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“Bądź szczery dla tych, którzy cię kochają. Zwiększ swoje 

współczucie i miłującą uprzejmość i uczyń swoje życie 

szczęśliwym. Wszystko jest w twoich rękach. Jeśli potrafisz to 

zrozumieć i żyć zgodnie z tym, będziesz cieszyć się nieustannym 

szczęściem.”  
 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Podobnie do pracza, który spiera brud z waszych ubrań, ja 
posiadam talent do prania i usuwania waszych problemów 

 

(Ten satsang Swamidżi wygłosił po tamilsku, w 1991 roku, dla miejscowych wielbicieli w znajdującej się 

około 80 km od Aśramu świątyni Alangudi w Tamil Nadu, dokąd został zaproszony, aby wypełnił swoje 

duchowe zadania.) 

 

Ucieleśnienia Boskości! Dzieci 

Boga, i matki... wszyscy urodziliśmy 

się  jako ludzkie istoty i 

prawdziwym darem, który 

posiadamy, jest zdolność myślenia 

o Boskości.  

 

(...) To jest błogosławieństwo - 

bycie na duchowej ścieżce, gdy 

wciąż jesteście młodzi. Spotykanie 

się z tymi, którzy oddali się 

duchowej ścieżce oczyszcza wasze 

grzechy. Jakże korzystnym jest i 

jakąż wielką sposobnością jest móc 

czcić takich świętych i przebywać w 

towarzystwie tych, którzy 

prawdziwie wielbią Boskość! 

 

Mamy oczy, ale wciąż żyjemy tak, 

jakbyśmy byli ślepi; mamy uszy, ale 

wciąż żyjemy tak, jakbyśmy byli 

głusi i pomimo tego, że mamy 

język, żyjemy jakbyśmy byli niemi. 

Tutaj w Tamil Nadu powinien 

wydarzać się rozwój duchowości. 

Ludzie powinni otaczać szacunkiem świątynie i we wspaniały sposób powinny być w nich 

wykonywane kumbabiszekamy. Świątynie, które są zaniedbane i znajdują się w złej kondycji, 

powinny zostać odrestaurowane. Ludzie, którzy podążają hinduistyczną ścieżką, powinni myśleć 

jak Hindusi. Poddajcie siebie stopom Boga. Jest wiele różnych religii i wiele różnorodnych 

duchowych ścieżek, ale największa jest ta ścieżka, na której posiadamy oddanie dla stóp Pana. 

Wielcy królowie Seran, Cholan i Pandijan podążali tą wielką ścieżką. Wciąż istnieje pewna liczba 

świątyń, które zostały wybudowane przez tych królów. Te świątynie stały się zaniedbane i dzisiaj 

nie są właściwie utrzymywane.  W tamtych dawnych czasach regularnie wykonywano jagamy i 

ognie homa, recytowano również Wedy, ale obecnie ludzie nawet nie pomyślą o takich rzeczach. 
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W sobotę o 5 rano wykonany zostanie dla was wielki jagam w Pudhukottai przez tą Matadżi (z 

miejscowej misji) w intencji, abyście długo i dobrze żyli bez żadnych chorób, oraz, aby wszyscy 

mogli żyć w pokoju i otrzymać boską łaskę. Ten jagam będzie wykonany zgodnie z tradycją i 

wskazówkami zawartymi w Wedach i Śastrach. (...) 

 

Ogólnie mówiąc osoba mieszkająca w jaśminowym ogrodzie nie będzie doceniać zapachu tych 

kwiatów, gdyż jej spowszednieje. (...) Chciałbym wam coś powiedzieć... powinniście czcić 

świętych i sadhu żyjących w tym kraju oraz słuchać ich duchowych satsangów. W ten sposób 

otrzymacie łaskę Boskiej Matki. Przekażcie mi wszystkie wasze problemy i trudności lub złóżcie 

je u stóp Boskości.  Jakiekolwiek będą to problemy - dajcie mi je, a ja przekażę je Bogu. Gdy 

przychodzi do waszego domu pracz i zabiera do prania wasze zabrudzone rzeczy, musicie mieć 

wiarę, że zwróci wam te wasze ubrania. Jeśli macie wątpliwości i nie dajecie ubrań, wtedy nie jest 

to mój błąd.  Pracz wypierze wasze ubrania, po czym zwróci je wam. On potrafi usunąć brud z 

waszych ubrań; taką posiada umiejętność. Podobnie, ja mam talent do prania i usuwania waszych 

problemów. Posiadam zdolność zabierania waszych trudności. Powiem wam coś... tamten pracz 

nie sprawił, że wasze ubrania stały się białe - nosiliście swoje białe westi i przez to stało się 

brudne, ale pod tym brudem ono zawsze jest białe. Naprawdę, wszyscy jesteście dziećmi Boga, 

stworzeniem Boga. Brud osiadł na was z powodu światowej maji.  

 

Gdy się tu rodzicie zostajecie uwikłani 

w problemy i trudności. Zostajecie 

schwytani przez problemy z powodu 

waszych rodzinnych relacji; trudności 

wzrastają z powodu waszych dzieci i 

krewnych. Albo też wy sami 

stworzyliście te problemy. Jestem kimś 

takim, kto posiadł umiejętność usuwania 

waszych problemów i nakierowania was 

na właściwą ścieżkę. Pomagając wam 

potrafię usuwać przeszkody z waszej 

drogi i przyprowadzam was do stóp 

Boga. Potrafię pomóc wam poddać się 

stopom Boga i zrozumieć boską Łaskę. 

Żebym mógł to zrobić, czego od was 

oczekuję?  Z pewnością nie chcę 

waszych pieniędzy, nawet jednej rupii. 

Nie przyjąłem nawet żadnych pieniędzy 

za przyjazd tutaj. Uhonorowaliście mnie 

dużą piękną girlandą. Wiem, jak trudne 

było dla was zdobycie takiej girlandy. 

Dzisiaj rano zamówiliście ją z miłością, 

abyście mogli mi ją teraz dać. Gdybym 

zdjął ją chwilę po tym, gdy nałożyliście ją 

na mnie, jak moglibyście się poczuć? Dlatego nawet pomimo tego, że boli mnie szyja, po prostu 
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siedzę tutaj wciąż mając ją nałożoną na sobie. Wiem, przez jak wiele trudności przeszliście, aby 

zdobyć tą girlandę i wiem, z jak wielką miłością mi ją daliście. Nie chcę brać od was pieniędzy. 

Nie chcę nawet jednej rupii, ani żadnego przedmiotu od was, ale przynajmniej powinienem 

zaakceptować tą girlandę, którą ofiarowaliście mi z tak wielką miłością. (…) 

 

Cokolwiek ktoś o mnie myśli, ja nie dbam o to. Boska Matka - Athale Abirama Valli - zna moje 

myśli. Ona jest tą, która sprawia, że robię to wszystko. Nie mam nic do powiedzenia. Ona 

sprawiła, że przyjąłem te ludzkie narodziny i to ona była tą, która przysłała mnie na Ziemię. Nie 

mam żadnych pragnień bogactwa. Nie chcę imienia, ani sławy. Po prostu chcę być! (...)  W 

związku z tym, boskie dusze, nie jestem żadną ważną osobistością. Nie posiadam żadnej mocy. 

Jedyne, co mam, to łaska Boga - temu nie zaprzeczę.  

 

63 Najanmarów, 18 Siddhów i 12 Alwarów dokonało wielu wielkich czynów - niektórzy z nich 

800 lat temu. Obecnie, po 800 latach, zapomnieliście o tym wszystkim. Najanmarowie 

przywracali martwych do życia. Przywracali życie tym, którzy zostali ukąszeni przez węże. Gdy 

Najanmarowie byli przywiązywani do głazu i wrzucani do morza, unosili się na powierzchni 

wody. Poprzez nakładanie wibuti potrafili leczyć ciężkie choroby. Otworzyli drzwi do tego, co 

było zamknięte. Oni rozwiązali wiele problemów i trudności ludzi oraz zmazywali ich grzechy. 

Dokonywali wielkich czynów. Chcę przez to powiedzieć, że ja również wszedłem na tą ścieżkę.  

Bóg dał mi dar, który pozwala mi rozwiązać wasze problemy i trudności oraz przynieść wam 

spokój i szczęście. Ale by tak się stało musicie utrzymywać Boga w waszym sercu. (...) 

 

Jesteście już za starzy, aby dawać wam słodycze, dlatego zanim wyjadę zmaterializuję wibuti dla 

was, albo statuetkę (jakiegoś bóstwa). Dzieci mogą dostać słodycze. Chcę poprosić o coś dzieci: 

nie o to, żeby modliły się do Boga, ale, żeby każdego dnia okazywały szacunek swoim rodzicom 

poprzez kłanianie się im i dotykanie ich stóp. (Swami zwraca się do chłopca na sali:)  

Czy tak robisz? 

Tak. 

Teraz mówisz do mnie „tak”, ale nie powinieneś później zmieniać swojej odpowiedzi na "nie"! 

Wiem, że dziś rano zrywałeś kwiaty i stworzyłeś z nich girlandę, aby wielbić Boga, ale nie 

widziałem, żebyś dotykał stóp swoich rodziców. 

(Do dziewczyny obecnej na spotkaniu:) 

Czy codziennie okazujesz szacunek swoim rodzicom? 

Tak. 

(Jej ojciec potakuje głową.) Jej ojciec mówi, że jego córka okazuje mu szacunek w ten sposób, ale ja 

mu nie wierzę! Jednak dziecko powinno mówić prawdę. 

 

Kiedyś zadałem to samo pytanie (na innym spotkaniu) z zamiarem zmaterializowania słodyczy 

dzieciom, które codziennie okazują szacunek rodzicom w ten właśnie sposób. Pierwsze dziecko, 

które spytałem, odpowiedziało, że nie okazuje w ten sposób szacunku swoim rodzicom, ale 

chciałoby pokłonić się i dotknąć stóp rodziców podczas swojej ceremonii ślubnej. Ona miała 

wtedy siedem lat, a wyjdzie za mąż, dopiero, gdy będzie miała 25! W związku z tym, jak długo 

jeszcze będzie musiała czekać zanim okaże szacunek swoim rodzicom! Drugie dziecko 

odpowiedziało, że okazuje szacunek swoim rodzicom każdego dnia. Byłem tak szczęśliwy, że 
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natychmiast zmaterializowałem trochę słodyczy i dałem je tej dziewczynce. Następnie zapytałem 

gdzie są jej rodzice, gdyż chciałem się z nimi spotkać. Ona odpowiedziała mi, że umarli pięć lat 

wcześniej i że okazuje szacunek poprzez ich zdjęcia! Już zmaterializowałem słodycze, więc 

musiałem jej je dać. Cóż było robić? Wychowaliście swoje dzieci w taki sposób, że teraz okazują 

szacunek swoim rodzicom dopiero wtedy, gdy oni już są martwi. Czy to jest właściwy sposób 

wychowywania? 

 

Powinniście uczyć swoje dzieci okazywania szacunku swoim rodzicom. Ale najpierw sami 

powinniście szanować swoich rodziców. Zamiast tego, wygląda to tak, że ignorujecie swoją 

matkę i ojca mówiąc, że są starzy i wolicie, gdy znajdują się daleko od was... 

 

Dżej Prema Śanti! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“...tamten pracz nie sprawił, że wasze ubrania stały się białe - 
nosiliście swoje białe westi i przez to stało się brudne, ale pod 
tym brudem ono zawsze jest białe. Naprawdę, wszyscy jesteście 
dziećmi Boga, stworzeniem Boga. Brud osiadł na was z powodu 
światowej maji.” 
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Wiadomości z Centrów Śri 

Premanandy na całym świecie 

Spotkanie Międzynarodowe 2018 
 

W tym roku byliśmy zachwyceni, że Międzynarodowe Spotkanie miało 

miejsce w Brukseli, w Belgii, od 31 sierpnia do 2 września. Chcielibyśmy 

podziękować wszystkim wielbicielom, którzy byli w komitecie organizacyjnym 

i tak ciężko pracowali, żeby to spotkanie było udane. Dziękujemy również 

wszystkim tym wielbicielom, którzy przyszli na spotkanie ofiarując swoją 

pomoc i sewę. Tematem spotkania było „Wysławianie Swamiego 

Premanandy”, a poczucie jedności i wspólnoty, których doświadczyliśmy 

podczas spotkania na pewno stworzyły płynące z serca poczucie wysławiania 

jak również poczucie wspólnoty i służby! Były abiszekamy, piękne bhadżany i 

kirtany, joga, medytacja, przemowy, satsang i bardzo potężne 

błogosławieństwa kilkoma lingamami i statuetką Kriszny. Mamy nadzieję, że 

wszystkim podobało się spotkanie i z niecierpliwością oczekujemy na 

organizowanie kolejnego Międzynarodowego Spotkania wkrótce! 
 

 

 

 

 

 

  Joga i Medytacje 
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Satsang grupowy i bhadżany 

Pada pudża i abiszekam Kriszny 

Młodzieżowa Grupa Premanandy 
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Kriszna Dżajanti w Aśramie w 
Puliyankulam na Sri Lance 

 

Na urodziny Pana Kriszny, 2 

września, zrobiliśmy abiszekam 

do statuetki Kriszny w Aśramie 

w Puliyankulam. Wielbiciele 

przybyli z różnych części wyspy, 

aby uczestniczyć w obchodach i 

otrzymać błogosławieństwo 

Pana Kriszny i Swamidżiego w 

ten pomyślny dzień. Podczas 

abiszekamu śpiewaliśmy wiele 

pięknych bhadżanów do Kriszny. 

To był radosny dzień, który 

zakończyliśmy dzieląc smaczny 

prasadam, który z miłością był 

ofiarowany Panu. 

 

 

 

 

 



8 Prema Ananda Vahini October 2018 

 

 

“Jako koordynatorzy powinniście przekazywać informacje, 
którymi się z Wami dzielę, jak największej ilości osób w 
waszym państwie. Zajmujecie odpowiedzialną pozycję przez 
to, że jesteście jednym ze Swamidżim, czerpiąc korzyść od niego 
i przekazując informacje innym, co może przynieść im szczęście 
i spokój w życiu. Więc pomyśl o służbie, jaką wykonałeś 
wcześniej, o służbie, którą wykonujesz teraz i co planujesz 
zrobić w przyszłości. Nie marnuj cennych chwil. Nie marnuj tej 
pomyślnej sposobności. Z błogosławieństwami Twojego Guru 
bądź pomocny dla innych i przyciągaj Boskość.” 
 

 

 

Złote słowa Swamidżiego o Centrach i 
Grupach Śri Premanandy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O czym myślisz, tym się 
stajesz. Na każde działanie 
jest reakcja. Zawsze Ci to 
powtarzam. Jeśli naprawdę 
chcesz wiedzieć, zrozumieć i 
doświadczyć prawdziwej, 
czystej miłości, musisz zajrzeć 
w swoje prawdziwe serce, 
odkryć Boskość i pokochać 
Boskość.” 
 

Swamidżi 



9 Prema Ananda Vahini October 2018 

 

Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

W szkole jesteśmy zachęcani, żeby uczyć się dobrze w celu otrzymania dobrej pracy. 

Jakie jest właściwe duchowe podejście do tego? 

 
Umysł nastawiony na biznes staje się mentalną chorobą. Biznesowy umysł jest nastawiony na 

robienie pieniędzy. Przestał postrzegać istoty, jako żywe obiekty, widzi tylko jak są one 

użyteczne, żeby robić więcej interesów i pieniędzy. Życie, ludzie, działania i sytuacje są 

postrzegane tylko z punktu widzenia zarabiania coraz większej ilości pieniędzy. Współcześni 

ludzie myślą, że są cywilizowani tylko wtedy, kiedy mogą zarobić coraz więcej pieniędzy. Całe 

życie jest oceniane z punktu widzenia pieniędzy. To jest naprawdę poważna choroba. Nie tylko 

jest poważna, ale jest jedną z tych rozprzestrzeniających się jak niekontrolowany ogień i nawet 

małe dzieci mogą ją złapać. Dorośli przekazują ten sposób myślenia nawet niemowlętom.  

 

W trakcie ich dzieciństwa możemy zachęcać 

młodych, aby myśleli o samodoskonaleniu, 

życzliwości, miłości i współczuciu, wspaniałości 

natury i służbie. Zamiast tego, zachęcamy ich do 

dobrej nauki w celu zrobienia kariery i zarabiania 

większej ilości pieniędzy. Więc kiedy dzieci 

zastanawiają się nad swoimi studiami, myślą głównie 

o tym, co przyda im się w ich nauce, aby zarabiać 

więcej pieniędzy. Staje się to dla nich tak ważne, aby 

zdać egzamin, zdobyć więcej certyfikatów, itp. w 

celu dostania dobrej pracy i zarabiania wielkich 

pieniędzy. Czy to jest cel nauki? 

 

Dobrze wytrenowany umysł według duchowych 

koncepcji jest również w stanie dobrze radzić sobie 

w życiu zgodnie z materialnymi prawami, a taki 

student będzie miał o wiele zdrowsze podejście do 

bogactwa, służby i biznesu. Musimy prowadzić naszą 

młodzież w kierunku zdrowszego podejścia do ich 

przyszłości w świecie.  

 

Dzieci uczą się dla samej nauki, odkrywania sekretów natury, po to, żeby rozwijać poczucie 

własnej wartości, uczyć się dyscypliny, aby osiągnąć samokontrolę i być mistrzami samych siebie. 

Stań się silny, pokonaj własne słabości i lęki, przygotuj siebie na stawienie czoła wszystkiemu w 

życiu z wielką siłą, płynącą z twojego kochającego i szlachetnego serca. Jeśli jesteś w stanie zrobić 

to wszystko, automatycznie będziesz praktyczną, stąpającą twardo po ziemi i dobrze 

przygotowaną osobą, która może zarabiać pieniądze, jednocześnie służąc ze współczuciem tym 

mniej obdarowanym przez los. 
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Przyroda w Aśramie 

Podglądanie ptaków 
Mieszkaniec Aśramu 

 

 

 

 

Sułtan żółtogrzbiety – ta nieco zagadkowa nazwa oznacza bardzo znanego ptaka…naszego 

lokalnego dzięcioła. Nie są tak liczne, ale kiedy przejdziesz się po Aśramie, w ogrodzie lub 

wzdłuż cichej drogi niedaleko obory, możesz mieć na tyle szczęścia, że spotkasz tego pięknego 

ptaka, zwykle z zaskoczenia. 

  

Widziany od tyłu dzięcioł ten nie jest czarno-biały, ale ma on złoto-żółte pokrywy skrzydłowe, 

które bardzo jasno świecą w słońcu, choć tak naprawdę są ciemno-żółtego koloru, zauważysz to 

spoglądając na pióra w bardziej przygaszonym świetle.  

 

Przednia część głowy jest biała, ale z bardzo charakterystycznym czarnym paskiem na oku 

ciągnącym się od czoła do karku. Z bliska zobaczysz, że czarna część jest nakrapiana białym 

kolorem. Szyja jest również czarna i oznaczona drobnymi białymi kropkami. Czubek głowy 

tworzą piękne jasnoczerwone pióra, które stoją prosto i trochę sztywno na czarnej części głowy, – 

co może równie dobrze być inspiracją do sterczących, nażelowanych fryzur niektórych młodych 

osób. U samców kolor czerwony ciągnie się przez czubek głowy, a u samic kolor czerwony jest 

tylko na tylnej części czubka głowy; natomiast przednia i największa część jest czarna z wieloma 

białymi kropkami.  

 

SUŁTAN ŻÓŁTOGRZBIETY – Dinopium benghalense 
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Skrzydła są czarniawe, ale też z jasnymi kropkami. Dolne części są białe z czarnymi kropkami. 

Nasz Stwórca musiał być niezadowolony ze zwykłych jednolitych kolorów, ale też w humorze do 

malowania. Ogon jest czarny. Jak to jest z wieloma ptakami, lub wszystkimi ptakami, kiedy 

widzisz je z bliska pojawia się tak wiele szczegółów!   

 

To prowadzi do pytania czy jest to możliwe, żeby zbliżyć się do nich. Odpowiedź brzmi tak, ale 

nie zawsze. Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy chcą to mogą być one bardzo ufne, jak to 

bywa z wieloma innymi gatunkami. Jeśli próbując je zobaczyć z bliska podejdziesz bliżej do ich 

drzewa, jest duża szansa, że zaczną się z Tobą bawić, zawsze odlatując w falisty sposób do 

drzewa obok, chowając się i wyglądając zza pnia drzewa. Jeśli będziesz stać nieruchomo, to od 

nich zależy czy będą chciały podejść bliżej. Prawdopodobnie tak, ale nawet wtedy to nie 

gwarantuje, że następnym razem bliskie spotkanie będzie również możliwe. Ta swoboda zawsze 

sprawia, że jest to tak cudowne doświadczenie być wpuszczonym w ich strefę, w ich codzienny 

sposób życia, jako wolnej jednostki. Będą dzielić swoją radość życia z Tobą.  

 

W porównaniu do nektarników, na przykład, ten dzięcioł jest również aktywny, ale raczej cichszy 

i czasami można go zauważyć siedzącego nieruchomo przez jakiś czas, zastanawiającego się, co 

by tu teraz zrobić. Mogą być dość figlarne.  

 

Podczas tych ostatnich dni października, w 

ogrodzie para ptaków pozwoliła mi spędzić 

trochę czasu ze sobą, kiedy stałem zaledwie 

trzy czy cztery metry dalej…a ja nie 

podjąłem żadnej próby, żeby się tak bardzo 

zbliżyć. Od czasu do czasu samica 

nawoływała, a czasami samiec przyszedł 

usiąść blisko lub obok niej, lub gdzieś 

niedaleko w pobliżu, czasami również 

odlatując. Zauważając i zapisując różnice w 

ich „stroju” spoglądałem w tył i do góry, 

żeby spojrzeć na jednego, a potem na 

drugiego. Później, jakby chcąc 

wyświadczyć mi przysługę, usiadły blisko 

siebie przybierając tę samą pozę i 

jednocześnie patrząc w prawo i w lewo lub 

siedząc jeden tuż nad drugim. Może to był 

sposób, żeby dopasować się do siebie 

nawzajem i wzmocnić ich więź jako pary. 

W każdym razie, ku mojemu zadowoleniu, 

bardzo mi to ułatwiło uzupełnienie 

porównania. A później ich zachowanie się 

zmieniło. 

 

W tym przypadku, jak również w wielu 

innych, siedziały one na niższej części pnia drzewa. Często zauważałem je poszukujące 

pożywienia w niższych częściach drzew, a czasami nawet przez pewien czas na ziemi. Jak zielone 
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dzięcioły z zachodniej Europy, te również lubią jeść mrówki – a tutaj termity - wchodząc na 

pagórki, ale mogą one szukać wszystkich rodzajów insektów, zarówno z ziemi, ale również z 

wysokich partii z korony drzewa. Nie są to też małe ptaki, mierzą 26-29 cm długości. 

 

Już wspomniałem o charakterystycznym nawoływaniu. Samica, którą zobaczyłem otworzyła 

dziób, podnosząc go nieco i zwijając swój język. Innym razem usłyszałem nawoływanie, które 

opisałbym, jako kyè- kyè- kyè. Oczywiście, jeśli chcesz je zauważyć, naucz się być czujnym na 

sygnały ich obecności. Jeśli jesteś niedaleko, możesz czasami usłyszeć trzepot skrzydeł, co też 

może być sygnałem. Do teraz jedynie raz słyszałem dźwięk ich bębnienia.  

 

Było kilka okazji, kiedy widziałem je w parach, ale w większości obserwacji były to 

indywidualne osobniki. Znane są z tego, że dobrze się przystosowują do środowiska stworzonego 

przez człowieka, tak jak w Aśramie. Mogą wykorzystać sztuczne konstrukcje, owoce, które 

spadły na ziemię, a nawet resztki jedzenia. To same ptaki zazwyczaj wydrążają dziuplę. Choć 

widziałem już, co możliwe, nie było jeszcze jednak dowodu ich rozmnażania w Aśramie. Może to 

Ty masz to odkryć? Tymczasem, ciesz się ich widokiem!  

 

Dżej Prema Śanti! 

 

 

Co jest pierwotną siłą, która kieruje 

wszechświatem? Co istniało na początku 

czasu? Boska wibracja, olbrzymia, niedająca się 

opisać siła. W starożytnym sanskrycie była ona 

nazywana Śakti. Później ludzie nazwali tę siłę 

"Boską Matką" i nadali jej wiele różnych imion, 

bo wszystko, co istnieje pochodzi od niej. 

 

Również w żywiołach istnieją niezwykłe 

wibracje. Hinduskie pisma odnoszą się do 

wody, jako Gangi Devi, rzeki Ganges, jako 

Matki Wody, ziemi, jako Bhūmi Devī, Matki 

Ziemi, a ognia, jako Agni Devi, Matki Ogień. To, z czego całe życie emanuje 

jest nazywane Matką przez Hindusów. Wraz z rozwojem pierwszych ludzi, 

czcili oni ziemię, rzeki, morza i ogień; i odnosili się do nich jak do Bogiń 

Matek. Jeśli wyjdziesz poza imię i zapomnisz o formie to ta czysta siła to 

właśnie śakti.  
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Zawsze kiedy kobiety kroczą ścieżką ku oświeceniu, robią to 

poświęcając się w służbie innych. To dlatego, że kobieta ma 

naturalną skłonność do wykonywania pracy Boskiej Matki, 

żywiąc, chroniąc i uzdrawiając inne istoty. Jest ona służebnicą 

Boskiej Matki. Poprzez jej pracę dokonywana jest praca Bogini. 
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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. 

 
 

 

 

Poza fale wątpliwości 
 

Nawykowo pozbywamy się użytecznych myśli ze swoich niespokojnych umysłów, a słuchamy 

bezużytecznej paplaniny, będącej źródłem niewypowiedzianego cierpienia w naszym życiu. 

Chociaż staramy się unikać plotek, niekiedy mogą przyjść one do nas nieproszone.  

 

Doprowadzenie do rozstania dwojga kochających się osób to najpodlejsze działanie. Czy ktoś 

robi to celowo, spodziewając się, że coś zyska dzięki temu, czy też jest to pułapka? A może ktoś 

postępuje tak, aby zniszczyć czyjś spokój? Być może jest to akt zemsty, działanie pod pretekstem 

miłości i życzliwości? Ludzie, którzy tak postępują, uciekają się do oszusta i blefu, aby zasiać 

wątpliwości w umyśle innych i skłonić ich do uwierzenia w takie nieprawdziwe historie. Czy oni 

rozumieją, że doprowadzenie do rozpadu związku dwojga kochających się osób to okrutny i 

haniebny czyn? To niebezpieczna rzecz, wątpliwości mogą bardzo unieszczęśliwić. Niezależnie od 

tego, czy ktoś robi to celowo czy też nieświadomie, przysporzy to wiele cierpienia i szkód. Czyż 

nie jest to okropne postępowanie? 

 

Jeśli ktoś opowiada ci złe rzeczy o drugiej osobie, wówczas o wiele lepiej jest omówić to i 

wyjaśnić z osobą, której plotki te dotyczą. To rozwieje wątpliwości i da ci spokój umysłu. Wielką 

pomocą będzie otwarta rozmowa o tym ze swoim partnerem lub ukochana osobą. Aby wieść 

szczęśliwe i spokojne życie, dobrze jest unikać plotkarzy i tych, którzy sieją zamęt.  

 

Gdybyś się inteligentnie zastanowił, a następnie stosownie do tego zachowywał się, nie byłoby 

miejsca na wątpliwości w twoim umyśle. Jeśli pojawia się w głowie wątpliwość dotycząca twojego 

partnera, to nie zakładaj z góry, że odejście od niego na pewno jest złą rzeczą. Ale najpierw omów 

swoje wątpliwości z partnerem, aby je wyjaśnić. Poproś, aby ci powiedział, jak to wygląda z jego 

strony. Jeśli okaże się, że nie był wierny, to lepiej będzie dla ciebie odejść niż przez resztę życia 
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żyć z brakiem zaufania. Kiedy wątpliwości i brak zaufania na dobre zagoszczą w twoim umyśle, nie 

ma na nie rady. Niestety jedyne, co możesz zrobić, to rozstać się.   

 

Pomimo, że osoby takie wiedzą, iż ty i twój partner kochacie się, mogą plotkować i zasiać ziarno 

wątpliwości w twoim umyśle. Jeśli wierzysz w plotki i pozwalasz, aby wątpliwości narastały, 

poczujesz zwątpienie, niepewność i brak zaufania. Jeśli pozwalasz, aby plotki wzbudzały 

wątpliwości, to, po co masz szósty zmysł? Nigdy nie wierz takim plotkom. Przyczyną tego, co 

wywołało wątpliwości mogły być jakieś nieuniknione okoliczności. Nie słuchaj takich plotek. Myśl i 

zachowuj się dojrzale, a wówczas możesz postanowić, czy nadal będziesz kochał tę osobę tak, jak 

wcześniej. Musisz porozmawiać z partnerem, ale nie rozmawiaj, mając w sercu nieufność. 

Rozmawiaj, omawiaj problemy szczerze i rozwiewaj wątpliwości, zanim się zakorzenią. Co zyskasz 

rozmawiając z podejrzliwością, gdy wątpliwości i brak zaufania już się dobrze zakorzeniły?  

 

Kiedy w umyśle pojawia się zwątpienie, zaczynamy być podejrzliwi i szpiegujemy innych. Po co nie 

wierzyć osobie, którą kochamy? Po co mówić i zachowywać się uprzejmie, gdy umysł pełen jest 

wątpliwości. Kiedy ogarniają nas wątpliwości, życie staje się udręką. Jak możesz żyć, kiedy zawsze 

wszystkich o coś podejrzewasz? Lepiej zapomnieć o wątpliwościach, niż żyć z nimi. Uwolnij się od 

nich tak, jakbyś zapominał o koszmarze sennym. Czasem jednak nie tak łatwo zapomnieć, 

ponieważ twoje obawy mogą cię dręczyć tygodniami, jednak pewnego dnia odejdą w przeszłość a 

ty będziesz mógł iść dalej i żyć spokojnie.  

 

Różne zgryzoty i zmartwienia to normalna rzecz, ale nie powinny być one dla nas powodem do 

zmartwień i cierpienia. Wiele rzeczy robimy źle, czy to świadomie, czy nie. Ten, który nie ma 

imienia ani formy, akceptuje to, że popełniamy błędy. Ludzie ogólnie rozumieją to, co mówimy z 

życzliwością i potrafią zostawić coś za sobą. Upór sprawia jedynie, że będziesz bardziej 

nieszczęśliwy. Staraj się rozwiązywać każdy problem z prostotą i pokorą. Zaakceptuj fakt, że 

wszystkie konflikty, wątpliwości i nieporozumienia wynikają z ignorancji, a w ten sposób będziesz 

żył spokojnie. Jeśli zastosujesz się do tej rady, wątpliwości nie będą w stanie ci zaszkodzić. Bądź 

uczciwy i szczery wobec tych, którzy cię kochają. Rozwijaj współczucie oraz życzliwość i spraw, 

aby twoje życie było szczęśliwe. Wszystko jest w twoich rękach. Jeśli potrafisz sobie to 

uświadomić i zacząć żyć stosownie do tego, będziesz cieszyć się trwałym szczęściem.  

 

Podejrzliwość sączy się w ciebie jak jad skorpiona, 
A wokół zagadki, która powstała z twoich oczekiwań 

Będą tańczyć jadowite wątpliwości. 
Miej odwagę odkryć głębię życia; 

Idź naprzód, idź poza niespokojne fale wątpliwości. 
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Wiadomości z…  
 

 

 Wspólne angażowanie się w różne duchowe aktywności to rdzeń Młodzieży 

Premanandy.Spotykanie się z innymi w duchowym celu tworzy uwznioślającą energię, która 

przeciwdziała gorączkowemu trybowi życia i stresom dnia codziennego. Uświadomienie sobie roli 

tych momentów i uczestnictwo w nich pomaga rozwinąć pozytywny charakter zdolny do stawienia 

czoła wszystkim sytuacjom w życiu z cierpliwością i uśmiechem, jak Swamidżi! Zachęcamy 

wszystkich, aby spróbowali tego sami! 

 

 

Młodzież Premanandy ze Sri Lanki zebrała się na inspirujący program 
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży 

Premanandy 

W tym miesiącu: Samodyscyplina! 
 

“Istnieje wielki błąd w postrzeganiu dyscypliny, jako kary, rygoru w 

wojskowym stylu. To nie jest rodzaj dyscypliny, o którym ja mówię. Mój 

rodzaj dyscypliny jest nie tylko dla dzieci czy młodych ludzi. Jest dla 

wszystkich. Moi wielbiciele w średnim wieku i starsi również potrzebują 

praktykować samodyscyplinę. Prawdziwa dyscyplina w twojej duchowej 

rutynie to naprawdę wielka i piękna rzecz. Przynosi ci wielką radość i 

odwodzi od zagubienia. Duchowa regularność w twojej sadhanie to 

prawdziwy środek przeciwbólowy. Nieważne, w jakiej sytuacji się znajdziesz 

lub co się niespodziewanie wydarzy, jeśli potrafisz utrzymać swoją dyscyplinę, 

to jest to droga do spokoju. 

 

Jakie są dobre zwyczaje, które sprawią, że będziesz szczęśliwy i miał czysty 

umysł? Częste kąpiele, utrzymywanie porządku w przestrzeni życiowej, 

zawsze mówienie prawdy i wyznaczenie specjalnego czasu na komunikowanie 

się z Boskością i twoim duchowym mistrzem. Jeśli potrafisz opanować to w 

swoim życiu, będziesz szczęśliwy z dyscypliną.  

Ja jestem mistrzem dyscypliny! Jeśli masz problem ze swoją dyscypliną, daj 

mi znać a ja z pewnością pomogę ci i poprowadzę cię. Potrzeba trochę czasu, 

aby kultywować dyscyplinę. To nie stanie się w ciągu nocy. Jesteś 

niecierpliwy, więc chcesz, aby wszystko działo się łatwo i szybko. Zatem bądź 

również trochę bardziej cierpliwy.” 
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