
 

 

B O G  N A R A V A  Č L O V E K 

POGLAVJE 3A Sathya Sai Babove besede o Naravi – odlomki iz Njegovih govorov 

 

Narava je Božje oblačilo 

 

»Ljudje želijo videti Boga. Kako? Narava je ogledalo, v katerem lahko vidimo podobo Boga. 

Ogledalo potrebuje premaz iz živega srebra, da lahko odseva objekt. Da bi videli Boga v 

Naravi, mora biti ogledalo premazano z živim srebrom ljubezni.« 

Sathya Sai govori, št. 28, poglavje 10, 15. aprila 1995 

 

»Spoznajte, da je Narava božja manifestacija. Zategadelj Narave ne smemo prezreti. Narava 

je posledica in Bog je vzrok. Prepoznati bi morali prisotnost Božanskosti v celotnem vesolju.« 

Sathya Sai govori, št. 29, poglavje 22, 20. junija 1996 

 

»Narava je Božje ogrinjalo. Univerzum je univeza za človeka. Človek bi moral spoštljivo 

ravnati z Naravo. Nima nikakršne pravice govoriti o podreditvi narave ali izkoriščanju njene 

moči. Prizadevati si mora prepoznati Boga v naravi.« 

Sathyam Šivam Sundaram, št 4, str. 55 

 

 

Bog, Narava in Človek 

 

»Na svetu so tri stvari s katerimi se mora človek soočiti: Bog, Narava in človek. Človek mora 

častiti Boga, da bi Ga spoznal s pomočjo Narave. Narava je ime za vse različne predmete, ki 

navdušujejo človeka; je slava in sijaj Boga.« 

Sathya Sai govori št. 7, poglavje 12, 23. marca 1967 

 

»Narava je vaša šola, vaš laboratorij, pot do osvoboditve in panorama Božje veličastnosti. 

Prizadevajte si spoznati lekcije, ki jih je pripravljena učiti. V Naravi so vse stvari ravno tako 

Božanske (Brahman), kot ste vi. Vsako dejanje je Božansko; vsako delo je čaščenje Boga. 

Zgradite bivališče svojega življenja na močnih temeljih, da je vse Božansko (Brahman).« 

Sathya Sai govori št. 10, poglavje 23, 4. oktobra 1970 

 

»Kakšna škoda, da se človek, namesto da bi bil pozoren na Boga, Naravo in človeka v tem 

vrstnem redu, večino časa ukvarja sam s seboj, zatem z Naravo in zelo malo z Bogom. Od 

rojstva do smrti, od sončnega vzhoda do noči, človek išče plehke užitke z izkoriščanjem, 

opustošenjem in omalovaževanjem Narave ter zanikanjem resnice, da je vse last Boga, in 

vsaka rana je svetoskrunstvo, ki zasluži kazen.« 

Sathya Sai govori 18, poglavje 16, 11. julija 1985 

 

Človek moti naravno ravnovesje 

 

»Za karkoli si človek prizadeva, da bi rad dosegel, mora zaupati Naravi. Narava ni 

nikogaršnja lastnina. Pripada Bogu. Brez milosti Gospoda nihče ne more užiti blagodati 

Narave. Ne da bi poznali to resnico, ljudje brezglavo izkoriščajo Naravo zaradi nevednosti in 

domišljavosti. Takšno prepričanje je zelo napačno.« 
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Sathya Sai govori št. 22, poglavje 17, 25. junija 1989 

 

»...ni nikakršnih zadržkov pri izkoriščanju naravnih virov. Rezultat nenadzorovanih želja in 

brezglavega izkoriščanja naravnih virov so zastrašujoče motnje v Naravi. Naravne katastrofe, 

npr. potresi, vulkanski izbruhi, suše in poplave so vzrok teh motenj v Naravi, ki jih povzroča 

brezglavo izkoriščanje naravnih virov. Človeštvo se danes obnaša kot norec, ki reže vejo 

drevesa, na kateri sedi.« 

Sathya Sai govori, št.30, poglavje 4, 13. februarja 1997 

 

»Spoznati morate, da je ohranjanje ravnovesja nujno za nadzor nad silami Narave. Pri 

ukvarjanju z Naravo so tri zahteve. Prva je znanje o zakonih Narave. Druga je sposobnost 

izkoriščanja moči Narave za dobrobit človeka. Tretja je ohranjanje ravnovesja med silami 

narave. Motnje ravnovesja pripeljejo do posledic, kot so zemeljski plazovi, onesnaženje 

ozračja itn.« 

Sathya Sai govori, št. 19, poglavje 2, 20. januarja 1986 

 

Stopajte lahno in spoštljivo, naravne vire uporabljajte hvaležno 

 

»Naj vam povem, da je pet elementov ustvarila Volja Najvišjega. Vsakega od njih morate 

uporabiti skrbno in s sposobnostjo razlikovanja. Brezglava uporaba kateregakoli elementa 

vam lahko povzroči veliko škodo. Z naravo je treba ravnati pazljivo in s 

strahospoštovanjem.« 

Sathya Sai govori, št. 8, poglavje 45, 23. novembra 1968 

 

»Naj vam povem o obliki čaščenja, ki vas bo obdarila z božansko močjo. Božansko se sprva 

izrazi kot pet elementov, eter-prostor, zrak, ogenj, voda in zemlja. Celotno stvarstvo ni nič 

drugega kot le kombinacija dveh ali več elementov v različnih razmerjih. Ker so vsi prežeti z 

božanskostjo, jih mora posameznik uporabljati s polnim spoštovanjem, ponižno in s 

hvaležnostjo. 

Pravilna uporaba je sama po sebi oblika čaščenja. Telo je sposobno ohranjati stalno telesno 

temperaturo, pod ali nad katero človek ne more biti zdrav in dejaven. Narava je sama bit 

Božanskosti, vse to je božansko (Išhavasjam idam sarvam). Vse to je Bog, Vasudeva 

(Vasudevasarvamidam). Zato stopaj nežno, s polno spoštovanja in hvaležnosti.« 

Sathya Sai govori, št. 6, 28. poglavje, 15. oktobra 1966 

 

»Božje stvarstvo je zelo sveto. Ne onesnažite ga. Kako svetih je pet elementov, ki jih je dal 

Najvišji Gospod. Vendar je danes vse onesnaženo - zrak, ki ga dihamo, hrana, ki jo uživamo, 

voda, ki jo pijemo in zvok, ki ga slišimo.Vseh pet svetih elementov je s človeškim delovanjem 

postalo nesvetih. Zato se danes planet sooča s tolikšnim številom bolezni. Pravi človek je tisti, 

ki na spoštljiv način uporablja pet elementov. Zato nikoli ne zapravljajte naravnih virov.« 

Sathya Sai govori, št. 29, poglavje 69, 18. julija 1996 
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Spoštovanje Narave 

 

»Dandanes je vse onesnaženo, zrak, ki ga dihamo, voda, ki jo pijemo, zvok, ki ga poslušamo 

in hrana, ki jo uživamo. Zaradi krožnega onesnaženja je ogroženo človeško zdravje. 

Vzporedno s tem je onesnažen človeški um in s tem bolj dovzeten za bolezni. Človek bi se 

moral iskreno potruditi za iskreno in čisto življenje. ...Udejanjanje treh P-jev (v angl. Purity, 

Patience, Perserverance) – Čistosti, Potrpežljivosti in Vztrajnosti – zagotavlja stalno srečo in 

dobro zdravje brez bolezni.« 

Sathya Sai govori, št. 27, poglavje 3, 21. januarja 1994 

 

»Hitra in pretirana rast industrije, tovarn in avtomobilov, kar povzroča onesnaževanje 

ozračja, je odgovorna za naraščajočo stopnjo bolezni kot so eozinofilija, astma, naglušnost in 

pljučnice. ...znanost sama po sebi ni slaba. Tisto, kar danes človek potrebuje, je njena 

pravilna in modra uporaba.« 

Sathya Sai govori, št. 25, poglavje 17, 26. maja 1992 

 

»Svetujem delavcem v pisarnah in študentom, naj se vozijo s kolesom vsaj 5 do 6 km dnevno. 

Dnevno kolesarjenje je zelo koristno ne le za ohranjanje dobrega zdravja temveč tudi za 

zmanjšanje stroška za avtomobile. Dodatna prednost, ki jo prinaša, je zmanjšanje možnosti 

nesreč. Navsezadnje pa služi za zmanjšanje onesnaženja ozračja, ki ga povzročajo izpusti 

škodljivih izpušnih plinov.« 

Sathya Sai govori št. 26, pogljavje 4, 6. februarja 1993 

 

»Predanost-devocija in moralnost sta pomembni tako za fizično kot mentalno 

zdravje.Pomagata pri osvoboditvi od vznemirjenj, hranita ju z radostjo in zadovoljstvom, 

pomirita živce in pomagata pri telesnih procesih.« 

Sathya Sai govori, št. 4, poglavje 46, 14. decembra 1964 

 

»Da bi lahko uživali v dobrem zdravju, mora človek imeti čisto vodo, hrano in zrak. Vendar je 
danes vse troje onesnaženo. Onesnažen je tudi posameznikov um. Da bi posameznik lahko 

očistil svoj um, mora negovati svete misli o nesebični pomoči drugim. Tisti, ki nikogar ne 

prizadene in goji občutek ljubezni in sočutja do sočloveka, je največji med vsemi. Zato je 

svetnik Vjasa dal svetu bit osemnajstih Puran z aforizmom: »Vedno pomagaj, nikoli ne 

prizadeni.« Vsak med vami bi se moral izogibati prizadeti drugega ne glede na okoliščine. Ko 

prizadenete drugega, prizadenete sami sebe. Nikoli ne bi smeli izgovoriti ostrih besed. Če 

razvijate človeške vrednote, boste osvobojeni bolezni in se boste z Božjo Milostjo radostili 

dobrega zdravja.« 

Sathya Sai govori, št. 27, poglavje 5, 29. januarja 1994 

 

Omejevanje želja 

 

»Človek mora spoznati, da ne sme gojiti pretirane želje po čemerkoli, naj bo to hrana ali 
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druge življenjske potrebščine.« 

Sathya Sai govori, št. 30, poglavje 24, 5. oktobra 1997 

 

»Posamezik mora postaviti strop nad svojimi željami. Ker je človeško obnašanje danes 

sprevrženo, je človeštvo soočeno z naravnimi katastrofami. Vzrok je v tem, da ima človek 

preveč želja. Bog ohranja ravnovesje v svojem stvarstvu. V Božjem stvarstvu sobivajo zemlja 

in oceani v popolni harmoniji. Vendar človek vsevprek izkorišča zemljo s črpanjem nafte. 

Vsak dan ulovi na tone rib v oceanih. To brezglavo izkoriščanje narave se kaže v zemeljskem 

neravnovesju, ki povzroča kaos in opustošenje človeških življenj.« 

Sathya Sai govori, št. 34, poglavje 3, 21. februarja 2001 

 

»Svet ni ustvarjen le za užitek. Z zlorabo naravnih virov in pozabo lastne človeške narave 

deluje v nasprotju z namenom stvarstva. Številne naravne katastrofe so nastale predvsem 

zaradi človeškega neprimernega obnašanja. Potresi, vulkanski izbruhi, vojne, poplave, lakota 

in ostale katastrofe so rezultat velikih motenj v Naravi. Te motnje so odvisne od obnašanja 

človeka. Človek še ni prepoznal neločljive povezanosti med človeštvom in svetom Narave.« 

Sathya Sai govori, št.25, poglavje 37, 22. novembra 1992 

 

»Narava je veliko bolj napredna kot človek in če jo želi človek zaščititi, jo mora uporabljati 

znotraj meja. Kadar pa človek brezumno posega v Naravo, se ta odzove škodljivo in takrat 

nastanejo težave. Če želi človek zaščititi Naravo, mora udejanjati strop nad željami.«  

Sathya Sai govori, št. 26, poglavje 3, 21. januarja 1993 

 

»Da bi zaščitil Naravo, mora človek udejanjati strop nad željami. Človek naj ne sproža 

negativnih vidikov Narave. Človek mora biti zmeren pri zagotavljanju udobja, saj pretirano 

udobje pokvari človeški um in povzroči trpljenje namesto veselja. Ničesar dobrega, ni moč 

doseči brez samoobvladovanja.«  

Sathya Sai govori, št. 26, poglavje 3, 21. januarja 1993 

 

»Pet elementov ni nič drugega kot pojavna oblika božanskosti. Človekovo življenje bo varno 

le takrat, ko bo spoznal to resnico in deloval skladno z njo. Užijte Naravo skladno z vašimi 

potrebami. Vendar ne oropajte Narave njenih virov, da bi zadovoljili svoj pohlep.« 

Sathya Sai govori, št. 34, poglavje 3, 21.februarja 2001 

 

»Namen programa Omejevanje Želja je preprečiti zapravljanje denarja, časa, hrane in 

ostalih virov ter uporaba prihrankov za dobrobit družbe. Denar, ki ga tako privarčujete, 

uporabite na najboljši možni način, ki ga izberete za pomoč drugim.« 

Sathya Sai govori, št. 17, poglavje 16, 14. julija 1984 

 

Živeti v harmoniji z Naravo 
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»Primarna naloga človeka je očistiti okolje, ki je prizadeto zaradi onesnaženja zraka, vode in 

hrane. Vseh pet elementov je prizadetih zaradi onesnaženja. Ljudje bi morali zategadelj 

zmanjšati uporabo avtomobilov in nadzirati emisije škodljivih industrijskih odplak.« 

Sathya Sai govori, št. 26, poglavje 4, 6. februarja 1993 

 

»Drevesa imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kisika človeštvu iz ozračja, medtem ko 

vsrkavajo ogljikov dioksid, ki ga izdihujejo človeška bitja. Zategadelj je bilo med predniki 

priljubljeno sajenje dreves, saj so s tem nadzirali onesnaževanje ozračja.« 

Sathya Sai govori, št. 26, poglavje 4, 6. februarja 1993 

 

»Upoštevanje nenasilja (ahimsa) pri industrijskem upravljanju ima veliko širši družbeni 

pomen, kot le izogibanje prizadeti drugega. Izogibanje onesnaženju ozračja ali naravnih 

virov, na primer rek, je le ena izmed poti, po katerih lahko podjetja udejanjajo nenasilje. Po 

teh drugačnih poteh lahko poslovneži naredijo veliko dobrega ljudem in narodom, če 

upoštevajo osnovne človeške vrednote in sprejmejo duhovni pristop k nalogam poslovnega 

sveta.« 

Sathya Sai govori, št. 23, poglavje 3, 10. februarja 1990 


