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Dzień Ziemi
i aktualizacja ogólnoświatowej sadhany
z okazji Aradhana Mahotsawam
17.03.2017 r.
Drodzy Bracia i Siostry,
Om Sri Sai Ram.
W liście z 2 marca 2017 roku zachęcałem wszystkich do zintensyfikowania swojej
sadhany przez 40 dni – od 22 marca do 30 kwietnia – w ramach pełnych wdzięczności
obchodów Sathya Sai Aradhana Mahotsawam. Ta sadhana ma nam pomóc uświadomić
sobie naszą wrodzoną boskość na ścieżce służby (karma-joga), na ścieżce oddania (bhaktijoga) i na ścieżce wiedzy (dżniana-joga). SAI jest dopełnieniem wszystkich trzech rodzajów
jogi, ponieważ S znaczy służba (Service – karma-joga), A znaczy oddawanie czci (Adoration
– bhakti-joga), a I znaczy oświecenie (Illumination – dżniana joga). Dlatego zachęca się
wszystkich wielbicieli do praktykowania namasmarany, czyli powtarzania jego imienia, do
wykonywania pełnej miłości służby oraz do kontemplowania i praktykowania Jego nauk
z „40 cytatów” Bhagawana Sri Sathya Sai Baby.
W ramach ogólnoświatowej sadhany odbędą się dwie ważne uroczystości. 24 kwietnia
2017 roku będziemy obchodzić Światowy Dzień Wartości Ludzkich. Swami powiedział, że
wartości ludzkie są boskie i że najlepszym sposobem urzeczywistnienia boskości jest
praktykowanie pięciu uniwersalnych i odwiecznych wartości ludzkich.
22 kwietnia 2017 roku będziemy również obchodzić Dzień Ziemi, aby okazać szacunek
i wdzięczność matce ziemi. Bhagawan powiedział nam, abyśmy traktowali matkę ziemię
z szacunkiem, z wdzięcznością i z troską, a także dostrzegali Boga w przyrodzie. 22 kwietnia
na całym świecie obchodzi się Dzień Ziemi, ustanowiony przez Organizację Narodów
Zjednoczonych (ONZ). Zwracamy się z prośbą do wielbicieli Sathya Sai o przyłączenie się
do tej inicjatywy przez prowadzenie różnych projektów dla matki ziemi, aby ją cenić,
chronić i jej służyć. Wyrażamy uznanie dla Młodych Dorosłych Sathya Sai za ich
nieustanne wysiłki na rzecz ochrony środowiska i zachęcamy wszystkich do wspólnego
uczestniczenia w tych projektach. Wkrótce prześlemy dodatkowe materiały na temat
obchodów Dnia Ziemi zaplanowanych na 22 kwietnia 2017 roku.
Dzisiaj świat traci równowagę ekologiczną, ponieważ powodowany skrajnym egoizmem
człowiek okrada matkę ziemię z jej zasobów takich jak węgiel, ropa naftowa czy żelazo.
W rezultacie dotykają nas trzęsienia ziemi, powodzie i inne niszczycielskie klęski żywiołowe.
Życie ludzkie znajdzie spełnienie tylko wtedy, gdy zostanie zachowana równowaga
ekologiczna. Równowaga w życiu człowieka i równowaga w naturze jest tak samo ważna.
Z dyskursu wygłoszonego 25.09.2000 r.
Podążajmy naprzód z radością i z entuzjazmem ku najwyższemu celowi, jakim jest
uświadomienie sobie naszej wrodzonej boskości. Dziękuję.
Dżej Sai Ram.
dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi
(dk)
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