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„Szczęśliwego Nowego Roku. Niech ten nowy rok będzie wypełniony blaskiem 

Uniwersalnego Światła dla wszystkich żyjących istot. Modlę się, aby nastało tysiąc lat 

pokoju, harmonii i jedności, gdy ludzkość  pozbędzie się uprzedzeń ze względu  

na rasę i religię. Modlę się, aby wszyscy osiągnęli Boskość i czuli czystą miłość  

w swoich sercach.” 

Swami Premananda 
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Modlitwa na nowy rok 
 
„Jeśli pobędziesz w towarzystwie świętych i mędrców lub w ich aśramach, duża część 
twojej karmy uwolni się i rozpuści w ich obecności i wysokiej energii.  
 
Niech w tym roku wszystkie twoje prośby i życzenia, o które mnie prosiłeś spełnią się. 
Modlę się do Boskiej Matki, aby w tym roku wszystkie twoje problemy i kłopoty zostały 
rozwiązane i aby nowy rok rozpoczął się w spokoju i zadowoleniu”. 
 

 
 
 

BĄDŹ SZCZĘŚLIWY…  
BĄDŹ BEZINTERESOWNY… 

ŻYJ W DUCHOWY SPOSÓB… 
ŻYJ W BOSKI SPOSÓB! 
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Satsang ze Swamidżim 
 

Duchowe światło  
 

Tematem, który lubię najbardziej jest 
duchowość i bardzo lubię o niej mówić.  
Większość ludzi lubi rozmawiać o ducho-
wości, ale nie wprowadzają jej w życie. 
Kiedy byłem młodszy, chciałem dużej dys-
cypliny, ale teraz rozumiem, że to jest złe. 
To strata czasu. Na początku myślałem, że 
ludzie wiedzą coś o duchowości, i że będą 
działać zgodnie z nią, ale teraz rozumiem, 
że nic o niej nie wiedzą.   
 
Miałem zwyczaj sądzić, że skoro zadawane 
są pytania dotyczące Mahabharaty, świętych 
pism i medytacji,  to ludzie są zaintereso-
wani duchowością. Jeśli mówiłem o Śri 
Ramakrisznie Paramahamsie, opowiedzie-
liby mi wiele historii o Ramakrisznie – znali 
więcej historii ode mnie! Mówiliby o Swa-
mim Wiwekanandzie. Myślałem, że skoro 
niektórzy z nich byli chrześcijanami, że bę-
dą wiedzieli dużo o Jezusie Chrystusie i że 
przeczytali Biblię. Tak właśnie myślałem. 
Przed rokiem 1994 zawsze tak myślałem. 
Kiedy tak myślałem, a ludzie nie zacho-

wywali się zgodnie z tym, zaczynałem im 
mówić, że powinni zachowywać się w zdyscyplinowany i poprawny sposób. Teraz wiem, że ci 
wielbiciele nie wiedzieli nic o duchowości. Więc dlaczego miałbym się na nich złościć 
i denerwować z tego powodu? Powinni szkolić samych siebie.   
 
Istnieje coś, czego chciałbym teraz uczyć. W Indiach jest wiele, wiele Aśramów. Jest wiele 
Aśramów, ale w wielu z nich brakuje czegoś istotnego. Podstawowe wartości nie są tam 
obecne. Jeśli pali się żarówka, to tworzy ona światło. Duchowość jest jak żarówka, ponieważ 
kreuje światło. Jeśli jesteśmy w ciemnym miejscu i przejdziemy do miejsca pełnego światła, 
możemy to rozpoznać po tym, że wcześniej byliśmy w ciemnościach. Kiedy opuścimy to 
jasne miejsce i wrócimy, wtedy znów wejdziemy w ciemność. Więc nie jesteśmy bezustannie 
w świetle. Również światło nie będzie się paliło bezustannie. Pewnego dnia żarówka się 
przegrzeje i to miejsce również stanie się ciemne. A to będzie miało natychmiastowy wpływ 
na wielbicieli przyjeżdżających do danego Aśramu. Wtedy będą szukali światła w innym 
miejscu. Oni są jak muchy przyciągane przez światło. Kiedy pomyślałem o tym w ten sposób, 
zadecydowałem, że chcę rozpalić światło bezustannie płonące przez dwa i pół tysiąca lat. 
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Mam sposób, żeby to zrobić, więc pomyślałem, że powinienem to zrobić. Jest to decyzja, 
którą podjąłem teraz. Mam to światło, którym potrzebuję rozpalić lampę i mam ele-
ktryczność, która utrzyma to światło. Ale gdzie powinienem rozpalić to światło? Rozpalę to 
światło w Aśramie Śri Premanandy.   
 
Zanim rozpalę tę lampę, muszę uczynić to środowisko odpowiednim dla tego światła. Kiedy 
stworzymy odpowiednie środowisko, wtedy możemy zrozumieć to światło. To, co jest 
ważne to otoczenie. Jak może być stworzone to otoczenie? Możemy zniszczyć ściany tego 
Pudża Holu i skonstruować budynek z czternastoma kondygnacjami. Czy boska energia 
wypełni wtedy to miejsce? Nie wypełni. Myślałem o tym, w jaki sposób mogę budować, żeby 
boska energia pojawiła się tu. Jeśli podoba ci się ten pomysł, powinieneś razem ze mną 
pracować. Musisz mi pomóc zapalić światło w tym miejscu.   
 
Kiedy osiągniesz to boskie światło, będziesz cieszył się tą samą błogością co ja. Powinieneś 
również zobaczyć i doświadczyć tej błogości. Od siedemnastego roku życia byłem w stanie 
widzieć to światło, jest to bardzo radosne doświadczenie pełne szczęścia. Jednakże ten 
materialny świat zawsze przysparza mi problemów – nie mnie, ale mojemu ciału. Moje ciało 
jest biedne. Nie martwię się o moje ciało, podchodzę do niego lekko i niech się dzieje, co 
chce. Nie pozwalam mojemu ciału na żadne pragnienia. Nie pozwalam mojemu ciału na żadną 
przyjemność. Jeśli moje ciało chce banana, odmawiam mu. Jeśli moje ciało chce banana, wtedy 
nie zjem banana przez miesiąc. Nie pozwolę, żeby to się stało, nie pozwalam, żeby takie 
życzenia były zaspokajane. Kiedy moje ciało chce banana, wtedy nie dam mu go wcale. 
Dlaczego tak robię? Bo nie powinniśmy zwiększać pragnień naszego języka. Nie powinieneś 
dopuścić, żeby język miał ochotę na idli, dosaia, puttu i tym podobne rzeczy. Duchowość nie 
jest na zewnątrz, jest wewnątrz nas. Gdzie jest Bóg? Wewnątrz nas, ale my szukamy Go na 
zewnątrz. On mówi – jestem wewnątrz ciebie, ale ty nie możesz Go zobaczyć.   
 
Duchowość jest bardzo wielką sprawą, ale my jej nie rozumiemy. Kiedy drzewo mango ro-
dzi owoce, myśli: „Daję tak wiele owoców i wszyscy ludzie będą się nimi cieszyć i je jeść”. 
Drzewo mango myśli w ten sposób, ale czy drzewo mango rodzi te owoce? Ja posadziłem 
drzewo mango i podlałem je i tylko wtedy będzie ono rodzić owoce. Jednakże drzewo 
zapomniało o mnie. Myśli, że to dzięki sobie samemu owocuje. W ten sam sposób Bóg wy-
słał nas na tę ziemię, a my zapomnieliśmy o Bogu. Działamy po swojemu i uważamy, że 
jesteśmy tymi, którzy robią wszystko sami. „Medytuję”, „uczę”, „wszystko robię”. Ale kto 
pozwolił ci tu przyjść? Zapomniałeś o tym. Tak jak drzewo mango, zapomnieliśmy o osobie, 
która nas tu przysłała.   
 
Na tym świecie istnieją istoty, które mają trzy zmysły, pięć i sześć zmysłów. Ludzkie istoty są 
jedynymi, które mają sześć zmysłów. Istoty o pięciu zmysłach takie, jak psy, zwierzęta, rośliny 
i drzewa nie mają żadnej zazdrości, dumy, czy rywalizującej mentalności, nie walczą ze sobą. 
Czasami walczą o jedzenie. „Nie jedz mojego jedzenia” – to wszystko. Potem zapominają 
o tym. Czy walczymy o jedzenie? Walczymy o ziemię, ubrania, pieniądze, edukację i status. 
Czy naprawdę te wszystkie rzeczy robią ludzkie istoty, jedyne istoty z sześcioma zmysłami? 
Masz sześć zmysłów. Dlaczego żywisz w sobie zazdrość, ego i rywalizującą mentalność?  
Czy jesteście istotami ludzkimi? Plotkujesz. Jaką przyjemność z tego czerpiesz? Czy jest jakaś 
przyjemność w rozmawianiu o innych? Jakie są z tego korzyści? Na którym duchowym 
poziomie jesteśmy? Na zerowym. W tym ziemskim świecie zawsze myślimy o maji. Nie ro-
zumiemy nic innego. Jak zamierzasz rozwinąć się duchowo? Twój umysł jest trochę brudny. 
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Powinieneś go oczyścić i usunąć brud. Nie możesz przeprowadzić operacji, aby go usunąć. 
Powinieneś usunąć go sam. Powinieneś go usunąć i wyrzucić. Najpierw powinniśmy oczyścić 
siebie. Myślimy o innych i mówimy, że on czy ona robią to czy tamto i plotkujemy o nich, ale 
co my robimy? Gdzie jesteś? Na jakim poziomie? Powinieneś o tym pomyśleć.   
 
Pewnego dnia umrzesz. Zamierzasz być 
taki, jak teraz jesteś aż do śmierci? Nie 
chcesz mieć szczęśliwego życia na tym 
świecie? Nie chcesz spokojnego życia? 
Czy nie chcesz tego osiągnąć? Bóg ze-
słał dużo cierpienia na moje ciało. Wy-
ciska mnie i magluje, ale nie martwię się 
tym. Żyjesz w fałszu, nie starając się 
dojrzeć. Oszukujesz samego siebie. Mó-
wisz: „Duchowość, duchowość!” i przy-
krywasz się płaszczykiem duchowości. 
Nie ma duchowości w twoim umyśle, 
w twoim sercu i twoich myślach. Po 
pierwsze musisz sprawić, żeby ducho-
wość zawitała w twoim sercu. Przynieś 
myśli o Bogu do swojego serca. Czy 
chcesz otrzymać łaskę Guru? To musisz 
podążać za tym, co mówi. Jeśli Guru 
robi to, co ty chcesz, to ty jesteś Guru. 
Czy powinienem robić to, co mi każe 
Bóg, czy Bóg powinien robić to, co ja 
Mu każę? Właściwa droga to robić to, 
co Bóg mi mówi.   
 
Jeśli doradzę ci, co masz robić, powi-
nieneś to zrobić. Powinieneś robić to z 
odwagą. Wtedy z pewnością odniesiesz sukces. Masz świetlaną przyszłość w swoich rękach. 
Musisz usunąć to, co musi zostać usunięte. Jeśli tego nie usuniesz, Bóg do ciebie nie przyj-
dzie. Jeśli chcesz, żeby boska energia weszła w ciebie, musisz stworzyć jej miejsce. 
 

  
 

„Istnieje pewna ilość potężnych świątyń w Tamil Nadu, w których mie-
szczą się groby wyjątkowych mędrców. Ziemia, w której leżą jest w stanie 
dać ci wszystko, o co poprosisz. Dzieje się tak z powodu wielkich wibracji, 
jakie tam są. Ci mędrcy zrobili te miejsca świętymi. W przyszłości ten nasz 
Aśram też taki się stanie”. 
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MOJA KOLEJ 
 

RODŻA MALAR PRIJAJA... 
Festiwal róż w dzień urodzin Swamiego 

Rosa & Serdżjo, Centrum Jedności Premanandy, Włochy 

Uroczyste, otwarte dla wszystkich, obchody urodzin Swamiego Premanandy, w Centrum 
Jedności Premanandy w Amelii we Włoszech, odbyły się w sobotę 19 listopada. 

Chcieliśmy znaleźć w ogrodzie przynajmniej parę róż, aby złożyć je na padukach Swamidżiego,  
ale nie mieliśmy wielkiej nadziei, że nam to się uda, gdyż w ostatnim czasie pogoda nie 
dopisywała, temperatura spadała w okolice zera, a w nocy 18 listopada, aż do samego rana, padał 
silny deszcz. Kiedy wreszcie przestało padać, wyszłam na zewnątrz, aby zebrać kilka roślin, które 
były całkowicie przemoczone. Chciałam udekorować nimi ołtarz oraz fotel Swamidżiego. 
Doznałam szoku, gdy zobaczyłam, że w ogro-
dzie jest pełno róż! 

Pogoda była jak w maju; festiwal wilgotnych, 
świeżych róż we wszystkich możliwych ko-
lorach. Róż wystarczyło na wieniec, zdjęcie 
Swamidżiego, Jego paduki, Śiwalingam, bukie-
ty dla Boskiej Matki, do Guru Astotry. Było 
też dziesięć małych, silnie pachnących róż, 
wszystkie w tym samym kolorze, którymi 
udekorowaliśmy tort urodzinowy. 

Mocna woń wypełniła świątynię. A w ogrodzie 
zostało jeszcze wiele róż. Byłam szczęśliwa, wie-
działam, że będzie to piękna uroczystość; Swa-
midżi był z nami. 

Następnie zaczęłam otrzymywać wiadomości od 
ludzi, że nie będą mogli wziąć udziału w uro-
czystości i byłam tak rozczarowana, że postano-
wiłam odwołać spotkanie. Kiedy podniosłam 
telefon, aby to zrobić, zadzwoniła do mnie osoba, 
która miała przejechać ponad 200 kilometrów 
specjalnie po to, aby uczestniczyć w tym ważnym 

wydarzeniu. Wtedy podjęłam decyzję, aby uroczystość jednak się odbyła, mimo że będzie niska 
frekwencja. W tym momencie usłyszałam cichutki głos: „Przyjdą, przyjdą!”, ale nie poświęciłam 
mu wiele uwagi.  

Okazało się, że nawet osoby, które powiedziały, że nie przyjdą, i tak się zjawiły; byłam taka 
szczęśliwa! 
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Kolejną niespodzianką było to, że wszyscy śpiewali bhadżany, a to się wcześniej nie zdarzyło. 
Usiedliśmy też do medytacji, odbyło się błogosławieństwo lingamem i przeczytaliśmy kilka 
satsangów, wybranych przez uczestników. Satsangi odpowiedziały na pytania, które te osoby 
miały w sercu.  

Był to naprawdę niezapomniany wieczór.  

Oto wrażenia uczestników: 

„Sobota była wyjątkowym dniem. Byłam zaskoczona tym, jak wszystko było synchronizowane, 
było nas dziesięć osób, tyle ile róż na torcie. Ja, E. oraz R. dopiero na kilka godzin przed 
rozpoczęciem postanowiliśmy przyjść. Czułam obecność Swamiego Premanandy bardzo silnie, 
jakby był tam z nami”. 

 „Nie jest łatwo ubrać w słowa to, co płynie z serca. Przekraczając bramę, od razu można 
odczuć wielki spokój, który wypełnia całą przestrzeń: kwiaty, drzewa, budynki, jakby należały do 
innego wymiaru i tak pewnie jest. 19 listopada, za sprawą cudu z różami kwitnącymi mimo 
ponurej, deszczowej pogody, mieliśmy wrażenie, że uczestniczymy w czymś ważnym, czymś, co 
wzbogaci nasze serca i życie; w czymś subtelnym i przeszywającym, żywym i ekscytującym. 
Dziękujemy Rosie i Serdżjo za to, że pozwolili nam być tego częścią i że dali nam Uniwersalną 
Miłość otrzymaną od Swamiego Premanandy, która powinna być jedyną religią Matki Ziemi”. 

„Gdy śpiewaliśmy, przepełniło nas uczucie światła i spokoju. Podczas medytacji zobaczyłem 
starą ścianę z mistycznymi figurami, które obejmowały się z miłością i łagodnością. Byłem tam, ale 
emocje przywróciły mnie do realności. Kontakt z lingamem zadziałał na moje ciało jak szok 
elektryczny i dał mi przyjemne uczucie lekkości”.  

„Mam piękną pamiątkę z tego intensywnego i szczególnego wieczoru. Poruszyła mnie do głębi 
i pozostawiła miłe uczucie”. 

DŻEJ PREMA ŚANTI ! 
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JAKIE NIESAMOWITE ŻYCIE ZNAJDUJE SIĘ W STATUETKACH! 

Śiwani, Centrum Śri Premanandy w Monts du Forez, we Francji 

Każde święto Nawaratri jest dla mnie intensywnym i niezwykłym okresem. Jednak w tym roku Boska 
Matka objawiła mi się w szczególnie bliski i potężny sposób, dając mi poczucie, że coś nowego dzieje 
się w moim życiu i w naszym Centrum.  
 
Tegoroczne Nawaratri obchodziliśmy po raz pierwszy w ‘la Liéret’, pięknym miejscu położonym na 
stoku, z którego rozciągał się wspaniały widok na dolinę. Rankami i wieczorami można było dostrzec 
spacerujące niedaleko jelenie, lisy i dziki, a oprócz nich wielką różnorodność ptaków, włączając w to 
wiele orłów. To położone w sercu natury miejsce doskonale nadaje się do medytacji oraz wsłuchiwania 
się w siebie.  
 
Decyzja o obchodzeniu Nawaratri w tym miejscu zapadła w ostatniej chwili, więc myślałam, że 
przyjedzie tylko kilka osób. Ale stało się inaczej, Boska Matka zebrała tam wszystkie swoje dzieci 
z różnych Centrów, z czterech krańców Francji, by miały przyjemność wspólnego spotkania się 
i doświadczania intensywnych chwil kontaktu z Boskością.  
 
Tuż przed rozpoczęciem Nawaratri odczułam zstąpienie „wspaniałej obecności”. Byłam zajęta wy-
konywaniem zwykłych obowiązków, gdy nagle ogarnęło mnie uczucie niesamowicie intensywnej 
miłości i poczułam potrzebę udania się do świątynnego pokoju na medytację. Tam usiadłam w ciszy, 
otwarta na to, co nazywam „obecnością Swamiego” i pozwalałam, by mnie ta obecność pochłonęła. 
Było to tak intensywne odczucie palenia w moim sercu, że czułam, jakby mogło mnie ono w każdej 
chwili rozerwać. Później uświadomiłam sobie, że nigdy wcześniej od czasu Samadhi Swamiego nie 
czułam tak potężnie Jego obecności wśród nas, przypominającej te odczucia, kiedy był tu fizycznie 
z nami. Czułam błogość Jego bliskości.  
 
Pierwszy dzień Nawaratri obchodziliśmy w gronie naszych centrowych wielbicieli. Udekorowaliśmy 
świątynię, przygotowaliśmy dziewięć kumbamów i wykonaliśmy abiszekam do Durgi. Gdy insta-
lowaliśmy kumbamy, ta wielka obecność z poprzedniego dnia ponownie zamanifestowała się jako 
intensywna i namacalna miłość, która rozświetliła cały pokój oraz wnętrza naszych serc. Podczas 
abiszekamu wibracje Boskiej Matki były szczególnie silne – ona zamanifestowała wibhuti.   
 
Podczas kolejnych czterech dni byłam w swoim żywiole. Te wibracje były obecne cały czas, choć 
nigdy nie były takie same, usuwały głęboko zakorzenione emocje… i jak to bywa w procesach 
oczyszczania, przechodziłam przez wszystkie rodzaje wewnętrznych stanów. Przypominałam sobie 
również pewne okresy z mojego pobytu w Aśramie i moje spotkania ze Swamim. To utwierdzało mnie 
w przekonaniu, że nie ma innego wyjścia, jak tylko przejść przez to wszystko… 
 
Pewna wielbicielka uszyła niezwykle piękne, lśniące ubranie dla Boskiej Matki i gdy ubieraliśmy Ją 
w nie i ozdabialiśmy wielokolorowymi girlandami, wtedy objawiła nam wielką różnorodność  
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swoich form i wibracji. Z kolei twarze Durgi, Lakszmi i Saraswati pozostawały odkryte – raz wyra-
żały powagę i iskrzyły się jak ogień, innym razem były to okrągłe, uśmiechnięte i słodkie twarze, 
a kiedy indziej były przepełnione spokojem i nieruchome, podobne do twarzy medytującego  
Buddy. Czułam potrzebę dzielenia się z wielbicielami tymi zmieniającymi się jak w kalejdoskopie 
twarzami Boskich Matek i wysyłałam im za pomocą SMS-ów zdjęcia wykonywane po każdym 
abiszekamie. Niektórzy wielbiciele wyrażali swoje zaskoczenie, obserwując te silne uczucia (bhawa), 
które pojawiały się dzięki bóstwom. Błogosławieństwa Śakti docierały do ludzi poprzez te zdjęcia 
i poruszały ich, a przekazywane z komórki na komórkę, wychodziły poza krąg naszych wielbicieli. 
 
Począwszy od piątego dnia Nawaratri, aż do dziesiątego, zaczęli przybywać ludzie, co sprawiło mi 
wielką radość. Kilkoro wielbicieli wykonało abiszekamy i za każdym razem atmosfera była od-
mienna. Czasami może nam się wydawać, że te rytuały są nudne, gdyż powtarzamy w nich wciąż te 
same ruchy, ale to jest wyobrażenie bardzo dalekie od faktycznych doświadczeń związanych 
z wykonywaniem świętych rytuałów. Wszystko wciąż się zmienia, znajdująca się poza formą  
Boskość bawi się z nami w chowanego i nigdy nie chybia w zaskakiwaniu nas! To przypomniało mi 
Swamiego i Jego sposób działania, którego nigdy nie dało się przewidzieć.  
 
Nie mogliśmy narzekać na brak niespodzianek. Gdy tylko ludzie zaczęli przybywać, Boskie Matki 
w naszym Centrum przestały materializować wibhuti. Ale dla odmiany statuetka z Montpellier za- 
częła materializować pewną ilość wibhuti, jak tylko została umieszczona na ołtarzu. Zauważyłam też, 
że niewielka ilość wibhuti pojawiła się na statuetce Śiwy, którą przywiózł ze sobą wielbiciel 
z Montpellier. Pierwszeństwo dla gości! Ale najbardziej zdumiewająca rzecz, jaką odkryłam i to  
bez żadnych wątpliwości była taka, że Boskie Matki z Centrów w Montpellier i z Monts du Forez, 
które kilka lat wcześniej wyglądały bardzo podobnie, teraz bardzo się różniły wyglądem, kolorem 
i tym, co wyrażały swoimi twarzami! Jakież niesamowite życie znajduje się w tych murti! 
 
Podczas tych dni Nawaratri odbyliśmy również kilka miłych spacerów w naturze, blisko wodospadów 
znajdujących się w starej polodowcowej dolinie, a potem między doliną a lasem, gdzie towarzyszyła 
nam pewna żaba, która miała nam do opowiedzenia wspaniałą historię tuż przy rzece. Te formalne 
i nieformalne chwile pozwalały nam nie tylko być razem, ale również rozmawiać, śpiewać, śmiać się 
i płakać, czuć i uświadamiać sobie, jak ważne są dla wielbicieli i koordynatorów regularne spotkania 
(również międzypokoleniowe, mieliśmy 95-letnią kobietę wśród nas, bardzo otwartą i aktywnie 
uczestniczącą), aby móc wspólnie dzielić prostą radość i intensywne chwile, jak te, o których piszę!  
 
Teraz, podobnie jak tuż po Nawaratri w 2016 roku, mam głębokie odczucie, że wszystko zaczęło 
przyspieszać i że jesteśmy świadkami kiełkowania niektórych duchowych nasion zasadzonych przez 
Swamidżiego. Tak, u mnie z pewnością dokonały się widoczne zmiany. 
 
Odczuwanie tej niesamowitej siły, tej miłości, żywej obecności Swamiego, obecności Boskiej Matki 
(jakkolwiek to nazwiemy), jest czymś więcej niż to, co nadaje cel życiu, mojemu życiu! A świat 
naprawdę tego potrzebuje! 

Dżej Prema Śanti! 
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WIADOMOŚCI Z CENTRÓW ŚRI PREMANANDY 

Nowe Centrum Śri Premanandy w Dźanakpur, w Nepalu 
 

„Namaste (trad. indyjskie pozdrowienie)! Jesteśmy niezmiernie szczę-
śliwi mogąc was poinformować o naszym nowo powstałym Centrum 
Śri Premanandy w Dźanakpur, w Nepalu. Ja, Rahul Jha, razem z moją 
mamą, Minu Jha, będziemy koordynować wszystkie wydarzenia z nim 
związane, wspierani przez resztę rodziny i sąsiadów. 
 
Przebywałem w Aśramie podczas wykonywania Kumbabiszekamu dla 
Świątyni Śri Premeśwarar oraz w noc Mahaśiwaratri w 2012 roku. 
Podczas mojego miesięcznego pobytu w Aśramie uczestniczyłem 
w wielu aktywnościach takich jak: abiszekamy, pudże, modlitwy, śpie-
wanie bhadżanów, medytacja oraz sewa. Te duchowe wydarzenia 
wypełniły mnie nieskończoną radością, oczyszczając mój umysł i spro-
wadzając mnie na lepszą ścieżkę. Otrzymałem również święty lingam, zrobiłem do niego  
48-dniową pudżę, a później także abiszekamy. 
 
Podczas tego Nawaratri otrzymaliśmy trzy statuetki dla naszego Centrum: Ganeśi, Boskiej Matki 
i Kriszny. Wspólnie z rodziną i sąsiadami świętowaliśmy Nawaratri. Pierwszego dnia zasiali- 
śmy nasiona i przygotowaliśmy kumbamy, które użyliśmy do Mahabiszekamu Ammy podczas 
Widżaja Dasami. Świętowaliśmy całe dziesięć dni Nawaratri, wykonując abiszekamy do Boskiej 
Matki, a w międzyczasie mieliśmy także abiszekam do Ganeśi i Kriszny”.  

 

Dżej Prema Śanti 
 
 
 
Zmaterializowane wibhuti w Centrum Śri Premanandy w Montpellier, we Francji 
 

Podczas Nawaratri w Montpellier wszyscy zostaliśmy szczególnie 
pobłogosławieni! Wibhuti pojawiło się nie tylko na trzech statuetkach, 
które należą do Centrum, ale także na wszystkich statuetkach 
pobłogosławionych przez Swamiego: statuetce Lakszmi i dwóch 
statuetkach Śiwy oraz na statuetce Lakszmi powierzonej mi przez 
Swamiego w 1993 roku! To jest niesamowita łaska i silny, poruszający 
gest od Boskości, od Swamiego. O ile mi wiadomo, na tych sta-
tuetkach nigdy nie zmaterializowało się wibhuti.  

 
Jest to ogromna przyjemność dzielić się tymi zdjęciami, na których 
widać materializację wibhuti ze wszystkimi wielbicielami.  
  

Z wdzięcznością, 
Parameśwari  
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Urodziny Swamidżiego w Szczecinie, w Polsce 
Podczas tegorocznych urodzin Swamiego, intonowaliśmy 108 imion 
Swamiego, wykonaliśmy pada pudżę i abiszekam do Jego statuetki. Po 
śpiewaniu bhadżanów wszyscy razem rozkoszowaliśmy się wegetariańskim 
ciastem zrobionym przez jednego z wielbicieli. Był to naprawdę błogi czas 
spędzony razem ze Swamim. Dżej Prema Śanti! 

 
 

Centrum Śri Premanandy w Liège, w Belgii 
 

Bardzo się cieszyliśmy z abiszekamu do Ammy, który wy-
konywaliśmy co trzy dni podczas całego Nawaratri. Oznaczało 
to dla naszego Centrum nowy początek. Co za łaska być 
prowadzonym przez Swamiego i przez Boską Matkę na nowy 
początek! 
 

 

 
 
Urodziny Swamidżiego w Kolombo, na Sri Lance 

 
Wielbiciele z Centrów w Kolombo i w Batta-
ramulla obchodzili wspólnie 65. urodziny 
Swamiego w domu Pana Jehan i Pani Niloo 
Edwards w Kolombo 17 listopada 2016 roku. 
Wykonaliśmy pada pudżę, która była poprze-
dzona śpiewaniem bhadżanów do Guru. Po 
mangala arati ofiarowaliśmy Swamiemu ważący 
cztery kilogramy tort urodzinowy. Tort został 
pokrojony przez najstarszych i najmłodszych 
wielbicieli (najmłodszy miał jeden rok!). 
 
 

 

„Sto lat” zostało zaśpiewane przez wszystkich 
wielbicieli obecnych na spotkaniu. Nasz gospodarz 
podał wszystkim wielbicielom przepyszny obiad. 
 
Dżej Prema Śanti! 
Śiwakumaran&Lakszmi, Koordynatorzy Centrum 
w Kolombo   
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Złote słowa Swamidżiego odnośnie  
Grup i Centrów Śri Premanandy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
Dlaczego nie powinniśmy krytykować innych, gdy 
jesteśmy na duchowej ścieżce? 
 
Jeśli wyrobisz w sobie nawyk krytykowania innych, 
twój umysł będzie zawsze miał tendencję do 
odnajdywania złej strony we wszystkim. Ego ma 
skłonność do negatywności. Na duchowej ścieżce 
musimy pracować nad sobą, aby nasz umysł był 
w stanie równowagi. Jeśli zawsze ściągamy nasze 
myśli na niski poziom, nie możemy utrzymać umy-
słu na równym poziomie. Zwyczaj krytykowania jest 
wielce destruktywny. Po pierwsze, możesz powie-
dzieć znajomemu coś złego i nieprawdziwego na 
temat innej osoby. Następnie ten znajomy wchłonie 
twoje negatywne nastawienie i wyrobi sobie złą 
opinię na temat skrytykowanej osoby. To tworzy 
podziały i uniemożliwia zjednoczenie. Powinieneś 
zrozumieć, że nigdy nie znasz całej prawdy na temat 
tej osoby, którą krytykujesz i jej sytuacji życiowej. 
Możesz powiedzieć: „Ona nigdy się nie uśmiecha 
rano”. Ta osoba może być bardzo chora i dlatego 

„Centrum Śri Premanandy jest miejscem wspólnych spotkań ludzi i praktykowania 
duchowości. Te Centra działają na wzór Aśramu Śri Premanandy, wykonywane są w nich 
abiszekamy, pudże, odbywają się w nich satsangi oraz różnorodne duchowe aktywności.  

Centra zostały utworzone w różnych miejscach i krajach, aby rozprzestrzeniać boskie 
przesłanie do was i poprzez was do wszystkich ludzkich istot z taką intencją, żeby każda 
istota mogła żyć szczęśliwie. Poprzez Centra powinniśmy umożliwiać wszystkim otrzymy-
wanie boskiego przesłania Swamidżiego. W związku z tym celem Grup i Centrów Śri 
Premanandy jest danie wszystkim ludziom zainteresowanym duchowością możliwości 
wspólnego spotykania się w ich własnych krajach i uczestnictwa w aktywnościach 
duchowych (abiszekamy, bhadżany, medytacje, satsangi itp.) oraz w sewie. Centra Śri 
Premanandy znajdują się w wielu krajach, reprezentują Swamidżiego i Aśram Śri 
Premanandy”. 
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może czuć się niedobrze każdego ranka. Może nie chce obciążać innych, dzieląc się swoimi 
problemami. Ponadto twoje krytykowanie również wywołuje negatywne myśli w tej osobie. Czy 
to jest w porządku? 
 
Krytyka może się na coś przydać tylko wtedy, gdy jest konstruktywna, a nie destruktywna. 
Oznacza to, że lepiej porozmawiać z tą osobą z pozytywnym nastawieniem i zaoferować jej po-
moc w postaci pomysłów i jakiejś alternatywy. To prawdziwa służba. Jeśli rozmawiacie 
z uprzejmością i jesteście dla siebie nawzajem mili, możecie odkryć wiele pozytywnych rzeczy 
w tej drugiej osobie. Tendencja do krytykowania zniknie. Jeśli chcesz wytknąć komuś błędy, zrób 
to w uprzejmy i pomocny sposób. Twój umysł również nie zostanie zanieczyszczony ponurymi 
i gorzkimi myślami. 
 
Dlaczego mówisz, że powinniśmy najpierw skrytykować siebie, zanim skrytykujemy kogoś innego? 
 
Twój umysł działa w określony sposób, który jest charakterystyczny dla ciebie i zależy od twojego 
urodzenia, kraju, wychowania i twojej kultury. Nie każdy myśli tak jak ty. Inni ludzie mogą robić 
rzeczy w zupełnie inny sposób niż ty. Musisz patrzeć na wszystko bezstronnie, aby osiągnąć stan 
prawdziwej jasności umysłu. Żeby to zrobić, najlepiej jest przyjrzeć się temu, co znajduje się 
w twoim umyśle i trochę to oczyścić. Czy masz dobry powód, aby kogoś krytykować, czy robisz 
to z osobistych pobudek? Czy chcesz zemścić się na tej osobie, ponieważ czujesz, że wcześniej 
zrobiła ci coś na złość? Czy ten człowiek skrytykował cię wcześniej i teraz chcesz zrobić to samo 
wobec niego? Czy jesteś już na niego zły? Czy krytykujesz tematy albo sprawy, o których nic nie 
wiesz? Czy inni wpłynęli na twoje myśli? W ten sposób możemy zrewidować stan naszego umysłu 
i oczyścić go z negatywnych myśli. Musimy się oczyścić ze skutków krytykowania. Spróbuj, 
a zobaczysz, że zmniejszy się twoje krytykanctwo i złość. 
 
Jak możemy się przystosować, aby nie czuć się skrzywdzonymi, gdy ktoś nas krytykuje? 
 
Większość ludzi bardzo źle reaguje na krytykę. Czują się, jakby osoba, która ich krytykuje, chciała 
ich skrzywdzić. Aspirant na duchowej ścieżce powinien świadomie pozbyć się takich odczuć.  
Po pierwsze, utrzymuj umysł w jasności; bez reagowania i denerwowania się, szczerze pomyśl, 
czy w słowach krytyki na twój temat jest jakaś prawda. Zwykle znajdziesz w nich prawdę.  
Po drugie, jeśli czujesz, że krytyka nie ma żadnych podstaw, nie reaguj na nią i nie kłóć się. 
Zachowaj spokój i powiedz, że przemyślisz to, co ta osoba powiedziała. W ten sposób pokażesz, 
że nie reagujesz na krytykę i że słuchasz tego, co ta druga osoba chce powiedzieć. Po trzecie, 
najważniejsze jest zwiększenie swojego zaufania do Boskości i staranie się o to, by podnieść 
świadomość na wyższy poziom. Automatycznie zaczniesz w coraz mniejszym stopniu reagować 
na krytykę, gniewne słowa i oskarżenia. Jeśli wypełnisz serce i umysł miłością, twoje oczy 
automatycznie będą patrzyły z miłością. Najwięksi święci kochali nawet tych, którzy wyrządzili 
im wielką krzywdę, a nawet pozbawili ich życia.  
 
Zachęcam wielbicieli i duchowych aspirantów, aby postarali się zmienić swoje otoczenie 
i atmosferę wokół nich. To już się dzieje w różnych krajach, gdzie ludzie słuchają głosu moich 
oddanych uczniów. Nie możesz się zmienić, jeśli przed sobą uciekasz. Dokądkolwiek się udasz 
i niezależnie od twojego otoczenia, to ty musisz zmienić siebie. Ostatecznie tylko ty możesz to 
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zrobić. Oczywiście ten proces jest szybszy i pewniejszy, jeśli masz oświeconego, duchowego 
nauczyciela, który przebył tę ścieżkę. To wewnętrzny proces. Jeśli musisz żyć w świecie, żyj 
w nim, ale zmieniaj się szczerze i powoli. Bądź pokorny i skromny, ale zawsze utrzymuj ogień 
czystej miłości w swoim sercu. Jest to miłość do Boskości. Jeśli ofiarujesz swoje serce Boskości, 
z nastawieniem poddania się, twoje poświęcenie zrodzi czyste uczucia, które zmienią ciebie 
i twoje otoczenie. Nie musisz uciekać od świata. Jeśli wszyscy uciekniecie, jak zmienimy świat  
na lepsze? 
 
Jak możemy zmniejszyć negatywne uczucia, które inni mają w stosunku do nas? 
 
Jako duchowy aspirant zawsze starasz się oczyścić swoją świadomość, zachować spokój i być 
szczęśliwy. Uśmiechaj się – to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić! Uśmiechaj się z czystą 
miłością jak ciepłe słońce! Spróbuj, a zobaczysz, że problemy i negatywne uczucia odpłyną jak 
chmury na wietrze. Popatrz na mnie! Ja zawsze uśmiecham się do ciebie z miłością. Mój uśmiech 
pochodzi z mojego serca, a nie tylko z ust. Jest to uśmiech Premanandy, który może czynić cuda.   
 

Zobaczmy, czy potraficie uśmiechnąć się uśmiechem Premanandy  
i przynieść radość wszystkim ludziom, których znacie. 

 
 
 

 
 
 

„Nie osiągniesz Boskości bez 
duchowego mistrza. 

Dlatego, w swoim sercu 
i umyśle, zbliż się do 

mistrza. Niech ten rok 
umożliwi wam uzyskanie 

łaski mistrza”. 
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Ten, który nie ma imienia ani formy 
 
Każdego miesiąca będziemy publikować rozdział z książki Ten, który nie ma imienia ani formy – 
żywego przesłania Swamiego Premanandy o tym, jak możemy urzeczywistnić prawdziwy cel 
naszych narodzin, jak zbliżyć się do tej jednej, wiecznej prawdy, którą doświadczał, którą żył 
i którą postrzegał w każdej chwili Swojego życia.  
 

 

Uczciwe życie bez udawania 
  

Aby człowiek mógł żyć szczęśliwie, spokojnie i z god-
nością, musi wykorzenić wszelkie swoje negatywne 
cechy, bo w przeciwnym razie będzie miał problemy 
do końca życia. Dlaczego tak jest? 
 
Powodem jest udawanie. Gdy staramy się sprawić, by 
to, co fałszywe wydawało się prawdą, zawsze będziemy 
zmuszeni do udawania i zawsze będziemy stwarzać 
coraz większe pozory, aby nie dopuścić do ujawnienia 
prawdy. Czy to przyniesie ci jakąś korzyść? Jeśli na 
przykład coś ukradniesz, natychmiast poczujesz przy-
mus takiego zachowania, dzięki któremu zły uczynek 
nie wyjdzie na jaw. Aby oszukiwać, musisz udawać. 
Nawet jeśli inni początkowo wierzą w twoje gierki, to 
będziesz musiał nadal oszukiwać i udawać, aby nie 
dopuścić do ujawnienia prawdy.  
 
Oszukujący umysł zawsze będzie niespokojny, bo taka 
osoba nie jest uczciwa wobec siebie. Jak długo można 
żyć w ten sposób? Zacznijmy żyć uczciwie w tej chwili 
i przestańmy udawać. Jaka przeszkoda powstrzymuje 

nas od życia w prawdzie? To myśl, że pewnego dnia 
wszystkie twoje uczynki mogłyby wyjść na światło dzien-

ne; to cię martwi i może sprawić, że powrócisz do starych nawyków. Poradzę ci, jak ty i twoja 
rodzina możecie wieść szczęśliwe, dobre i uczciwe życie.  
 
Jeśli nadal będziesz udawać, to nigdy nie urzeczywistnisz prawdy.  Są ludzie, dla których udawanie 
to praca, bo grają w filmach i teatrze, ale celem tego jest rozrywka; nie powinniśmy tak 
postępować na co dzień.  
 
Pewnego dnia oszustwa wyjdą na jaw, zatem zastanów się dobrze i podejmij właściwe decyzje. Jeśli 
udawanie weszło ci w nawyk, to nie będziesz skłonny wierzyć słowom dobrej i uczciwej osoby, 
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bowiem założysz, że i ona tylko udaje. Będzie to dla ciebie ogromnym obciążeniem. Ponadto,  
jeśli ktoś będzie lepiej niż ty potrafił udawać, to oszuka także ciebie. Uświadom to sobie. 
 
Zdarza się też, że do stwarzania pozorów potrzebujesz pomocy innych. Ale kto wie, czy osoba, 
która pomaga ci dziś, jutro nie odwróci się przeciw tobie? A mimo to nadal udajesz, mając 
nadzieję, że nic się nie stanie i wszystko się powiedzie. Jednakże w sytuacji, gdy twoje dobre imię 
zostanie narażone na szwank, pomyślisz, że nie powinieneś był zachowywać się w taki sposób. 
Poczujesz w sercu wyrzuty sumienia i zagubisz się. Są ludzie, którym udało się dojść do wysokich 
stanowisk oraz manipulować innymi poprzez oszustwa, ale ostatecznie doszli donikąd. Niektórzy 
z nich popadają w takie kłopoty, że nie stać ich nawet na jedzenie. Jest takie tamilskie przysłowie: 
„Dla ust, które kłamią, nie będzie jedzenia”. 
 
Stanowiska, nazwisko, sława, pieniądze i tym podobne zdobywamy niespodziewanie dzięki łasce 
Tego, który nie ma imienia ani formy. A zatem po co zadawać sobie trud oszukiwania i udawania 
w celu zdobycia wymienionych rzeczy? Czy kiedy umrzesz, zabierzesz ze sobą wszystkie 
bogactwa? Spróbuj to zrozumieć i przestań udawać. Bądź szczery, polegaj na sobie, żyj jak należy 
i czyń dobro. Pamiętaj o tych, którzy jeszcze nie są tego świadomi i życz im, aby i oni to pojęli.  
 
Podejmij decyzję, że od dziś będziesz żyć bez udawania. Nikt, kto żyje na ziemi nie może zdobyć 
ani odrobiny szczęścia, udając. Gdy to zrozumiesz, odkryjesz prawdziwe szczęście i błogą radość.  
 

 

Czy naturę można pokonać sztucznością?  
Co zyskujesz udając? 

Prawdziwa miłość sprawi, że twoje oczy wypełnią się łzami radości,  
Zaś fałszywa miłość sprawi, że zadrżysz. 

 
 

 

 
„Niczego od ciebie nie chcę – tylko tego, abyś z najwyższą szczerością 
i uczciwością podążał prawdziwą ścieżką, dla dobra swojego i innych.  

Oraz oczywiście, abyś 

BYŁ SZCZĘŚLIWY!”. 
 

Swamidżi 
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Wiadomości od  
 

 
 

 
Grupa Młodzieży Premanandy z Aśramu często pomaga dzieciom przygotować się do aśramowych 
występów kulturalnych, które odbywają się podczas pewnych świąt takich jak Mahaśiwaratri, 
Guru Purnima, Kriszna Dżajanti, urodziny Swamidżiego czy Boże Narodzenie. Pomagają im 
w przy występie tanecznym, przy śpiewaniu czy przy wygłoszeniu przemowy. Układy taneczne są 
bardzo intensywne i wymagają dużo motywacji i koncentracji. Poprzez występowanie na scenie 
wiele dzieci pokonało swoje lęki, rozwinęło swoje talenty i osiągnęło pewność siebie.  

 

 
 
 

 
Każdego miesiąca przypominamy jedną wspaniałą cechę Młodzieży Premanandy. 

W tym miesiącu: wykonywanie pracy charytatywnej. 
 

„Dajemy cenny podarunek dzieciom, które cierpią z powodu biedy i okrucieństwa poprzez 
wspieranie domów i aśramów, które udzielają im schronienia. Jaki jest pożytek z nakarmienia raz 
kilku ludzi od czasu do czasu? Lepiej regularnie pomagać domom, które opiekują się tymi 
potrzebującymi dziećmi. Gdy dziecięcy głód zostanie zaspokojony, a ty zobaczysz, jakie są 
szczęśliwe, też staniesz się szczęśliwszy. Kiedy zobaczysz radość, jaką mają dzięki ubraniom, które 
dostaną od ciebie, też będziesz w niej uczestniczył.  
 
Jeśli możesz pomóc tym potrzebującym i porzuconym dzieciom otrzymać edukację, która 
zapewni im dobrą przyszłość, aby wiodły życie pełne ufności, to jest to niewątpliwie wyjątkowy 
dar. Gdy ofiarowujemy swoją pomoc i wsparcie, aby stworzyć im świetlaną przyszłość, bez 
oczekiwania czegokolwiek w zamian, wtedy doświadczymy unikalnej radości”. 

Członkini aśramowej grupy 
młodzieżowej uczy dzieci tańca, który 
będzie wykonywany podczas urodzin 

Swamidżiego. 

Ten taniec wykonywany 
podczas urodzin 
Swamidżiego. 
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Oprócz codziennych abiszekamów i pudż w Aśramie Sri Premanandy  
zostaną dodatkowo wykonane poniższe abiszekamy: 

 

Nandi abiszekam w dni pradoszam – 10 i 25 stycznia, 8 i 24 lutego, 10 i 25 marca, 8 i 24 kwietnia, 8 i 23 maja,  

6 i 21 czerwca, 6 i 21 lipca, 5 i 19 sierpnia, 3 i 17 września, 3 i 17 października, 1 i 15 listopada, 1, 15 i 30 grudnia 

Abiszekam do statuetki Swamiego w dzień Jego urodzinowej gwiazdy – 11 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 3 i 30 kwietnia, 28 maja,  

24 czerwca, 21 lipca, 18 sierpnia, 14 września,11 października, 8 listopada, 5 grudnia 

Ganeśa abiszekam podczas Śankatahara Czaturti – 15 stycznia, 14 lutego, 16 marca, 14 kwietnia, 14 maja, 13 czerwca,  

12 lipca, 11 sierpnia, 9 września, 8 października, 7 listopada, 6 grudnia 

Muruga abiszekam podczas Szasti – 3 stycznia, 2 lutego, 3 marca, 2 kwietnia, 1 i 30 maja, 29 czerwca, 28 lipca, 27 sierpnia,  

25 września, 25 października, 7 listopada, 6 grudnia 

Bhairawar abiszekam – 19 stycznia, 18 lutego, 20 marca, 19 kwietnia, 18 maja, 17 czerwca, 16 lipca, 14 sierpnia,  

13 września, 12 października, 11 listopada, 10 grudnia 

 

 

KALENDARZ ŚWIĄT W AŚRAMIE W 2017 ROKU 
 

Styczeń 2017 
1  Dzień Premanandy 
12 Pełnia  
14 Pongal 
15 Krowi pongal 
26 Śiwaratri 
 

Luty 2017 
8 Coroczny Abiszekam 
10 Pełnia 
15 Guru Pudża 
21 Dzień Mahasamadhi Swamidżiego 
24 Mahaśiwaratri 
 

Marzec 2017 
10 Rocznica urodzin Matki Swamidżiego 
12 Pełnia 
26 Śiwaratri 
 

Kwiecień 2017 
10 Pełnia  
14 Tamilski Nowy Rok 
15 Dzień Rodziców Premanandy 
25 Rocznica śmierci Matki Swamidżiego/ Śiwaratri  
 

Maj 2017 
10 Budda Purnima (Wesak) / pełnia 
24 Śiwaratri 
 

Czerwiec 2017 
8 Pełnia 
22 Śiwaratri  

 
 
 
 

Lipiec 2017 
8 Guru Purnima / pełnia 
22 Śiwaratri  
 

Sierpień 2017 
7 Pełnia 
14 Kriszna Dżajanti 
20 Śiwaratri  
25 Ganeśa Czaturti 
 

Wrzesień 2017 
5 Pełnia 
18 Śiwaratri  
21 Początek Nawaratri 
29 Saraswati pudża 
30 Widżaja Dasami (koniec Nawaratri) 
 

Październik 2017 
5 Pełnia 
18 Dipawali / Śiwaratri 
20 Początek Skanda Szasti 
25 Koniec Skanda Szasti 
 

Listopad 2017 
3 Anna Abiszekam/ pełnia 
16 Śiwaratri  
17 66. rocznica urodzin Swamidżiego 
18 28. rocznica otwarcia Aśramu 
26 Bhairawa Dżajanti 
  
   Grudzień 2017 
3 Kartikai Dipam / pełnia 
11 Sangu Abiszekam (muszli) 
16 Śiwaratri  
25  Boże Narodzenie 

 

 
 

 

   

Czas pełni 
i nowiu różni 
się w zależ-
ności od 
kontynentu. 
Ten kalen-
darz ukazuje 
obchody 
świąt i pełnię 
księżyca 
w Aśramie 
Śri Prema-
nandy.   
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