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Revija o udejanjanju človeških vrednot po programu Sathya Sai

uVodnik

Rastemo skupaj št. 1
Društvo za razvoj 
človeških vrednot 
Sathya Sai Baba
Cena: 2,00 EUR

Kazalo

2 Vrednota na delu
Pogum

3 Učimo se od ...
Pogumna Veturija

6 Pravljica
Bistri brivec (Švica)

10 Pravljica
Mali zmaj

12 Premagovanje ovir
Neustrašnost

13 Pesem o soncu
14 Socializacijske igre

Premagovanje ovir
Nevidne podobe
Piramida v dvoje

18 Hrana, ki zdravi
19 Hrana in duhovnost

V Indiji jedo z rokami
Recept: aromatični 
krompirček

20 Levji pogum
23 Pripoved

Žeblji v ograji
24 Pravljica

Mišek gre na zabavo
25 Veseli severni škrati

Ljudstvo ljubezni
26 Pogum je v vseh
28 Miselne igre

Skrite besede
29 Razvedrilo

Križanka
30 Pogum je resnica
31 Ideje za učitelje
32 Pogovarjajmo se

“Gojite vero, kajti vera vas bo sčasoma 
osvobodila. Vztrajno se držite resnice, 
ne glede na to, kaj se vam dogaja. Če 
ste iskreni, vas ne bo mučil občutek 
krivde. Če je človek strahopeten, skri-
va resnico in sovraštvo, brusi rezilo 
zvijačnosti. Bodite pogumni, pa vam 
ne bo treba nikoli lagati, bodite polni 
ljubezni, pa se vam ne bo treba pretvar-
jati. Najlaže in najvarneje živimo, če se 
držimo resnice ...

Če si rečemo, da nečesa ne zmoremo 
ali nismo sposobni, to na nas slabo 
vpliva. Zberite pogum in se lotite česar 
koli, pa boste gotovo v vsem uspeli ...

K vsem problemom moramo pristopiti z 
zaupanjem in pogumom, vaše dejavno-
sti nesebičnega služenja pa naj potekajo 
brez razkazovanja, v duhu ponižnosti in 
predanosti.”

Sathya Sai Baba
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PoguM
citati

Brez zaupanja vase ni mogoče 
ničesar doseči. Če verjamete 
v svojo moč in sposobnosti, se 
lahko pogumno zatečete k no-
tranjim virom in se dvignete na 
višjo stopnjo radosti in miru. 
Zaupanje vase raste s pomočjo 
duše, ki je vaša notranja resnič-
nost. Duša je mir, radost, moč, 
modrost, zato iz duše izvira moč 
za duhovni razvoj.

Razvijajte pogum, da bi lahko 
vsako stvar speljali do konca. 
Predan človek nenehno razvija 
samozaupanje. Vse, česar se 
lotimo, moramo početi s sveti-
mi in božanskimi občutki.

Vrednota na delu

Povzeto po sloven-
ski enciklopediji:

Pogum
Moč duše, ko se sreča z nevar-
nostjo, ko se loteva težavnih 
podvigov, pri mirnem prena-
šanju bolečin in žrtev.
Sopomenke: moralna moč, duh, 
drznost, hrabrost, vrednota.
Pridevnik: pogumen, smel, 
neustrašen.
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PoguMna Veturija

Slavni in pogumni rimski vojsko-
vodja Koriolan je bil ogorčen za-
radi dovoljenj, ki jih je senat dal 
plebejcem (navadnemu ljudstvu). 
Zato je zapustil Rim, ga zatajil, 
prešel na stran hudih sovražnikov 
Rima in se odločil, da bo tam za-
čel vojno. To je tudi storil. Osvojil 
je različna mesta, ki so bila pod 
zaščito Rima in ko je prispel v bli-
žino Urbeja, ga je začel oblegati. 
Prav nič niso koristile prošnje se-
natorjev in glavnega duhovnika, 
da bi jim oprostil in prenehal oble-
gati mesto. Koriolan je bil odločen, 
da ga osvoji in uniči.
Potem pa se je skupina Rimljank 
napotila k Veturiji, njegovi mate-
ri in njegovi ženi Volumniji, ki sta 
bili v žalni obleki zaradi Koriola-
novega početja.
V solzah so žene prosile Veturijo, 
naj posreduje in kar nekaj časa je 
trajalo, da je stara gospa premaga-
la lastno jezo in pristala. Z Volu-
mnijo in vnuki se je odpravila k 
sinu, in še preden jo je uspel obje-
ti, ga je zaustavila z roko in rekla:
“Preden me objameš, mi povej, ali 
sem prišla kot ujetnica ali tvoja 
mati. Kako si lahko uničil deže-
lo, ki te je rodila? Le kam me je 
pripeljalo moje dolgo življenje in 

starost, da te vidim najprej kot iz-
gnanca, sedaj pa kot sovražnika! 
Le kako nisi pomislil, da za rim-
skimi zidovi živijo tvoja mama, 
žena in otroci? Če te ne bi rodila, 
domovina zdaj ne bi bila v nevar-
nosti. Sramota, ki jo moram pre-
našati je strašna, na srečo pa ne 
bom več dolgo živela. Misli raje 
na otroke, ki jih, če se ne premi-
sliš, čaka prezgodnja smrt ali pa 
dolgo suženjstvo!”
Po teh besedah je Koriolan padel 
na kolena. Objel je mamo, ženo, 
otroke in rekel: “Tvoj pogum in 
ljubezen sta premagala moje so-
vraštvo. Vrnite se domov. Rim je 
rešen!”

Učimo se od ...


