka słów zachęty. Raz na jakiś czas nawet najtwardszy umysł może się 

zmiękczyć. Niemal każdy z nas doświadczał, że w wyjątkowych okolicznościach, 

szczególnie podczas sewy, ogarnia nas radość i uronimy łzę lub dwie. Jest to szczególna 

chwila, bo wtedy przejmuje nas boskość. Łzy są dowodem bezinteresownej miłości, 

która jest boską własnością. Dlatego przypisujemy zasługę za sewę Bhagawanowi 

Babie i umieszczamy ją u boskich lotosowych stóp. To jest w rzeczywistości Manasa 

bhadżare guru czharanam. 

Bhagawan Baba obiecał, że będzie żył tutaj przez 96 lat. Mamy tendencję, by 

myśleć, że opuścił śmiertelne ciało prawie 10 lat za wcześnie. W rzeczywistości dał nam 

wszystko, czego potrzebowaliśmy, aby osiągnąć nasze cele w życiu. Jedyną różnicą jest 

to, że On zainstalował się w naszych sercach zamiast mówić do nas w fizycznej formie. 

Możemy rozmawiać z nim w naszych modlitwach, a On odpowiada w głębi ciszy 

(medytacja). Właśnie o to chodzi w Educare. 

Każda „zmiana” jest „wymianą”; musimy zrezygnować z czegoś, aby uzyskać coś 

innego. Swami dał nam nasz cel: „przebudzenie do rzeczywistości wewnętrznej”. Dał 

nam wiedzę i środki: Śri Sathya Sai Educare. Aby wznieść się na wyższy szczebel 

drabiny świadomości, musimy wykonać skok kwantowy. Jest to obowiązkowe w 

procesie ewolucyjnym. Swami czeka! 

Z całą pokorą modlę się o nasze przebudzenie - zadanie, które pozostawił nam 

wszystkim. 

- Autor jest dyrektorem Instytutu Edukacji Sathya Sai w Mumbaju (Indie). 

 

 

Człowiek powinien stać się ucieleśnieniem miłości. Kiedy 
wypełni się miłością, cały świat będzie wypełniony miłością. 

Dopóki będzie wypełniony nienawiścią, świat pozostanie 
światem pełnym nienawiści. Dopiero wtedy, gdy rozwija się 

miłość, można przekroczyć dwoistość dobra i zła i doświadcza 
się radości i jedności z boskością. 

- Baba 
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Bal Wikas Śri Sathya Sai 

– promień nadziei dla ludzkości 

Rama Sampath 

Mówi się, że znamy tylko teraźniejszość, ale Bóg zna także naszą przeszłość i 

przyszłość. Właśnie dla wizji przyszłości Bhagawan Baba pobłogosławił ludzkość tym 

wyjątkowym programem o nazwie „Sri Sathya Sai Bal Wikas”, który ma na celu 

rozkwit ludzkiej doskonałości. To jest Jego największa spuścizna dla ludzkości. W 

rzeczywistości program Sri Sathya Sai Bal Wikas jest arką dla wybranych dzieci Sathya 

Sai, które będą nosicielami pochodni jutra, aby wprowadzić Złotą Erę. Jego znaczenie w 

dzisiejszych czasach jest jeszcze większe, biorąc pod uwagę fakt, że świat zmierza do 

zaniku ludzkich wartości. Ten program został zaprojektowany dla odrodzenia ludzkości 

i wejścia człowieka na szybki pas do boskości. Działa trójpłaszczyznowo, obejmując 

dzieci Bal Wikas, rodziców i nauczycieli - guru. 

Działający według motta: „Przekształcanie siebie, by przekształcić świat” program 

Sri Sathya Sai Bal Wikas to podróż do doskonałości. A doskonałość to boskość. Guru 

Bal Wikas, wierny swojemu wizerunkowi, musi świecić przykładem według zasady 

„Bądź, rób, mów”, aby zainspirować dzieci samą swą obecnością. Rodzice są 

opiekunami dzieci danych im przez Boga. Ich podstawowym obowiązkiem jest 

ofiarowanie tych dzieci jako kwitnących kwiatów u lotosowych stóp Pana. Dlatego 

rodzice muszą być idealnym wzorem do naśladowania przez dzieci. 

Pewnego razu, gdy uczniowie Bal Wikas z ośrodka Andheri-Bandra odwiedzili 

Puttaparthi w 1990 roku, zostali wezwani na prywatną audiencję Baby. Jeden z 

nauczycieli zapytał Babę: „W jaki sposób mamy spowodować transformację u dzieci”?. 

Baba odpowiedział: „Inspirujcie dzieci, opowiadajcie im historie z życia wielkich ludzi. 

Nie martwcie się transformacją, to jest moja praca”. Jak bardzo jest to prawdziwe! 

Wszyscy musimy perfekcyjnie wykonywać nasze zadania, aby ten świat był lepszym 

miejscem do życia. 

Pięć technik nauczania programu Sri Sathya Sai Bal Wikas, zaprojektowanych przez 

Boskiego Mistrza, ułatwia tę podróż do perfekcji. Pięć technik to: modlitwy, 

opowiadanie historii, grupowy śpiew, zajęcia grupowe i ciche siedzenie. 

Modlitwa pomaga w łączeniu się ze Stwórcą. Pozwala dzieciom polegać na Bogu i 

uczynić Go przyjacielem na całe życie. Dzieci, które mają zwyczaj codziennego 

modlenia się, nie potrzebują psychiatry ani doradcy. Wiedzą, do kogo się zwrócić, 

ilekroć napotykają problemy. Przeciwności nie mogą osłabić ich ducha, ponieważ 

modlitwa napełnia ich pewnością siebie, konieczną, aby sprostać wyzwaniom. 

Modlitwa czyni ich odbiorcami pozytywnej energii i pomaga im zobaczyć niewidzialne 
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i osiągnąć niemożliwe. 

Modlitwy ze wszystkich wyznań pomagają dzieciom doświadczyć jedności wiary. 

Wywołują poczucie jedności i szacunku dla wszystkich religii. Na poziomie makro 

modlitwa przyczynia się do harmonii w społeczeństwie i pokoju na świecie. Kiedy 

dzieci modlą się w domu wraz z członkami rodziny, wzmacnia to więzi rodzinne i 

przenosi je pod baldachim boskiej miłości i ochrony. A kiedy modlitwa Samasta lokah 

sukhino bhawantu (niech wszystkie światy będą szczęśliwe) rozszerza się, aby objąć 

wszystkie istoty we wszechświecie, toruje drogę do urzeczywistnienia zasady wasu 

dhajwja kutumbakam (cały świat jest jedną rodziną). 

Opowiadania są największym źródłem inspiracji dla młodych i starych. 

Pozostawiają niezatarte wrażenie na młodych umysłach i mogą podnieść upadającego 

ducha. Historia Hariśczandry zainspirowała Mohandasa Karamchanda Gandhiego do 

przestrzegania prawdy. Dzisiaj dzieci są narażone na śmieci w Internecie i mediach 

elektronicznych. Oddają się niebezpiecznym grom, które kontrolują ich umysł i 

doprowadzają do ruiny. Historie z epopei i życia wielkich ludzi - poetów, sportowców, 

naukowców, patriotów mają moc odświeżania młodych umysłów i przestawienia ich 

we właściwym kierunku. Jezus Chrystus inspirował ludzkość przypowieściami, a 

„czhinna kathy” Bhagawana Baby są równie aktualne, jak nigdy przedtem. Historie z 

życia świętych pokazują, że wszystko, co do nas przychodzi, jest albo 

błogosławieństwem, albo testem. Czasami, gdy zastanawiamy się, dlaczego nie 

słyszymy głosu Boga, te historie przypominają nam, że nauczyciel jest zawsze cichy 

podczas testu. 

Śpiewanie grupowe zapewnia harmonię ciała, umysłu i duszy. Przekraczając bariery 

kasty, wyznania i języka, śpiew grupowy toruje drogę do jedności, czystości i boskości. 

Jak to się dzieje? Śpiewanie unisono trzyma na dystans sześciu wrogów, czyli 

pragnienia /pożądania, gniew, chciwość, przywiązania, dumę i zazdrość. Uspokaja 

nerwy zestresowanego dziecka i podnosi jego ducha. Pomaga w zarządzaniu 

oddechem, zapewniając dobre zdrowie i spokój. 

Działania grupowe zasiewają ziarna sportowej rywalizacji i wspólnoty. Promują 

braterstwo i przygotowują dzieci do bycia częścią społeczeństwa. Rozpalają iskrę 

służby. Nadają się szczególnie do dzisiejszej rodziny, gdzie bycie jedynakiem sprzyja 

bezmyślności i niewrażliwości. Wiele lat temu Bhagawan Baba opracował plan 

ratowania świata przed katastrofą w postaci programu „Granica dla pragnień”, 

promującego oszczędzanie energii, wody, pieniędzy, czasu i wiedzy. Grupowe zajęcia 

skłaniają dzieci, by starać się uczynić ten świat lepszym miejscem do życia. Wprowadza 

w nich poczucie odpowiedzialności wobec społeczeństwa, natury i Boga. 

Ciche siedzenie jest ukoronowaniem wszystkich technik. Pomaga w zarządzaniu 

myślą, oddechem i czasem. Poprzez zmniejszenie przepływu myśli, siedzenie w ciszy 

jest ćwiczeniem opanowania umysłu, aby stać się w tym mistrzem. Rozbudza iskrę 

intuicji i budzi uśpiony potencjał dziecka. Na poziomie fizycznym dostrajanie zaczyna 

się od poprawy siły koncentracji, pamięci i zdolności powstrzymywania się oraz bycia 
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w pokoju z samym sobą. Na poziomie mentalnym daje dziecku moc rozróżniania, 

wzmacniając jego sumienie. Udane życie polega na właściwych wyborach. Praktyka 

cichego siedzenia pomaga przy podejmowaniu właściwych decyzji. Na poziomie 

duchowym jest początkiem zrozumienia jedności i kosmicznej łączności. 

Program Sri Sathya Sai Bal Wikas jest pakietem zaprojektowanym przez Boskiego 

Mistrza do przygotowania dzieci do przebywania na pokładzie arki Sathya Sai podczas 

podróży do boskości. Nie trzeba dodawać, że ta arka nie może być kompletna bez guru 

i rodziców, którzy tworzą ster i rufę. Arka Sathya Sai jest niewątpliwie jedynym 

promykiem nadziei na ocalenie ludzkości stojącej na krawędzi katastrofy. 

- Autor jest guru Bal Wikas z Mumbaju, Maharashtra. 

 

 

 
 

Wykonujcie swoje obowiązki 
Kamala Pandya 

 

Bhagawadgita podkreśla znaczenie obowiązku w nieśmiertelnych słowach Pana 

Kriszny do Ardżuny: „Masz prawo tylko do pracy, ale nigdy nie pragnij jej owoców. 

Niech owoc działania nie będzie twoim celem ani nie pozwól, by przywiązanie 

związane było z bezczynnością”. Pan Kriszna również napomina: „Ardżuno, wypełniaj 

swoje obowiązki trzymając się jogi; porzuć przywiązania i bądź obojętny na sukces i 

porażkę; takie zrównoważenie nazywane jest jogą”.  

Obowiązkowość jest podstawową cechą charakteru 

Każdy z nas ma obowiązki do wykonywania, zależne od naszego wieku i statusu w 

życiu. Obowiązek jest tym, co jesteśmy winni każdej osobie, z którą spotykamy się w 

naszym życiu. Jest to powinność, dług, który możemy spełnić wyłącznie dzięki 

dobrowolnemu wysiłkowi i zdecydowanym działaniom w sprawach dotyczących 

naszego życia. 

Musimy wykonywać obowiązki od dzieciństwa. Podobnie jak działalność 

charytatywna, która rozpoczyna się w domu, obowiązek rozpoczyna się także w domu, 

w którym rodzice są zobowiązani wobec swoich dzieci, a dzieci mają obowiązki wobec 

swoich rodziców. Podobnie, istnieją odpowiednie obowiązki rodzeństwa, nauczycieli i 

uczniów, małżonków, mistrzów i pracowników. Obowiązek obejmuje całe nasze życie 

od momentu, w którym je rozpoczynamy, aż do ostatniego tchnienia - obowiązek 

wobec przełożonych, podwładnych, równych nam i ostatecznie obowiązek wobec 
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Boga. 

Poczucie obowiązku jest główną częścią charakteru. Bez niego człowiek chwieje się i 

upada przy pierwszym podmuchu przeciwności lub pokusy, podczas gdy pod jego 

wpływem najsłabsi stają się silni i odważni”. Obowiązek jest cementem, który wiąże 

całą moralną tkaninę, bez której wszelka moc, dobro, intelekt, prawda, szczęście, miłość 

nie mogą być trwałe, a cała materia egzystencji rozpada się pod nami i pozostawia nas 

pośród ruin, zdumionych naszym własnym spustoszeniem”. 

Musimy wykonywać obowiązki od dzieciństwa. Podobnie jak działalność 

charytatywną, którą rozpoczyna się w domu. Obowiązek rozpoczyna się także w domu, 

w którym rodzice są zobowiązani wobec swoich dzieci, a dzieci mają obowiązki wobec 

swoich rodziców. Podobnie, istnieją obowiązki rodzeństwa, nauczycieli i uczniów, 

małżonków, mistrzów i pracowników. Obowiązki obejmują całe nasze życie od chwili, 

gdy je rozpoczynamy, aż do ostatniego tchnienia - obowiązki wobec przełożonych, 

podwładnych, równych nam i ostatecznie obowiązki wobec Boga. 

Poczucie obowiązku jest główną częścią charakteru. Bez niego chwiejemy się i 

upadamy przy pierwszym podmuchu przeciwności lub pokus, a dzięki niemu najsłabsi 

stają się silni i odważni. „Obowiązek jest cementem, który wiąże całą moralną tkaninę. 

Bez niego wszelka moc, dobro, intelekt, prawda, szczęście, miłość nie mogą być trwałe, 

a cała materia egzystencji rozpada się i pozostawia nas pośród ruin, zdumionych 

własnym spustoszeniem”. 

Łatanie obuwia jest równie godnym zajęciem jak rządzenie krajem. Dlatego każdy 

musi właściwie wypełniać swoje obowiązki. Nie ma w tym nic wysokiego ani 

niskiego. Dla każdego człowieka jego zajęcie jest powodem do dumy. Dlatego musimy 

szczerze wykonywać nasze obowiązki. Powinniśmy wykonywać naszą pracę dobrze, 

bez żadnych usterek ani wad. Kiedy wszyscy wykonują swój obowiązek w tym duchu, 

całemu światu zostanie automatycznie zapewniony dobrobyt. 

Sumienie jest siłą przewodnią obowiązku 

Obowiązek oparty jest na poczuciu sprawiedliwości - sprawiedliwości inspirowanej 

miłością, która jest najdoskonalszą formą dobroci. Obowiązek nie jest sentymentem, 

ale zasadą przenikającą nasze życie i przejawia się w naszym postępowaniu i naszych 

działaniach, które są determinowane głównie przez nasze sumienie i siłę woli. 

Sumienie odgrywa ogromną rolę w wypełnianiu naszych obowiązków. Reguluje i 

wpływa na nasze działania i bez niego moglibyśmy zabłądzić. Sumienie jest moralnym 

zarządcą serca - gubernatorem właściwych działań, właściwej myśli, właściwej wiary, 

właściwego życia i tylko dzięki jego dominującemu wpływowi, nasz charakter może 

się w pełni rozwinąć. 

Sumienie prowadzi nas do właściwego działania lub właściwego obowiązku. Jeśli 

ktoś nie wypełnił swojego obowiązku, jego sumienie będzie go nadal kłuło i poczucie 

winy pozostanie. Aby właściwie postępować i przestrzegać właściwego kursu, 

potrzebna będzie również siła woli. Wola ma swobodę wyboru pomiędzy właściwym 
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a złym kursem. 

Jeśli poczucie obowiązku jest silne, a zasady postępowania lub obowiązki są jasne, 

odwaga, podtrzymywana przez sumienie, pozwoli odważnie osiągnąć cel w obliczu 

wszelkich przeciwieństw i trudności. Jeśli ktoś jednak nie spełni swojego zadania, 

przynajmniej będzie miał satysfakcję, że spełnił swój obowiązek. 

Ludzie zasad często raczej poświęcą wszystko, co cenią i kochają, niż zawiodą w 

swoich obowiązkach. Św. Paweł, inspirowany obowiązkiem i wiarą, ogłosił się nie 

tylko „gotowym na więzienie, ale na to, by umrzeć w Jerozolimie”. Robertson z 

Brighton powiedział: „Nie każdy chce szukać własnej chwały - ale każdy człowiek 

powinien wypełniać swój obowiązek”. 

Główną siłą napędową w życiu Jerzego Waszyngtona był duch obowiązku. 

Obowiązek był królewskim i dominującym elementem w jego charakterze. Kiedy 

wyraźnie widział swój obowiązek, wypełniał go, mimo wszystkich zagrożeń, z 

nieugiętą uczciwością. Nie robił tego dla chwały, sławy czy nagrody, ale dlatego, że 

prawe czyny muszą być wykonywane jak najlepiej.  

Dewizą Wellington był, podobnie jak Waszyngton, obowiązek i nikt nie byłby 

bardziej lojalny wobec obowiązku niż on. „Jest niewiele lub nic - zdaje się, że kiedyś 

powiedział - w tym życiu, dla czego warto żyć, ale wszyscy możemy iść prosto i 

wypełniać swój obowiązek”. Ten ideał obowiązku wydawał się być główną cechą 

charakteru Wellingtona. 

Podobnie jest w wielu przypadkach w naszych eposach i Puranach, gdzie mężczyźni 

i kobiety postępują zgodnie z obowiązkiem i zdobywają sławę z tego powodu. Shravan 

Kumar, Pundarika, Prahlada są wzorcowymi przykładami tych, którzy wywiązali się 

szczerze ze swojego obowiązku. Kiedy Lakszmana błagał Ramę, aby nie szedł na 

wygnanie, jak nakazał mu jego ojciec Daśaratha, Rama odpowiedział, że jego 

obowiązkiem jest posłuszeństwo ojcu i spełnienie jego życzenia.  

Tak więc powinniśmy wypełniać nasze obowiązki bez pragnienia owoców działania, 

jak stwierdza Gita. Bhagawan Baba mówi: „Pełny wysiłek jest pełnym zwycięstwem”. 

Musimy sprawdzić się w przedsięwzięciach, które podejmujemy, nie martwiąc się o 

owoce naszych działań. Szczególnie uczniowie powinni dołożyć wszelkich starań, aby 

dobrze zdawać egzaminy, a rezultaty pozostawić w spokoju. W każdej pracy, którą 

wykonujemy, nawet jeśli zawiedliśmy, będziemy mieli pocieszenie, że wykonaliśmy 

swój obowiązek i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. 

Brak obowiązku  

Bez względu na to, czy wykonywany zawód jest intelektualny czy służebny, 

obowiązek jest ponad wszystkim. Historia mówi, że gdy sannjasin medytował pod 

drzewem przez długi czas, ptaki nad drzewem przeszkodziły mu, upuszczając liście na 

jego głowę. Sannjasin wpadł w gniew i spojrzał w górę, a z jego oczu wystrzelił błysk 

ognia, który spalił ptaki na popiół. Był uradowany, że rozwinął jogiczne moce i może 

spalić ptaki na popiół. Następnie udał się do miasta, aby błagać o jałmużnę. Przed 
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jednym domem woła: „Bhikszam dehi, ma”. Ale kobieta kazała mu czekać. Sannjasin 

obraził się i pomyślał: jak śmiała poprosić go, by czekał. Czy ona nie zna jego jogicznej 

mocy? Gdy tak myślał, usłyszał głos: „Chłopcze, nie myśl za dużo o sobie. Tutaj nie ma 

ptaków, które można by spalić”. Sannjasin był zdumiony, a kiedy kobieta wyszła, 

upadł u jej stóp i zapytał, skąd o tym wie. 

Kobieta odpowiedziała, że nie zna jogi ani sadhany i jest zwykłą kobietą, która 

wykonuje swój obowiązek opiekowania się chorym mężem, więc poprosiła go, aby 

poczekał. Kiedy spytał kobietę o ujawnienie sekretu jej mocy, wysłała go do rzeźnika. 

Gdy przyszedł do rzeźnika, ten zapytał sannjasina, czy ta kobieta go przysłała. 

Sannjasin był zdumiony, skąd on o tym wiedział. 

Rzeźnik zamknąwszy sklep zabrał sannjasina do domu. Po wykonaniu swoich 

obowiązków wobec rodziców, rzeźnik spytał go, co może dla niego zrobić. Sannjasin 

następnie uczył się od rzeźnika najwyższej metafizyki, wykładu zawartego w bardzo 

cenionej książce „Wjadha Gita”. Powiedział sannjasinowi: „Żaden obowiązek nie jest 

brzydki ani nieczysty. Jestem nieprzywiązany i staram się spełniać swój obowiązek - 

jako gospodarz. Nie znam jogi ani nie stałem się sannjasinem. Nigdy nie opuściłem 

świata i nie mieszkałem w lesie. Ale wszystko to przyszło do mnie na skutek 

wypełniania moich obowiązków”. 

Obowiązek jest obok oddania, dyscypliny, rozróżniania i wytrwałości najważniejszy 

dla postępu na ścieżce duchowej, jak nauczał Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Pojawia 

się w naszym życiu, niezależnie od okoliczności lub miejsca narodzin. Jak powiedział 

Gandhi: „Nieustanne dążenie do bycia najlepszym jest obowiązkiem człowieka; to jest 

jego własna nagroda; wszystko inne jest w rękach Boga”. 

- Autorka jest krajowym koordynatorem Sri Sathya Sai Bal Wikas w Indiach 

 
 

Pięć technik nauczania Bal Wikas 
Neeta Khanna 

 

Bhagawan Baba w swej nieskończonej łasce opracował program nauczania Bal 

Wikas i dał nauczycielom Bal Wikas potężne narzędzie w postaci pięciu technik 

nauczania, aby wpajać dzieciom dobre nawyki i przebudzić obecne w nich wartości. 

Metodologia przyjęta w celu wykonania tego zadania polega na zsynchronizowaniu 

pięciu technik nauczania, mianowicie: ciche siedzenie, modlitwa, opowiadanie historii, 

śpiewanie grupowe i zajęcia grupowe. Muszą być one logicznie zintegrowane w klasie 
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przez guru Bal Wikas, aby uzyskać pożądane rezultaty. 

 W program Bal Wikas Śri Sathya Sai została opracowana doskonała synteza, aby 

rozwinąć powiązania pięciu ludzkich wartości z odpowiednimi cechami ludzkiej 

osobowości i wzorcami edukacji przez właściwe materiały instruktażowe, techniki 

nauczania i przykładne zachowanie nauczycieli Bal Wikas, którzy są trzonem 

programu. Techniki te okazały się bardzo skuteczne i właściwe. Poniżej przedstawiono 

krótki przegląd tych technik. 

Siedzenie w ciszy 

Siedzenie w ciszy jest procesem dostrajania się. Swami powiedział kiedyś: „W głębi 

ciszy można usłyszeć głos Boga”. Musimy odfiltrować wszystkie inne zakłócenia, aby 

móc usłyszeć głos sumienia (Bóg w nas prowadzący nas właściwą drogą). Ciche 

siedzenie jest najskuteczniejszym środkiem komunikacji, ponieważ umożliwia 

jednostce połączyć się ze swoim własnym wnętrzem i lepiej poznać jego moc i 

potencjał. Tylko w samotności dzieją się najważniejsze rzeczy, podejmowane są 

decyzje, dokonywane są odkrycia i postrzegane są nowości. 

 Często mówi się, że silny człowiek jest najsilniejszy, kiedy jest sam. Newton odkrył 

prawa grawitacji siedząc cicho pod jabłonią, a nie wtedy, gdy pracował w swoim 

laboratorium. 

Podczas zajęć w klasie z małymi dziećmi najlepiej jest zacząć od cichego siedzenia 

przez zaledwie minutę lub dwie i stopniowo wydłużać ten czas, aby pomóc im 

uspokoić umysł i uwolnić się od niepokoju. Bhagawan przyrównał ludzkie ciało do 

kubka i umysł do wody w kubku. Gdy kubkiem się wstrząsa, woda zaczyna się ruszać, 

a nawet rozlewa się. Nie można niczego osiągnąć, gdy umysł znajduje się w takim 

stanie, a zatem kubek, który jest ciałem, również musi być w stanie doskonałego 

spokoju.  

Dzieci muszą usiąść w wygodnej pozycji, przymknąć oczy, pozytywnie myśleć i czuć 

się dobrze. Guru korzysta z kierowanej wizualizacji, aby stworzyć żywe i szczegółowe 

obrazy, pomagające skupić i uspokoić umysł. To spectrum wyobraźni może obejmować 

wszystko to, co dzieci kochają i podziwiają. Guru powinien dążyć do zaangażowania 

wszystkich pięciu zmysłów dzieci. Czasami można odtwarzać muzykę instrumentalną 

w celu zwiększenia efektu. Ciche siedzenie powinno być praktykowane regularnie przez 

dzieci nawet podczas wakacji. Gdy przechodzą do grupy II i III Bal Wikas, uczą się 

medytacji światła. Jest ona również zalecana dla guru Bal Wikas w jego życiu 

osobistym, ponieważ zapewnia autentyczne, osobiste doświadczenia.  

Okazało się, że wiele dzieci nie chce otworzyć oczu pod koniec cichego siedzenia. 

Niektóre widzą boskie światło w ciszy i doświadczają głębokiego szczęścia i spokoju. 

Obserwacje pokazują, że wielu niespokojnych uczniów staje się po regularnych cichych 

sesjach bardziej spokojnymi, uważnymi i szczęśliwszymi. Intuicyjne zdolności, 

kreatywność oraz umiejętności werbalne i pisemne dzieci poprawiają się na wszystkich 
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poziomach. Niektórzy ze starszych uczniów przyznają, że jest to dobre narzędzie do 

autoanalizy i zmniejsza ich stres i napięcie w codziennym życiu. 

Rodzice i nauczyciele również są zachwyceni, widząc niezwykłą poprawę u dzieci. 

Poprawia się jakość i finezja ich pracy w domu i szkole, a także koncentracja, chłonność 

i wrażliwość. Emocje, zwłaszcza gniew, stres i chciwość zmniejszają się. Rodzice 

przekonują się, że chodzenie ich dzieci do klasy Bal Wikas to nie jest marnowanie 

czasu, ale odzyskiwanie czasu. 

Modlitwa 

„Odległość między nami a Śiwą jest odległością, którą może pokonać nasze 

wezwanie; wierzcie w Niego i wzywajcie Go. On odpowie: ‘Jestem tutaj, jestem z 

wami’. (Sathyam Siwam Sundaram, część I).  

Właśnie z takim przekonaniem guru Bal Wikas wpaja dzieciom zapał i wagę 

modlitwy. Modlitwy, które są zwykle śpiewane w klasach Bal Wikas, łączą stuti, stotry 

i prarthanę. Modlitwy również zanurzone są w słodyczy i blasku boskiego imienia. 

Dzieci rozumieją, że przywołując imię Boga czerpią Jego łaskę dla pomyślności i 

ochrony. Kociak miauczy, a matka kotka biegnie, by go podnieść i wyprowadzić z 

niebezpieczeństwa. Draupadi zawołała Krisznę z sali w Hastinapurze, a on wyruszył 

natychmiast z Dwaraki, by chronić jej honor. 

W zdumiewającym zdarzeniu w Sai Kulwant Hall w Prasanthi Nilajam po 

zakończeniu prezentacji Bal Wikas było tak, że Bhagawan wszedł do budynku 

mandiru, nie zostawiając nadziei, że wróci. Po stronie męskiej siedziało dziecko Bal 

Wikas ze swoim guru. Nagle dziecko zaczęło głośno płakać i powiedziało, że chce 

wibhuti zmaterializowane przez Bhagawana. Aby nie zostali wyrzuceni z powodu 

głośnego płaczu, guru uspokajał dziecko. Poprosił, aby usiadło cicho, zamknęło oczy i 

pomodliło się, a „Swami przyjdzie”. Guru szybko zapomniał o tym, co powiedział. I oto 

nieoczekiwanie Swami wynurzył się z mandiru i szedł prosto w ich kierunku. Guru był 

szczęśliwy myśląc, że Bhagawan przybył, aby go pobłogosławić za właśnie zakończoną 

doskonałą prezentację Bal Wikas. Zamiast tego Swami stanął blisko chłopca. Guru 

musiał nim potrząsnąć, aby otworzył oczy i zobaczył samego Bhagawana 

materializującego wibhuti do wyciągniętych rączek dziecka. Bhagawan następnie 

spojrzał na guru i powiedział: „Nie masz wiary. Dziecko wierzy w swoją modlitwę”. W 

ten sposób Swami potwierdził, że każdy, kto wzywa Go ze szczerym i czystym 

oddaniem, uzyska pocieszenie i wsparcie. 

Bhagawan Baba nalegał, aby w klasach Bal Wikas guru pomagali dzieciom 

rozpoczynać dzień modlitwą, wypełniać wszystkie swoje obowiązki z modlitwą, nawet 

podczas ahary i wihary (jedzenia i rekreacji) i zakończyć dzień modlitwą, aby żyli w 

stałej, zintegrowanej świadomości Pana. Modlitwa powinna w końcu stać się 

nawykiem. Kiedy śpiewamy chwałę Boga, przyjmując Jego Imię, wchłaniamy Jego 

boskie cechy, odrzucając nasze cechy zwierzęce. Modlitwa jest zatem środkiem 

wznoszenia się od człowieka do boskości. 
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Nauczanie ślok i modlitw wszystkich religii również tworzy świadomość i szacunek dla 

innych religii. Dzieci wtedy rozumieją podstawowy przekaz ojcostwa Boga i braterstwa 

człowieka. Konieczne jest, aby guru był dobrze zorientowany w filozofii Baby; tylko 

wtedy może tchnąć nowe życie w stotry, modlitwy, zwrotki Gity, mantrę Gajatri - 

zawarte w programie nauczania. 

Kreatywne pomoce dydaktyczne muszą być wykorzystywane przez guru do 

nauczania modlitw i ślok. Plakaty, wykresy obrazkowe, puzzle słowne, animacje i 

prezentacje PowerPoint mogą być wykorzystane do uczynienia nauki interesującą i 

skuteczną. Informacja zwrotna od guru mówi, że dzieci wzywają teraz Pana, aby im 

pomógł i prowadził ich, zwłaszcza gdy mają do czynienia z tak wieloma negatywnymi 

sytuacjami. Powiedzenie Bhagawana „Dlaczego się lękasz, gdy ja tu jestem”, uczyniło 

ich nieustraszonymi. Rozwinęli wiarę w siebie, stali się mądrzy, zdrowi i szczęśliwi. 

Nauczyli się przypisywać Panu sukces i porażkę. Rodziny modlą się teraz przed każdym 

posiłkiem i uczestniczą w bhadżanach i innych zajęciach Organizacji Sai. Słusznie Baba 

powiedział: „Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem”. 

Opowiadanie historii  

Opowiadanie historii lub przypowieści zawsze było najbardziej fascynującym 

sposobem nauczania i oświecania. Bardzo skutecznie przekazuje wartości w subtelny 

sposób, dostarcza odpowiedzi na wiele pytań, kieruje, motywuje i udziela dzieciom, w 

ich podatnym na naukę wieku, wielu ważnych życiowych lekcji. Jest to najłatwiejszy i 

najskuteczniejszy instrument wpajania wartości, dobrych nawyków i rozwijania 

dobrego charakteru. Wszystkie dobre historie mają uniwersalny urok, a ich wpływ jest 

wieczny. Są jak tabletki powleczone cukrem, które dzieci połykają. Sztuka opowiadanie 

historii wymaga umiejętności, inspiracji i odwoływania się do emocji. Jest to 

spontaniczne przelewanie uczuć z jednego serca do drugiego, w czasie którego 

wykorzystuje się badania naukowe i badania ludzkiego umysłu, tj. psychologię. 

Przez wieki ludzie na całym świecie przekazywali bogatą tradycję opowieści, 

folkloru i legend, które ukształtowały nasze życie. Dzisiaj nikt nie ma czasu na 

opowiadanie historii. Cena, którą płacimy za digitalizację naszego życia, to utrata 

niewinnego dzieciństwa naszych dzieci oraz brak kreatywności i wyobraźni w ich życiu. 

Stąd opowieści stały się istotną częścią programu nauczania Bal Wikas. 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba często wykorzystywał tę technikę, przekazując 

niezliczone opowiadania w swoich boskich dyskursach. „Oka czhinna katha” - gdy 

Swami z miłością wypowiadał te piękne słowa, wszyscy wielbiciele i uczniowie 

prostowali się, by uważnie słuchać. Skarbiec Swamiego z opowieściami nazywany 

chinna katha jest nieocenioną pomocą pedagogiczną, zaszczepiającą wartości u dzieci. 

Guru Bal Wikas musi wykorzystać swoje zdolności i energię, aby przedstawić 

historyjkę w tak inspirujący sposób, by pozostawiła ona trwały ślad we wrażliwych 

umysłach dzieci. 
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Planowanie, przygotowanie i prezentacja historii są bardzo ważne. Przygotowanie 

musi być dokładne, obejmując wygłaszanie dialogów i pomoce dydaktyczne. Obrazy 

łatwo przykuwają uwagę dzieci. Prezentacja musi być udramatyzowana. Nawet nudny 

i nieciekawy temat może być ekscytujący, jeśli narrator potrafi to zrobić. Ruchy, gesty, 

modulacja głosu w mowie, interakcje, przechodzenie z przekazu werbalnego do 

wizualnego to tylko niektóre z elementów, o których guru musi pamiętać. Oprócz 

opowieści z naszych pism świętych, możemy rozważyć Panczatantrę, opowieści 

Dżataki, a także zdarzenia z życia świętych, bojowników o wolność i znanych 

osobistości, które mogą inspirować i motywować dzieci. Muszą mieć wpływ na 

codzienne życie. 

Aby dobrze wybrać, należy również wziąć pod uwagę widownię, przesłanie i cel. 

Odkrywanie głębi wewnętrznego przesłania w opowieści pomoże dzieciom zrozumieć i 

zidentyfikować wartości. Historie powinny zawsze kończyć się optymistycznym 

morałem. Wykorzystanie pomocy wizualnych czy animacja lalek sprawiają, że istoria 

staje się interesująca. Odgrywanie ról może wydobyć utajone talenty dzieci. Dzisiejsze 

pokolenie kieruje się logicznym rozumowaniem. Przyswaja i chwyta istotę historii, gdy 

jest w pełni przekonane. 

Wielu guru dzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi kształtowania życia 

swoich dzieci poprzez opowiadanie prostych historii. W związku z tym dla wielu 

rodziców, którzy wychowują dzieci w małych, zatomizowanych rodzinach, Bal Wikas 

dba o ważny składnik życia dziecka, czyli sesję opowiadania historii przez kochającego 

i opiekuńczego guru. Są uradowani widząc, jak ich nieśmiałe i powściągliwe dzieci 

otwierają się i uczestniczą w konkursach recytatorskich, teatralnych i literackich. Dzieci 

pokazują ducha zespołu i poprawiają umiejętności mówienia i dykcję. Próbują 

naśladować wielkie osobowości. Szczególną transformację zaobserwowano u dzieci po 

pewnym upływie czasu. 

Śpiewanie grupowe 

Muzyka i śpiew grupowy są najpotężniejszą bronią, która wprowadza do ludzkiego 

organizmu harmonię i rytm. Dzieci lubią śpiewać razem odczuwając jedność celu. 

Wiele wykładów może nie wywrzeć wpływu, a pojedyncza pieśń melodyjna może 

stopić najbardziej uparte serce i wywierać pożądany wpływ na umysł. Chroni przed 

złymi skutkami zanieczyszczeń, tworząc świeże wibracje dźwiękowe, które dźwięczą 

czystością i radością. Wspólne śpiewanie daje poczucie jedności i wspólnoty u dzieci, a 

drobne różnice są zapominane. Kiedy dziecko śpiewa w grupie, jego indywidualność 

zostaje utracona, a więc porzuca nerwowość i nieśmiałość, jaką odczuwa podczas 

prowadzenia pieśni. Wzmacnia się jego charakter i zachowanie staje się bardziej 

konstruktywne. 

Głównymi składnikami śpiewu grupowego oddania są bhava, raga i tala (uczucie, 

melodia i rytm), które są podstawowymi aspektami kultury indyjskiej. Znaczenie i 

wewnętrzne znaczenie słów piosenki powinny być jasne dla dzieci, aby koncentracja i 

zapamiętywanie piosenki było łatwe. Rodzaje piosenek do nauki dla dzieci to: 
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1. - Nama sankirtan, czyli intonowanie boskiego imienia pochodzącego ze 

wszystkich religii; wyjaśniane są tu wartości związane z imionami Pana. 

2. - Piosenki jako modlitwy - o siłę, przewodnictwo, mądrość itd. 

3. - Piosenki odzwierciedlające uczucia poświęcenia i powszechnej miłości. 

4. - Pieśni przedstawiające miłość do macierzyństwa, wzbudzające uczucia 

patriotyczne oraz miłość i szacunek dla własnego dziedzictwa i kultury. 

5. - Piosenki wyrażające miłość do natury i szacunek dla przedmiotów 

naturalnych rozwijające poczucie wdzięczności dla natury i przejawiające 

wartości bezinteresownej służby i poświęcenia. 

Śpiew grupowy jest bardzo potężnym narzędziem i ma wiele korzystnych 

oddziaływań na ogólny rozwój dziecka. Uzasadnione i właściwe korzystanie z pięciu 

żywiołów i pięciu zmysłów, wartość czasu, właściwy sposób życia, godność pracy, 

patriotyzm, miłość do natury, szacunek dla rodziców/starszych, unikanie 

marnotrawstwa żywności - były obserwowane w codziennym życiu dzieci, które 

nauczyły się wartościowych utworów skomponowanych przez nauczycieli na różne 

tematy. Rodzice cieszą się, że ich dzieci śpiewają teraz bhadźany i wartościowe piosenki 

w domu, a nie słuchają piosenek pop. Ich energie są teraz mobilizowana do 

konstruktywnej pracy. Są mniej zestresowane i zmęczone, a ich myślenie jest bardziej 

skupione. 

Zajęcia grupowe 

Spotkanie to początek, współpraca to postęp, a wspólna praca to sukces. - Henry 

Ford. 

Działania grupowe wprowadzają dzieci Bal Wikas już na wczesnym etapie w 

dynamikę grupy, wyposażając je w umiejętności interpersonalne, zdolności 

przywódcze, myślenie krytyczne i twórcze, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie 

problemów oraz pracę zespołową. Uczą się pracować z grupą. Interakcja odbywa się 

poprzez zabawę i współpracę, a nie konkurencję. Uczą się z wdziękiem radzić sobie z 

sukcesem i porażką. 

Słowo TEAM oznacza „Together Everyone Achieves More” (razem każdy osiągnie 

więcej). 

„Nikt nie może zagwizdać symfonii; do zagrania potrzeba całej orkiestry”. 

Gry na temat wartości są integralnym elementem działań grupowych i mają na celu 

wzmocnienie nauczania Bal Wikas. Rozwijają czujność, koncentrację, pamięć, 

analityczne myślenie, rozróżnianie, wytrwałość i umiejętność rozwiązywania 

problemów. 

I. Działalność literacka: debaty, elokwencja, dyskusje w grupach, pisanie 

sloganów na temat wartości, które wpajają w nich odwagę, krytyczne i twórcze 

myślenie oraz rozwijanie umiejętności słuchania i komunikacji. 
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II. Obchody religijnych i krajowych świąt: rozwijają w dzieciach szacunek dla 

wszystkich wyznań i społeczności, a także dla różnorodnej kultury i wspaniałej 

historii ich ojczyzny. 

III. Działalność społeczna: Działania takie jak sadzenie drzewek i kampanie 

dotyczące ekologii, które przypominają o ich odpowiedzialności wobec Matki 

Natury i społeczeństwa. Wizyty w domach starców, domach dziecka, slumsach 

itp. rozwijają w nich empatię, współczucie i sympatię dla osób nieszczęśliwych. 

IV. Inscenizacja krótkich przedstawień: poprzez wystawianie krótkich scen z 

życia świętych i wielkich ludzi, dzieci poznają bogate dziedzictwo swojej ojczyzny 

i czerpią inspirację z przyswajania ideałów. 

Zajęcia grupowe są przyjemnym odstępstwem od skoncentrowanego na nauczycielu 

procesu nauczania, który staje się ukierunkowany na dziecko. W związku z tym są one 

bardzo rekreacyjne, odświeżające i energetyczne. Dzieci bardzo je lubią i oczekują z 

niecierpliwością. Odbywające się wśród przyrody zajęcia grupowe zapewniają 

dzieciom doskonałe możliwości doświadczania wartości i zdobywania umiejętności 

poprzez doświadczenie. Krótko mówiąc, zajęcia grupowe uzupełniają cały program Bal 

Wikas w subtelny sposób poprzez zabawę i rekreację. 

Nie trzeba podkreślać, jak bardzo guru czuje się usatysfakcjonowany i wdzięczny, 

gdy dostrzega znaczącą transformację wzorców behawioralnych dziecka dzięki 

wykorzystaniu powyższych pięciu technik nauczania. 

- Autor jest narodowym współkoordynatorem Sri Sathya Sai Bal Wikas w Indiach 

 

 

 

DDDYYYNNNAAAMMMIIICCCZZZNNNEEE      RRROOODDDZZZIIICCCIIIEEELLLSSSTTTWWWOOO   

Dr V. Anand Mohan 

 

Swami mówi: „Jeśli naród chce dobrze prosperować, poprawa musi rozpocząć się od 

rodziców. Bez pokoju i zgody w domu nie może być pokoju w narodzie. To przesłanie 

należy rozpowszechniać w całym kraju”. 

Dylemat i wyzwanie  

Zwykle przejmujemy styl rodzicielstwa naszych rodziców, jakiego doświadczaliśmy 

podczas naszego wychowania. Ale normy życia się zmieniły. Przechodzimy teraz przez 

epokę tego, co Toffler nazwał „Trzecią falą”, ‘rewolucją wielkiej prędkości’. Ta epoka 

mówi wszystkim: „Bądź czymś, bądź kimś. To jest konkurencyjny świat”. W wyścigu o 

bycie kimś „Bycie jest na straconej pozycji w stosunku do stawania się”. Dzieci tracą 
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wewnętrzny rdzeń wartości. Rodzice nie są zorientowani na to, aby ich dzieci były 

dobre, ale by były wielkie (Gandhi był dobry, Hitler był wielki). 

Co dzieje się z dziećmi? Bombardowanie zmysłów - całe pokolenie poddało się 

wpływom mediów. Przeładowanie informacją - duża ilość śmieci gromadzi się w ich 

mózgach. Rodzice muszą zmienić orientację - ich wartości powinny się zmienić. 

Powinni zrozumieć swoją rolę w kształtowaniu charakteru dzieci. 

Rodzice rzadko przeprowadzają wewnętrzny audyt na temat swojej roli jako 

rodziców. Kiedyś w naszym programie dla młodzieży psycholog zapytał nastoletnią 

dziewczynę, ile punktów dałaby swemu ojcu za rolę ojca. Spodziewano się 

pięćdziesięciu punktów. Powiedziała „dwadzieścia”. W sali zapanowała wielka 

wrzawa, bo ojciec był ikoną, dobrym przywódcą i pracownikiem socjalnym. Psycholog 

poprosił dziewczynę o zapisanie w dziesięciu punktach, co powinien zmienić jej ojciec, 

aby uzyskać wysoką ocenę. Zapisała te dziesięć punktów. 

 Ku zaskoczeniu wszystkich, ojciec wszedł na scenę i powiedział: „Pokorne pranamy 

(pokłony) dla mojej córki za otwarcie mi oczu. Obiecuję, że się zmienię, by zasłużyć na 

dobre oceny od niej”. 

Wzorowi rodzice  

Rodzice muszą zrozumieć pewne podstawowe prawdy:  

 Dziecko nie jest dorosłym człowiekiem. Pięciolatka może tylko myśleć, czuć się i 

zachowywać jak pięciolatka. 

 Osobisty „scenariusz życia” pisany jest od siódmego roku życia, w zależności od 

tego, co dziecko widzi, słyszy i czego doświadcza. Tak więc rodzice muszą bardzo 

uważać na swoje zachowanie w obecności dzieci, a także na to, na co dzieci są 

narażone, np. programy telewizyjne. Dzieciństwo jest jak lustro, które odbija się w 

późniejszym życiu, przez obrazy wtedy ujrzane. 

 Wszyscy chcemy bezpieczeństwa. Dziecko też. Najlepszym sposobem, aby 

dziecko było bezpieczne, jest słuchanie go i troszczenie do niego. Miłość = słuchanie i 

dzielenie się. „Słuchaj dziecka, aby dziecko słuchało ciebie” – mówi powiedzenie. 

Słuchanie – uważny odbiór treści. Dzielenie się - emocje kryjące się za słowami 

dziecka. 

 Nigdy nie poniżajcie dziecka. Jeśli chłopiec mający oceny 60% punktów chce 

zostać lekarzem, nigdy go nie wyśmiewaj, pytając: „Ty!?”. Zamiast tego powiedz, 

„Dlaczego nie, możesz spróbować”!  

 Doceń jego/jej osiągnięcia, i małe, i duże. 

Chłopak /dziewczyna dostaje 90 punktów z matematyki.  

„A co z pozostałymi 10 punktami?” (złe rodzicielstwo) 

„Bardzo dobrze, następnym razem na pewno będzie 100 punktów” (dobre 

rodzicielstwo) 

Dziecko nie może zawiązać butów. 
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„Taka prosta rzecz, a ty nie możesz tego zrobić?” (złe rodzicielstwo) 

„Wiązanie butów jest bardzo trudne. Ale jestem pewien, że potrafisz to zrobić” 

(dobre rodzicielstwo). 

 Nigdy nie porównuj dziecka z innym w negatywny sposób – bo w dziecku 

rozwinie się poczucie „nie jestem w porządku”, a inni są w porządku. 

 Nie przesadzaj z krytyką złych czynów dzieci. Spraw, aby zrozumiały. Nie 

usprawiedliwiaj ich błędów przed innymi. Mów raczej od „ja” niż do „ty”. „Nie rób 

tego” jest wiadomością do „ty”.   

„Czy możemy to zrobić inaczej?” lub „Byłbym szczęśliwy, gdyby to się nie stało” - są to 

wiadomości od „ja”. 

 Dzieci odrzucą słowa „Rób, co mówię”, a przyjmą: „Zrób tak jak ja”. 

Rodzic palący nie może powiedzieć nastoletniemu synowi: „Nie pal”. Jeśli rodzice 

nie chcą, aby ich dzieci były uzależnione od telewizji, rodzice sami powinni najpierw 

przestać oglądać telewizję. 

„Dla dziecka – mówi Richter – najważniejszym okresem życia jest dzieciństwo, kiedy 

dziecko zaczyna nabierać kolorytu i kształtować siebie poprzez przebywanie z innymi”. 

Rodzice są pierwszym wzorcem dla dzieci. 

„Drzewko figowe patrząc na drzewa figowe wyda z siebie te same owoce - 

przysłowie arabskie. 

„Dom to pierwsza i najważniejsza szkoła charakteru. To tam każdy człowiek 

otrzymuje najlepsze wychowanie moralne, lub najgorsze, ponieważ tam właśnie 

wpajane są te zasady postępowania, które trwają przez całą dorosłość i kończą się wraz 

z życiem” - Samuel Smiles. 

 Czas na jakość  

Wszyscy członkowie rodziny powinni jeść razem i modlić się razem. „Rodzina, która 

modli się razem, pozostaje razem” – jak mówi powiedzenie. 

Miłość ma być wyrażana, a nie wyczuwana, gdyż miłość znaczy „słuchać i dzielić 

się”. 

 Powrót do rytuałów 

Proste rytuały, takie jak wspólne modlitwy, dzieci dotykające stóp rodziców, rodzice 

całujące dzieci i przytulający je. 

Kiedy dziecko przystępuje do egzaminu, zamiast mówić: „Rób dobrze i zdobądź 

najlepsze oceny w klasie”, rodzice powinni położyć mu ręce na głowie w geście 

błogosławieństwa i powiedzieć „Widżaji bhawa” [obyś zwyciężył]- to wspaniały 

sposób na budowanie zaufania do dziecka. 

„Kształtowanie każdego człowieka, nawet najmądrzejszego, nie może nie zostac 

poważnie zakłócone przez moralność otoczenia z najmłodszych lat” – Samuel Smiles.  

Rodzice są jak ogrodnik. Ogrodnik z miłością opiekuje się ogrodem –opiekuje się 
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nim, dba o niego i chroni, oddany właścicielowi. Podobnie, rodzice powinni dbać o 

dzieci, aby własność Boga była traktowana troskliwie i zwrócona w pierwotnym, 

idealnym stanie. 

„Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi. To syny i córki tęsknoty życia za soba samym. 

Przychodzą na tę ziemię przez was, lecz nie od was pochodzą. Jesteście jako łuk, a dzieci 

wasze jako strzały wybiegające z was w dal. W dłoni Łucznika wasze ugięcie się ku 

radości służy” - Khalil Gibran1  

- Autor jest dyrektorem Instytutu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

Sri Sathya Sai w Shoranur, Kerala  

 

 

 

 

 

PPIIĘĘKKNNEE  KKWWIIAATTYY  
C. Sucharita 

 

Grudzień 1943 stał się najbardziej niezapomnianym miesiącem dla całego naszego 

kręgu rodzinnego, ponieważ wtedy nasi starsi udali się do Śri Sai Sannidhi (bliskość), 

co stało się naszym pennidhi (szczęściem). Nasi dziadkowie, zarówno za strony matki 

jak i ojca, wykonali wspaniałą pracę nie tylko na ścieżce Sai, ale także bardzo 

zachęcając cały nasz krąg rodzinny do wizyty w Śri Sai Kszetrze (siedziba Sai) w 

Puttaparthi, że Swami nazywał nas „Grupa Bangalore”. Także nasi starsi kierowali 

młodzieżą tak dobrze, że ich słowa dzwonią w naszych uszach nawet dziś, po prawie 75 

latach. Oto jedno ze wspaniałych stwierdzeń, które bardzo nam pomogło: „Swami wari 

prathiokka czhupu, ata, mata, pata saini czherczhu bata” (Każde spojrzenie Sai, słowo, 

czyn i pieśń prowadzi nas na ścieżkę Sai, aby w końcu do Niego dotrzeć). 

Guru Bal Wikas, Ogrodnik 

To było na przełomie lat 70. lub na początku lat 80., kiedy prowadziłem lekcje Bal 

Wikas i dzieliłem się z 30 -35 chłopcami i dziewczętami lilami naszego Bhagawana. 

Pewnego razu Swami, zwracając się do nauczycieli Bal Wikas, wygłosił niezapomniane 

oświadczenie, że dzieci Bal Wikas to piękne pachnące kwiaty w ogrodzie. Mimo że o 

tym tylko wspomniałem, dzieci były uszczęśliwione i wyrażały radość. Zadałem im 

pytanie: „Jeśli dzieci Bal Wikas to piękne pachnące kwiaty, to kim są guru”? Dzieci 

spojrzały na siebie i wreszcie jeden chłopiec wstał i podał odpowiedź, która okazała się 

                                                           
1
 Khalil Gibran – „Prorok”; według tłumaczenia Wandy Dynowskiej, Cedr i Orzeł, 1954. (przyp. IS)  
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prowokująca. Powiedział: „Guru Bal Wikas są ogrodnikami”. 

Cóż za piękna myśl - Bal Wikas guru to ogrodnik! Przed oczami pojawił mi się obraz 

ogrodnika, który pielęgnował rośliny w swoim ogrodzie, aby uzyskać piękne pachnące 

kwiaty. Guru Bal Wikas pomaga dzieciom zakwitnąć. Przed oczami stanęła mi stara, 

dobra przeszłość - my jako dzieci, prawdziwie niewinne, gdy dorastaliśmy i byliśmy 

prowadzeni, zachęcani, korygowani i wspierani. Mieliśmy złotą okazję, aby rosnąć w 

Ogrodzie Sai, pielęgnowani i podlewani we właściwy sposób. 

Rozpoczęcie światowego Akhanda Bhadżanu 

Chciałbym podzielić się kilkoma zdarzeniami, które pomogły nam się ukształtować. 

To było w latach 1946-1947. Nasza grupa 15-20-osobowa, składająca się z kilku ciotek i 

ich dzieci, w wieku od 5 do 9 lat, bawiła się na podwórku. Stary Mandir powstał w 

grudniu 1945 roku. W pobliżu leżało wiele drewnianych elementów. My, dziewczyny, 

wpadłyśmy na pomysł grania w zwykłą „illata” (grę domową), w którą zazwyczaj 

grają dziewczęta. Nasze domy w Bangalore (Bengaluru) były małe, ale chciałyśmy 

zbudować wielki dom, taki jak dom Smt. Sakammy, właścicielki Sakamma Coffee 

Works, starszej już wielbicielki Swamiego. Swami przebywał w jej domu zawsze, gdy 

przyjeżdżał do Bengaluru. Podczas budowy było jasne, że potrzebny będzie oddzielny 

pokój dla Swamiego i przestronna sala bhadżanowa, oprócz zwykłej kuchni, sypialni 

itp. Jedna dziewczyna z naszej grupy pobiegła do matki i dostała dwie fotografie 

Swamiego, wycięte ze starych zaproszeń na festiwal. Jedną położyłyśmy w pokoju, a 

drugą, w pozycji pionowej - w sali bhadżanowej.  

Byłyśmy całkowicie pochłonięte naszą grą. Nagle usłyszeliśmy z tyłu głos 

Swamiego: „Co robicie, dzieci?”. Byłyśmy zaskoczone. Więc wstałyśmy, nieśmiało się 

uśmiechając. Jedna z nas powiedziała mu: „Gramy w illata”. Zapytał: „Czyj dom 

zbudowałyście”?. Odpowiedziałyśmy: „Dom Sakammy”. Spojrzał na dom i powiedział 

do Kriszny: „Popatrz, Kriszno, te dzieci myślą o Swamim nawet podczas zabawy”. 

Kriszna był wielbicielem z Madrasu (Czennaj). 

Przyjaciele, radość, jaką czułyśmy, zachęta, jaką otrzymałyśmy tego dnia, sprawiła, 

że jesteśmy szczęśliwe nawet dzisiaj. Dorośli byli uzdolnieni muzycznie, wydawali się 

zawsze głodni nauk i śpiewali pieśni do wszystkich bóstw w wielu językach. Codzienne 

sesje bhadżanowe, zarówno rano, jak i wieczorem w Parthi, były dla nich tak wielką 

radością, że w 1945 roku około sześciu kobiet (moja matka i pięć ciotek) zaplanowało 

cotygodniowe bhadźany w czwartki. Sześć rodzin – mężowie, żony i dzieci - 

uczestniczyło i bardzo lubiło sesje bhadźanowe.  

Czas płynął, a sześć rodzin odkryło, że cotygodniowy program bhadźanów trwa już 

przez cały rok. Chcieli świętować sukces programu bhadźanów. Tak więc zaplanowali 

ciągły 24-godzinny bhadźan, rozpoczynający się w czwartek rano i kończący w piątek 

rano. Nie były to zamożne rodziny, więc wybrali jeden z ich domów, na tyle duży, by 

prowadzić śpiewy. Nie pomyśleli o zaproszeniu Swamiego na bhadźany. Przyjeżdżali 

do Parthi tylko po to, aby szukać Jego błogosławieństw.  
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Ale Swami chciał uczestniczyć w bhadżanach. Nie chcę wchodzić w szczegóły. 

Swami przybył w środę wieczorem i pozostał do soboty. Program był wielkim 

sukcesem i nazwano go Akhanda Bhadźan. Naprawdę, cieszę się, gdy mogę 

powiedzieć, że Akhanda Bhadźan trwał przez 25 długich lat, a Swami był z nami 

osobiście. Po 25 latach Swami ogłosił podczas swojego dyskursu: „Akhanda Bhadźan, 

który prowadzono przez 25 długich lat dla loka kaljanam (pomyślności świata), będzie 

odtąd nazywany Światowym Akhanda Bhadżanem, aby świętował go cały świat”. 

Nauka bhadźanów 

Każdego roku Akhanda Bhajan był dla nas wspaniałą okazją. Samanthaka Mani 

Bhashyam komponowała piękne namawali i bardzo nam się podobało uczenie się ich i 

śpiewanie. Kiedyś poprosiłam ją o skomponowanie bhadźanu na temat wibhuti, co 

uczyniła. Kiedy ofiarowaliśmy ten bhadżan Swamiemu, Swami bardzo go polubił i 

pozwolił go zaśpiewać na końcu sesji bhadżanowej. Stał się on Mantrą Wibhuti. 

Te coroczne Akhanda Bhadźany pomogły nam nauczyć się wielu istotnych rzeczy ze 

ścieżki bhakti. Swami błogosławił całą grupę. Każdego roku po zakończeniu programu 

dawał nam szansę ofiarowania mu pada pudży (uczczenia Jego lotosowych stóp). 

Podczas programu pada pudży w roku 1948 lub 1949 Swami wypowiedział bardzo 

głęboki komentarz. My, młodzież, przystępujemy do cotygodniowych bhadźanów i 

bierzemy udział w przygotowaniach do programów bardzo chętnie i szczerze, ale przez 

cały rok nie odbywamy regularnych codziennych modlitw w naszych domach. Swami 

powiedział: „Dzieci są bardzo dobre, pomocne i wyrozumiałe. Chociaż nigdy nie 

odmawiają codziennej modlitwy, aktywnie uczestniczą w corocznym Akhanda 

Bhadźanie”. 

To zadziałało jak dzwonek ostrzegawczy. Przypomnieliśmy sobie cytat swamiego 

Wiwekanandy: „Powstańcie, przebudźcie się, nie ustawajcie, dopóki cel nie zostanie 

osiągnięty”. Od następnego dnia wszyscy zaczęliśmy intonować nasze modlitwy. 

Rodzice byli bardzo szczęśliwi. Dziś, kiedy codziennie widzimy nasze dzieci, które 

codziennie odmawiają poranne modlitwy, dziękujemy Swamiemu, naszemu guru, że 

tak dobrze nas prowadzi. 

Moja matka Sundaramma i jej siostra Sharadamma zostały wezwane przez 

Swamiego jako Patala Ammayilu (śpiewające siostry). Śpiewały pieśni w językach 

telugu i kannada. Skomponowały piękne piosenki o Swamim i śpiewały dla niego. 

Uwielbiał ich śpiew. Kiedyś Swami wziął ich śpiewnik i przejrzał strona po stronie. 

Ostatnia była 95 piosenka. Wziął pióro i napisał 5 kolejnych własnych piosenek, aby 

było ich 100. Taka jest więź między boskością a wielbicielem! 

 

Kiedy my, trzy siostry, przeglądałyśmy śpiewnik, poczułyśmy, że same chcemy 

ułożyć piosenki. Po długich przemyśleniach w końcu udało nam się zebrać kilka myśli i 

piosenka była gotowa. Ale melodia? Znalazłyśmy piękną melodię z audycji dla dzieci w 

radiu. Nie było wtedy programów telewizyjnych. 
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Czułyśmy się bardzo szczęśliwe, że wszystko dobrze się ułożyło. Po ćwiczeniach 

poszłyśmy do naszej matki i zaprezentowałyśmy piosenkę. Spodobała się jej, więc 

doceniła nasze wysiłki. Byłyśmy bardzo szczęśliwe. Wkrótce zaczęły się letnie wakacje 

i jak zwykle wszyscy udaliśmy się do Parthi. Po prawie dwutygodniowym pobycie 

chciałyśmy wracać. Jak zwykle, Swami pozwolił nam pewnego dnia zaoferować mu 

pada pudżę. My, cztery siostry i brat, moja matka i ciotka myliśmy stopy Swamiego, 

cały czas śpiewając piosenki. Moja najmłodsza siostra przypadkowo powiedziała 

Swamiemu, że trzy siostry skomponowały piosenkę. Nagle Swami poprosił matkę i 

ciotkę, aby umilkły i poprosił, abyśmy zaśpiewały piosenkę. Byłyśmy zaszokowane. 

Powiedziałam Swamiemu, że to dziecięca piosenka, ale nie ustąpił. Musiałyśmy 

zaśpiewać. Dzięki Bogu, byłyśmy w stanie śpiewać. Swami powiedział: „Bardzo 

dobrze. Piosenka jest bardzo piękna. Jestem bardzo szczęśliwy”. 

Odetchnęłyśmy z ulgą. Po zakończeniu pada pudży wszyscy musieliśmy pójść na 

bhadźany do sali bhadżanowej. Swami przyszedł i usiadł na swym krześle. Panowie i 

panie śpiewali bhadżany. Nagle Swami poprosił, aby przestali i powiedział: „Te dzieci 

przyszły na święta. Ułożyły piosenkę. Chodźcie dzieci, zaśpiewajcie piosenkę”. 

Byłyśmy oszołomione. Musiałyśmy śpiewać. Dzięki Bogu, pamiętałyśmy słowa i 

zaśpiewałyśmy. Swami ponownie powiedział: „Jestem bardzo szczęśliwy. Piosenka i 

śpiewanie są bardzo dobre. Jestem szczęśliwy”. Przyjaciele, to była najbardziej 

nieoczekiwana rzecz, jaką mogłyśmy sobie wyobrazić. Taki jest Sai Guru. Zawsze 

kochający, zawsze troskliwy. 

Wszechobecność Swamiego 

Cóż, uczyłam się i śniłam piękny sen. Mój ojciec był gotowy, by wesprzeć mnie i 

pomóc w nauce. Byłam przekonana, że zdam. Ale stało się inaczej. Zostałam po prostu 

zmiażdżona. Bardzo się rozgniewałam. Nie miałam odwagi, by wyrazić swój gniew 

przed rodzicami i rodzeństwem. Zamknęłam się w pokoju i skupiłam cały mój gniew 

na Swamim. Moim argumentem było to, że on jest odpowiedzialny za wszystko, jak 

mógł więc odrzucić moją prośbę i zawieść mnie? Pomaga tylko wybranym osobom - 

tak czułam. 

Swami był w Parthi. Wciąż oskarżałam go w swoim pokoju. Po jakimś czasie się 

załamałam. Nikt o tym nie wiedział. W ciągu tygodnia dostałam wiadomość, że mam 

miejsce w Central College. Przybyłam do Bangaluru i zamieszkałam w domu mojego 

wuja. Rodzice wzięli trochę wolnego, aby przenieść się z Majsore (Majsuru) do 

Bengaluru.  

Niedługo potem usłyszeliśmy, że Swami przybył do Bengaluru i przebywał w domu 

Śri Vasana. Poszłam z dwiema ciotkami na jego darszan. Powoli podszedł do nas i 

wpatrywał się we mnie. Zastanawiałam się, co mogło się stać. Po prostu uświadomił 

mi, że jest wszechobecny i nie możemy od Niego się odsunąć, nawet na poziomie 

myśli. Sprawił, że uświadomiłam sobie Jego wszechobecność w całym życiu. Potem 

powiedział mi bardzo serdecznie, żebym nie wpadała w gniew i nie folgowała w 

gniewie językowi, bo mogę żałować tego do końca życia. Uświadomiłam sobie swój 
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błąd i to, że nie można niczego przed nim ukryć. Był w Parthi, gdy byłam w Bengaluru 

zamknięta w moim pokoju. Po prostu wypowiedziałam słowa w gniewie, sądząc, że 

nikt nie będzie o tym wiedział, ale on uświadomił mi, że jest Sarwantarjamim 

(wewnętrznym mieszkańcem wszystkich). Co za lekcja!  

Pewnego razu, kiedy byliśmy w Mysuru, moja matka udała się do Parthi na święto 

Wajkuntha Ekadasi. Ojciec musiał wyjść, tylko my, trzy siostry, byłyśmy w domu. 

Kiedy moja matka powiedziała Swamiemu, że tylko trzy dziewczyny są w domu, 

zapytał ją: „Dlaczego? Są trzy córki i każda z nich jest ze Swamim. Tak więc razem jest 

was sześć. Nic nie może im przeszkodzić ani zaszkodzić”. To zapewnienie, które jest 

cytowane bardzo często - intane, kantane, ventane, jantane - untini, unnanu, untanu 

(Zawsze jestem z tobą, w tobie, wokół ciebie) jest przesłaniem dla wszystkich. Taki jest 

nasz Swami! 

- Autorka jest wnuczką Sri Ravel Seshagiri Rao, która miała szczęście służyć boskim lotosowym 

stopom w Puttaparthi w latach 1944-45, aż do 1963 roku. Przyszła do owczarni Sai w wieku pięciu lat 

(w grudniu 1943) i dorastała pod boskim parasolem. Z zawodu nauczycielka, została guru Bal Wikas. 

Była koordynatorem (skrzydło edukacyjne) SSSSO w Karnatace i pełniła taką funkcję  

przez dwanaście lat. 

 

 

 

 

Badanie psychologiczne wpływu edukacji Bal Wikas na 
rozwój charakteru dzieci w Indiach 

Streszczenie 

Faranak Baria Khandadia 

 

Edukacja Bal Wikas koncentruje się wokół wdrażania w życie określonych wartości, 

do czego prowadzi rozwój charakteru. Rokeach zbadał 26 374 dzieci z 14 stanów 

indyjskich reprezentujących północne, południowe, wschodnie i zachodnie regiony 

kraju. Spośród 14 stanów indyjskich w siedmiu badano społeczność miejską, a w 

pozostałych - wiejską. 

Badaniem objęto 6 537 chłopców uczestniczących w zajęciach Bal Wikas w wieku od 

10 do 16 lat, 7 031 dziewcząt w wieku od 10 do 16 lat, 2 971 nauczycieli BaI Wikas z 

5-letnim doświadczeniem w nauczaniu, 2 193 absolwentów Bal Wikas, którzy ukończyli 

program w ciągu ostatnich pięciu lat i 7 639 rodziców, których dzieci uczestniczą w 
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programie Bal Wikas. 

Respondenci musieli uszeregować wartości na Skali Wartości Rokeach’a według 

znaczenia w ich codziennym życiu. Skala zawierała dziewięć wartości odnoszących się 

do Bal Wikas i dziewięć innych wartości społecznych, a także tyle samo wartości 

praktycznych. Założono, że jeśli wystąpi pozytywny wpływ edukacji Bal Wikas, 

respondenci ocenią wartości związane z Bal Wikas jako ważniejsze niż inne wartości 

społeczne. Założono również, że skoro społeczność wiejska i miejska została poddana 

tej samej edukacji Bal Wikas, nie będzie różnic w uporządkowaniu przez nich wartości 

według ich znaczenia.  

Będąc zintegrowanym programem edukacyjnym, Bal Wikas podkreśla wspólną 

odpowiedzialność nauczycieli i rodziców za rozwój charakteru dziecka. Dlatego też 

przyjęto, że rodzice będą również wykazywać wyższą preferencję dla wartości 

związanych z Bal Wikas. 

Absolwenci Bal Wikas, którzy ukończyli dziewięcioletni program, stanowili istotną 

grupę badawczą. To była grupa, która praktykowała wartości Bal Wikas w swojej 

pracy, w rodzinie i otoczeniu społecznym. Założono, że grupa ta wykazuje bardzo silne 

przywiązanie do wartości związanych z Bal Wikas.  

Analiza statystyczna danych wskazuje, że wszystkie pięć grup, chłopcy Bal Wikas, 

dziewczęta Bal Wikas, guru Bal Wikas, wychowankowie Bal Wikas i rodzice Bal 

Wikas, uznali wartości Bal Wikas za mające większe znaczenie w ich życiu niż pozostałe 

wartości społeczne. Istniały wśród grup indywidualne preferencje dotyczące znaczenia 

wartości związanych z Bal Wikas. 

Wszystkie grupy wykazały wyższą preferencję dla wartości związanych z Bal Wikas, 

zarówno podstawowych, jak i praktycznych. Wartości podstawowe są postrzegane 

głównie jako pojęcia abstrakcyjne i nieco trudne do praktykowania, na przykład 

równość, wolność, zbawienie, wewnętrzna harmonia. Wartości praktyczne związane z 

Bal Wikas, takie jak pomaganie, miłość, przebaczanie, były łatwiejsze do 

praktykowania w codziennym życiu. 

Absolwenci Bal Wikas wykazali nieco większe podobieństwo w rankingu wartości 

związanych z Bal Wikas z nauczycielami Bal Wikas - w porównaniu do obecnych 

uczaniów Bal Wikas. Może to wskazywać na pozytywny wpływ ukończenia 9-letniego 

programu Bal Wikas, który doprowadził do wzrostu percepcji i praktykowania w życiu 

wartości nauczanych w programie. 

Dużą zgodność oceny wartości związanych z Bal Wikas zaobserwowano wśród 

rodziców i nauczycieli Bal Wikas. To pokazuje pozytywny wpływ programu Bal Wikas 

stwarzającego nie tylko środowisko w klasach, ale także środowisko domowe 

sprzyjające poznawaniu i ćwiczeniu wartości. 

Jednym z jaskrawych rezultatów było porównanie wiejskich i miejskich dziewcząt 

Bal Wikas z innymi grupami. Wiejskie dziewczęta Bal Wikas wskazały, że wartości 

miłości i przebaczania były dla nich najmniej ważne, podczas gdy inne grupy uznały je 



Sanathana Sarathi   Listopad  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai     65 

 

za ważniejsze. Wiejskie dziewczyny z Bal Wikas wybrały osobiste wartości odwagi i 

odpowiedzialności jako ważne w porównaniu z wartościami interpersonalnymi - 

miłością i przebaczaniem. Prawdopodobnie wynika to z negatywnego, społecznego 

podejścia do kobiet na obszarach wiejskich, gdzie kobiety są pozbawione 

wykształcenia i wykonują nieskomplikowane prace. Nierówność może prowadzić do 

tłumionego gniewu w młodości z powodu negacji szans, a tym samym niedoceniania 

miłości i przebaczania. W tym obszarze badanie wskazuje na potrzebę zmiany strategii 

nauczania, aby doprowadzić dziewczęta wiejskie do równości z innymi grupami Bal 

Wikas poprzez wzmocnienie ich wiary w siebie i pewności siebie. 

Jedną z innych różnic między grupami statystycznie istotnymi było wybranie 

wartości związanych z Bal Wikas wśród pięciu grup. Miejscy guru byli jedyną grupą, 

która uznała intrapersonalne wartości Bal Wikas - wewnętrzną harmonię, zbawienie, 

pokój i mądrość za ważniejsze w swoim życiu. Pozostałe grupy wybrały 

prawdomówność, prawdziwą przyjaźń, równość i inne wartości Bal Wikas jako mające 

dla nich większe znaczenie. 

Mimo że istnieją statystycznie nieistotne różnice w preferencjach związanych z 

wartościami Bal Wikas, wszyscy respondenci wybrali wartości Bal Wikas jako 

ważniejsze dla ich życia niż inne wartości społeczne, takie jak wygodne życie, 

ekscytujące życie, bycie ambitnym, poszukiwanie przyjemności i inne. 

Podsumowując, badanie to wskazuje, że edukacja Bal Wikas ma bardzo pozytywny 

wpływ na rozwój charakteru u dzieci. 

- Autorka, z zawodu psycholog kliniczny, przebywa obecnie w USA i jest koordynatorem programu 

National Online SSE (Bal Wikas). Dorastała w społeczności Sai w Bombaju, gdzie od początku 

programu była guru Bal Wikas i trenerem EHV. 
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Edukacja w Wartościch Ludzkich Sathya Sai 
za granicą 

 
Pal Dhall 

 

Każdy system edukacji, który nie pomaga w rozróżnianiu między dobrem a złem, nie 

wywołuje strachu przed grzechem i miłości do Boga, który nie wpaja norm pokory i 

szacunku, nie poszerza twojego zachwytu i entuzjazmu dla intensywnego oddania i 

służenia rodzicom i nie inspiruje cię do poświęcenia swoich umiejętności i środków dla 

rozwoju twojej rodziny, wioski, społeczności, kraju, języka ojczystego i narodu; 

powinien być odrzucony. 

- Bhagawan Baba, 2 sierpnia 1987 r 

Obecny system edukacji jest bardzo wadliwy już w samej koncepcji uczenia się, 

nauczania i zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci. Został opracowany dwieście lat 

temu, by służyć szybkiej industrializacji społeczeństwa, które wymagało podziału na 

klasę menedżerską oraz pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych. 

Zachęcał do nierówności, konkurencji i agresji. Ten system edukacji spowodował 

globalne konsekwencje, takie jak podział na kraje bogate i biedne, kraje pierwszego 

świata i kraje trzeciego świata. Wojny, terroryzm, przemoc, nietolerancja, lęk, napięcia 

rodzinne, przestępczość i samobójstwa, a także masowa eksploatacja zasobów 

naturalnych, wszystko to ma swoje korzenie w sposobach i zasadach, według których 

dzieci i młodzież wychowuje się i w których wzrasta. 

W chwili obecnej zdecydowana większość dzieci nie może zrealizować swojego 

optymalnego potencjału. Jest to spowodowane trzema czynnikami:  niedoskonałym 

systemem edukacji, który nie jest nastawiony na rozwój człowieczeństwa, niską 

dynamiką rodziny, która nie skupia się na integracyjnych potrzebach rozwojowych 

dzieci i wszechprzenikającą toksyczną kulturą materializmu, zmysłowości, przemoc, 

ubóstwo i stres. Bhagawan Śri Sathya Sai Baba stworzył podstawy nowego modelu 
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edukacji – edukację w wartościach ludzkich Sathya Sai 2  (EWL), modelu, który 

zapewnia niezwykłe strategie radzenia sobie ze wszystkimi trzema podstawowymi 

czynnikami, które działają jak przeszkody w sercach i umysłach dzieci i młodzieży oraz 

umieszcza uczniów i studentów na pozytywnej trajektorii holistycznego rozwoju. 

EWL a holistyczny rozwój osobowości 

Opowiadając się za holistycznym rozwojem dzieci i młodzieży, Bhagawan Śri Sathya 

Sai Baba udzielił szczegółowych wskazówek, w jaki sposób metodologia edukacji 

powinna zajmować się dwoma równie ważnymi i istotnymi celami - akademicką 

perfekcją i rozwojem charakteru. Założył wzorowe szkoły i instytucje edukacyjne, aby 

pokazać, jak można zrealizować pełny potencjał ludzki. W takim systemie edukacji 

zarówno umysł, jak i serce są przygotowywane w równym stopniu, a wartości ludzkie 

są płynnie zintegrowane z programem nauczania. Wzorując się na Jego instytucjach, w 

wielu krajach powstały szkoły i instytuty Sathya Sai. 

Szkoły Sathya Sai 

Obecnie istnieją 42 szkoły Sathya Sai poza granicami Indii. Realizuje się w nich 

programy rządowe, a ponadto jest miejsce na ludzkich wartości pokoju, miłości, 

prawdy, właściwego postępowania i braku przemocy według lokalnej kultury. Wiele z 

tych szkół powstało w latach 90. i powstają nadal. Szkoły te znajdują się często w 

najbardziej wymagających częściach kraju, gdzie ryzyko niepowodzenia edukacyjnego 

jest wysokie. W krótkim czasie od powstania wiele szkół zostało uznanych za najlepsze 

w swoich krajach. W Tajlandii szkoła Sathya Sai jest uznawana za jedną z najlepszych 

w kraju; a wielu ministrów edukacji w Azji południowo-wschodniej naśladuje ten 

system w swoich krajach. Szkoła Sathya Sai w Kanadzie została uznana przez instytut 

Frazera za jedną z 18 najlepszych spośród 2800 szkół w Ontario. W Brazylii uznając 

ogromną rolę szkoły Sathya Sai dla podniesienia poziomu lokalnej społeczności, prof. 

Dalton Amorim został nagrodzony obywatelstwem Miasta Ribeiro Preto. 

Instytuty Edukacji Sathya Sai (ISSE) 

Istnieje za granicą 31 takich instytutów, które zostały utworzone w celu szkolenia 

nauczycieli w EWL dostosowanego do miejscowych standardów w zakresie nauczania 

wartości ludzkich w szkołach Sathya Sai, a także do prowadzenia badań na temat EWL 

i do tworzenia profesjonalnych kontaktów (lub partnerstw) z rządowymi i prywatnymi 

szkołami. Większość z tych instytutów nawiązała kontakty z lokalnymi władzami i 

prywatnymi szkołami, uniwersytetami i szkołami wyższymi. Na przykład instytuty  

w Meksyku, na Filipinach, w Tajlandii, Indonezji, Peru, Ekwadorze, Hongkongu i 
                                                           
2
 Sathya Sai Education in Human Values (SSEHV). Organizacja Sathya Sai w Pojsce przyjęła obecnie nazwę Edukacja 

w Wartościach Ludzkich Sathya Sai (EWL). (przyp. IS) 
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Europie mają dobre kontakty z uniwersytetami. W przypadku niektórych ISSE 

szkolenia są akredytowane na uczelniach.  

W większości instytutów ISSE główny nacisk kładzie się na nawiązywanie 

partnerstwa ze szkołami państwowymi i prywatnymi w celu wprowadzenia EWL do 

głównego nurtu edukacji poprzez szkolenia dla nauczycieli. Niektóre ISSE zapewniają 

krótkie kursy, inne prowadzą kursy dyplomowe. Nauczyciele, którzy uczęszczają na 

takie kursy, informują o niezwykłej transformacji u siebie, u dzieci, w kulturze szkół, a 

także w ich społecznościach.  

Szkolenie odbywa się często dla kilku szkół jednocześnie, ale w niektórych krajach 

ISSE podjęły się ogromnego zadania szkolenia setek nauczycieli, np. w Tajlandii, 

Indonezji, Fidżi, Brazylii, Peru i Meksyku. W wielu krajach ministrowie edukacji 

aktywnie interesują się EWL. Na przykład rządy Indonezji i Salwadoru poprosiły o 

przeszkolenie tysięcy nauczycieli. Na Fidżi wszystkie szkoły państwowe prosiły o 

przeszkolenie swoich nauczycieli pod kątem edukacji w wartościach ludzkich. W 

Kazachstanie, na Mauritiusie, w Nepalu i Omanie ministerstwa edukacji aktywnie 

interesują się EWL. W Kolumbii EWL wprowadza się w najlepszej, niezwykle dobrze 

wyposażonej prywatnej szkole w Bogocie. Należy zauważyć, że EWL odnosi sukcesy 

we wszystkich kulturach, a nawet w krajach z religiami państwowymi, np. w 

Kazachstanie i Indonezji (kraje islamskie); Salwadorze, Brazylii i na Filipinach (kraje 

chrześcijańskie) oraz w Tajlandii i Nepalu (kraje buddyjskie). 

W niektórych krajach ISSE współpracują z agencjami pozarządowymi. Tajlandia, 

Nepal i Zambia współpracują z UN-Habitat we wprowadzaniu EWL w zakresie 

edukacji sanitarnej oraz dotyczącej wody i higieny w miastach Afryki i Azji. ISSE w 

Nepalu współpracuje z rządem i UNESCO w projekcie budowy ekologicznej 

infrastruktury wodnej do zbierania wody deszczowej i oczyszczania ścieków. Program 

EWL jest w wielu krajach stosowany również poza nauczaniem. Na przykład w 

Salwadorze szkolenie skierowano do kierownictwa Ministerstwa Robót Publicznych, a 

w Indonezji - do policji. 

W uznaniu roli odgrywanej przez program EWL w podnoszeniu poziomu lokalnych 

społeczności i reformowaniu rodzimego systemu edukacji, wiele krajów przyznało 

prestiżowe wyróżnienia niektórym członkom Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai. Na przykład gmina Guayaquil w Ekwadorze nadała tytuł Honorowego Gościa 

Miasta dr. Tehseenowi Dhallowi i dr. Pal Dhallowi. W Wielkiej Brytanii Dipak Fakeh 

został uhonorowany przez Królową za wpływ nauczania wartości na dzieci w szkole. 

Pedagogika i techniki EWL  

Globalna kultura materialistyczna i technologiczna, z łatwo dostępną rozrywką w 
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telewizji i na urządzeniach mobilnych, odizolowała dzieci i młodzież wprowadzając je 

do powierzchownego wirtualnego świata. Sytuację pogarszają rodzice pracujący z dala 

od domu. Przemoc i zmysłowość w rozrywce, grach komputerowych i wiadomościach 

zdeprecjonowały ich język i wartości, uczyniły je niewrażliwymi na ból i cierpienie 

innych, a jednocześnie bardziej lękliwymi i biernymi. Wiele dzieci ma słabą 

koncentrację, ze względu na zaburzenia poznawcze wywołane zbyt długim czasem 

spędzonym przed monitorem. Konsekwencją są słabo rozwinięte umiejętności 

społeczne i emocjonalne, a także niska umiejętność komunikacji i rozwiązywania 

problemów. Socjologowie nazywają to zjawisko „dekonstrukcją dzieciństwa”. 

Techniki EWL wyraźnie przeciwdziałają wszystkim tym niepożądanym zjawiskom. 

Ciche siedzenie poprawia koncentrację dzieci, co przynosi lepsze wyniki w nauce. 

Spokojna wewnętrzna uwaga umożliwia lepsze radzenie sobie z myślami i uczuciami. 

Prowadzi to do lepszego rozróżniania i umiejętności rozwiązywania problemów. To 

wewnętrzne skupienie wzmacnia poczucie własnej wartości i pewność siebie. 

Bezpośrednie i pośrednie skupianie się na wartościach ludzkich prowadzi do 

ustanowienia języka wartości, dzięki któremu dzieci pojmują znaczenie wartości i ich 

dynamikę w codziennym życiu. Zajęcia grupowe i opowiadanie historii, po których 

następuje refleksyjna dyskusja, dają im większą zdolność do wyrażania siebie, pewność 

siebie i umiejętność rozwiązywania problemów. Wzmacnia moralność i wpaja im 

pozytywne idee. 

Wpływ EWL na dzieci 

Biorąc pod uwagę niezwykłą pedagogikę EWL nie zaskakuje fakt, że dzieci ze szkół 

Sathya Sai i partnerskich są inne. Są zdyscyplinowane, delikatne, miłe, przyjazne i 

mają lepsze umiejętności społeczne. Rodzice zauważają, że ich dzieci mają więcej 

szacunku, przyjmują większą odpowiedzialność, kładą się spać i wstają wcześniej, nie 

oglądają za dużo telewizji, są bardziej uważne i skupione, bardziej zainteresowane 

swoimi studiami i pracowite. Komentują również to, że ich dzieci zdały sobie sprawę z 

marnotrawstwa i są świadome potrzeby recyklingu zabawek, ubrań, papieru i wody. 

Okazują szacunek dla jedzenia. 

Odwiedzający szkoły Sathya Sai i partnerskie konsekwentnie zwracają uwagę na 

spokój i harmonię w klasach. W obu szkołach - Sathya Sai i partnerskich nauczyciele są 

mniej zestresowani, bardziej troskliwi i są dla dzieci wzorem do naśladowania. Nic 

dziwnego, że wielu rodziców przenosi się z innych regionów, aby zamieszkać blisko 

szkół Sathya Sai i partnerskich i zapisać tam swoje dzieci. Istnieje wiele wspaniałych i 

poruszających historii dotyczących poprawy edukacji i dyscypliny, zaprzestania 

przemocy i znęcania się, poprawy umiejętności społeczno-emocjonalnych i osiągnięć 

akademickich. 
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Edukacja lokalna jest wyzwaniem dla wielu rządów ze względu na niski poziom 

osiągnięć, wysoki wskaźnik przerywania nauki i niepowodzenia edukacyjne. EWL w 

jednej rdzennej szkole w Australii odwróciło wszystkie niekorzystne cechy w ciągu 

dwóch lat. Poziom nauczania wyrównał się w stosunku do innych porównywalnych 

szkół. Departament Edukacji umieścił w szkole jednostkę badawczą. Szef tej szkoły 

otrzymał specjalną nagrodę „Człowiek roku stanu Queensland”, a obecnie jest 

dyrektorem Instytutu Przywództwa Edukacji Rdzennej. Nauczyciel-koordynator EWL 

otrzymał nagrodę „Nauczyciel roku”. Ta szkoła jest obecnie uważana za wzór edukacji 

Aborygenów. W związku z tym EWL został przez rząd zaprezentowany jako jedna z 12 

wartościowych metod edukacji na forum edukacyjnym prowadzonym przez ministra 

edukacji narodowej.  

W Tajlandii, Laosie, Kenii, Nigerii, Malezji i kilku krajach Ameryki Łacińskiej 

programy EWL były z powodzeniem wykorzystywane do resocjalizacji nastolatków 

zidentyfikowanych jako „zagrożonych” niepowodzeniami edukacyjnymi. EWL jest 

również wykorzystywany w rehabilitacji młodzieży z uzależnieniami od narkotyków i 

przestępczości. 

Wpływ EWL na rodziców 

Wiele instytutów ISSE na całym świecie wdrożyło w szkołach Sathya Sai program 

EWL dla rodziców. Miało to przemożny wpływ na edukacyjne i społeczne osiągnięcia 

dziecka dzizeki poprawie relacji w rodzinie, pozytywnej energii w domu i spokojnej 

atmosferze sprzyjającej koncentracji i uczeniu się. Widząc charakter dzieci ze szkoły 

Sathya Sai w Bogocie, rodzice z prywatnej szkoły Gymnasium Moderno, poprosili 

niedawno ISSE w Kolumbii o rozpoczęcie programu rodzicielskiego w swojej szkole! 

Instytut ISSE w Kanadzie wdrożył EWL w społeczności dla rodziców ze wspaniałymi 

rezultatami. Niektórzy profesjonalni terapeuci rodzinni używają teraz tego samego 

programu do poprawy dynamiki i funkcjonowania rodziny! 

Przyszłe perspektywy w SSEHV 

W odniesieniu do czasu, jaki zwykle zajmuje stworzenie instytucji edukacyjnych, 

szkoły i instytuty Sathya Sai oraz szkoły partnerskie powstały w relatywnie krótszym 

czasie. Pomimo swojej krótkiej historii już teraz mają pozytywny wpływ na swoje 

społeczności, rządy i systemy edukacyjne. Wydaje się, że ich wpływ będzie się 

zwiększał, a EWL rozprzestrzeni się na coraz więcej krajów. 

Dzięki naukom Bhagawana nasze rozumienie celu edukacji przesunęło się z zaledwie 

przygotowania młodych umysłów do pracy i zarabiania na życie w stronę 

holistycznego rozwoju człowieka. Czy nie jest to zaszczyt być częścią procesu, który 

przekształca ludzkość i zapowiada nową erę, w której wartości ludzkie przenikają do 
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coraz większej liczby instytucji, zgodnie z wizją Bhagawana dla ludzkości? Wydaje się, 

że w wielu krajach EWL zasiewa ziarna nowej globalnej cywilizacji pokoju i 

dobrobytu, opartej nie na ekonomii, handlu, władzy i polityce, ale na optymalnym 

ludzkim rozwoju poprzez ludzkie wartości! 

 Autor jest współprzewodniczącym Komisji Edukacji Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEDDUUKKAACCJJAA  WW  WWAARRTTOOŚŚCCIIAACCHH  LLUUDDZZKKIICCHH  SSAATTHHYYAA  SSAAII    

((EEWWLL))  WW  EEUURROOPPIIEE  

Marianne Meyer 

Słowo edukacja pochodzi od łacińskiego słowa „educare”, które znaczy 

„wydobywać”. Educare ma dwa aspekty: światowy i duchowy. Światowa edukacja 

ujawnia wiedzę dotyczącą świata fizycznego. Duchowa edukacja wydobywa z 

człowieka wrodzoną boskość. Zarówno światowa edukacja, jak i duchowa edukacja są 

niezbędne, bo bez nich ludzkie życie nie ma żadnej wartości. 

- Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

Wniesienie do społeczeństwa uniwersalnych ludzkich wartości, danych przez 

Bhagawana Babę, jest jednym z najszlachetniejszych zadań, jakie można podjąć. Mając 

 

WWaarrttoo??ccii  lluuddzzkkiicchh  nniiee  mmoo??nnaa  pprraakkttyykkoowwaa??  ssttuuddiiuujj??cc  

kkssii????kkii  lluubb  ss??uucchhaajj??cc  wwyykk??aaddóóww..  MMuusszz??   bbyy??  

kkuullttyywwoowwaannee  pprrzzeezz  iinnddyywwiidduuaallnnyy  wwyyssii??eekk..  

BBaabbaa  
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to na uwadze, dwa instytuty w Europie - Instytut Edukacji Sathya Sai w zakresie 

wartości ludzkich (ISSE SE) i Europejski Instytut Edukacji Sathya Sai (Instytut ESSE) 

podjęły się zadania wdrożenia EWL zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

ISSE SE obsługuje kraje Europy Południowej, a ESSE z dwoma kampusami 

obsługuje Europę Północną i kraje rosyjskojęzyczne. ESSE po łacinie znaczy „być”, co 

pięknie opisuje wewnętrzne znaczenie programu EWL. 

Nauczyciel ma kluczową rolę do odegrania 

„Edukacja ma dwa ważne zadania. Jednym z nich jest przedstawienie faktów 

związanych z dowolnym przedmiotem. Drugie związane jest z osobowością jednostki. 

Pierwsze dotyczy materii. Drugie to boska energia. Edukacja to połączenie tych dwóch, 

połączenie wiedzy doczesnej i duchowej. Edukacja nie może być po to, żeby zapychać 

głowę. Musi stopić serce, udoskonalić je i skierować ku Bogu. Człowiek musi zostać 

przemieniony w idealną istotę ludzką z litościwym sercem”. 

- Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

Taki konstruktywny program rozwojowy kładzie szczególny nacisk na nauczycieli i 

ich pomocników. Jedyną drogą inspiracji nauczycieli jest praktykowanie pięciu 

ludzkich wartości oraz bycie prawdziwymi i autentycznymi przykładami dla uczniów. 

Dlatego niezbędne jest szkolenie instruktorów, ponieważ są oni kluczem do sukcesu we 

wszystkich przedsięwzięciach edukacyjnych ISSE i Organizacji Sathya Sai.  

Albert Schweitzer powiedział: „Przykład nie jest główną metodą wpływania na 

innych, jest to jedyna metoda”. Bycie wzorem jest ciągłym procesem samokształcenia i 

samooceny. „Każdego dnia sprawdzaj, co robisz i z jakich powodów; wtedy możesz 

ocenić swoje postępy” (Bhagawan Baba).  

Kiedy wysiłkowi temu towarzyszy głęboka duchowa radość i poczucie spełnienia, 

staje się on transformacją. Dlatego główny nacisk kładzie się na program 

transformacyjny w szkoleniu nauczycieli opartym na programach szkoleniowych ISSE, 

opracowanych przez Komitet ds Edukacji. 

Celem ESSE jest dotarcie do różnego rodzaju instytucji edukacyjnych, nauczycieli i 

wychowawców, a także młodzieży i rodziców chętnych do przeszkolenia. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) również skorzystała z programów 

szkoleniowych ESSE. Ponadto zainteresowane tymi programami były grupy 

specjalistów w sektorze zdrowia i biznesu. Dzieje się tak dlatego, że obecnie wiele osób 

odczuwa potrzebę syntezy wartości moralnych, etycznych i duchowych z jednej strony 

oraz innowacji naukowych i technologicznych z drugiej strony. To otwiera drzwi dla 
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EWL jako programu duchowego w świeckim otoczeniu, harmonizując te dwa aspekty. 

Program Edukacji w Wartościach Luzkich Sathya Sai (EWL) 

Podstawową cechą wyróżniającą programu SSEHV jest jednolita integracja 

świeckich informacji z wartościami duchowymi. To prowadzi do holistycznego i 

szerszego spojrzenia na edukację i życie prowadząc do budowania charakteru. „Celem 

edukacji jest charakter” (Bhagawan Baba). 

Europejski raport Komisji Delorsa „Uczenie się: skarb wewnętrzny” pod patronatem 

UNESCO potwierdza podstawową zasadę: edukacja powinna przyczyniać się do 

pełnego rozwoju każdej osoby. Raport oparty jest na czterech filarach: uczyć się, aby 

wiedzieć, to znaczy, aby zdobyć narzędzia rozumienia, uczyc się, aby działać, aby móc 

oddziaływac na swoje środowisko, uczyć się, aby żyć wspólnie, aby uczestniczyć i 

współpracować i innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej, uczyć się, 

aby być, dążenie, które jest pokrewne trzem poprzednim 3 . Nauka poznawania i 

działania to świecka część edukacji i jest głównie wykorzystywana do zarabiania na 

życie. 

Ponieważ przemoc jest dominującym czynnikiem w dzisiejszym świecie, uczenie się 

wspólnego życia staje się ważnym zagadnieniem. Edukacja musi nie tylko uczyć 

studentów o ludzkiej różnorodności, ale także uczyć tolerancji dla innych ludzi, ich 

kultur i wartości duchowych. Tutaj EWL może bardzo zmienić postać rzeczy.  

Uczyć się, aby być z duchowego punktu widzenia obejmuje proces transformacji, 

który prowadzi do pełnego zrozumienia swojej prawdziwej tożsamości. „Poznaj siebie” 

– wskazówka starożytnego greckiego filozofa Sokratesa to samowiedza, która jest 

podstawą trwałego szczęścia. 

W jaki sposób nauczyciele otrzymują tak głęboki przekaz? 

Informacja zwrotna o programach EWL jest zawsze bardzo pozytywna. Poza 

uzyskaniem głębokiego rozumienia, trenerzy są świadkami pozytywnych zmian w 

postawach i zachowaniu. To wspaniałe chwile inspiracji. Nie ma więc wątpliwości, że 

przesłanie miłości i duchowej transformacji dociera do serc uczestników. Wielu z nich 

mówiło o tym, jak ważne jest spędzanie czasu w pracy razem z podobnie myślącymi 

ludźmi, dążącymi do tego samego celu, za pomocą tych samych środków. 

 

                                                           
3
 Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a 

Delorsa http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf (dostęp 18.02.2018). 
(przyp. IS) 

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf
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EWL to proces transformacji trwający przez całe życie 

Edukacja jest dla życia, nie tylko dla zarabiania pieniędzy. Chodzi o to, by żyć 

pełniejszym, bardziej znaczącym życiem - powiedział Bhagawan.  

EWL jako trwający całe życie proces transformacji to rodzaj procesu uczenia się, 

który pod wieloma względami pasuje do naszego stale zmieniającego się 

społeczeństwa. Z tego powodu znacznie ważniejsze jest, aby sprostać tym zmianom w 

sposób kreatywny i konstruktywny, niż przekazywać wiele wiedzy, informacji i 

umiejętności w oparciu o przeszłość. Mając to na uwadze, staje się oczywiste, że ten 

program jest nie tylko dla dzieci, ale także dla całej ludzkości. 

Dwa Instytuty w Europie rozszerzyły już swoją grupę docelową o dorosłych w 

lokalnej społeczności. Rozpoczęli konferencje i seminaria specjalnie zaprojektowane dla 

menedżerów, pracowników sektora zdrowia, rodziców, młodzieży i innych osób, które 

mogłyby skorzystać z nauki o tym, jak prowadzić dobre, zrównoważone i oparte na 

wartościach życie. W ten sposób EWL poszerzył swój zakres, odpowiadając na potrzeby 

lokalnego społeczeństwa. Ponieważ dzisiejsze społeczeństwo boryka się z trudnościami 

związanymi z długimi godzinami pracy i życiem w środowiskach o wysokim poziomie 

stresu, my jako szkoleniowcy możemy przyczynić się do bardziej pozytywnego rozwoju 

człowieka. 

Jednym z przykładów takiego projektu jest Europejska Konferencja Menedżerów: 

„Zarządzanie zmianami i wzrostem przez ludzkie wartości i duchowe przywództwo”. 

Celem tej konferencji było wypracowanie rozwiązań dla współczesnych wyzwań w 

miejscu pracy przez wprowadzenie wartości ludzkich do współczesnych procesów 

zarządzania. 

Innym przykładem jest seria seminariów w Izraelu, podczas których uczestnicy 

z krajowych środowisk żydowskich, chrześcijańskich, muzułmańskich, druzyjskich i 

hinduskich spotkali się, aby poznać program EWL i nauczyć się, jak go przekazać 

dzieciom i dorosłym w ich społecznościach. Jednocześnie przyczyniło się to do 

osiągnięcia porozumienia między różnymi grupami etnicznymi żyjącymi razem - często 

w ekstremalnie trudnych okolicznościach. 

„Wartości ludzkie w życiu” 

W Europie warsztaty zatytułowane „Wartości ludzkie w życiu” stanowią inspirację 

do wykorzystywania wartości ludzkich w codziennych sytuacjach życiowych. 

Koncentrują się na takich tematach jak umiejętności przywódcze, dynamika grupy i 

rozwiązywanie konfliktów. Inne warsztaty koncentrują się na tym, jak przekazywać 

społeczeństwu nauki Sathya Sai przez działania międzywyznaniowe, a także na 
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uświadamianiu problemów środowiskowych. Są również seminaria poświęcone 

wystąpieniom publicznym.  

Jak dotrzeć do głównego nurtu 

Stało się oczywiste, że istnieje potrzeba harmonizacji i łączenia różnych sposobów 

myślenia w obrębie kultur, religii i nauki oraz znalezienia języka, który ma oddźwięk i 

odzwierciedlenie w sercach różnych odbiorców. Odniesienia do nauki i psychologii 

otwierają drzwi do społeczeństwa materialistycznego i tworzą podstawę dla przekazu 

przesłania Bhagawana bez osłabiania duchowej esencji. Ale musi to być robione 

ostrożnie i z dobrym zrozumieniem nauczania Bhagawana, aby nie osłabiać programu. 

Jedno z najważniejszych doświadczeń wynika z bliskiej współpracy z instytutem 

rządowym na Wschodzie, gdzie nie można mówić o duchowości. Z tego powodu 

program został wprowadzony z perspektywy nauki i psychologii. Zostały użyte cytaty 

takich naukowców jak Albert Einstein, aby umożliwić mówienie o tym, jak na nowo 

zdefiniować siebie i uświadomić sobie, że jesteśmy czymś więcej niż tym ciałem, bo 

jest w nas świadomość, którą można opisać jako nieograniczoną miłość, zwaną również 

uniwersalnymi wartościami ludzkimi. 

Ludzie tacy jak my, którzy wierzą w fizykę, wiedzą, że rozróżnienie między 

przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uporczywie nieustępliwą iluzją. 

 (Albert Einstein) 

Ludzka istota jest częścią całości – wszechświata, częścią ograniczoną w czasie i 

przestrzeni. Doświadcza siebie, swoich myśli i uczuć jako czegoś oddzielnego od reszty. 

To swego rodzaju optyczne złudzenie świadomości. To złudzenie jest dla nas swego 

rodzaju więzieniem, ograniczającym nas do naszych osobistych pragnień i do miłości 

dla nielicznych. Naszym zadaniem musi być uwolnienie się od tego więzienia poprzez 

poszerzanie naszego kręgu współczucia, aby objąć wszystkich żyjących. 

 (Albert Einstein) 

Naturalną konsekwencją tej wizji stało się wprowadzenie integracyjnego procesu 

edukacji świeckiej i duchowej przez jedność głowy, serca i rąk (3HV4), ograniczenie 

pragnień, jedność w różnorodności i jedność wszystkich religii. Te podstawowe zasady 

odróżniają edukację Sathya Sai od wszystkich innych programów opartych na 

wartościach. 

                                                           
4
 3HV lub 3H – odniesienie do skrótu trzech słów w jęz. ang.: head, heart, hand. Słowa te mają wyrażać jedność 

mysli, słów i czynów. (przyp. IS)  
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Podczas kolejnych sesji szkoleniowych wszyscy mówili o duchowości! Seminaria 

zostały nawet omówione w krajowych środkach masowego przekazu (programy 

telewizyjne, artykuły prasowe). 

EWL w społeczeństwie 

Oprócz szkoleń prowadzone są różne inne zajęcia edukacyjne. Działania te obejmują 

regularne zajęcia dla dzieci, audycje radiowe dla publiczności, udział w 

międzynarodowych konferencjach, dni otwarte poświęcone wartościom ludzkim, 

opowiadanie inspirujących opowieści w bibliotekach szkolnych, przedstwienia 

lalkowe, zajęcia pozalekcyjne, interaktywne warsztaty dla rodziców, konferencje 

publiczne, obozy wartości ludzkich oraz seminaria EWL dla młodych dorosłych. 

„Edukacja przez teatr” to kolejna działalność, w której filozofia i metody EWL są 

skuteczne. I wreszcie kluby wartości ludzkich w centrach społecznościowych dla dzieci z 

sąsiedztwa, a także dla dzieci imigrantów. 

EWL w szkołach 

Podstawowym podejściem w pedagogice EWL jest osiągnięcie równoczesnego i 

harmonijnego rozwoju ciała, umysłu i duszy, aby kształtować uczniów na 

współczujące osoby, świadome swojej prawdziwej natury. Zostało to nazwane 

Integralną edukacją. 

Oznacza to, że program obejmuje poza nauczaniem w klasie całą szkołę (również 

dyrektora, sekretariat szkoły itp.). Ponadto relacja rodzic-nauczyciel-uczeń odgrywa 

centralną rolę w kształtowaniu idealnego środowiska uczenia się. 

Bardzo inspirująca historia pochodzi z The Abbey Leicester School w Wielkiej 

Brytanii. Szkoła wzrosła z najniższego poziomu dla lat 8-9 do pozycji jednej z najlepiej 

ocenianych szkół w kraju. Nastawienie dzieci zmieniło się po wprowadzeniu programu 

wartości ludzkich, co zaowocowało wysokimi standardami akademickimi i wzrostem 

moralności u uczniów. Zmiany rozpoczęły się od „Klubu Dobrych Wartości”, zajęć 

wychowania przedszkolnego opartego na EWL i rozprzestrzeniły się na całą szkołę. 

Innym wartym uwagi wydarzeniem jest akredytacja programu EWL przez 

ministerstwo edukacji w trzech regionach we Włoszech: Lombardii, Emilia-Romania i 

Abruzji. 

- Autorka jest współprzewodniczącą Komitetu ds. Edukacji i członkiem Rady Prasanthi 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 
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EDUKACJA W WARTOŚCIACH LUDZKICH 

 SATHYA SAI W CHINACH 

Dr Margaret Taplin 

 

Wyzwania dla nauczycieli i dzieci w Chinach 

Chiny to wschodząca potęga gospodarcza, ale istnieje tam poważna potrzeba 

przywrócenia tradycyjnych wartości. Jednak nauczyciele stają przed wieloma 

wyzwaniami, które to utrudniają. Po pierwsze, ze względu na konfucjańską tradycję 

głoszącą, że sukces w edukacji jest drogą do sukcesu w życiu, istnieje olbrzymia presja 

na dzieci, aby wykształcenie było akademickie. Publiczne egzaminy dyktują program 

nauczania, a wszystko, łącznie z umowami i promocjami nauczycieli, jest powiązane z 

wynikami. Jest to związane z zasadą jednego dziecka, ponieważ większość dzieci jest 

pod opieką sześciu dorosłych (dwoje rodziców i czworo dziadków), którzy łączą swoje 

nadzieje i marzenia na przyszłość z tym dzieckiem. Rodzice i dziadkowie często 

zachęcają dzieci, aby zrobiły wszystko, by przewyższyć swoich kolegów z klasy. Inną 

konsekwencją polityki jednego dziecka jest to, że wiele dzieci jest samolubnych, 

pozbawionych motywacji, leniwych i nie potrafi zaakceptować krytyki. 

Choć nauczyciele są świadomi problemów społecznych, presja systemu 

egzaminacyjnego utrudnia im dodawanie jakichkolwiek wartości do edukacji. 

Proponowane są przedmioty wychowania moralnego, ale dzieci, które potrafią udzielić 

„właściwych odpowiedzi”, aby zdać egzamin, nie praktykują wartości moralnych poza 

klasą. Ze względu na filozofię komunistyczną, edukacja w Chinach jest ściśle świecka, 

więc nie jest możliwe - a nawet legalne - sugerowanie edukacji duchowej jako sposobu 

na rozwiązanie wielu istniejących problemów. W tym wymagającym środowisku 

mieliśmy okazję przedstawić EWL w 2003 roku. 

 



Sanathana Sarathi   Listopad  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai     79 

 

Jak EWL przybyło do Chin 

W 2000 r. Instytut Edukacji Sathya Sai w Hongkongu (ISSE HK) zaprosił profesora 

edukacji z południowych Chin jako delegata na konferencję EWL w Prasanthi Nilajam. 

Zrozumiał wtedy, że program EWL może być sposobem na rozwiązanie narastającego 

problemu braku społecznego i moralnego zaangażowania w jego kraju. 

Po wielu kolejnych rozmowach ISSE HK ustalił, że EWL można przedstawić w 

sposób, który byłby całkowicie zgodny z ideologią rządu. Trzy lata po konferencji 

chiński rząd wprowadził reformy programów nauczania, które obejmowały 

przywrócenie istniejącego programu edukacji moralnej. Ów profesor jako mianowany 

członek komitetu ds. reform, mógł pod tym parasolem wprowadzić program EWL. 

Model SSEHV w Chinach 

Zespół ISSE HK pracował z grupą miejscowych profesorów uniwersyteckich i ich 

podyplomowymi studentami, personelem biura edukacji, dyrektorami i wybranymi 

nauczycielami-ekspertami ze szkół podstawowych w pięciu prowincjach. Wzięli udział 

w dwuletnim programie wstępnym, opartym na regularnych seminariach i szkolnych 

badaniach działności, w celu zintegrowania EWL z regularnymi przedmiotami oraz z 

całym środowiskiem szkolnym. Wraz ze wzrostem ich doświadczenia i zaangażowania 

stają się mentorami EWL dla kolegów z ich własnej i sąsiednich szkół. 

Po dwóch latach wybrane szkoły nadal są liderami EWL - modelowymi dla innych 

szkół w ich okręgach, pod bezpośrednim nadzorem miejscowych profesorów 

uniwersyteckich, ich studentów ze studiów podyplomowych i zespołu ISSE  z 

Hongkongu. Zgodnie z tym modelem około 1100 nauczycieli i 19 tys. dzieci przeszło 

szkolenie EWL i podzieliło się tym, czego się nauczyli z wielką liczbą innych osób. 

Zmiany w nauczycielach 

Kiedy przedstawiamy EWL, pierwszym problemem nauczycieli jest to, że 

powodzenie zależy od „ćwiczeń i dyscypliny”, które ich zdaniem są niezbędne do 

uzyskania dobrych wyników. Jednak ich wyniki w nauczaniu na ogół poprawiają się 

po przyjęciu EWL. Jeden z nauczycieli matematyki podzielił się poglądem, że „35-5 = 

45”. Wyjaśnił: „Podczas 35-minutowej lekcji, jeśli poświęcimy 5 minut na ciche 

siedzenie, produktywność dzieci staje tak wysoka, że osiągamy tyle, ile normalnie w 

45-minutowej lekcji”. 

Kiedy nauczyciele stają się świadomi zasad EWL, powoduje to pozytywne zmiany w 

ich nauczaniu i w nich samych. 
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Zmiana sposobu rozwiązywania własnych problemów 

Nasze badania wykazały, że praktyka EWL przez rok lub więcej przynosi znaczącą 

poprawę w rozwiązywaniu problemów nauczycieli, takich jak terroryzujący/agresywni 

uczniowie, wyczerpanie, złość, wątpliwości co do misji nauczyciela i/lub uczucia 

wypalenia, presja na uzyskanie dobrych wyników, radzenie sobie z nadmiernym 

obciążeniem pracą i stan własnego zdrowia. 

Zmiana postrzegania edukacji 

Jedną z najwcześniejszych transformacji, która przytrafia się nauczycielom, jest to, że 

zaczynają ponownie badać swoje pomysły dotyczące nauczania i odrzucają stare 

przekonania, które uczyniły ich nieszczęśliwymi:  

„Pod wpływem tradycyjnych idei myślałem, że jestem dobrym nauczycielem, dopóki 

studenci osiągają dobre wyniki.... Ale tak nie jest. Płacisz bardzo dużo, ale plon jest 

bardzo mały... Stałem się smutny, rozczarowany i bardzo zmęczony. Moje nauczanie nie 

miało żadnego znaczenia. Potem zacząłem uczestniczyć w szkoleniu w wartościach 

ludzkich... Nauczyłem się ‘humanistycznej’ strony pracy, aby ‘przyjąć miłość jako punkt 

wyjścia’, nawet jeśli wyniki ucznia nie są tak dobre. Staram się, jak to tylko możliwe, 

nie patrzeć powierzchownie rzeczy, ale raczej odkryć prawdziwych uczniów, 

zagłębionych w swoim wnętrzu”. 

Nauczyciele, którzy czuli się wypaleni i wątpili w swą misję, odzyskali energię. 

„Oddając się miłości mogę poczuć szczęście w swoim życiu i pracy. Jeśli nauczyciel ma 

pozytywny, zdrowy wewnętrzny świat, uczniowie też są aktywni i zdrowi. Żyjąc i 

pracując w takim środowisku, możesz być szczęśliwy!”. 

Stać się lepszym człowiekiem 

Bardzo ważne dla tych nauczycieli jest to, że uczniowie uznają, że stali się lepszymi 

ludźmi w wyniku nauczania EWL: 

„Stałem się ogólnie spokojniejszy. Teraz, gdy uczniowie kłócą się lub nie słuchają 

mnie na zajęciach, reaguję cierpliwie... Mocniej czuję swoją misję nauczycielską, bardziej 

kocham uczniów, jestem bardziej harmonijny w relacjach z uczniami... Krótko mówiąc, 

zwiększyłem swoją zdolność bycia dobrym człowiekiem”. 

„Edukacja w wartościach zmieniła moje usposobienie, gdy napotykam trudności. 

Zamiast być rozdrażniony lub w złym nastroju, mam dużo cierpliwości i tolerancji”. 
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„W mojej rodzinie jestem jedynaczką. Dlatego często byłam impulsywna, nie 

uznawałam cudzych uczuć i zawsze oczekiwałam, że będę w „centrum”. Jeśli wydarzyło 

się coś, co nie spełniło moich oczekiwań, nie byłam w stanie po niepowodzeniu dojść do 

siebie. Ale po okresie uczestnictwa w edukacji w wartościach stałam się wielkoduszna, 

otwarta i wybaczająca. Często powtarzam sobie, że inni powinni czuć się szczęśliwi i 

radośni z powodu mojego istnienia. Jeśli mogę sprawić, by inni radowali się, mogę też 

być naprawdę radosna”. 

Kontrolowanie własnego zachowania 

Inną konsekwencją nauczania o ludzkich wartościach jest to, że nauczyciele stają się 

świadomi własnego zachowania. Zdają sobie sprawę, że aby zachęcić dzieci do 

szczerości, nie mogą kłamać. Jeśli chcą, aby dzieci były pełne miłości i spokoju, muszą 

być kochające i spokojne. 

„Jako nauczyciel wzrosłem. Nauczyłem się, że aby zachęcić uczniów do nauki miłości, 

najpierw muszę dawać miłość. Wiem też, że dawanie jest błogosławieństwem”. 

„W przeszłości nauczyciele mogli po prostu uczyć dzieci, ale nie z serca do serca. Moja 

koncepcja się zmieniła. Używam mojego serca i pragnę budować dobre relacje z 

uczniami i używać zachęty zamiast kary”. 

Bardziej wartościowi dla kolegów i rodzin 

Gdy nauczyciele stają się wzorem ludzkich wartości, zaczynają zdawać sobie sprawę, 

że ich zachowanie przekształca nie tylko ich samych, ale także ich kolegów i rodziny: 

„Edukacja w wartościach zmieniła mnie i moje relacje z kolegami. Wcześniej 

mówiłem zbyt szczerze i nie brałem pod uwagę uczuć osoby, z którą rozmawiałem. Teraz 

nauczyłem się zwracać uwagę na uczucia innych, co pomaga budować harmonijną 

atmosferę. Wielu kolegów teraz patrzy z punktu widzenia drugiego człowieka, 

zachęcają, wspierają i szanują się nawzajem, tak jak szanuje się członków swojej 

rodziny”.  

„Nawet jeśli mój mąż nie wraca do domu na posiłek, jestem spokojna ... Nie wpadam 

już w gniew, ale patrzę na to z jego punktu widzenia, rozumiem i wybaczam mu”. 

Transformacja u dzieci 

Nauczyciele proszeni są o ocenę wybranych dzieci w swoich klasach i 

zaangażowanie dzieci w ocenę samych siebie za pomocą rubryki opartej na 

wskazówkach Sai Baby co do cech osoby o dobrym charakterze. Z biegiem czasu 
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nastąpił stały wzrost liczby dzieci ocenianych w kategoriach „doskonałe” i „wybitne”. 

Dzieci zepsute, samolubne, „mali dyktatorzy” zmieniły się. 

„EWL jest jak światło latarni morskiej oświetlające ścieżki uczniów, poprawiające ich 

jakość, ich zachowanie i nawyki znacznie się zmieniły. Uczniowie zmienili się z 

kłótliwych na spokojnych, z lubiących walkę na kochających, troskliwych kolegów... 

Stworzyło to solidne fundamenty przyszłości uczniów”. 

„Od kiedy uczestniczę w edukacji w wartościach, dzieci w klasie i ja wzrastaliśmy 

razem, pozwalając mi uświadomić sobie znaczenie ludzkich wartości, takich jak 

przebaczanie, lojalność, współczucie, miłość, bezinteresowność, pokój, cierpliwość, 

miłosierdzie itd. Dały mojemu życiu skupienie i sprawiły, że w moim życiu jest ciepło, 

przebaczenie i miłość”. 

Komentarze dzieci 

Przykłady komentarzy dzieci na temat ich własnego rozwoju można podsumować w 

następujących pięciu kategoriach: 

 Uczucia, myśli i emocje 

„To niewiarygodne, że siedzenie w ciszy może stać się moim psychologiem, sprawić, 

że przejdę od zmartwień do spokoju, od złości do szczęścia”. 

 Lepsze wyniki w nauce 

„Siedzenie w ciszy pomaga mi bardzo szybko się uczyć i nie pozwala, by inne 

sprawy kolidowały z moim myśleniem”. 

 Poprawa wyników szkoły 

„Mogę bardzo szybko rozwiązać problemy”. 

 Efekty fizyczne 

„Kiedy czuję się zakłopotany lub zirytowany i całkowicie wyczerpany, to siedzę 

cicho, jak radzi nam nasz nauczyciel”. 

 Zachowanie 

„Siedzenie w ciszy pozwala mi zrozumieć własne wady.” 
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Transformacja w rodzinie  

Niektórzy nauczyciele poprosili swoich uczniów, aby podzielili się z rodzicami tym, 

czego dowiedzieli się o EWL. Dzieci wskazywały, że ich rodziny czerpały korzyści z 

uczenia się i praktykowania wartości oraz że edukacja ta przyczyniła się do budowania 

w nich poczucia wspólnoty. 

Podsumowanie 

Ze względu na konieczność przestrzegania chińskich przepisów i ograniczeń 

kulturowych oraz społeczną presję na bogacenie się za wszelką cenę, była to powolna, 

ostrożna podróż do EWL. Wiemy, że ta podróż była warta zachodu, gdyż słyszymy 

historie o przemianach u nauczycieli, dzieci i w rodzinach oraz słyszymy nauczycieli, jak 

mówią: „Edukacja w wartościach ludzkich zapaliła lampę serca”. 

- Autorka jest członkiem Komitetu ds. Edukacji Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 

 

 

 

Kontynent afrykański oświetlony  

lampą miłości 

Dr Lalini Reddy 

 

Kontynent afrykański został pobłogosławiony, ponieważ obecnie doświadcza 

ekspansji miłości Sathya Sai Baby w różnych krajach. Przypomina nam się boska 

deklaracja Sai Baby, kiedy odwiedził Afrykę w 1968 roku: 

Przybyłem, aby zapalić lampę miłości w waszych sercach i z dnia na dzień podsycać 

jej blask. Nie występuję w imieniu żadnej istniejącej religii. Moją misją nie jest 

reklamowanie jakiejś sekty, wiary czy doktryny. Nie zamierzam przysparzać 

wyznawców żadnej religii, sobie, ani komukolwiek. Przybyłem, by mówić wam o 
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duchowym źródle wszechrzeczy - miłości, o ścieżce miłości, o błogosławieństwie miłości, 

o posłannictwie miłości i o obowiązku miłości. 

- Sai Baba, 4 lipca 1968 r 

Kedy Sathya Sai Baba postawił swoje boskie stopy w Kenii w 1968 roku, w drodze 

do Kampali zasiał ziarna promocji swojego orędzia miłości, które dziś objawia się 

poprzez program Edukacji w Wartościach Ludzkich Sathya Sai (EWL). 

Następnie Śri Wiktor Kanu i jego droga żona byli pionierami dzieła EWL w Afryce 

tworząc szkołę Sathya Sai w Ndola w Zambii w 1990 roku. Szkoła stała się znana jako 

„szkoła cudów”, ponieważ przekształcała wyrzutków społecznych we wzorowych 

uczniów, z których wielu stało się nauczycielami. Następnie utworzono Afrykański 

Instytut Edukacji Sathya Sai (TAISSE), który służył krajom Środkowej i Północnej 

Afryki. 

Kontynent doświadcza teraz bezprecedensowego odrodzenia, szerokiej ekspansji i 

konsolidacji EWL, dzięki wysiłkom Komisji Edukacji MOSS i 

Południowoafrykańskiego Instytutu Edukacji Sathya Sai (SAISSE). Program EWL jest 

mile widziany przez afrykańskie społeczności, niezależnie od rasy, religii i języka. 

Instytuty Edukacji Sathya Sai (ISSE) w Afryce 

Obecnie istnieją instytuty w Zambii i Południowej Afryce promujące EWL według 

wytycznych Światowej Fundacji Sathya Sai. Planowane są następujące ISSE w celu 

zaspokojenia zapotrzebowania na szkolenie EWL: 

• Francuska Afryka - obejmująca kraje francuskojęzyczne, a mianowicie: Maroko, 

Gabon, Kamerun, Ruandę, Wybrzeże Kości Słoniowej, Benin, Demokratyczna 

Republika Konga (DRC), Madagaskar, Kongo (Brazzaville), Malawi, Togo. 

• Afryka Środkowa - obejmuje kraje: Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Tanzania, Kenia, 

Uganda, Zambia. 

• Południowoafrykański ISSE - jest obecnie aktywnie zaangażowany we wspieranie 

wielu krajów w Afryce. 

Formalne szkolenie nauczycieli EWL 

Szkolenie EWL jest kluczowym zadaniem instytutów Sathya Sai. Założona w 2002 

roku, SAISSE jest teraz w pełni funkcjonalna i wspierana przez wykwalifikowanych 

nauczycieli, którzy do tej pory przeszkolili ponad 1000 członków. SAISSE zaoferował 

dyplom Sathya Sai Educare w latach 2002-2004. Od tego czasu kurs certyfikacji 
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wstępnej EWL organizowany jest w czterech prowincjach dla nauczycieli członków 

MOSS i członków społeczności. SAISSE niedawno przeszkoliło ich w Maroku, Kenii i 

na Mauritiusie. 

Certyfikat EWL obejmuje: filozofię Educare Sathya Sai; pięć podstawowych wartości 

ludzkich; jedność wszystkich religii; jedność w różnorodności; jedność myśli, słowa i 

czynów; program ograniczenia pragnień; nauczyciel jako przykład; pięć technik 

transformacji; integracja wartości z programem nauczania oraz środowisko i kulturę 

miłości. 

Szkoły Sathya Sai 

Obecnie istnieje 9 uznanych szkół Sathya Sai w Afryce: 3 w RPA, 2 w Kenii i po 

jednej w Ghanie, Kongo DRC, Madagaskarze i na Mauritiusie. Szkoły podpisują się 

pod wytycznymi Fundacji Sathya Sai (SSWF), promując zarówno akademicką, jak i 

ludzką doskonałość. 

Szkoła Sai w Chatsworth, w Afryce Południowej (RPA), jest kompleksową szkołą 

dzienną dla uczniów od poziomu R do poziomu 12. Istnieje już 20 lat. Uczniowie szkoły 

corocznie w 100% zdają maturę. 

Szkoła Sathya Sai w Kisaju w Kenii jest klasyczną szkołą podstawową i jest dobrze 

zarządzana przez Education Trust of Kenya i MOSS. W 2018 r. zainaugurowane zostanie 

liceum przyjazne dla środowiska. Zarówno szkoły Kisaju, jak i Uthiru osiągają wysokie 

standardy akademickie w Kenii. 

SAISSE zapewnia profesjonalne wsparcie dla 3 szkół południowoafrykańskich, 2 

kenijskich oraz na Mauritiusie i w Ghanie. 

Trust Edukacji Sathya Sai w Południowej Afryce oferuje dobre zarządzanie, również 

zasobami finansowymi i ludzkimi, podczas gdy Organizacja Sathya Sai w RPA 

zapewnia stałą infrastrukturę, utrzymanie i wsparcie finansowe dla wszystkich 3 szkół. 

Akredytacja szkół Sathya Sai: Komisja Edukacji Międzynarodowej OSS obecnie 

kontaktuje się ze wszystkimi szkołami SS, aby przeprowadzić proces akredytacji. Trzy 

południowoafrykańskie szkoły SS i szkoła SS Kisaju miały swoje wizyty akredytacyjne 

w czerwcu i lipcu 2017 r. 

Szkoły partnerskie Sathya Sai: rozwijają się w Kenii, Maroku, RPA i Beninie. Są to 

szkoły publiczne lub prywatne, w zamożnych dzielnicach lub slumsach, które przyjęły 

program EWL. 
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Publiczny oddźwięk EWL w Afryce 

Warsztaty poświęcone przywództwu młodzieży EWL:  

Aby wprowadzić dyscyplinę i motywację do nauki, dyrektorzy zaprosili SAISSE, aby 

zaoferować starszym uczniom i liderom szkolnym programy rozwoju młodych liderów 

i tworzenia zespołów. Ten popularny dwudniowy program wykorzystuje „prawą 

półkulę mózgu” do zmierzenia się z kryzysowymi tematami, mającymi wpływ na 

młodzież. 

Zaproszenie Departamentu Edukacji w RPA:  

Kierownik Działu Edukacji Dystryktu Chatsworth zaprosił trzech członków Komitetu 

ds Edukacji, aby 29 lutego 2017 r. poprowadzili zajęcia ze 150 kierownikami szkół na 

temat „dyscypliny w szkole”. SAISSE ma teraz zadanie szkolenia wszystkich nauczycieli 

w okręgu. 

Po dwóch latach udanego szkolenia EWL dla starszych urzędników szkolnictwa w 

King William’s Town, Prowincja Przylądkowa Wschodnia, Departament Edukacji 

zaprosił SAISSE do przeszkolenia wszystkich nauczycieli w okręgu. 

Zaproszenie Kenijskiego Departamentu Edukacji:  

Zainspirowany szkołą Kisaju Sai oraz szkoleniem dla nauczycieli SAISSE i EWL, 

urzędnik ds edukacji zaprosił SAISSE do przeszkolenia 220 pracowników zarządzających 

szkołą w dniach 11-12 maja 2017 r. w szkole Kisaju. SAISSE ma teraz kontynuować 

szkolenie tej masy krytycznej, aby wdrożyć SSEHV w okręgu Kajiado, łącząc EWL z 

nowym programem nauczania w Kenii. 

Materiały szkoleniowe SSEHV 

SAISSE opublikowało podręczniki szkoleniowe do programu EWL i podręcznik dla 

szkół Sathya Sai. MOSS na Mauritiusie i w Maroku wprowadziły na rynek płytę CD z 

wartościowymi pieśniami w języku angielskim i francuskim. MOSS w Maroku 

przetłumaczyła również podręczniki SAISSE i EWL na francuski i trwają tłumaczenia 

arabskie. Będą one udostępniane za pośrednictwem strony www.saisse.co.za i innych 

witryn. 

Historie transformacji SSEHV w Afryce 

Transformacja uczniów 
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 Uczeń I klasy, szkoła SS, Kisaju: „Poszedłem do tej szkoły... ponieważ moje 

zachowanie nie było przyjemne... Obrażałem wielu ludzi... W ciągu pierwszego 

semestru nauczyłem się wartości ludzkich... ludzie byli zaszokowani... powiedziałem 

im, że każdy może się przyłączyć... założycielem szkoły jest Sathya Sai Baba, którego 

misja... tworzy dobre społeczeństwo trzymające się wartości”. 

 Uczeń III klasy, Szkoła Sai, Newcastle: „Dzieci w naszym osiedlu czekają, aż ona 

wróci do domu ze szkoły Sai. Mówi im o wartościach, a także opowiada im historie o 

EHV”. 

 Uczeń klasy III, szkoła Sai, Chatsworth: „Nauczył się o sewie w Szkole Sai... 

wykonuje więcej sewy z tatą. On i jego kuzyni utworzyli grupę o nazwie „Chettys”... 

pomagają karmić biednych ludzi”. 

 Uczeń z klasy VI szkoły podstawowej Sathya Sai w Lagos: „W pobliskiej wiosce 

wybuchł pożar... Kierownictwo postanowiło pomóc tylko rodzicom dotkniętym przez 

pożar... Mały chłopiec zobaczył swoją matkę czekającą w kolejce, by otrzymać dary dla 

osób poszkodowanych przez pożar. Był zaskoczony.. .przecież ich dom nie spalił się... 

Poinformował nauczyciela, że jego matce nie należy się pomoc... EWL kazało mu 

mówić prawdę... EWL zawsze go przyciągało... pragnął praktykować to samo”. 

Transformacja nauczycieli 

 Dyrektor szkoły w Les Ecole Union Prive: „Przeszedłem szkolenie EWL z 

wieloma kolegami... Praktykuję zarówno uniwersalne wartości ludzkie, jak i nasze 

muzułmańskie wartości religijne... i rozwiązujemy wiele konfliktów między uczniami i 

ich rodzinami... Dziś mówimy dużo o przemocy, konkurencji, wojnach, materializmie. 

Środowisko w szkole jest pozytywne i spokojne. Żyję w pokoju, widzę piękno we 

wszystkim, dystansuję się od konfliktów i pozytywnie wpływam na moją rodzinę i 

otoczenie zawodowe”. 

 Zastępca dyrektora Szkoły SS, Uthiru: W 2006 r.: „Byłem chory na zapalenie 

płuc. O 3 rano zobaczyłem Swamiego przy moim łóżku. Wyciągnął rękę i dotknął 

mojego prawego żebra, a ja natychmiast zostałem uleczony”. W kwietniu 2017 roku: 

„We śnie Swami zawołał do mnie po imieniu. Baba powiedział: „W szkołach Sai jest 

życie dla ludzi nie mających nadziei”. 

Transformacja rodziców 

 Szkoła Sathya Sai, Lenasia South: „Ta szkoła sprawiła, że moje dziecko jest 

lepszą osobą, a moja rodzina podąża śladami Baby”. 

 Sąsiednia szkoła w Kisaju: „...przez ostatnie dziesięć lat szkoła SS Kisaju zawsze 

miała dobre wyniki w okręgu Kajiado... zachowanie uczniów było zawsze dobre... 

wysoko oceniane... dziękuję administracji szkoły... zmieniła zachowanie źle 
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wychowanych chłopców, którzy dojrzeli i stali się odpowiedzialnymi obywatelami. 

Niech Pan błogosławi tę szkołę”! 

Prawie 50 lat po tym, jak Sai Baba odwiedził Afrykę, lampa miłości płonie tam 

jasno, a naszym obowiązkiem jest szczerze odpowiedzieć na wezwanie do Edukacji w 

Ludzkich Wartościach Sathya Sai, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją 

systemy edukacji i całe społeczeństwo. 

- Dr Lalini Reddy jest członkiem Komitetu ds Edukacji Rady Prasanthi, dyrektorem Instytutu 

Edukacji Sathya Sai RPA (SAISSE), Strefy 9A: (Afryka i Mauritius) oraz Wydziału Nauk Stosowanych, 

Cape Peninsula University of Technology, Kapsztad, Afryka Południowa. 

 

 

 

Rozwój Edukacji w Wartościach Ludzkich  

Sathya Sai w Ameryce Łacińskiej 

Prof. Dalton de Souza Amorim 

 

Można opanować wszystkie formy wiedzy (...), można być cesarzem panującym nad 

rozległymi królestwami, można ofiarować krowy i złoto jako akt miłosierdzia, można 

policzyć niezliczone gwiazdy na niebie, (...) ale nie sposób kontrolować ciała, umysłu i 

zmysłów. Włącz widzenie wewnętrzne i osiągnij najwyższy stan spokoju umysłu.  

(Sathya Sai Baba, 22 listopada 2001 r.) 

Odkąd Sathya Sai Baba zainicjował Edukację w Wartościach Ludzkich, przesłanie 

szybko rozprzestrzeniło się w całej Ameryce Łacińskiej, ponieważ na dobrej glebie 

nasiona szybko rosną. Trudno powiedzieć, dlaczego tak bardzo się rozprzestrzeniło. Być 

może regionalne problemy pokazały, że coś jest nie tak w edukacji, która wymaga 

pilnych zmian. Być może powodem był brak równowagi i problemy w społeczeństwie, 
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które głośno domaga się wartości i miłości. A może było to naturalne ciepło serc w tej 

części świata, które naturalnie umożliwiło dostrzeganie sekretów leżących u podstaw 

EWL i podjęcie odpowiednich działań. 

Postęp EWL w Ameryce Łacińskiej 

Pierwsza szkoła Sathya Sai w Ameryce Łacińskiej powstała w 1998 roku w Rio de 

Janeiro w Brazylii. Stało się to w ramach projektu sewy objęcia opieką dzieci w bardzo 

biednej okolicy, który to projekt rozpoczął się w 1993 r. Na początku obecnego wieku 

szkoły i instytuty powstały w różnych krajach Ameryki Łacińskiej. Obecnie istnieje 

tam 13 szkół Sathya Sai i 12 instytutów Sathya Sai. Są to szkoły Sathya Sai w 

Argentynie (1), Paragwaju (1), Brazylii (3), Ekwadorze (2), Wenezueli (1), Kolumbii (2), 

Gwatemali (1) i Meksyku (2). Wielkość i warunki materialne szkół są różne, ale 

atmosfera miłości i transformacji jest wspólna dla wszystkich i jest widoczna. Jej 

wpływ wykracza daleko poza samych uczniów, którzy rozwijają w sobie rozróżnianie i 

szlachetność, siłę i miłość. Wspaniale jest rozmawiać z absolwentami i widzieć błysk w 

ich oczach, miłość i gotowość służenia. Są owocami dojrzałego drzewa. Aby znaleźć się 

na tym etapie, drzewo musi być również pielęgnowane przez rodziców i rodzinę, 

nauczycieli i personel, dyrektorów, sąsiednie szkoły, władze publiczne i wolontariuszy. 

Konieczne jest, aby wszystkie zmiany złączyły się, tworząc pąki dla nowej generacji. 

Szkoły Sathya Sai ukazują, że jest możliwa prawdziwa edukacja, że nie jest to 

nieosiągalna utopia, ale jest realna i namacalna i można jej samemu doświadczyć. 

Metody rozwijane w tych szkołach przynoszą niezwykłe transformacje. Nauczyciele 

są przyzwyczajeni, że zatrudnia się ich tylko po to, by dostarczali treści akademickie, ale 

w szkołach Sathya Sai uświadamiają sobie, że edukacja wyraża ich samych. Stopniowo 

zaczynają rozumieć, że muszą być wzorem do naśladowania, że ich zawód jest 

niezwykle szlachetny, a przez ich działalność przepływa miłość.  

Świadectwo tych nauczycieli, teraz guru, topi nasze serce. Rozumieją, że ich własna 

sadhana jest inspirująca dla uczniów i że wszystko, co związane jest z EWL staje się 

procesem samo-transformującym. Osiągają duchową postawę i przekształcają własne 

domy i rodziny. Personel, często nie szanowany przez współczesne społeczeństwo, 

również musi być wzorem do naśladowania. Praca w kuchni, ogrodzie i sprzątanie 

łączy ze sobą godność i miłość. A ich słowa świadczą o tym, że rozpoznali swoją 

własną wartość jako prawdziwie ludzkie istoty. 

Powszechny wpływ EWL  

Szkoły te działają w społecznościach, które są w zasadzie chrześcijańskie. Na 

początku fakt, że te piękne szkoły są bezpłatne, wywoływał podejrzliwość. Ale po 

10 lub 15 latach pracy było już powszechne zaufanie, wsparcie i zrozumienie, że 
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podstawowe zasady edukacji w wartościach ludzkich są takie same, jak ich własne 

podstawowe zasady. Jest to bardzo szczególny aspekt procesu rozwoju tych szkół w 

Ameryce Łacińskiej. Gdy pojawi się poczucie jedności celów i zasad, istnieje synergia 

między rodzicami i szkołą w zakresie wspierania i kierowania dziećmi. Oczywiście 

zmiany te występują jednocześnie.  

Rodzicielstwo w szkołach Sathya Sai wywołuje dyskusje na temat prawdziwych 

wartości, osobistych zmian, priorytetów, praktyk rodziców i życia rodzinnego - 

wszystko to dzieje się w społeczeństwie mocno dotkniętym konsumpcjonizmem, 

materializmem i powierzchownością. Około 1300 dzieci, które skorzystały ze szkół 

Sathya Sai w Ameryce Łacińskiej, oznacza również tysiące osób bezpośrednio 

korzystających z projektów. 

Finansowanie tak wielu szkół Sathya Sai w tej części świata, mającej ograniczone 

zasoby, stanowi duże wyzwanie. Szkoły Sathya Sai to otwarte modele, które uczą, jak 

się dzielić z innymi. Nie ma potrzeby korzystania z luksusowych udogodnień, ale nie 

można porzucić dążenia do doskonałości w obu skrzydłach, akademickim i duchowym,. 

W przypadku projektów niezbędne jest niewielkie zaangażowanie finansowe. W 

związku z tym niektóre szkoły zostały w końcu zamknięte, ale miały duży wpływ na 

dzieci i rodzinę, na społeczność i pobliskie środowisko edukacyjne. 

Inne szkoły szybko  zainteresowały się wprowadzeniem zmian, pod wpływem 

szkół Sathya Sai, ich środowiska pełnego miłości i osiągnięć akademickich. Tak na 

początku oddziaływały szkoły stworzone przez Bhagawana Sai. Dotyczy to szkół 

publicznych ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, w których prowadzone są 

działania SSEHV; ale także szkół filantropijnych, które pociąga ten model edukacji. W 

Ekwadorze, Brazylii i Kolumbii, aby odnieść się do kilku przykładów, drogie szkoły 

prywatne poprosiły o wsparcie instytutu Sai. 

Obecnie instytuty Sathya Sai działają w Meksyku, Salwadorze, Dominikanie, 

Gwadelupie, Puerto Rico, Kolumbii, Wenezueli, Ekwadorze, Peru, Boliwii, Brazylii i 

Argentynie. Niektóre inne kraje mogą założyć instytuty w ciągu najbliższych kilku lat. 

Instytuty Sai dzielą się między sobą doświadczeniami, co pomaga im w ciągłym 

doskonaleniu się. Dziesiątki tysięcy nauczycieli, dyrektorów i innych specjalistów 

przeszło przez kursy Instytutu, które przynoszą nową nadzieję dla edukacji i szkolnej 

praktyki. To niezwykły proces: nauczyciele, którzy byli rozczarowani dotychczasowym 

stanem rzeczy, ponownie odkrywają edukację i zdają sobie sprawę, że oświata, o której 

marzyli przez całe życie, jest możliwa. Fakt, że nauczyciele i dyrektorzy są wzorem do 

naśladowania w przestrzeganiu wartości, o których mówią, pociąga za sobą potrzebę 

transformacji. Oznacza to, że EWL nie jest tylko receptą, mającą niewielki wpływ na 

otoczenie. 
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Całe życie wychowawców i ich rodzin głęboko przenika koncepcja i praktyki 

wychowania w wartościach ludzkich. Instytuty generują wiele działań 

transformacyjnych. Istnieją oddziały instytutów w różnych miastach każdego kraju. 

Regularne regionalne i krajowe kongresy i warsztaty edukacyjne Sai są organizowane 

w celu dzielenia się EWL poza granicami instytutów. Wsparcie udzielane jest 

publicznym i prywatnym szkołom, które wyrażają zainteresowanie wdrażaniem EWL. 

Właściwe zrozumienie natury EWL i praktyk Educare zajmuje dużo czasu i absolutnie 

konieczne jest unikanie płytkiego i błędnego podejścia. Powstają doktoraty i rozprawy 

na temat doświadczeń tych instytutów i szkół. Ta wiedza dociera nie tylko do dużych 

miast, takich jak Meksyk, Buenos Aires, Sao Paulo czy Bogota, ale także do małych 

wiosek i miast. To niesamowite, że wszystko dzieje się na zasadzie wolontariatu, przy 

ograniczonych środkach finansowych. 

Komunikacja i jedność między szkołami Sathya Sai i instytutami Sathya Sai szybko 

rozwija się. Mieliśmy już trzydzieste internetowe spotkanie między instytutami Sai w 

Ameryce Łacińskiej w okresie ponad dwuipół-rocznym. Takie spotkania pozwalają 

instytutom dzielić się praktykami, procedurami organizacyjnymi, inicjatywami, 

standaryzować terminologię i zrozumieć się nawzajem. Od 2009 r. w Brazylii, 

Wenezueli, Ekwadorze, Argentynie, Meksyku, Dominikanie i Boliwii zorganizowano 

siedem kursów międzyinstytucjonalnych. Te kursy trwają cztery tygodnie, są 

całodzienne i obejmują prace koncepcyjne, warsztaty i tydzień faktycznej praktyki 

szkolnej. Wszyscy, którzy doświadczają szkolnej praktyki, świadczą o mocy miłości w 

edukacji. Kursy te pogłębiają przygotowanie nauczycieli zarówno w szkole Sathya Sai, 

zwykłej szkole, jak i u członków wydziału Instytutu. Stworzyły one także szansę 

instytutom Ameryki Łacińskiej na spotkanie się, podzielenie swoimi poglądami i 

uczenie się od siebie nawzajem. Odbyło się także wiele spotkań dyrektorów szkół 

Sathya Sai z wykorzystaniem mediów elektronicznych w celu rozwiązywania 

wątpliwości, dzielenia się protokołami, wyjaśniania praktyk i wymiany inspirujących 

opowieści: o wszystkich przejawach jedności na ogromnym kontynencie. Bliskie 

związki instytutów i szkół z Komitetem Edukacyjnym Fundacji Sathya Sai były 

kluczem do udzielania wskazówek, dogłębnego zrozumienia i stworzenia 

długoterminowej perspektywy. 

Uznanie roli EWL przez społeczeństwo 

W niektórych przypadkach oddziaływanie edukacji w wartościach ludzkich 

osiągnęło dużą skalę. W mieście Americana, w stanie São Paulo w Brazylii, cały 

miejski system edukacji przyjął EWL. Ze względu jednak na gwałtowne zmiany w 

polityce, formalne inicjatywy edukacyjne władz publicznych mają ograniczony zakres. 

Ale transformacja serc nauczycieli, uczniów, rodziców i kadry nauczycielskiej jest tak 

głęboka, że świadomość rozwinięta przez EWL nie może zostać wymazana przez 

zmiany w krajobrazie politycznym.  
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W innych przypadkach bezinteresowna miłość i poświęcenie dla ludzkości przez 

profesjonalistów i wolontariuszy związanych ze szkołami Sathya Sai i Instytutem 

Sathya Sai doprowadziły do formalnego uznania przez społeczeństwo. Dr Pal Dhall, 

przewodniczący Komitetu ds Edukacji Światowej Fundacji Sathya Sai, został 

odznaczony medalem dla zasłużonych i honorową profesurą Uniwersytetu Ricardo 

Palma w Peru - za długoletnią pracę i poświęcenie w dziedzinie edukacji w zakresie 

wartości ludzkich. 

Sathya Sai Baba poprosił nas, abyśmy nieśli orędzie EWL do wszystkich zakątków 

świata. Kiedy dowiadujemy się, że szkoła filantropijna w Babahoyo - mieście 

położonym około 75 km na północny wschód od Guayaquil w Ekwadorze w Ameryce 

Południowej - osiąga znaczące wyniki w realizacji edukacji w wartościach ludzkich, 

zdajemy sobie sprawę, że naprawdę tak się dzieje. 

Proces leżący u podstaw rozpowszechniania edukacji wartości ludzkich w Ameryce 

Łacińskiej nie jest krótkotrwały. Potrzeba nie tylko pokoleń, ale także całego 

gigantycznego obszaru geograficznego, z dużymi i małymi miastami, ubogimi i 

bogatymi dzielnicami, które dawno temu odrzuciły duchowe lub ludzkie wartości i 

praktyki. 

„Najpierw zrozumienie, potem korygowanie” - powiedział Śri Sathya Sai Baba. 

Instytuty są w każdym kraju Ameryki Łacińskiej, co wzmacnia jakość ich działania. 

Bezpłatne kursy oferowane są nauczycielom, władzom publicznym i specjalistom z 

innych dziedzin. Rozumieją edukację w wartościach ludzkich Sathya Sai, doświadczają 

jej, zmieniają się, a następnie dzielą z innymi swój entuzjazm dla EWL. W krajach 

Ameryki Łacińskiej, w których są szkoły Sathya Sai, głęboka, pełna miłości atmosfera 

w instytutach i tych szkołach osiąga niespotykane dotąd wyżyny i wszyscy mogą to 

zobaczyć i zrozumieć: „Tak, to możliwe”! 

- Autor, starszy profesor Uniwersytetu w Sao Paulo, jest członkiem Komisji Edukacji  

Światowej Fundacji Sathya Sai. 
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RRyyss  hhiissttoorryycczznnyy  EEdduukkaaccjjii  ww  WWaarrttoośścciiaacchh    

LLuuddzzkkiicchh  SSaatthhyyaa  SSaaii  

Doris Hampton 

Konieczne jest, aby osoby zaangażowane w sewę były same przygotowane do 

zrobienia tego, o co proszą innych. Tylko wtedy ich praca przyniesie pokój i radość 

innym. Zanim będziemy głosić wartości ludzkie wszystkim ludziom, powinniśmy je 

ćwiczyć sami... Ci, którzy angażują się w nauczanie wartości ludzkich, muszą także 

przekraczać bariery religii, kast, wyznań i kultów. 

- Śri Sathya Sai Baba, boski dyskurs dla osób funkcyjnych 

Guru Purnima, 21 lipca 1998 r. 

We wczesnych latach osiemdziesiątych opracowano modyfikację programu Bal 

Wikas dla dzieci, których rodzice nie byli wielbicielami Śri Sathya Sai Baby. Otrzymał 

on nazwę Edukacji w Wartościach Ludzkich - EWL, czyli Sathya Sai Education in 

Human Values (SSEHV). EWL nie naucza o Śri Sathya Sai Babie ani o żadnej 

konkretnej postaci duchowej czy religijnej. EWL jest raczej programem duchowym, 

podchodzącym z równym szacunkiem do wszystkich wyznań i religii, promującym 

rozwój charakteru przez głębsze zrozumienie i przestrzeganie ludzkich wartości. Stara 

się wpoić uczniom szacunek i cześć dla natury i dla praw innych ludzi. W tym 

programie nauczyciel EWL gorliwie praktykuje wartości ludzkie w swoim życiu. 

Nauczyciel umożliwia uczniom jako ich wzór osiągnięcie pewności siebie i zachęca do 

realizacji pełnego potencjału istoty ludzkiej. 

Początki EWL poza granicami Indii 

Począwszy od wczesnych lat 80. program edukacji w wartościach ludzkich Sathya 

Sai rozwinął się początkowo w Indiach, a następnie szybko rozprzestrzenił się w wielu 

częściach świata. Wielka Brytania jako jeden z pierwszych krajów poza Indiami 

rozpoczęła program SSEHV w 1981 roku. W Stanach Zjednoczonych w 1983 roku 

powstała Fundacja Edukacji w Wartościach Ludzkich. Fundacja opracowała pierwszy 

oficjalny program nauczania SSEHV i projekt planu lekcji. Program nauczania został 

opublikowany przez Sri Sathya Sai Books and Publications Trust jako „Plan lekcji o 

wartościach ludzkich, edycja międzynarodowa”. W 1987 r. utworzono europejski 

instytut Sathya Sai Educare (ESSE) w Danii i w Europie rozpoczęło się szkolenie 
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nauczycieli. Od tego czasu instytuty Sathya Sai Education in Human Values  

powstały w wielu krajach na całym świecie. 

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Edukacji Sathya Sai w Wartościach 

Ludzkich odbyła się w Prasanthi Nilajam w 1981 roku, a następna w 1983 roku. Po 

mini-konferencji EWL w latach 90. Bhagawan Baba pobłogosławił wszystkich 

uczestników audiencją. Oświadczył: „Za dużo mówicie; mniej gadania, więcej pracy! 

Narzekacie! Narzekacie! Narzekacie! Nie narzekaj, po prostu pracuj!”. Następnie 

powiedział: „Zobaczycie wyniki swojej pracy”! W 2000 roku w Prasanthi Nilajam 

odbyła się konferencja „Wzmacnianie edukacji w wartościach”. Aby stworzyć ciepłe, 

przyjazne środowisko dla dużej liczby wielbicieli spoza ruchu Sai, wielbiciele Sai zostali 

pouczeni, aby nosić profesjonalny ubiór; podczas wykładów Pana Sathya Sai o 

edukacji, wszyscy uczestniczący w konferencji siedzieli na krzesłach w Sai Kulwant 

Hall. W konferencji wzięło udział 650uczestników z 78 krajów. Deklaracja ogłoszona na 

końcu konferencji głosiła, że wartości ludzkie muszą być integralną częścią wszystkich 

przedmiotów nauczanych w systemach edukacyjnych na świecie. Ponadto 

postulowano, aby wszystkie rządy zachęcać do tego, by edukacja w zakresie wartości 

ludzkich stała się integralnym elementem kształcenia nauczycieli. 

Kolejna przełomowa konferencja „Edukacja Sathya Sai w Wartościach Ludzkich” 

odbyła się w 2000 roku. Skupiono się na edukacji rodziców w zakresie wartości 

ludzkich. w konferencji wzięło udział ponad 400 delegatów z zagranicy i uzyskali 

materiały szkoleniowe w celu realizacji programu we własnych krajach. 

Następna ważna konferencja odbyła się w 2007 roku. Podczas tej konferencji odbyła 

się niezwykła wystawa wszystkich prac EWL w wielu krajach na całym świecie. 

Bhagawan Sathya Sai odwiedził pokaz działań EWL wykonywanych na całym świecie 

w instytutach Sathya Sai, szkołach Sathya Sai, szkołach partnerskich i w innych 

miejscach. Były także prezentacje programów Duchowej Edukacji Sai, tj. duchowej 

edukacji dzieci wielbicieli Sai (SSE) prowadzone w ośrodkach Sai na całym świecie. 

Komitet ds Edukacji Międzynarodowej 

W 2004 r. Rada Prasanthi powołała grupę zadaniową, która przeprowadziła 

krytyczny przegląd wszystkich aspektów programów edukacyjnych Sathya Sai na 

całym świecie. Raport grupy zadaniowej był wyczerpujący. Opracowano zalecenia 

dotyczące wszystkich programów edukacyjnych Organizacji Sathya Sai, w tym SSE, 

EWL, instytutów Edukacji Sathya Sai (ISSE), szkół Sathya Sai, szkolenia nauczycieli, 

szkolenia pracowników EWL, a także programów partnerskich. Następnie Rada 

Prasanthi utworzyła Komitet ds Edukacji Międzynarodowej, aby wdrożyć zalecenia 

grupy zadaniowej.  
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Oprócz innych zadań, Komitet opracował wytyczne dla instytutów, szkół Sathya Sai, 

SSE i EWL oraz programy kursów I, II i III stopnia - szkolenia osób zainteresowanych 

podjęciem trudnego zadania propagowania nauk Bhagawana na temat edukacji w 

wartościach ludzkich w szerszej społeczności. Nie tylko będąc przykładnymi 

nauczycielami programu, ale także przez nawiązywanie kontaktów z uniwersytetami, 

ministerstwami edukacji i kultury, szkołami rządowymi i organizacjami 

wspólnotowymi. Kursy można dostosować do specyficznej kultury, religii i 

historycznego kontekstu różnych krajów. Kursy te oparte są na naukach Bhagawana 

o edukacji.  

Zidentyfikowano poważne luki w obecnej edukacji, na całym świecie. Świecka 

edukacja przygotowuje uczniów do zarabiania pieniędzy i zdobywania pracy na godne 

życie, ale nie przygotowuje serc i umysłów uczniów do doświadczania wewnętrznego 

spokoju, mądrości i miłości. 

Tak jak dwa skrzydła są niezbędne, aby ptak mógł latać wysoko na niebie, dwa 

koła, aby wózek mógł się poruszać, tak też oba rodzaje edukacji są potrzebne 

człowiekowi do osiągnięcia celu życia. Edukacja duchowa jest dla życia, natomiast 

edukacja światowa jest dla zarabiania pieniędzy. Tylko wtedy, gdy człowiek jest 

wyposażony w te dwa aspekty edukacji, może zasługiwać na szacunek i cześć w 

społeczeństwie. -   Sathya Sai Baba. 

Programy EWL, nauczyciele i działania 

Edukacja w wartościach ludzkich Sathya Sai realizuje obecnie program EWL dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w klasach szkolnych oraz w różnych miejscach na całym 

świecie. Niektóre z osób szkolonych przez EWL są wielbicielami Sai, a niektóre nie. 

Najważniejszą sprawą jest ich zobowiązanie do przestrzegania wysokich zasad Jego 

programu. Pan Śri Sathya Sai Baba, w swej nieskończonej miłości i łasce, rozszerzył 

swoje nauki na wszystkie swoje dzieci na ziemi. EWL oferuje każdemu zarówno dostęp 

do narzędzi jak i możliwości duchowego wzrostu i rozwoju, co prowadzi, jak stwierdza 

Sathya Sai, do „ludzkiej doskonałości”. 

Oprócz integracji wartości ludzkich z głównym nurtem edukacji, program EWL jest 

również zintegrowany z różnymi specjalistycznymi tematami, takimi jak rodzicielstwo, 

przywództwo, komunikacja, terroryzm itp. i jest prezentowany w formie warsztatów 

dla odpowiednich osób. Publiczne spotkania, seminaria, wydarzenia społeczne, 

zgromadzenia szkolne oraz lokalne i krajowe projekty artystyczne należą do wielu 

działań mających na celu podniesienie świadomości na temat EWL. W miarę jak 

globalny ruch ewoluuje i dociera do następnych miast, obszarów wiejskich i odległych 

miejsc, Komitet ds Edukacji Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (SSIO EC) 

kontynuuje rozszerzanie pracy na rzecz wsparcia tego ruchu. 
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Edukacja w Wartościach Ludzkich Sathya Sai dzisiaj 

Obecnie działają szkoły EWL, szkoły partnerskie. uzupełniające oraz programy 

społeczne w miastach, obszarach wiejskich i oddalonych na całym świecie w 

następujących krajach: Włochy, Chiny, wiele krajów kontynentu afrykańskiego, 

Japonia, Rosja, Australia, Nowa Zelandia, Haiti, Wyspy Dziewicze, Brazylia, 

Wenezuela, Argentyna, Gujana, Dominikana, Meksyk, Kolumbia, Peru, Oman, Kanada, 

Gujana, Stany Zjednoczone, Filipiny, Chorwacja, Grecja, Serbia, Hiszpania, Holandia, 

Polska, Azerbejdżan, Kazachstan, Malezja, Wielka Brytania i w innych. 

Przyszłość EWL 

W 2014 r. w Prasanthi Nilajam odbyła się konferencja na temat idealnej edukacji 

Sathya Sai. Głównym celem konferencji było uzyskanie danych od instytutów i szkół 

Sathya Sai, aby jeszcze bardziej wzmocnić instytucje i programy, opracować mapy 

drogowe w celu wypełnienia luk i sprostać wyzwaniom. Na tej konferencji wiele 

instytutów ISSE dzieliło się swoimi doświadczeniami z programami EWL w swoich 

krajach. To było wspaniałe widząc wzrost EWL w Indonezji, Nepalu, na Fidżi, 

Mauritiusie, w Chinach i wielu krajach Ameryki Łacińskiej, w których istnieje ścisły 

związek instytutów z ministerstwem edukacji i uniwersytetami. Kanada ma bardzo 

aktywny program SSEHV dla rodziców. W Malezji istnieje wiele programów EWL dla 

młodzieży. 

Kwestie poruszane na konferencji przez różne ISSE i szkoły Sathya Sai są 

rozpatrywane przez Komitet ds Edukacji MOSS (SSIO EC). Rekomendacje konferencji 

zawierały apel skierowany do ISSE, aby zidentyfikować konkretne wyzwania 

społeczne oraz opracować programy EWL, by je rozwiązać. Komitet ds Edukacji 

koncentruje się po konferencji na budowaniu bliskich i silnych relacji ze wszystkimi 

instytutami edukacji Sathya Sai i innymi instytucjami edukacyjnymi MOSS. Rozpoczął 

teraz proces akredytacji wszystkich szkół Sathya Sai poza Indiami oraz aktywny udział 

w konferencjach i seminariach organizowanych przez ISSE w różnych krajach. Komitet 

ds Edukacji planuje zbudowanie jednolitego systemu wsparcia dla globalnych 

„zmieniających świat” działań prowadzonych pod patronatem ISSE, szkół Sathya Sai i 

programów partnerskich. 

Komisja Edukacji podjęła się obecnie zadania rozpowszechniania ankiety EWL w 

celu zebrania dogłębnych informacji na temat wszystkich programów, projektów, 

warsztatów i wydarzeń EWL. Informacje trafią do dostępnej, globalnej bazy danych. 

Umożliwi to opracowanie strategicznego planowania w celu wspierania programów 

EWL i zwiększania świadomości na temat prac prowadzonych przez EWL. Łatwy 

dostęp do bazy danych umożliwi obecnym wolontariuszom projektów EWL dzielenie 

się pomysłami, materiałami źródłowymi i różnymi strategiami rozwiązywania 
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problemów i wyzwań społecznych na całym świecie. Taka jedność zachęci do uczenia 

się z doświadczeń udanych (i nieudanych) projektów w dowolnym miejscu na świecie. 

Tak połączona społeczność oddanych pracowników jest doskonałą platformą do 

prowadzenia badań nad skutecznością programu EWL dla nauczycieli i studentów. 

Możemy przewidzieć przyszłość, w której pojawią się dobrze przeprowadzone 

badania oparte o ocenę i metaanalizę danych zebranych z całego świata i 

opublikowanych w różnych czasopismach i książkach. Powinny przynieść globalne 

uznanie dla niezwykle transformujących programów EWL. Wizją Komitetu ds Edukacji 

jest stworzenie globalnej społeczności EWL zaangażowanej w jeden projekt - przyjęcia 

przez świat nauk Bhagawana na temat edukacji. 

- Autor jest członkiem Komitetu ds. Edukacji Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai oraz 

członkiem Wydziału i Krajowym Koordynatorem programów SSEHV  

w Instytucie Edukacji Sathya Sai w USA. 

 

 

AAKKRREEDDYYTTAACCJJAA  ZZAAGGRRAANNIICCZZNNYYCCHH    

SSZZKKÓÓŁŁ  SSAATTHHYYAA  SSAAII  

Dr Tom Scovill 

Cały chaos i zło w dzisiejszym świecie wynikają z tego, że ludzie zapomnieli o atmie 

(najwyższym duchu).    - Sathya Sai Baba, 28 października 1989 r. 

W 1968 r. Bhagawan Sri Sathya Sai Baba ogłosił swoją misję przywrócenia dharmy 

na świecie. W tym samym roku założył swoją pierwszą uczelnię w Anantapur dla 

kobiet. Edukacja była i jest kluczowa dla Jego misji krzewienia prawego postępowania 

wśród młodzieży. Prawie 50 lat później Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

prowadzi akredytację 42 szkół Sathya Sai poza Indiami. 

Jaki jest cel szkoły Sai? 

Szkoła Sathya Sai jest modelem prawdziwej edukacji, przekazanym przez 

Bhagawana Babę, edukacji łączącej w programie nauczania świecką wiedzę 

akademicką i duchowe wartości ludzkie. Ta integralna edukacja jest częścią Jego misji. 
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W 1968 roku sam Kochający Pan podał cel, dla którego przyszedł. Powiedział 

między innymi: „...Aby ustanowić dharmę (prawość) na mocnym fundamencie, 

wcielam się w każdej epoce... Dharma, która uciekła do lasu, musi zostać sprowadzona 

z powrotem do wiosek i miasteczek. Adharma (niesprawiedliwość), która rujnuje wsie i 

miasta, musi zostać wypędzona z powrotem do dżungli”.  

W jaki sposób Pan wykorzystuje edukację w swojej boskiej misji? Przy naszym 

ograniczonym rozumieniu jakże mało możemy wyjaśnić, w jaki sposób Pan, 

ucieleśnienie Uniwersalnego Absolutu, Ten, do którego mędrcy odwołują się przez 

wiele imion, wykonuje swoją misję? Możemy jedynie skupić się na Jego słowach i 

starać się je zrealizować w pełni i uważnie zastanawiać się nad Jego działaniami, 

będącymi dla nas boskim przykładem do naśladowania. W strumieniu mądrości 

płynącym latami przez Jego dyskursy, On oświecił nas co do celu naszego życia, naszej 

swadharmy (fundamentalnej dharmy): urzeczywistnienia naszej wrodzonej boskości. 

Założył Organizację Śri Sathya Sai Sewa, a w jej statucie zadeklarował jej cel: pomóc 

ludzkości uświadomić sobie wrodzoną boskość. 

Służąc własnym przykładem i słowami Awatar ustanawia właściwą edukację na 

świecie. Nauczył nas prawidłowego i prawdziwego procesu edukacji, Educare: 

wydobywać to, co jest w nas, wewnątrz w środku. Po prostu: to, co jest wewnątrz, to 

nasza wewnętrzna boskość. 

W ten sposób możemy zrozumieć, że edukacja służy w misji Awatara. Cel 

prawdziwej edukacji jest taki sam, jak cel życia, taki sam, jak cel Organizacji Śri Sathya 

Sai Sewy: pomóc ludzkości uświadomić sobie wrodzoną boskość. Szkoła Sathya Sai jest 

środowiskiem, w którym uczniowie otrzymują umiejętności i zrozumienie, pozwalające 

na to, aby ta świadomość zaczęła się u nich przejawiać. 

Często powtarzane przez Swamiego stwierdzenie „celem edukacji jest charakter” 

przynosi pytanie, w jaki sposób szkoły mogą to osiągnąć. Istnieje kilka cech 

wyróżniających szkoły Sathya Sai, które są rozpowszechniane wśród szerszej 

publiczności, ale jest jedna, bezpośrednio nadana przez Swamiego, która jest 

najbardziej zasadnicza. Czytelnicy Sanathana Sarathi mogą docenić Jego umiejętność 

wyjaśnienia najbardziej złożonego problemu w prosty sposób. Kiedy zainaugurował 

pierwszy koledż Sathya Sai w Anantapur, powiedział nam: Umysł w dharmie może 

utwierdzić atma widja (nauka o jaźni). 

Z tego powodu postanowiliśmy założyć szkoły dla kobiet w każdym stanie, aby 

promować dharmę, którą ustanowiłem. Jest to część ogólnego zadania. Każde moje 

działanie, każde słowo, będzie miało jedynie ten cel. Tylko atma widja (nauka o jaźni) 

może utwierdzić umysł w dharmie. Uczniowie będą mieli okazję ją dostrzec; będą 
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rozwijać głębokie pragnienie, by zdobyć tę wiedzę. Wiedza ta i pragnienie pozwolą im 

dokonać dobrych wyborów, gdy napotkają problemy w życiu.  (22 lipca 1968 r.) 

W języku zrozumiałym dla rodzin i studentów z całego świata, należących do 

różnych religii, kultur i grup etnicznych, szkoły Sathya Sai są najlepiej przygotowane 

do rozwijania świadomości uczniów na temat wrodzonej rzeczywistości, najwyższego 

wrodzonego ducha jako podstawy moralności. Swami ponownie podkreśla konieczność 

osiągnięcia świadomości ducha, aby uzyskać dobry charakter: 

Nauczyciele muszą więc rozróżniać i rozwijać silną wiarę w atmę. Skoro jest ziarno, 

będą też zbiory. Dopóki nie są w stanie zaszczepić tego ziarna wiedzy, nie będą w stanie 

żyć w pełni wartościami.   (30 sierpnia 1981 r) 

Historia rozwoju szkół Sathya Sai 

Na początku lat dziewięćdziesiątych szkoły Sathya Sai powstały w Zambii, Tajlandii 

i Nepalu. Podobne szkoły wkrótce rozpoczęły działalność w Argentynie, Australii, 

Brazylii, Kanadzie, Ekwadorze, Fidżi, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Gwatemali, Malezji, 

na Mauritiusie, Madagaskarze, w Meksyku, Nepalu, Paragwaju, Filipinach, Wielkiej 

Brytanii, Południowej Afryce, Sri Lance, Kenii i Wenezueli. 

Przez pedagogikę integralnej edukacji szkoły Sathya Sai na całym świecie stały się 

wielokrotnie nagradzanymi wzorami doskonałości oraz miejscami wizytacji 

pedagogów i urzędników państwowych z całego świata. Najnowsze przykłady mówią 

o ogólnokrajowej akceptacji szkoleń EWL w szkołach rządowych prowadzonych przez 

ISSE w Tajlandii - z tajlandzką szkołą Sathya Sai jako modelem. W Kenii okręgowy 

urzędnik ds. edukacji podjął decyzję o szkoleniu EWL w ponad 60 rządowych szkołach, 

będąc pod wpływem szkoły Sathya Sai w pobliżu Kisaju. 

Cechy wyróżniające szkoły Sai 

Cele szkół Sathya Sai to:  

(a) tworzenie środowiska, kultury i etosu miłości,  

(b) rozwijanie pełnego potencjału ludzkiego przez wydobywanie z ucznia pięciu 

wartości ludzkich oraz  

(c) dostarczanie modelu edukacyjnej doskonałości, którą inni mogą naśladować.  

Cele szczegółowe to: (a) doskonałość akademicka odzwierciedlona w krajowych lub 

państwowych rejestrach edukacyjnych, (b) realizacja pełnego potencjału ludzkiej 

doskonałości, (c) duchowa transformacja uczniów, nauczycieli i kultury szkolnej, (d) 

atmosfera miłości dzięki nauczycielowi dającemu przykład, (e) identyfikacja z własną 
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kulturą i narodem, a także jedność w różnorodności, (f) jedność wszystkich religii i (g) 

aktywne sumienie społeczne i bezinteresowna służba. 

Instytuty Edukacji Sathya Sai wspierają szkoły Sathya Sai, zapewniając szkolenia i 

wskazówki. W wielu przypadkach krajowa lub lokalna organizacja Sathya Sai wspiera 

szkoły Sathya Sai, inspirując wolontariuszy do pomocy przy projektach 

infrastrukturalnych na terenie szkoły i w zbieraniu zasobów finansowych, od których 

zależy funkcjonowanie szkoły. 

Uzasadnienie akredytacji i wizytacji 

Mówi się, że Sokrates głosił: „Nie warto żyć życiem przez nas niepoznanym”. Swami 

powiedział, że większy postęp duchowego osiągnie się raczej z dociekania niż z 

oddania. Akredytacja obejmuje samoocenę ze strony społeczności szkolnej na 

podstawie zestawu standardów, których wyniki są potwierdzane przez organizację 

akredytującą. Dwoisty proces samokształcenia szkoły potwierdzony przez innych 

stanowi katalizator dla większej skuteczności nauczania i uczenia się. 

Szkoły Sathya Sai przestrzegające zasad edukacji Bhagawana Baby kierują uczniów 

w stronę osiągnięcia doskonałości w przyswajaniu wartości ludzkich, zarówno 

świeckiej, akademickiej, jak i duchowej. Dane liczbowe odnoszą się jednak do świata 

zewnętrznego, a nie wewnętrznego. Akredytacja dla szkół Sathya Sai obejmuje 

zarówno obiektywne, jak i subiektywne standardy. To, jak dobre są wyniki 

akademickie uczniów, w porównaniu z lokalnymi szkołami, można mierzyć za pomocą 

testów. 

W jaki sposób wartości pojawiają się efektywnie w myślach, słowach, czynach 

uczniów, ocenia się przez wywiady z rodzicami, nauczycielami i uczniami oraz innymi 

osobami w społeczności szkolnej. Standardy są zawarte w wytycznych dla szkół Rady 

Prasanthi /Fundacji Światowej Śri Sathya Sai, zatwierdzonych przez Swamiego w 2007 

roku. Wytyczne uwzględniają różnice kulturowe, językowe i etniczne we wszystkich 

szkołach Sathya Sai według obiektywnych standardów oraz jedność ludzkich wartości 

dla subiektywnych standardów. 

Wytyczne zawierają obiektywne standardy, takie jak zatrudnianie odpowiednio 

wykwalifikowanych i licencjonowanych nauczycieli; dwupoziomowy system 

zarządzania, jednakowy poziom dla codziennych działań, dotyczący również 

dyrektorów, odrębne poziomy dla planowania strategicznego i finansowania; udział 

Trustu Edukacji w zarządzaniu majątkiem; porównanie osiągnięć uczniów z innymi 

szkołami w testach państwowych i lokalnych; związek z krajową Organizacją Sathya 

Sai. Subiektywne standardy obejmują tworzenie środowiska miłości, wprowadzanie 

wartości w życiu uczniów, uświadamianie znaczenia duchowości w codziennym życiu i 
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podążanie za własnym sumieniem. Są to wskaźniki codziennego życia polegające na 

pojawianiu się niewidocznych ludzkich wartości i duchowości we wnętrzach uczniów, 

przejawianie się nieprzejawionego.  

Akredytacja i wizytacje 

W cyklu akredytacyjnym 2016-17 każda szkoła Sathya Sai została poproszona o 

poddanie się wewnętrznemu audytowi Review, aby rozważyć, w jaki sposób szkoła 

realizuje obiektywne i subiektywne standardy zawarte w wytycznych, które 

ucieleśniają zasady edukacji dane przez Sathya Sai Babę. Od 2016 r. szkoły Sathya Sai 

są zaangażowane w dwuetapowy proces samooceny i akredytacji, który obejmuje 

wizytę w każdej szkole. Od czerwca 2017 r. do chwili obecnej sześć szkół w Afryce i 

Singapurze odwiedziła mała grupa członków Komitetu ds Edukacji Międzynarodowej 

Sathya Sai (SSIO).  

Szkoły Sathya Sai i ich kultura 

Za około 25-30 lat cały świat stanie się jednością. Będzie tylko jedna kasta, jedna 

religia i jeden Bóg.   „Sathya Sai Baba, Światowa Konferencja Edukacji, 

Prasanthi Nilajam, 20 lipca 2008 r. 

Jedną z wyróżniających cech szkoły Sathya Sai jest istniejące w nich środowisko 

miłości. Podczas wizytacji zespół akredytacyjny uderzyła namacalna, przejmująca 

obecność miłości w szkolnych kampusach, przypominająca promieniowanie miłości w 

Prasanthi Nilajam. Rodzice, nauczyciele i uczniowie dostrzegali to samo. Zespół 

zastanawiał się, czy za około 20 lat dominujące uczucie odczuwane przez coraz więcej 

ludzi na całym świecie będzie przypominało środowisko miłości doświadczanej przez 

odwiedzających kampusy szkół Sathya Sai.  

Educare i integralna edukacja 

Podczas akredytacji szkół Sathya Sai w latach 2016-17 zidentyfikowano i oceniono 

warunki, dynamikę i efektywność realizacji Educare i edukacji integralnej, które 

prowadzą do powstania środowiska miłości. Swami wyjaśnił proces Educare jako 

wydobywanie tego, co na zewnątrz nie widać. Czasami mówił: Educare wydobywa 

ludzkie wartości, atmę i skupia się na duchowości człowieka. Edukacja integralna godzi 

tradycyjną świecką wiedzę akademicką z wartościami ludzkimi i duchowością ucznia. 

Jak opisywał Swami, prawdziwa edukacja jest jak ptak o dwóch skrzydłach, świeckim i 

duchowym, ptak, który leci ku doskonałości w obu dziedzinach. Opisał także integralną 

edukację jako „wprowadzanie twojej wiedzy” z duchowym zrozumieniem. Nauczyciel 

biegły akademicko i szczerze praktykujący ludzkie wartości bazując na znajomości 
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własnej rzeczywistości jest wzorem dla studentów, zachęcającym do praktykowania 

wartości ludzkich sprzyjających osiąganiu doskonałości w świeckich sprawach. 

Wspólne podejście do akredytacji 

Szkoły Sathya Sai rozwijały się od 1991 roku na całym świecie, nie tylko w Indiach. 

Od samego początku są zarządzane i finansowane pod każdym względem przez 

krajowe Organizacje Sathya Sai, lokalną społeczność szkolną i darczyńców. Członkowie 

zarządów szkół, trustów edukacyjnych, krajowych Organizacji Sathya Sai, afiliowanych 

instytutów edukacji Sathya Sai (ISSE) i grup rodziców są zarzadcami tych szkół. 

Działają w nich przede wszystkim wykorzystując lokalne zasoby, wysiłki i 

zaangażowanie. 

Poznający ponad piętnastoletnią historię szkół Sathya Sai - działających 

samodzielnie, Komitet ds. Edukacji MOSS jest źródłem, a nie wykonawcą w procesie 

akredytacji. Komunikacja jest przejrzysta i informuje wszystkich o tym procesie. 

Zadania mające na celu poprawę lub usprawnienie działań szkolnych są 

opracowywane wspólnie przez szkołę, zarząd, ISSE i liderów MOSS oraz zespół 

akredytacyjny. Atmosfera zaufania jest celem do ustanowienia długotrwałych relacji w 

pracy na rzecz szkolnej doskonałości. 

Akredytacja polega na ciągłym podnoszeniu jakości programu edukacyjnego przez 

pracę nad wzmocnieniem zadań zidentyfikowanych wspólnie w procesie 

samooceny/akredytacji. Akredytacja zwiększy zaufanie do skuteczności społeczności 

szkolnej w promowaniu doskonałości akademickiej, przez wartości pojawiające się w 

myślach, słowach i czynach uczniów. Szkoły Sathya Sai relacjonują historie 

transformacji uczniów, rodzin i nauczycieli, które rozprzestrzeniają się w ich otoczeniu. 

W efekcie szkoły samorządowe starają się o przeszkolenie w EWL. Akredytacja 

uprawomocnia pracę szkół Sathya Sai i przyczynia się do szerzenia misji Swamiego 

poprzez edukację Sai. 

- Dr Tom Scovill jest członkiem Komisji ds Edukacji Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 
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Blask boskiej chwały 

Urodziny Pana 

Składam pranamy u lotosowych stóp. Dzisiaj są urodziny Swamiego. Zastanawiam 

się, czy zdajemy sobie sprawę, jak niezwykły jest to dzień. Wszyscy mamy bardzo 

szczęśliwe i miłe wspomnienia o Swamim, wszyscy, którzy Go widzieli. Ja także mam 

szczęśliwe wspomnienia o Swamim. Są wypełnione pełną miłości czystością, prawdą i 

mądrością. Znając Swamiego od jakichś dwudziestu lat, odnajduję te cechy - a także 

wszystkie inne godne podziwu cechy, jakie można sobie wyobrazić - obecne w 

codziennym życiu Swamiego. Jest On ucieleśnieniem czystości, prawdy, mądrości, 

pomyślności i dobrobytu. 

Jako Jego wielbiciele jesteśmy w dużej mierze nieświadomi naszego statusu. A 

jesteśmy, możemy powiedzieć bez cienia ego, grupą naprawdę bardzo ważnych ludzi. 

Jesteśmy świętymi ludźmi, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. Swami 

powiedział mi, że świat jest w straszliwym stanie i gdyby nie zmiany w umysłach Jego 

wielbicieli - które On wzbudza - świat znalazłby się w katastrofalnym stanie. On jest w 

naszych sercach i jest w stanie działać z naszego wnętrza poprzez nasze umysły. 

Niektóre wspomnienia, które mam o Swamim, mają dla mnie szczególne znaczenie i 

ciągle o nich myślę. Jedno dotyczy zdarzenia sprzed wielu, wielu laty, być może sprzed 

dziewiętnastu laty, na drugi rok po moim przybyciu do Prasanthi Nilajam. W tym 

czasie w kampusie było tylko kilka starych budynków i mandir. Zamieszkałem w 

jednym z tych budynków mając w zasięgu wzroku okna od pokoju Swamiego na 

piętrze mandiru. To było jeszcze zanim mandir został rozbudowany. W aszramie było 

nie więcej niż czterech czy pięciu obcokrajowców. Siedziałem na werandzie patrząc na 

Jego okno i Swami podszedł do okna i skinął na mnie: „Chodź, Hislop”. Potem mogłem 

wejść na górę i i zadać wszystkie pytania, jakie chciałem. 

Kiedyś zapytałem Go: „Swami, słyszę historie opowiadane przez ludzi z całego 

świata, którzy mówią, że Cię widzą. Widzą Ciebie idącego obok nich albo budzą się 

rano i stoisz w ich pokoju, albo mogą znaleźć pamiątkę po Tobie na komodzie. Jak to 

możliwe, Swami? Czy jest kilku awatarów?”. Powiedział: „Nie, jest tylko jeden awatar. 

Słońce ma wiele różnych promieni biegnących we wszystkich kierunkach, ale 

wszystkie pochodzą z jednego słońca. Podobnie jest tylko jeden awatar”. 

- Fragment z książki „Poszukiwania boskości”(Seeking Divinity) dr Johna S. Hislopa. 
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BOSKA MISJA ODNOWY WED I MIĘDZYNARODOWA 

KONFERENCJA WEDYJSKA 

Subramanyam Gorti 

Awatar tego wieku Bhagawan Sri Sathya Sai Baba zstąpił na ziemię i oznajmił: 

„Moja miłość do Wed jest równa tylko mojej miłości do ludzkości”. To wyjaśnienie 

objawia Jego boską misję ożywienia Wed i wedyjskiej dharmy oraz przywrócenia im 

ich pierwotnej chwały. Zatem Weda poshana, widwath poshana (wspieranie Wed i 

wedyjskich nauczycieli) jest ważnym aspektem misji tego awatara. Innymi słowy, 

chciał On sprawić, aby Wedy były poznawane przez wszystkich, szerzyć wibracje Wed 

i aromat sanathana dharmy wśród wszystkich ludzi, bez względu na kastę, wyznanie i 

religię, ponieważ Wedy są uniwersalne. Napominał wszystkich, aby chronili starożytną 

mądrość i zachowali ją, ponieważ jeśli będą przestrzegane przez ludzkość nakazy 

zawarte w Wedach, uwolnią ją od wszelkich cierpień. Jego boska wola propaguje 

Wedy jako część Jego misji. 

Wedy są podstawą dharmy 

Cytując wedyjską sentencję Wedokhilo dharmamulam (Wedy są źródłem dharmy), 

Bhagawan bardzo pięknie wyjaśnił, dlaczego konieczne było odrodzenie wedyjskiej 

dharmy. Powiedział: „Dharma jest oparta na Wedach. Jeśli dharma upadnie, 

wszechświat może się zawalić. Jeśli wszechświat upadnie, dharma może się zawalić, ale 

fundament, którym są Weda, pozostanie nienaruszony. Jeśli jednak upadnie wedyjska 

podstawa, zarówno dharma, jak i wszechświat upadną”. Weda jest źródłem dharmy, 

moralnego życia i prawego postępowania. Jeśli „dharma” jest potężnym drzewem, 

które jest metaforą całego boskiego stworzenia, wówczas korzenie są „Wedami”, które 

wymagają ciągłego odżywiania, aby chronić zarówno dharmę, jak i wszechświat. 

Bhagawan przywrócił do naszego życia starożytną i świetlaną mądrość epoki 

wedyjskiej w sposób prosty i przejrzysty, abyśmy mogli ją zrozumieć. Powiedział: 

„Literatura wedyjska jest najstarsza na świecie. To skarbnica mądrości. Przyczynia się 

do wszechstronnego rozwoju człowieka. Wedy to pierwsza książka w historii ludzkości. 

Jest miejscem narodzin ludzkiej kultury i podstawą wszelkiego rodzaju mocy. 
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Wszystkie gałęzie nauki mają swoje źródło w Wedach. Wszystkie dharmy i cnoty 

wyrosły z Wed. Wedy są nieskończone, niezgłębione, nieokreślone i pełne błogości. 

Słowo Weda pochodzi od sanskryckiego wid, oznaczającego wiedzę lub dźnianę. 

Iśwara dźniana (wiedza o Panu) to Weda. Atma dźniana (wiedza o jaźni) to Weda. 

Brahma dźniana (wiedza o Najwyższym Absolucie) to Weda. Adwajta dźniana 

(niedwoista wiedza) to Weda. Weda to widźniana (wiedza par excellence). Wszystkie 

te terminy są synonimami samoświadomości lub atmadźniany. 

Istnieją dwa ważne aspekty Wed, które pozwalają czerpać z nich korzyści zarówno 

na poziomie indywidualnym, jak i społecznym lub globalnym. Odnosząc się do 

korzyści płynących z Wed, Bhagawan powiedział: „Różne dźwięki mają zróżnicowany 

wpływ na ludzką psychikę. Wedyjskie hymny, gdy intonowane są poprawnie, tworzą 

wyższą wibrację i rezonują z wyższymi wizjami i świadomościami, które pomagają w 

uspokojeniu fizycznych, emocjonalnych, psychologicznych i duchowych poziomów 

śpiewającego. Dlatego też, nawet jeśli znaczenie jest tylko częściowo przyswojone, 

dźwięki wpływają na sposób, w jaki się zachowujemy i pomagają w jednoczeniu 

głowy, serca i ręki, czyli myśli, słów i czynów. Oczyszcza także środowisko 

podstawowych instynktów i powoduje transformację nawet wśród słuchaczy, co 

prowadzi do wyższej mocy i siły. 

Każda istota, która żyje na świecie, dąży do posiadania tego, czego pragnie i unika 

tego, czego nie lubi. Wedy określiły, co należy robić, a co nie. Kiedy te zalecenia i 

zakazy są przestrzegane, można zyskać dobro i unikać zła, ponieważ Wedy dotyczą 

światów zarówno materialnych, jak i duchowych i nie tylko. Upaniszady, które 

określane są jako wedanta lub zakończenie Wed, opisują metodę osiągnięcia 

czaturwidha puruszart (czterech celów życia), mianowicie: dharmy, arthy, kamy i 

mokszy (prawość, bogactwo, pragnienie i wyzwolenie) ... „ 

Odrodzenie i rozwijanie Wed 

Chociaż prawdą jest, że ostatecznie celem życia jest tylko moksza (wyzwolenie), 

pozostałe są niezbędnymi krokami na drodze do mokszy. Trzymając się myśli, by żyć 

„w świecie, nie będąc ze świata”, Wedy starają się przekazać ludzkości tajemnice 

szczęśliwego życia teraz i wyzwolenia w przyszłości. Ujawniają istotę boskiej chwały; 

jak oznajmiono w dźniana jodze Upaniszad, cały wszechświat jest manifestacją Boga, 

który rezyduje we wszystkich istotach. 

W upaniszadzie Narajana wspomina się o Niszkalo nirandżano nirwikalpo... śuddho 

dewa eko Narajana (Bóg jest bez skazy, zawsze błogi, jeden bez drugiego lub 

alternatywy, wszystko przenikający, czysty i jedyny). Tak więc Narayana jest jednym 

bez drugiego. Ta błoga Najwyższa Istota znajduje się wewnątrz nas jako zasada życia w 

postaci Aum lub pierwotnego dźwięku, w sercu człowieka, jak również w sercu 
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wszechświata. Interpretacja słowa Narajana jest taka, że jest to związek Nary 

(człowieka) i Ajany (wiecznego, nieskończonego). Tak więc Narajana jest jednym bez 

końca. Oznacza to, że Bóg może być tylko Anantą, czyli nieskończonym. Dlatego 

Narajana jest uniwersalny. W ten sposób odniesienia do Śiwy (pomyślnego), Wisznu 

(wszechobecnego) itd., które napotykamy w Wedach, mogą być łączone z imionami 

Jezusa, Buddy, Allacha lub jakiegokolwiek imienia, które czci człowiek. 

Zgodnie z przykazaniem Bhagawana, Organizacja Śri Sathya Sai Sewy (SSSSO) w 

Indiach podjęła inicjatywę, aby przyczynić się do ożywienia i rozpowszechnienia Wed 

w Jego Boskiej Misji przez zespół Narodowe Wedy, powołany dla popularyzacji Wed. 

Duż dzieci, młodych mężczyzn i kobiet oraz dorosłych podejmuje naukę Wed, która 

nabiera rozpędu w całym kraju. Internetowe samouczki Wed zostały wdrożone 

niezależnie od szkolenia w ośrodkach Sai w całym kraju według tych samych zasad 

zapewniających jednorodność i jakość. Aspiranci z prawie wszystkich stanów Indii 

czerpią korzyści z tych samouczków, aby zdobyć wiedzę wedyjską. 

Aby jeszcze bardziej pobudzić tę inicjatywę i stworzyć świadomość wedyjską wśród 

mas, SSSSO India organizuje wyjątkową dwudniową Międzynarodową Konferencję 

Wedyjską zintegrowaną z wieloreligijnymi modlitwami i zbiorową recytacją Wed na 

rzecz jedności i pokoju na świecie w dniach 20-21 listopada 2017 r. w Prasanthi Nilajam. 

Konferencja ma na celu odkrycie starożytnej mądrości i zastosowanie jej we 

współczesnym życiu, w zgodzie z naukowymi standardami. Główne tematy 

kongregacji międzywyznaniowej to Samasta Lokah Sukhino Bhawantu (niech 

wszystkie światy będą szczęśliwe), Kochaj wszystkich, służ wszystkim, przekazują 

przesłanie, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną na świecie (wasudhajwa kutumbakam), 

aby wyprowadzić na pierwszy plan prawdę, że wiedza wedyjska jest świecka i nie 

należy do żadnej religii, a Wedy są powszechne i jedyne oraz przynoszą pokój i 

jedność. 

Zostanie również zorganizowana wystawa o Wedach, aby wydobyć przesłanie 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby ma temat Wed i ich uniwersalność, obok nauk 

związanych z Wedami. Nie trzeba dodawać, że jest to jedyna okazja do wzięcia udziału 

w tak wyjątkowym programie. Jest on otwarty dla wszystkich, a jedynym kryterium 

udziału jest pragnienie, aby być jego częścią. To wszystko. 

Znajdujemy się u progu krytycznego momentu w historii ludzkości. Bez wątpienia, 

wszystko, co powiedział Bhagawan, jest jedynym lekarstwem na przezwyciężenie 

przeciwności losu i ochronę wszechświata i pokojową koegzystencję wszystkich istot. 

Musimy karmić korzenie potężnego drzewa dharmy, które jest oparte na Wedach. 

Każdy w organizacji ma do odegrania rolę w tej boskiej misji. Wszyscy musimy 

osiągnąć tę boską wizję Bhagawana Sri Sathya Sai Baby w całej jego nieskazitelnej 

chwale, dzięki niezłomnej woli i wysiłkom. Nawiązując do upaniszady Śiwa Sankalpa, 
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wszyscy powinniśmy dostroić się do boskiej woli Bhagawana, aby pielęgnować Wedy 

jako sadhana. Tan asmakam manah Sai sankalpam astu znaczy, niech nasz umysł 

nieustannie koncentruje się na woli Sai, który wspiera Wedy. Ruch wedyjski z 

pewnością będzie największym ruchem na świecie podczas świętowania stulecia 

Bhagawana za dziewięć lat. 

- Autor jest narodowym koordynatorem wedyjskim Organizacji Sri Sathya Sai Sewa w Indiach. 

 

 

 

 
 

Prawdziwy cel edukacji 
 

Zdobycie stopni naukowych nie powinno być głównym celem 
studentów. Powinni oni właściwie wykorzystywać pięć żywiołów. Jest 
to prawdziwa, zorientowana na wartości edukacja, której świat dzisiaj 
potrzebuje. Wartości są dla edukacji, edukacja jest dla życia, życie dla 

miłości, miłość dla człowieka, człowiek dla duchowości, duchowość dla 
świata, a świat jest dla pokoju. Tak więc należy przebyć drogę od 

wartości do pokoju. 
 

- Baba 
 
 

 
 
 
 
 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk, IS 


