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Satja Sai starptautiskā organizācija (SSSO)
ir garīga un humāna organizācija. Tā darbojas
vairāk nekā piecdesmit gadus, katram dalībniekam
un katram patiesam garīgajam meklētājam
nesot vēsti par ikvienā cilvēkā iedzimtā Dievišķā
principa īstenošanu. Tas sasniedzams, izkopjot
garīgās prakses mīlestības paušanai domās,
vārdos un darbos, veicot nesavtīgu kalpošanu
un sasniedzot sevis transformāciju, praktizējot
piecas Vispārcilvēciskās vērtības: Patiesību,
Pareizu rīcību (Tikumība), Mieru, Mīlestību un
Nevardarbību.
Organizācija nepieder nevienai reliģijai, nedz
arī tā ko sludina. Tā aptver visas reliģijas, visas
ticības un visas tautības. Iedvesma patiesības
izzināšanai, dzīvošanai saskaņā ar savu
Augstāko apziņu un kalpošana sabiedrībai ir
Organizācijas misija gandrīz 2000 Satja Sai
centros, kas atrodas 120 pasaules valstīs. Šie
centri uztur izglītojošas, garīgas un nesavtīgas
kalpošanas aktivitātes, lai īstenotu ikvienā
cilvēkā iedzimto patieso mīlestību.
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Kalpošanas aktivitātes, ieskaitot globālu
veselības aprūpi un sociālo palīdzību, ir ļoti
svarīga organizācijas funkcija. Nesavtīga
kalpošana ir svarīga garīgā prakse Dievišķā
principa īstenošanai, kas apslēpts ikvienā
būtnē. Nesavtīgai kalpošanai ir jākļūst par
dzīvesveidu, jo tā veicina spēju komunicēt
un sazināties no sirds uz sirdi. Tā ir Mīlestība
darbībā, Mīlestība uz mūsu planētu un jo
īpaši – tā ir mīlestība uz visiem cilvēkiem. Tā
rūpējas par trūkumcietēju fizisko, psiholoģisko
un garīgo labklājību, bez jebkādas domas
par atlīdzību vai izmantošanu.
SSSO biedri kalpo simtiem tūkstošiem
pacientiem simtiem medicīniskās nometnēs
un vairāk kā 40 slimnīcās un mobilajās
klīnikās. Papildus medicīniskiem un ķirurģiskiem
pakalpojumiem,
notiek
zobārstniecības
un redzes pārbaudes, asins un kaulu
smadzeņu donoru reģistrācijas izbraukumi
un tiek pasniegtas arī veselības apmācību
programmas. SSSO brīvprātīgie piedāvā
humanitāro palīdzību dabas katastrofu
upuriem visā pasaulē, kad vien tas ir
nepieciešams.
Organizācija nodrošina ar pārtiku, apģērbu,
krājumiem un pajumti trūkumcietējus, kā arī
ar mīlestību rūpējas par vidi un dzīvniekiem,
atbalstot to visā pasaulē. Dažādi kalpošanas
projekti, tādi kā izsalkušo ēdināšana, palīdzība
bērniem un tiem, kam tas nepieciešams, rūpes
par dzīvniekiem, tiek veikti visā pasaulē katru
gadu 20. oktobrī projekta „Kalpo Planētai”
ietvaros, ko vada Jauniešu organizācija.

Izglītības aktivitātes ietver
piecu
Vispārcilvēcisko vērtību mācīšanu un
praktizēšanu: Patiesība, Pareiza rīcība
(Tikumība), Miers, Mīlestība un Nevardarbība.
Par šīm vērtībām tiek organizētas nodarbības
bērniem un vecākiem un apmācību semināri
skolotājiem.
Daudzi skolu vadītāji praksē pārbaudījuši
Satja Sai mācību par Vispārcilvēciskām
vērtībām, kas zināma kā SSEHV (Sathya Sa
iEducation in Human Values, tulk. SSIVV- Satja
Sai izglītība par Vispārcilvēciskām vērtībām),
un iekļāvuši to savu skolu programmās. SSEHV
ir starpkonfesionāla un saderīga ar visām
reliģijām un kultūrām. SSEHV tiek administrēta
30 Satja Sai institūtos 30 valstīs visā pasaulē.
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Pavisam kopā pasaulē ir 40 Satja Sai skolas
un to studenti stiprina sabiedrību, stingri
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ievērojot principus par atklātību, godīgumu
un morālu stipru raksturu. Satja Sai izglītojošās iestādes ir vietējo autoritāšu atzītas,
to izcilības dēļ un novērtējot to ieguldījuma sabiedrībā.
Lai pievienotos Satja Sai centram, nav nepieciešams maksāt biedra naudu
un visas Centra aktivitātes ir bez maksas, kā arī netiek lūgti nekādi ziedojumi no
biedriem vai apmeklētājiem. Centri nevienā līmenī nemaksā jebkādas maksas Satja
Sai starptautiskajai organizācijai. Organizācijas darbinieki izmanto savus līdzekļus,
lai nosegtu personiskās izmaksas, veicot savus pienākumus. Biedri brīvprātīgi
piedāvā apmaksāt izmaksas, lai nosegtu dažādus projektus.
Sīkāku informāciju var atrast, apmeklējot mājas lapu sathyasai.org
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