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Satsang ze Swamidżim 
(Ten satsang został wygłoszony przez Swamidżiego w 1993 roku podczas Gurupurnimy w Aśramie 

Śri Premanandy w Indiach) 

 
Czy doceniamy wartość wielkich duchowych istot oraz ich 

wypełnionych głębokim znaczeniem przesłań? 
 

Jak zamierzamy osiągnąć Boga w tym 

życiu? Jak otrzymamy łaskę Boga i jak 

możemy przyswoić sobie duchowe nauki 

Boga? Nigdy nie zastanawiamy się nad tymi 

sprawami. 

 

To, że awatarowie, siddhowie, wysoko 

rozwinięte istoty, święci oraz ludzie 

posiadający wielkie moce, rodzą się na tej 

Ziemi, nie jest jakimś cudownym 

zdarzeniem. Wiele wielkich istot rodziło 

się na tej Ziemi. Dzisiaj rozmawiamy o 

tych wielkich istotach po prostu jak o 

historycznych postaciach i czytamy o nich 

w książkach, tak jak czyta się inne 

opowieści. W tym kraju nawet dzisiaj żyje 

wielu takich świętych. Powinniśmy się 

zastanowić jak dużo szacunku mamy 

wobec nich.  

 

Awatarowie, siddhowie, święci i duchowo 

rozwinięte dusze, które narodziły się na 

tym obszarze - oni wszyscy przekazywali 

nam wypełnione głębokim znaczeniem 

przesłania. Ludzie obecnie nie są w stanie zrozumieć tych duchowych nauk i uważają, że są to 

zwykłe opowieści. Ludzie lubią udawać się do bibliotek liści palmowych i odczytują je tak, 

jakby były to jakieś opowieści do przeczytania. Jednakże, przez samo czytanie ich nie jesteś w 

stanie zrozumieć prawdziwej nauki w nich zawartej. Powinieneś zawsze pamiętać w swoim 

umyśle, że nawet dzisiaj żyją tu takie wielkie istoty, ale nie chcą one ujawniać swojej 

prawdziwej natury. Ci ludzie nie chcą ujawniać swojej boskości i swoich mocy, nie dlatego, że 

tego nie potrafią, ale dlatego, że my nie jesteśmy wystarczająco dojrzali, aby ich zrozumieć.  

 

Znajdujemy się na takim poziomie dojrzałości, na którym pytamy siebie samych, czy będziemy 

w stanie rozwiązać nasze problemy, pokonać trudności i choroby, czy też nie. I tylko na tym 

się skupiamy. Wszyscy żyjemy tak jak zwykłe ludzkie istoty. Kiedy ci wielcy święci i mędrcy 

przychodzą do nas, gdy stają się częścią naszego codziennego życia i uszczęśliwiają nas, wtedy 
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jesteśmy zadowoleni z tego. Jeśli rozwiązują nasze rodzinne problemy, nawet gdy są to takie 

maleńkie problemy, wówczas jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. W innym przypadku - 

niezależnie od tego, czy są to awatarowie, święci, albo sam Bóg - w naszych sercach i 

umysłach utrzymujemy wobec nich dystans. 

 

Dobrze się nad tym zastanów i uświadom sobie, że duchowość jest jak niezmierzony ocean. 

W tej krainie Bharatu (w Indiach) 12 Alwarów i 18 Siddhów wypowiadało się na tak wiele 

tematów. Niezliczeni święci, siddhowie i awatarowie narodzili się tutaj. O co ich prosicie? Czy 

prosiliście ich o pomoc w duchowym rozwoju? Czy też zwracacie się do nich z prośbami o 

światowe rzeczy, takie jak posiadłości, bogactwa itp., z przekonaniem, że proszenie o te 

nietrwałe rzeczy jest wystarczające? Czym się kierujecie poszukując bliskości z nimi? Czy 

myślicie, że jutro w tym Aśramie nie zostaną usunięte wszystkie liście palmowe z dachów i nie 

zostaną zastąpione trwalszymi dachówkami? Albo być może myślicie, że nie jest możliwe 

przemienić te proste budynki w pałace? To jest możliwe, ale nie taki jest cel tego wszystkiego 

tutaj. Duchowość powinna być twoim priorytetem, ona powinna być w twoim sercu, w 

twoich działaniach, w twoim codziennym życiu, w twoich nawykach, w twoim zachowaniu - 

powinna być we wszystkim. Jest coś, co możemy zrobić by wspierać rozwój u ludzi: możemy 

stworzyć takie warunki, aby to, co widzicie swoimi oczami wzbudzało w was uczucie 

duchowości. Kiedy twoje oczy patrzą na pałac, albo na jakiś piękny budynek, czy to wytwarza 

w tobie duchowe uczucia? Czy też przywołuje uczucia luksusu? Twoją reakcją może być: "O 

jaki piękny budynek! Jak wspaniale go zbudowali." Gdybyś mógł zapytać swoje oczy, to, co by 

odpowiedziały? Twój umysł zawsze będzie słuchał tego, co mówią twoje oczy, dlatego, gdy 

patrzysz na coś za pomocą swoich oczu, nie powinieneś błędnie postrzegać tego, co widzisz. 

Niech twoje oczy patrzą na rzeczy z duchowej perspektywy. 

 

Następnie są też usta. Możesz powiedzieć: "Przyjechaliśmy tutaj o ósmej rano, teraz jest 

dziewiąta, dziesiąta, jedenasta godzina - ja wciąż tutaj czekam, ale Swami jeszcze nie przyszedł. 

On przebywa w swoim domu, nie wiem czemu nie wychodzi i co tam robi." Gdy przebywasz 

w domu to będziesz zajęty ugniataniem mąki na idli, albo będziesz gotował, albo wykonywał 

jakieś domowe prace. Czy uważasz, że gdy ja jestem w domu, to nic nie robię? W domu 

będziesz zajęty pracą - zawsze znajdzie się jakiś rodzaj pracy do wykonania. A jednak, gdy ja 

będę przebywał w moim domu, wtedy będziesz uważał, że nic w nim nie robię. Gdy ktoś 

przyjdzie do twojego domu i zapyta cię o to, co robisz, natychmiast odpowiesz:" Oh, mam 

tyle pracy, jak to z dwójką dzieci i mężem!" A jak myślisz, ile pracy mam z tymi wszystkimi 

wielbicielami? (...) Czy myślisz, że ktoś może pozostawać w pokoju i nic nie robić od rana do 

wieczora? Ktoś taki z pewnością by się w końcu wściekł i miał tego serdecznie dość. Nawet, 

mimo, że powinniście osiągnąć stan "po prostu bycia", nie proszę was o to. Nie jest moim 

pragnieniem uczynienie z was sanjasinów. Czy słyszeliście kiedykolwiek żebym prosił kogoś z 

was, by stał się sanjasinem? Wielu ludzi mówiło mi, że ich pragnieniem jest, abym to ja 

wyświęcił ich na sanjasinów. Chcecie tak wielu rzeczy. Niektórzy ludzie chcą wejść w związek 

małżeński, niektórzy chcą otrzymać szaty sanjasy, niektórzy chcą własnego kawałka ziemi, 

niektórzy chcą zostać inżynierami - to wszystko są pragnienia. Jeśli chcesz zostać sanjasinem 

powinieneś być pozbawionym jakichkolwiek pragnień. Powinieneś wszystko to poddać. Pewna 

osoba przyszła do mnie i powiedziała: "Swami, noszę szaty sanjasy, ale ja ich nie chcę". Jakie to 

ma znaczenie? Noszenie tych szat nie jest tym samym, co podążanie ścieżką wyrzeczenia. 
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Każdy może nosić takie ochrowe szaty; szata to tylko kawałek materiału. Zamiast tego 

obserwuj czy twoje serce jest czyste. Niektórzy ludzie wkładają szaty tylko po to, aby udać się 

na pielgrzymkę do Świątyni Ayyappa. Ważne jest tylko to żeby twój umysł był dojrzały. Tak 

wielu mędrców i świętych nosiło proste białe ubrania. Rodzaj ubioru nie jest ważny, możesz 

nosić na sobie cokolwiek, ale powinieneś odnaleźć drogę, dzięki której twój umysł zbliży się 

do Boga. 

 

Czas jest ograniczony. Człowiek będzie żył maximum 100 lat. W tym czasie powinieneś 

osiągnąć właściwy poziom w życiu. To jest ląd, na którym narodziło się wielu siddhów, 

mędrców, awatarów i wielkich świętych. Idź i spotkaj się z nimi, wierz w nich, okaż im 

szacunek i oddanie, otrzymuj ich błogosławieństwa i doprowadź swój umysł do dojrzałości, 

tak, abyś mógł osiągnąć wyższy stan. Tego właśnie chciałem was dzisiaj nauczyć. W 

międzyczasie, jeśli będziecie mieli jakieś problemy, o których będziecie chcieli mi powiedzieć, 

ja was wysłucham.  

 

Ktoś przychodzi do mnie i pyta 

"Swami, mam problemy z pieniędzmi 

i posiadam dom w Madrasie. Czy 

powinienem go sprzedać?" Ja mówię 

mu, że lepiej byłoby sprzedać dom 

za kilka lat, gdyż, jeśli sprzeda go 

teraz to dostanie jedynie 1,5 lakh 

rupii, ale gdy sprzeda go za pięć lat, 

wtedy dostanie za niego od pięciu 

do sześciu lakh rupii i za jednym 

zamachem wszystkie jego problemy 

zostaną rozwiązane. Kiedy tak 

mówię, wtedy ten ktoś sądzi, że nie 

rozumiem jego problemu. 

Posiadacie jedynie umiejętność 

rozważania tego, co wydarzy się 

dzisiaj, albo jutro, ale ja mam 

zdolność rozważania tego, co 

wydarzy się w przyszłości. Każdy 

będzie doświadczał swoich własnych 

problemów w życiu. Kiedy patrzę na 

wasze twarze, mogę je jasno 

zobaczyć. Czy powinienem się na 

was gniewać? Nie, nawet pomimo 

tego, że przychodziliście do mnie i 

mówiliście mi o swoich problemach, 

a potem sądziliście, że mnie to nie 

obchodzi. Nie będę na was zły z 

tego powodu. Powiedzmy, że ktoś 

napisał do mnie długi jak 
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Mahabharata list, w którym tłumaczy mi, że jego dom w Tirunelveli został zniszczony przez 

huragan i że Swami w ogóle mu nie pomógł. Czy on oczekuje ode mnie, że powstrzymam 

huragan i sprawię, żeby ominął tylko jego dom? Ile tysięcy domów zostało uszkodzonych 

przez ten huragan? Mimo to, ten człowiek pisze do mnie jedynie o swoim domu. Gdyby 

napisał do mnie o tych tysiącach domów, które zostały zniszczone i o tych wszystkich 

ludziach, którzy stali się bezdomni, wtedy mógłbym poczuć pewne współczucie i pomyślałbym, 

że ta osoba ma trochę oddania. Ale jeśli on pisze jedynie o swoim własnym domu, mój umysł 

myśli sobie, "Czemu mój wielbiciel jest tak samolubny?" (...) 

 

Twoje samolubstwo powinno cię opuścić. Każdy doświadcza problemów; ja również mam 

problemy.  Powinniśmy myśleć tak: "Niech wszystkie problemy zostaną rozwiązane! O Boże, 

ochraniaj każdego! Chroń mnie, moją żonę albo męża, ochraniaj moją rodzinę, chroń mojego 

sąsiada i ochraniaj każdego, Boże".  

 

Są takie wachlarze, które wykonane zostały z drewna sandałowego i nawet, jeśli mają już 

wiele lat, gdy je użyjesz powietrze zostanie wypełnione zapachem drewna sandałowego. 

Dzieje się tak, dlatego, gdyż ten aromat jest naturą drewna sandałowego, więc nigdy się nie 

zmniejsza, ani nie zanika. Jakim aromatem my moglibyśmy emanować? Gdy jakieś zwykłe 

drzewo rośnie w pobliżu drzewa sandałowego, wtedy ono również w pewnym stopniu 

zacznie pachnieć jak sandałowiec - nawet, jeśli tylko jedna gałąź tego drzewa dotyka 

sandałowca. Żyliście ze mną przez wiele lat, ale nie będę was pytał, jakiego rodzaju zapachem 

emanujecie (...) Nie powinniśmy musieć opowiadać o naszych życiach: narodziliśmy się, 

żyliśmy i umarliśmy. Co osiągnęliście ponad jedzenie, spanie i nierobienie nic?  

 

Przybyliście tu, gdyż dowiedzieliście się, że jest taki aśram w Tamil Nadu prowadzony przez 

pewnego swamiego. Przychodzicie tutaj, ale wtedy zaczynacie myśleć: „On nie dba o nas, 

siedzimy tutaj tak długo, że nogi zaczęły nas boleć". Przechodzi wam nawet przez myśl, żeby 

mnie zbesztać z tego powodu, ale nie macie śmiałości żeby to zrobić. Po prostu posiedźcie tu, 

a potem wróćcie do waszych domów i sprawdźcie, czy wasze problemy są tam nadal, czy też 

ich nie ma. Wszyscy mieszkacie w takim gorącym miejscu - czemu jest tak trudnym dla was 

przyjść i usiąść w tym chłodniejszym miejscu? Twoje całe ciało jest jak problem dla ciebie. 

Usiądź tutaj i zobacz czy twoje problemy zostają rozwiązane. Jeśli nie zostaną rozwiązane, 

wtedy przyjdź do mnie i poproś mnie o to.  

 

W tym czasie, gdy siedzicie tutaj i czekacie na mnie, rozmawiacie i plotkujecie na wszystkie 

tematy, mimo, że nie powinniście w ogóle rozmawiać. Powinniście siedzieć tutaj i śpiewać 

mantrę Om Namah Śiwaja. Jeśli wierzycie w Jezusa, wtedy módlcie się do niego. Jeśli jesteście 

muzułmanami, módlcie się do Allaha. Jeśli jesteście buddystami, myślcie o Buddzie. Nie jestem 

kimś, kto mówi, że powinniście myśleć tylko o jakimś moim bogu, a nie o waszym. Możecie 

się modlić do każdej formy Boga, takiej, jaką lubicie. Dzięki temu pewna wibracja zacznie 

wzrastać w waszym ciele. A wtedy, gdy spotkacie się ze mną mając tę wibrację w waszym 

ciele, ja będę wiedział, że taka osoba nieustannie myśli o Bogu i że definitywnie powinienem 

pomóc tej osobie rozwiązać jej problemy. Podczas tego czasu, który dałem wam abyście tu 

siedzieli, możecie myśleć o Bogu. Czy potraficie myśleć o Bogu, gdy stoicie pośrodku zgiełku 

na dworcu autobusowym w Trichy? Czy przynajmniej potraficie myśleć o Bogu w swoim 
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domu? Czy możecie udać się dzisiaj do Świątyni Samajapuram i myśleć o Bogu? Czy potraficie? 

Ta Boska Matka jest tak potężna w tamtym miejscu, ale osoba stojąca tuż przy was nie 

pozwoli wam się modlić, ponieważ będzie mówić, mówić i mówić. Mieszkańcy Tamil Nadu, 

gdy udają się do świątyni, mają w zwyczaju zabierać ze sobą wszystko, co potrzebne do 

ugotowania posiłku. Oni będą tam gotować, jeść, a potem w obrębie kompleksu świątynnego 

wyrzucą liście, na których jedli posiłek. We wcześniejszych czasach znane było takie 

powiedzenie: "sprzątanie świątyni jest wielką służbą". Obecnie ludzie uważają, że wielką służbą 

jest pozostawienie liści bananowych w świątyni, gdy ją opuszczają. Kiedy zaczniesz tam jeść, 

ktoś podejdzie i będzie żebrał o jedzenie od ciebie. Będziesz krzyczał na takich ludzi i odsyłał 

ich ze słowami "Czy ja przyniosłem tutaj ten tamaryndowy ryż dla ciebie?" Jeśli przynosisz 

jedzenie do świątyni, najpierw daj je dziesięciu osobom, zanim sam zaczniesz jeść. Gdy 

będziesz jadł sam, bez podzielenia się z innymi, wtedy ci ludzie będą się na ciebie patrzeć, a to 

nie będzie dobre dla ciebie. Kiedy przychodzisz do świątyni, po prostu módl się, a potem 

wyjdź z niej. Jeśli chcesz coś zjeść, to jedz w restauracji, która znajduje się w pobliżu świątyni. 

Kiedy idziesz do świątyni powinieneś pójść tam z oddaniem i uczuciem, że pragniesz otrzymać 

łaskę Boskiej Matki. (...) 

 

Tak wiele nieznanych duchowych miejsc znajduje się na tej indyjskiej ziemi i są one jak ukryte 

skarby. Teraz patrzycie na mnie - co wiecie o mnie, o tym swamim? Wiecie tylko, że jestem 

jakimś swamim, który nosi szaty sanjasy, ma długie włosy, udziela arul vaak interview oraz 

rozdaje wibhuti i błogosławi ludzi - to wszystko, co wiecie. Czy wiecie coś ponadto? Nie, 

ponieważ nawet nie próbujecie dowiedzieć się nic więcej, mimo, że powinniście. Jest tak dużo 

tego, co powinniście o mnie wiedzieć. Czy wiecie, co mam w moich dłoniach? Czy ktokolwiek 

z was mówi, że mam w sobie wiele boskiej łaski? Nie. Powinniście się tym zainteresować i 

dowiedzieć więcej na ten temat, ale żadne z was nie jest zainteresowane w zadawaniu mi 

pytań o duchowości.  

 

Przybyłem tutaj [do Indii] w 1983 roku i otworzyłem ten Aśram w 1989. Od tamtego 

wydarzenia minęło trzy i pół roku. W tym czasie wszyscy pytali mnie jedynie o swoje 

problemy. Nikt nie chciał pytać mnie o duchowość. Jakiś czas temu rozesłałem do wszystkich 

list, w którym prosiłem, aby każdy poinformował mnie, czy chce wykonywać jakąś służbę. 

Odpowiedziało 25 osób, ale wciąż nikt nie posunął się dalej i nie poprosił mnie o to, bym dał 

mu jakąś pracę do wykonania. Oni powinni przyjść do mnie i spytać, jaką służbę mogą 

wykonywać. Nie chcę waszych pieniędzy. Czy prosiłem was o pieniądze? Nie. Pieniądze nie są 

konieczne w duchowości. Trzymajcie wasze pieniądze w bezpiecznym miejscu i nie marnujcie 

ich, ponieważ potrzebujecie ich do codziennego życia, do rozwiązywania waszych problemów 

i trudności. Ja potrzebuję czegoś innego od was, tym czymś jest oddanie. Potrzebuję, abyście 

stali się dojrzali i osiągnęli wysoki poziom. Szczególnie prosiłem was, abyście nie dawali mi 

girland i owoców mango, ani tac wypełnionych owocami. Niedawno uczestniczyłem w ślubie 

w Tandżawur i po nim złożyłem niespodziewaną wizytę wielbicielowi, w jego domu 

znajdującym się w pobliskiej wiosce. Ten wielbiciel poprosił mnie, abym usiadł pod drzewem 

chlebowca i zerwał sobie tyle owoców, ile tylko chcę. Przyjechałem do niego jednym 

samochodem, a owoce chlebowca są bardzo duże. W tym ograniczonym czasie, który mam, 

on chciał, żebym zamienił się w biznesmena! Jeśli miałbym 100 owoców chlebowca, mógłbym 

sprzedawać je w drodze powrotnej do Aśramu, wołając z auta, "Kto chce owoce chlebowca?" 
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Spójrzcie na jego oddanie, nie było ograniczeń w tym, co chciał mi dać. Ludzie tacy jak on dają 

25 owoców chlebowca swamim takim jak ja i zamieniają ich w ludzi biznesu. Możecie zjeść 

jeden, albo dwa kawałki owocu chlebowca, ale co ktoś miałby zrobić z pozostałą resztą? Jako, 

że ogólnie nie ma takiego poczucia, że powinno się oddawać coś za darmo, więc ktoś taki 

zacznie je sprzedawać. Jesteście tymi, którzy wysyłają nas do takiej pracy! Powinniście 

zrozumieć, czym jest to, co powinniście nam ofiarować - wtedy dawajcie nam tylko to i 

pozwólcie nam pozostać takimi, jakimi jesteśmy. A czym jest to, co powinniście dawać? 

Oddanie. Ten wielbiciel miał dobre serce i zmuszał mnie żebym zabrał to i tamto, i jeszcze 

tamto... ale ja odpowiedziałem mu: "Nie chcę niczego; przyszedłem tutaj, żeby cię zobaczyć" 

(...) 

 

Jest wielu awatarów, świętych, mędrców i boskich istot, którzy urodzili się na tej ziemi. 

Mieszkający tu ludzie nie osiągnęli takiego poziomu dojrzałości, na którym mogliby dostrzec, 

jakie wielkie zasady zostały zaszczepione na tym świecie przez te wielkie istoty. Jest coś 

takiego jak "Guru Vaak" [słowo Guru]. Czym jest Guru Vaak?1 Żyjąc na tej indyjskiej ziemi 

powinieneś potrafić zrozumieć - przynajmniej w niewielkim stopniu - łaskę twojego guru, lub 

wszelkich innych wielkich duchowych istot żyjących na tym świecie i nie powinieneś źle o nich 

myśleć, jeśli nic o nich nie wiesz. Po pewnym czasie zrozumiesz, że sposób, w jaki o nich 

myślałeś był zły. Prawda jest taka, że pewnego dnia ich łaska, ich boska moc, wzniesie cię na 

wyższy duchowy poziom. Nie słuchaj cudzych opowieści na ich temat i nie wyciągaj na tej 

podstawie wniosków. Jeśli będziemy mówili, że ktoś jest bardzo wysoko rozwiniętą duszą, 

ludzie zapytają "Czy tak jest?" i na tym poprzestaną. Ale jeśli wspomnimy o jakiejś jednej małej 

negatywnej rzeczy z nimi związanej, wtedy cudze zainteresowanie nagle wzrośnie i ludzie 

zaczną mówić: "Naprawdę? Opowiedz mi o tym więcej!" Jeśli powiesz komuś "Udałem się do 

Fathimanagar i tamtejszy swami zmaterializował mi wibhuti", to tacy ludzie odpowiedzą: 

"Tylko wibhuti? A nie dał ci złotego naszyjnika?" W tym samym czasie, jeśli jakaś osoba 

powiedziałaby, że była w Fathimanagar, zobaczyła tam swamiego i przy tym opowiedziała 

jakieś negatywne plotki o nim, wtedy natychmiast ludzie chcieliby dowiedzieć się czegoś 

więcej. Co jest wyższego od wibhuti? Czy złoty łańcuch jest większy od wibhuti? Możesz 

wyznaczyć cenę za złoto, ale wibhuti jest bezcenne. Kiedy przyjmujesz to bezcenne wibhuti, 

wtedy twoje problemy, trudności, choroby i karma będą zanikać. Możecie znaleźć objaśnienia 

tego w Wedach. Nie możecie wyleczyć niczego za pomocą złotego łańcucha - nigdzie nie ma 

na ten temat wzmianki w Śastrach, ani w Wedach. Złoty naszyjnik na twojej szyi może 

pokazywać, jaki masz gust, albo jak bardzo jesteś bogaty, ale nie wyleczy twojej choroby, ani 

nie zabierze twoich karm i trudności. Jeśli chcecie złote łańcuchy z tych wymienionych 

wcześniej powodów, w porządku, zacznę wam je dawać. 

 

Boscy przyjaciele, najpierw musicie słuchać własnymi uszami to, co święci i mędrcy mówią 

oraz musicie głęboko to przemyśleć, abyście mogli poznać znaczenie tego. W innym 

przypadku będziecie tylko siedzieć i rozmawiać o zbędnych rzeczach z osobą siedzącą obok 

was. Ktoś coś powie i zaczniecie rozmawiać o tym przez następne pół godziny. Ktoś zapyta: 

"Od jak dawna znasz Swamiego?" Ktoś inny odpowie, że jest ze Swamim od jedenastu lat, a 

jeszcze inna osoba będzie tego słuchała. Boscy przyjaciele, zamiast słuchać tego rodzaju 

                                                 
1
 Pisma mówią “Mantra moolam Guru vaakyam”. To znaczy, że każde słowo Guru jest święte jak mantra. 
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rozmów śpiewajcie raczej "Śiwa, Śiwa" i poproście 

tych ludzi, żeby przestali rozmawiać. Duchowość jest 

ogromną łaską. Nie możecie się o nią spierać z kimś 

innym. Nie próbujcie się kłócić usiłując sprawić, żeby 

ktoś to zrozumiał. Po prostu mówcie "Śiwa, Śiwa" i 

odpuśćcie całą resztę. Obserwuję to, co mówicie i to, 

co macie zamiar powiedzieć. Ja widzę wszystko. 

Możecie być w domu, ale nic, co mówicie i robicie nie 

umknie mojej uwadze. To jest dar, jaki otrzymałem 

od Boga. On sprawił, że to wszystko potrafię; nic nie 

mogę sam z siebie.  

 

Nie jest moim życzeniem reklamowanie łaski, jaką dał 

mi Bóg. Nie chcę wystawiać na sprzedaż łaski, którą 

obdarzył mnie Bóg. Pragnę jedynie, abyście zrozumieli 

tę boską łaskę, poprzez ukazywanie wam, że moc 

Boga jest ogromna i wypełniona tą łaską. Jeśli Bóg dał mi tak wiele mocy, to pomyślcie jak 

potężny i wielki jest Bóg. Nie twierdzę, że ja jestem wielki. Przypuśćmy, że Bóg dał mi trochę 

łaski i że dzięki tej łasce mogę wiedzieć o wszystkim, co robicie oraz wiem o wszystkich 

waszych trudnościach, że potrafię rozwiązać wasze problemy i usunąć waszą karmę - w takim 

razie jak potężny musi być ten, który dał mi to wszystko! Mówię wam o tym wszystkim, 

abyście nie zapomnieli o tej Jedynej Istocie.  

 

Powinniście jasno uświadomić sobie prawdziwą naturę tej łaski, którą posiadam. Bóg nie dba o 

różnice związane z kastami, rasami i religiami, ani nie domaga się pieniędzy. Bóg nie będzie 

was o nic prosił. Uczyńcie czystymi wasze serca - to jest najwyższa rzecz, jaką możecie zrobić. 

To jest ta jedyna rzecz, jaką ludzka istota powinna zrobić w swoim życiu. (...) 

 

Gdy spytam was, która świątynia jest najbardziej potężna, każdy wymieni inną nazwę. Ja 

mówię, że wszystkie świątynie są potężne. Jak możecie mówić, że jedna świątynia jest 

potężna, a inna nie? Taki jest poziom waszego oddania! Wyobrażamy sobie, że ta, albo tamta 

świątynia jest potężna. Świątynia Sammajapuram często nazywana jest najpotężniejszą 

świątynią w Tamil Nadu. Ale żadna świątynia nie obdarza bardziej obfitą łaską niż Świątynia 

Vekkali Amman; Świątynia Tiruvanaikaval również jest potężną świątynią Śiwy; a co ze Sri 

Rangam? Kto sprawił, że Sri Rangam stało się sławne? To był Rawana. Gdy brat Rawany, 

Wibhiszana chciał przywieźć statuę Wisznu z Indii na Sri Lankę, Rawana powstrzymał go za 

pomocą swoich zdobytych dzięki medytacji mocy, gdyż był wielbicielem Śiwy i pragnął, aby na 

Sri Lance znajdowały się jedynie świątynie Śiwy. Dlatego też, biorąc pod uwagę te wszystkie 

świątynie, możecie zobaczyć, że one wszystkie są boskie, ale wy myślicie, że nie macie czasu, 

aby do nich chodzić i wielbić w nich Boga. Jeśli przyjdziecie do mnie i spotkacie się ze mną, 

tym, co zrobię będzie zwiększenie waszego oddania. (...) 

 

Każdy powinien otrzymać boską łaskę i boskie współczucie, które w takiej obfitości dostępne 

są na tej indyjskiej ziemi. Raz w roku podczas Guru Purnimy będę nosił dziewięć szat w 

różnych kolorach. Ubiorę je tylko na krótki czas i całość tego procesu zamknie się raptem w 

 

Bóg nie dba o różnice 

związane z kastami, 

rasami i religiami, ani nie 

domaga się pieniędzy. 

Bóg nie będzie was o nic 

prosił. Uczyńcie czystymi 

wasze serca - to jest 

najwyższa rzecz, jaką 

możecie zrobić. 
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20 minutach. Nie chcę opowiadać wam o znaczeniu tego, żeby nie wyszło na to, że chcę się 

przechwalać, ale wydarza się to jedynie podczas Guru Purnimy i darem jest móc oglądać to 

wydarzenie. (...) 

 

Myślicie, że jak długo będę żył? Mam już 40 lat. Myślicie, że pozostanę w tym ciele przez 

kolejne 150 lat? Pozostanę tu jeszcze przez pewien czas, opowiem wam o dobrych rzeczach i 

potem odejdę. Jednakże, mogę wam zagwarantować, że pozostanę tu przez 2500 lat - 

niezależnie, czy będę żywy, czy też nie, moje Samadhi będzie do was przemawiać. Będziecie 

mogli złożyć mi zwyczajową ofiarę z kokosa i zapytać mnie o cokolwiek - natychmiast 

otrzymacie moją odpowiedź. Bóg poprosił mnie, żebym mówił do was z mojego Samadhi 

przez następne 2500 lat, nie ma, co do tego żadnej wątpliwości. Niezależnie, czy będę żywy, 

czy też martwy, będę kontynuował udzielanie arul vaak interview. Będziecie mogli przynieść 

wasze ofiary z kokosa oraz trzech limonek [tak jak to robicie teraz], pomyśleć o waszych 

problemach i one zostaną rozwiązane - to jest pewne.  

 

Dżej Prema Śanti 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 

na całym świecie 

Program podczas pełni księżyca w Centrum 
Premanandy w Battaramulla, Sri Lanka 

 
W niedzielę, czwartego czerwca, Centrum 

Premanady w Battaramulla zorganizowało 

specjalną uroczystość, aby świętować pierwszą 

pełnię księżyca po Wesaku. Tradycyjnie jest to 

duża uroczystość na Sri Lance ponieważ 

upamiętnia dzień, kiedy sadzonka drzewa Bodhi 

została po raz pierwszy przywieziona na Sri 

Lankę przez dzieci Króla Aśoki i zasadzona 

ponad dwa tysiące lat temu. Thalatha Perera 

zapoczątkowała tradycję obchodzenia tej 

uroczystości w Centrum Battaramulla, kiedy była 

Koordynatorem w Centrum i Dr Chaya, obecny 

Koordynator Centrum, kontynuuje tę tradycję. 
 

 To była pięknie zorganizowana uroczystość, 

którą rozpoczęto od małej pudży do Pana Buddy i 

recytacją tradycyjnych buddyjskich mantr. Jedna 

z uczennic Swamidżiego została zaproszona z 

Aśramu Puliyankulam, gdzie żyje na co dzień, 

aby wygłosić 

przemowę. W 

związku z tym, że zna Swamidżiego od lat siedemdziesiątych, 

dużo z nim doświadczyła! Centrum zaprosiło również mnicha 

buddyjskiego, aby wygłosił przemowę i poprowadził 

medytację Metta. Dopiero jak zaakceptował zaproszenie 

odkryliśmy, że spotkał on Swamidżiego dwa razy w Indiach, 

w latach osiemdziesiątych!! 
 

Po przemowach śpiewano bhadżany Premanandy, a później, 

podczas tradycyjnych duchowych pieśni Pana Buddy, wszyscy 

obecni mogli otrzymać błogosławieństwo lingamem z 

Centrum. 
 

Potem podano pyszny wegetariański posiłek. 

Dziękujemy Dr Chaya za organizowanie pięknego programu! 
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Złote słowa Swamidżiego o Centrach i Grupach 

Śri Premanandy. 
 

„Niektórzy Koordynatorzy Centrów nie lubią wychodzić do 

publiczności i czują się nieśmiało przed zaproszeniem większej 

ilości osób do uczestnictwa w Centrum. Innym trudno jest 

zaprosić więcej osób i zorganizować więcej czynności 

duchowych, ponieważ mają rodzinę i/lub pracę i dlatego też 

mają mniej czasu. To nie jest nic złego. Wiem, że wszyscy 

Koordynatorzy robią, co mogą zgodnie z ich możliwościami. 

Niemniej jednak chcę dać jak największej liczbie osób możliwość 

spotykania się i wykonywania duchowych czynności i 

znalezienia spokoju i szczęścia. To jest powód, dla którego chcę 

stworzyć o wiele więcej Centrów i Grup w wielu miejscach." 

 
 



11 Prema Ananda Vahini July 2018 

 

DOŚWIADCZENIA ZE SWAMIDŻIM 
Przemowa sannjasina, ucznia Swamidżiego podczas programu pełni księżyca w Centrum 

Premanandy w Battaramulla 
 

Hari Om! 
 

Swami Premananda był boskim wcieleniem Boga; dlatego też myślę, że nie trzeba zbyt dużo o nim 

mówić. Po raz pierwszy spotkałem Swamidżiego, kiedy miałem 21 lat. Cztery lata później Swami 

poprosił, żebym pojechał z nim do Puliyankulam i zostałem tam przez dwa lata, żeby wykonywać 

służbę. Swamidżi powiedział mi wtedy o tym, co teraz dzieje się na świecie. Swamidżi zapewnił mnie, 

że jakiekolwiek pojawią się problemy lub sytuacje, a ja o nim pomyślę, on zawsze będzie u mojego 

boku. Później, kiedy rzeczywiście miałem stawić czoła wielu problemom w Puliyankulam, Swamidżi, 

jak obiecał, zawsze był u mojego boku, żeby mi pomóc, prowadzić i chronić mnie. W 1980, Swamidżi 

zabrał mnie do Aśramu w Matale, gdzie również zostałem przez pewien czas zanim poprosił mnie, 

żebym wrócił do Puliyankulam.  

 

W 1983, kiedy zaczęły się wszystkie problemy na Sri Lance, Swamidżi przywiózł statuetkę Pana 

Kriszny, – którą zmaterializował w 1977 - do Puliyankulam, abym się nią opiekował. Niedługo po tym 

Swamidżi wyjechał do Indii, żeby założyć tam Aśram. W 1988, kiedy już Aśram zaczął funkcjonować, 

Swamidżi zaprosił mnie do Indii, gdzie zostałem przez około rok. Cieszyłem się z osobistej służby, 

którą mogłem ofiarować Swamidżiemu, jak gotowanie i pranie jego rzeczy, i tak naprawdę nie 

chciałem wracać na Sri Lankę. Ale w 1989, pomimo tego, że Swamidżi był dobrze świadom niepokoju 

panującego na Sri Lance w tamtym czasie, ponownie wysłał mnie do Puliyankulam.  

 

Z całego serca chciałem porozmawiać ze Swamidżim przed wyjazdem, ale jakoś nie dał mi szansy! 

Jednakże, pewnego dnia, kiedy przyszedł do miejsca, gdzie byłem zajęty gotowaniem powiedziałem 

mu, że naprawdę chciałem z nim porozmawiać i spytałem się, dlaczego nie odpowiedział na moją 

prośbę. Swamidżi wyjaśnił, że już mi wszystko powiedział, co miało być powiedziane w czasie, kiedy 

byłem z nim i dlatego nie było już nic więcej do powiedzenia. On po prostu mi przypomniał, że 

kiedykolwiek mam problem powinienem o nim pomyśleć, a on będzie ze mną, żeby mi pomóc. I nadal 

jest to prawda – o cokolwiek poproszę Swamidżiego, odpowiedź otrzymuję natychmiastowo.  

 

Wszystko to dzieje się dzięki łasce Swamidżiego. Ja sam nic nie robię. Zawsze czuję, że wszystko, co 

robię w Puliyankulam dzieje się dzięki Swamidżiemu. Również dzisiaj jestem obecny tutaj w Kolombo 

dzięki łasce Swamidżiego, ponieważ nigdy nie myślałem, że będę w Kolombo w tym czasie. Widzisz, 

mam problem z kolanem i miałem problemy z poruszaniem się w Puliyankulam, ale teraz, po pobycie 

w Kolombo czuję się szczuplej i łatwiej jest mi poruszać się. Wszystko to dzieje się dzięki mojej wierze 

w Swamidżiego.  

 

Pomimo tego, że Aśram w Puliyankulam był prawie całkowicie zniszczony przez wojnę to dzięki łasce 

Swamidżiego wraca on powoli do normalności. Ktokolwiek, kto odwiedził Aśram w Puliyankulam po 

wojnie wie, że był on w stanie godnym pożałowania. Kiedy byłem w głównym Aśramie w Indiach przy 

Samadhi Swamidżiego w 2011, mieszkańcy, świadomi strasznej destrukcji Aśramu w Puliyankulam, 

zaprosili mnie, abym zatrzymał się w Indiach. Jednakże, przypomniałem sobie jak Swamidżi 

powiedział mi dawno temu, że pewnego dnia na Sri Lance będzie bardzo duży Aśram i będzie on się 

znajdować w Puliyankulam, i dlatego chciałem wrócić. Od tamtej pory stopniowo byliśmy w stanie 

odbudować Aśram w Puliyankulam. Swamidżi prowadził mnie przez wiele trudnych sytuacji, 

problemów i, jak zawsze, dalej prowadzi mnie po dobrej ścieżce.  

 

Na zakończenie, główną rzeczą, jaką chcę podkreślić jest to, że Swamidżi był wcieleniem Boga i jeśli 

ufasz mu w pełni to on zawsze pomoże Ci iść dobrą ścieżką i nigdy Cię nie zostawi w trudnej sytuacji, 

w której możesz się znaleźć. Jest to kwestia całkowitego poddania się guru, Swamidżiemu.  

 

Dżej Prema Śanti! 



12 Prema Ananda Vahini July 2018 

 

Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
Swamidżi, czasami jesteś bardzo szczery i bezpośredni, kiedy wytykasz nasze błędy. 

Czy duchowy mistrz nie powinien zawsze nauczać w kochający sposób? 

Zawsze mam miłość w moim 

sercu, kiedy mówię do was. 

Myślicie, że powinno się mówić do 

was wyłącznie z miłością, aby was 

zadowolić. To zależy od osoby lub 

od sytuacji. Czasami to jest 

niezbędne, aby być bardzo 

bezpośrednim, bo tylko wtedy 

aspirant uświadomi sobie swoje 

błędy. Nie oczekujcie, że duchowy 

mistrz przyszedłby was 

zadowalać. Nie może on spędzić 

swojego życia na powiększaniu 

twojego ego. Na duchowej ścieżce, 

nie możesz oczekiwać, że guru 

będzie cię cały czas chwalił i 

mówił jak szybko się rozwijasz. 

Jeśli rzeczywiście szybko idziesz do 

przodu na ścieżce, bardziej 

prawdopodobne, że będzie dla 

ciebie trudny w obyciu, aby cię 

zachęcić i przetestować. Tylko 

wtedy będziesz się rozwijać coraz 

bardziej i bardziej. Zatem 

pamiętaj, nie dam ci ciasta, masła 

i dżemu, ale zaprowadzę cię do 

Anandam, nieskończonej i 

wiecznej radości.  
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Swamidżi, czego początkowo oczekujesz od nas na duchowej ścieżce? 

Zawsz proszę najpierw, abyście 

rozwinęli silne zainteresowanie. 

Bez szczerego zainteresowania 

swoim duchowym życiem nie 

możesz oczekiwać, że bardzo się 

rozwiniesz. Musisz być ze sobą 

bardzo szczery i identyfikować 

swoje błędy w swoim umyśle. 

Musisz być gotowy analizować 

siebie samego i gotowy, aby 

poprawiać swoje stare zwyczaje i 

światowe schematy. W tym celu, 

ćwicz swój umysł, aby był silny, 

odważny i pewny siebie. Nie jest 

łatwo zmienić swoje stare 

tendencje i styl życia.  

 

Kiedy zrozumiesz siebie trochę 

bardziej, postanów, by być 

szczęśliwym, ale nie poprzez stare, 

materialne sposoby. Mam na myśli 

prawdziwe, niezależne szczęście. 

Mówię o radości wiary, czystej 

miłości i nieustraszoności.  

 

Nie oczekuję od was pieniędzy. 

Jeśli chcecie przekazać dotację, to 

musi być wasza osobista decyzja. 

Nie oczekuję, że będziecie mieć 

wysokie wykształcenie, jednakże 

wielu z moich wielbicieli je ma. 

Edukacja to nie warunek do nauki 

duchowości. Jednakże, zachęcam 

młodych ludzi, aby skończyli 

swoją edukację najlepiej jak 

potrafią. Nie oczekuję, że będziesz 

dążyć do uzyskania pozycji w 

pracy i społeczeństwie. To jest 

często tylko budowanie ego, a 

naszym celem jest je zmniejszyć.  

 

Miłość jest bardzo ważna, ale 

miłość, do kogo? Początkowo, 

musisz kochać siebie. Powinieneś 

być uprzejmym dla siebie. Jeśli nie 

jesteś uprzejmy dla siebie na 

duchowej ścieżce, nie będziesz 

czuł, że idziesz na przód.  
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Masz boskość w sercu, ale o tym nie wiesz. Poczuj Boga 
wewnątrz! Wtedy wszystko będzie Twoje. Ale najpierw, 
musisz naprawdę czuć, wiedzieć i uświadomić sobie, że 
Bóg jest wewnątrz. Błogosławię wam wszystkim abyście 
uświadomili sobie, że wszystko jest w was. 

Swamidżi 
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Ten, który nie ma 
imienia ani formy 

Co miesiąc publikujemy jeden rozdział z książki, 

“Ten, który nie ma imienia ani formy” – żywego 

przesłania Swamiego Premanandy o tym, jak 

możemy urzeczywistnić prawdziwy cel naszych 

narodzin, jak jeszcze bardziej zbliżyć się do jedynej i 

odwiecznej prawdy, której doświadczał, którą żył i 

którą dostrzegał w każdej chwili swego życia. 

 
 

 

Bojaźń boża 

Od kiedy tylko powstała ludzkość, zawsze istniały osoby lub grupy osób, które wprowadzały 

do swojego życia różne zasady, prawa, kodeksy etyczne i wartości moralne, aby ułatwiło im to 

rozwój. Te kodeksy postępowania wyjaśniały, w jaki sposób człowiek może jak najlepiej żyć na 

tym świecie. 

 

W czasach, gdy zaczęły wyłaniać się główne ścieżki duchowe, w różnych społeczeństwach 

następowało bardzo dużo zmian. Żyli wówczas wielcy mędrcy i mistrzowie, którzy zdumionym 

tłumom pokazywali swoje moce duchowe. W efekcie wiele osób podążało za tymi mędrcami i 

stosowało się do ich nauk. Ludzie bali się mówić nieprawdę. Mieli w sobie nabożny lęk przed 

Bogiem, a to pomagało im podążać właściwą ścieżką.  

 

W tamtych czasach ludzie uczyli się dzielić tym, co zebrali z pola. Nie byli egoistyczni ani 

fałszywi i prowadzili uczciwe życie. Ciężko pracowali dla dobra społeczeństwa, a niektórzy 

nawet poświęcili dla niego swoje życie. Takie osoby, które odważnie stawiły czoła wielkim 

niebezpieczeństwom i bezinteresownie poświęciły swoje życie, uznawano za bohaterów, 

półbogów lub bogów i jako takim oddawano cześć. 

 

Wieśniacy na ich cześć stawiali specjalne pomniki, które obdarzali czcią. Respekt, który 

odczuwali, pomagał im prowadzić dobre życie i pozostawać na właściwej ścieżce. 

 

Królowie z dynastii Ćera, Ćola i Pandja nie tylko rządzili swoim królestwem, ale także chronili 

swoich poddanych tak samo troskliwie, jak chronili swoje oczy. Królowie budowali świątynie i 

stawiali w nich posągi bogów, których czcili i właśnie w taki sposób rządzili i chronili swoje 

królestwo z nabożnym lękiem przed tymi bogami. 

 

Choć ich armie były o wiele słabsze niż armie ich wrogów, mimo to udawało im się wygrywać 

wiele bitew. Ich okrzyk wojenny brzmiał „Dżej Durga! Dżej Kali!”. Uznawano, że ci, którzy 

zmarli na polu bitwy, oddali swoje życie w ofierze bogini Kali. 
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Choć królowie ci dysponowali wielką władzę i bogactwem, nigdy nie wahali się odwiedzać 

wielkich mędrców, aby otrzymać od nich błogosławieństwo i wskazówki, jak dobrze rządzić. W 

ten sposób panowali w swoim królestwie z nabożną czcią i lękiem przed Bogiem. 

 

Powodem chaosu i niepewności w dzisiejszym świecie jest fakt, że ludzie zamiast słuchać 

swojego sumienia, zapełniają swój umysł tym, co fałszywe. Święte miejsca zamieniono w 

dochodowy biznes. Obecnie dzieci dorastają słuchając kłamstw i fałsz biorąc za prawdę. Ci, 

którzy rządzą i politycy powinni być uczciwi i prawdomówni oraz pracować dla dobra innych, 

a tymczasem pogrążają się w kłamstwach, pysznią się i popełniają bezwstydne czynny. Nie 

osądzają siebie za pomocą sumienia, które dał im Bóg.  

 

Ze względu na wpływ religii z Zachodu nasze duchowe prawdy są przedstawiane w 

niewłaściwym świetle. W efekcie wielu osobom wydaje się, że jeśli tylko będą czcić Boga, On 

wybaczy im grzechy. Modlitwa stała się remedium na grzechy. Ci, którzy błagają Boga o 

wybaczenie im złych uczynków, następnie znowu je popełniają, a w ten sposób drwią ze 

swojego życia. To nic innego jak oszukiwanie siebie. Oddanie i cześć stało się wyłącznie 

sposobem na to, żeby na chwilę zmyć brud ze swojego serca. Ludzie oddają Bogu cześć w 

egoistyczny sposób, a potem oczekują, że ich za to nagrodzi. Choć ludzie czczą Boga, nadal 

popełniają złe uczynki. 

 

Właśnie dziś poddaj się Temu, który nie ma imienia ani formy, i na stałe pozbądź się wszystkich 

nieczystości ze swojego umysłu oraz wykonuj swoje obowiązki z oddaniem i nabożnym lękiem 

przed Bogiem. W ten sposób będziesz wiódł wartościowe życie, takie, w którym będziesz 

mógł uświadomić sobie ostateczną prawdą. 

 

 

Kiedy nie istnieje nic, co 
mogłoby nas prowadzić, 

zapanuje chaos. Jeśli już w 
dzieciństwie nauczymy się 

naprawiać swoje błędy, 
będziemy zbierać owoce 

tego w późniejszym życiu. 
Nawet, jeśli żyjesz pośród 

ludzi, którzy mają 
niewłaściwe nastawienie, 
Zachowaj w swoim sercu i 

umyśle bojaźń bożą. 
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Wiadomości z…  
 
 

 

 

 

 

 
 

Prithvi (Młodzież Premanandy, Francja) i jej doświadczenia: 
 
“W to Mahaśiwaratri Arti (członkini Młodzieży z Francji) i ja mieliśmy możliwość wykonania 

ostatniego Maha Rudra Abiszekamu (tego po ceremonii ogniowej) na Lingamie z Pudża Holu, który 

został przyniesiony i położony przez Lingamem Samadhi Swamidżiego. W tym samym czasie, Devi 

(Młodzież z Holandii) i Siddhananda (Młodzież z Francji) wykonywali abiszekam na Lingamie 

Samadhi Swamidżiego.  

 

Wcześniej podczas nocy, martwiliśmy się, że będziemy śpiący, ale kiedy nadszedł czas, aby robić 

abiszekam, czuliśmy się w pełni obudzeni. Naprawdę cieszyłam się robiąc ten Abiszekam podczas 

Mahaśiwaratri, kiedy energia jest tak bardzo potężna. Dzięki pomocy Hamsy (Młodzież Argentyny) 

czuliśmy się pewnie i wszystko poszło gładko. Nigdy wcześniej nie miałam możliwości poprowadzić 

ostatniego Abiszekamu i bardzo się cieszyłam, mogąc to robić z moim przyjacielem Arti. Indyjscy 

muzycy, którzy grali podczas ceremonii ogniowej kontynuowali swoją grę podczas abiszekamu, co 

było świetne!” 

Młodzież Premanandy wykonuje ostatni z czterech Maharudra Abiszekamów w 

Mahaśiwaratri w Aśramie tego roku. 
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży 

Premanandy.  

W tym miesiącu: Pewne zaangażowanie w duchowość! 

 
“Jest to bardzo istotne, aby dzisiejsza młodzież uczyła się o swoich tradycjach i 
duchowym życiu. Starsi muszą mieć wiarę w ich możliwości i osądy. Powinni dać 
dzieciom pełne wsparcie we wszystkich przedsięwzięciach i dodawać im odwagi w 
ich planach i pomysłach. Dzieci są naturalnie czyste w sercu i pełne oddania. 
Powinny być zawsze dopuszczane do duchowych aktywności i powinno się im dać 
pełną swobodę, aby to robiły. Jest moim życzeniem, aby wszyscy członkowie 
Młodzieży Premanandy uczyli się naszych mantr i wszyscy powinni śpiewać 
bhadżany. Jeśli duchowa przyszłość tego świata jest w rękach dzieci, to wszystkie te 
zagadnienia są esencjonalne. 

 

Kiedy pracujemy wspólnie dla siebie nawzajem i dla tej Ziemi możemy osiągnąć 
tak wiele w tak krótkim czasie a nasza praca będzie bez wysiłkowa i radosna. 
Musimy zacząć od zmieniania siebie, wyznaczania sobie nowych celów, nowych 
standardów i pozytywnych programów na życie.” 
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