Resoluções da 2ª Conferência Mundial de Jovens (1999)

1. Fazer dos 9 pontos do Código de Conduta um guia para a vida.
2. Tentar, através de pensamento, palavra e ação, tornar-se exemplos ideais para os outros
jovens.
3. Trazer todos os membros de suas famílias para sessões semanais de prática espiritual respeitando suas respectivas culturas e tradições.
4. Em resposta ao chamado de Sai aos jovens, de que “somente os jovens podem transformar
os jovens”, os jovens Sai irão empreender o seguinte:
i. Em todo país em que existam jovens Sai, eles irão empreender um projeto de benefício
significativo para o bem-estar da sociedade e especialmente do jovem. Um exemplo
significativo seria adotar pelo menos uma vila rural ou comunidade ou favela urbana. Em
resposta ao chamado de Sai de setembro de 1999 - “Quero que vocês se tornem líderes
ideais, utilizem sua educação para servir os pobres... forneçam instrução gratuita...” – os
jovens Sai se comprometem em estabelecer classes gratuitas para crianças pobres. Se
este programa for adequadamente planejado e lançado até o nascimento do novo milênio,
nós teremos, em novembro de 2000, 75º aniversário de Bhagavan, centenas de milhares
de crianças e jovens ao redor do mundo beneficiadas pelos “Centros Sathya Sai de
ensino”.
ii. Em resposta às necessidades da educação moderna e do ambiente de trabalho, os
jovens Sai também irão estabelecer pelo menos um “Centro Sathya Sai de Informática” em
cada cidade para as crianças carentes.
Os jovens Sai ensinarão as outras crianças e jovens não somente a usar computadores,
mas também valores humanos. Eles tentarão, assim, transformar os jovens pobres de
áreas urbanas e rurais não apenas em usuários de computadores, mas também em
“compositores”, como deseja Swami.
5. Os jovens em cada região irão se reunir anualmente em uma das áreas mais pobres de
suas regiões para Acampamentos Espirituais Sai. No fim do acampamento, eles deixarão na
área um legado permanente do amor de Sai na forma de um parquinho Sathya Sai para
crianças, uma biblioteca Sathya Sai ou outro projeto do tipo que tenha um impacto sustentável
e beneficie as crianças e jovens pobres da área.
6. Com o cumprimento dos projetos acima, os jovens Sai irão carregar a tocha de Sai através
de amor, sacrifício e serviço ao redor do mundo. Eles irão também deixar legados
permanentes de educação e bem-estar humano para o benefício da sociedade.

