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Ik wens jullie allemaal een gelukkig, vredig en geheiligd Nieuw Jaar 2022. We hebben het 

geluk dat we de liefde en genade van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba hebben ontvangen, die 

opnieuw werd geboren om ons het pad van onze eigen goddelijkheid te tonen. In zijn 

oneindige liefde en mededogen schonk hij ons de Sri Sathya Sai International Organisation 

(SSSIO) om zijn leringen in praktijk te brengen en Zelfrealisatie te bereiken. In 2021 bleef de 

SSSIO zijn goddelijke wil volgen en liefdevol haar leden en de mensheid in 110 landen 

dienen ondanks meerdere uitdagingen. 

 

SSSIO dient de mensheid in 110 landen 

We kijken in dankbaarheid aan Heer Sai terug op 2021 - dankbaar dat hij ons anker is geweest 

in een zee van problemen die de wereld bleef overspoelen in de vorm van de Covid-19 

pandemie en andere uitdagingen.  

SSSIO-leden bleven de Meester volgen, de duivel in de ogen kijken en tot het einde toe 

vechten met standvastigheid, doorzettingsvermogen en geestelijke kracht. Spiritualiteit 

betekent niet immuniteit voor moeilijkheden, maar wel dat je in moeilijke tijden door 

goddelijke genade vrede kunt ervaren. Zolang we op Swami gericht blijven zal hij ons leiden 

en beschermen voor al het slechte en voor vijanden, zowel extern als intern, en ons kracht 

geven om het spel volgens zijn wil te beëindigen. 

 

In 2021 bleef de SSSIO voedsel, medische diensten en humanitaire hulp geheel gratis 

aanbieden in tal van landen. Er zijn bijvoorbeeld in Afrika de zo hard nodige voedsel en 

basisbenodigdheden verspreid en in veel landen heeft de SSSIO humanitaire hulp aan 

slachtoffers van overstromingen, orkanen en natuurrampen geboden. Er werden zelfgemaakte 

maskers en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verspreid en er werd online 

gezondheidseducatie gegeven om Covid-19 te bestrijden, preventieve maatregelen te nemen 

en de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Op Sri Sathya Sai Humanitarian 

Relief zijn er voorbeelden te zien van hartverwarmende humanitaire hulpprojecten en 

dienstverlenende activiteiten. U kunt op de hoogte blijven van de laatste activiteiten op de Sri 

Sathya Sai Universe-website en door u te abonneren op de SSSIO communicatie en sociale 

media via https://sathyasai.org/subscribe. 

 

SSSIO Online-programma’s 

Swami bleef ons de kans geven om wereldwijde online programma’s te houden, die 

honderdduizenden mensen samenbrachten die zijn liefde, zijn boodschap, zijn werken, 

verhalen van transformatie en diverse muzikale en culturele aanbod deelden. Dit waren onder 

andere de programma’s: Akhanda Gayatri, Chinees Nieuwjaar, Mahashivaratri, Aradhana 

Mahotsavam, Boeddha Poornima, Gurupoornima, Akhanda Bhajans, Vrouwendag, Swami’s 

96e geboortedag en de kerstvieringen. Deze inspirerende online presentaties verbonden 

mensen uit vele landen en waren voorzien van ondertiteling, vertaling ervan in diverse talen 

en heruitzendingen om toegewijden in de verschillende tijdzones van dienst te kunnen zijn. 

 

Dien moeder natuur 

Natuurrampen nemen wereldwijd in frequentie en ernst toe als gevolg van 

klimaatverandering, vervuiling van het milieu en verwaarlozing van moeder natuur als gevolg 
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van de opstapelende effecten van hebzucht, materialisme en buitensporige verlangens in de 

samenleving. Swami had ons decennia geleden verschillende keren gewaarschuwd voor 

dergelijke gevolgen. Hij berispte ons dat de natuur een geschenk van God is, dat de natuur een 

manifestatie van God is en dat uiteindelijk de natuur God is. Daarom moeten we de natuur 

respecteren. Zijn goddelijke wil opvolgend lanceerde de SSSIO vele initiatieven op 

milieugebied waaronder de belangrijke Go Green Conferentie in 2018 die door ca. 1200 

afgevaardigden uit 70 landen werd bijgewoond.  

 

Hierna hebben de SSSIO Milieu en Duurzaamheid Commissie en de subcommissie Dien de 

Planeet van de jong volwassenen veel milieuprojecten opgepakt om moeder aarde te 

beschermen met projecten als plastic verminderen, water en elektriciteit besparen, hergebruik 

van spullen, het schoonmaken van stranden, rivieroevers en parken, en tal van andere 

projecten. Een van de belangrijkste initiatieven is het planten van bomen dat veel voordelen 

oplevert; dit is allemaal te lezen in het SSSIO Bulletin: Unity, Purity, and Divinity in the 

Trees Around Us. 

We moedigen elk land van de SSSIO aan om in 2022 lokaal het bomen planten te (blijven) 

organiseren naast andere milieuprojecten.  

 

Praktiseer Swami’s eeuwige en universele boodschap  

Sri Sathya Sai Baba hield meer dan 2000 toespraken en schreef 16 boeken in de Vahini-serie, 

die samen met vele studiegidsen en andere SSSIO-publicaties beschikbaar zijn op 

https://sathyasai.org/discourses-and-writings. 

Swami’s leringen zijn de kern van alle geschriften en de essenties ervan zijn de vijf 

menselijke waarden - waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid. Door middel 

van vele programma’s zal de SSSIO de toepassing van de vijf menselijke waarden op het 

niveau van het individu, het gezin, de samenleving, het werk en organisaties intensiveren. In 

een van zijn goddelijke toespraken zei Swami: ‘Beoefen wat ik leer. Dat is genoeg. Dat is 

alles wat ik vraag.’ 

 

Laten we tot Swami bidden om ons de kracht, vastberadenheid en toewijding te geven om 

zonder twijfels zijn leringen in ons dagelijks leven te volgen. 

 

Jai Sai Ram. 

 

Liefdevol in dienst van Sai, 

 

Dr. Narendranath Reddy 

Voorzitter Sri Sathya Sai International Organisation 

 

De genoemde links zijn: 

Sri Sathya Sai Humanitarian Relief,  

Sri Sathya Sai Universe 

Subscribe to SSSIO channels 

Bulletin on Environment 

Study Guides and Publications 
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