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Satsang ze Swamidżim 
Nic nie należy do nikogo!  

(Satsang Swamidżiego udzielony podczas Nawaratri w 2003 roku.) 

 

Drogie Boskie Dusze,    
 

W czasie tegorocznego święta Nawaratri 

chciałbym zachęcić Was, abyście chodzili po  

Aśramie boso. To dlatego, gdyż wykonujemy tu 

pudże do Matki Ziemi. Również z tego powodu 

posadziliśmy dziewięć ziaren w glebie. Tych 

dziewięć ziaren zwane jest nawadanjam. Każde 

ziarno reprezentuje inny rodzaj  śakti, energii. 

Tych dziewięć śakti  znajduje się teraz w 

dziewięciu kumbamach, które ustawiliśmy na 

poświęconej ziemi. Energie świętych rzek z 

pewnością znajdują się w tych kumbamach. 

Doświadczycie tego  w ostatnim dniu tego 

święta. Gdy wy przygotowujecie kumbamy, ja 

wypełniam je duchową.   

 

Wielu awatarów i siddhów urodziło się na tej 

świętej ziemi, w Indiach. Dlatego jeśli żyjesz na 

tej błogosławionej Ziemi, dbaj o to by 

utrzymywać swój umysł na właściwym 

poziomie. Tutaj stworzone zostały wspaniałe 

możliwości ku temu. Jednakże kierowanie się 

swoim ego, duma, zazdrość, chciwość, złość, brak poszanowania innych, albo negatywne 

nastawianie wobec innych, wskazują na to, że nie znajdujesz się na  dojrzałym poziomie. 

Rozwijając cechę pokory wzniesiesz swój umysł na dojrzały poziom. Przyjmijcie błogosławieństwa 

Boskiej Matki, Durgi, Lakszmi oraz Saraswati i  żyjcie w pokoju i szczęściu, bez chorób, w 

dobrym zdrowiu, z czystym umysłem, bez współzawodnictwa, bez ego, zazdrości, dumy i 

krytykowania innych.  

 

Czy będziesz żył 100 lat? Nie. Widzisz, w rozmowach zawsze mówimy „moja rodzina, moi 

znajomi, moi bracia, moje siostry”. A tak naprawdę to wszystko jest kłamstwem. Ten świat jest 

fałszywy. W obecnym świecie, gdy nie masz pieniędzy, nikt nie będzie się  tobą przejmował. Taki 

jest ten świat. Jeśli Twoi rodzice mają pieniądze, ludzie będą ich szanować, ale jeśli nie są 

zamożni, nikt nie okaże im szacunku, ani nie będzie myślał o nich w pozytywny sposób. Dzisiejszy 

świat kręci się wokół tego złudzenia.   
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Urodziłeś się w jednym miejscu i  być może dorastałeś w innym. Potem przyjechałeś tutaj. Nikt 

ze zgromadzonych tutaj nie urodził się w Fathimanagar. Po przybyciu w to miejsce mówimy: „To 

jest nasz Aśram, to jest nasz dom, to jest nasze, nasze, nasze!” Co jest nasze? Nawet ubrania, 

które nosimy, nie należą do nas. Wiemy to, ale mimo wszystko mówimy, że są nasze. Jeśli jutro 

rano umrzesz, co stanie się ze złotym łańcuszkiem, który nosisz na szyi? Ktoś zdejmie go z 

Twojego martwego ciała, ale ty do końca będziesz upierać się i mówić: „To mój złoty łańcuszek.” 

A ten złoty łańcuszek będzie się z ciebie śmiał i pomyśli sobie: „Kiedyś należałem do wielkich 

królów Indii i oni też twierdzili, że jestem ich własnością! Teraz Ty mnie nosisz i mówisz, że 

należę do Ciebie. Nie wiesz, kto będzie mnie posiadał, ale nadal jesteś do mnie przywiązany.” To 

złoto  tak właśnie sobie myśli i śmieje się z ciebie.    

  

 Czy możemy powiedzieć, że  obszar  Aśramu jest 

nasz? Czy wiesz, ilu królów władało tą ziemią? Ale 

ostatecznie nie należy już do nich. Była wiele razy 

sprzedawana różnym ludziom i dopiero na końcu 

wybudowano na niej Aśram. Co zatem i do kogo 

należy? Nic nie należy do niczego, ani do nikogo. 

Złote łańcuszki, które nosimy, też do nas nie należą. 

Ta ziemia również do nas nie należy. Na Sri Lance 

ludzie nadal walczą o ziemię, ponieważ tego nie 

rozumieją. Wszystko to ma znaczenie dopóki nie 

umrzemy. Wielu świętych siddhów, mędrców, 

posiadaczy ziemi i milionerów, a nawet awatarów, 

którzy są wcieleniem Boga, urodziło się na tej 

Ziemi. Oni również niczego nie posiedli na własność!  

 

 Dlatego uczyń swój umysł czystym i nieskazitelnym. Tak naprawdę ja nie wpadam w złość, nie 

mam ego i nigdy nie oszukuję, ani nie okłamuję ludzi. Nie pojawiają się u mnie  takie stany, 

ponieważ oczyściłem swój umysł. Gdy instruuję was jak macie zarządzać, potrzebuję być 

stanowczy, ponieważ musicie dokładnie wykonywać swoje obowiązki, nieprawdaż? Muszę was 

oczyścić, abyście mogli spełniać swój obowiązek we właściwy sposób. Pragnę  wszystkich was 

doskonale oczyścić, ale wy  zawsze jesteście pokryci jakimś brudem. Każdego dnia kąpiecie się, 

namydlacie ciało, myjecie włosy szamponem i używacie perfum, ponieważ chcecie dobrze 

pachnieć. Każdego dnia się myjecie, a  jednak każdego dnia znowu stajecie się brudni. Czy 

możliwym jest usunięcie  tego brudu raz na zawsze? Nie. Dlaczego? To ciało tak zostało 

stworzone. Zostało tak ukształtowanie, abyście zrozumieli, że jest ono nietrwałe i składa się z 

zanieczyszczeń. Jednakże ja nie przyszedłem po to, aby oczyścić wasze ciała – ja proszę was, 

abyście skoncentrowali się na oczyszczaniu umysłu.   

  

Jesteście inteligentnymi ludźmi. Wasze umysły są wypełnione tak wieloma wyobrażeniami i 

myślami. Pragnę doprowadzić wszystkie te myśli do stanu jednoupunktownienia. Proszę was, 

abyście wyostrzyli swoją inteligencję. Chcę, byście stali się dojrzali używając waszej inteligencji. 

Wasze umysły uzależniły się od myśli oraz od materialnego życia. Wasze umysły niezmiennie lubią 

piękno, dobre ubrania i wysoką pozycję, ale to wszystko nie ma końca. Nie ma kresu dla 

Aśram nie jest miejscem 

praktykowania materialnych 

zwyczajów lecz miejscem ich 

przełamania i zaprzestania. 

Jeśli chcesz studiować 

medycynę, idziesz na 

uniwersytet, Aśram jest 

uniwersytetem, na którym 

studiujemy duchowość. 
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opowieści, które umysł lubi słuchać, tak samo nie ma końca dla jego wyobrażeń. Waszych myśli nic 

nie ogranicza i wasze umysł wciąż faluje. Musicie sprowadzić ten niestały umysł do stanu 

jednoupunktowienia, wtedy będziecie mogli się rozwinąć.   

 

Ten Aśram jest ogrodem spokoju i powinien być wypełniony uśmiechniętymi ludźmi. To miejsce 

przeznaczone jest dla wydobywania naturalnego piękna. To miejsce istnieje, by przywracać  

naturalny spokój umysłu. W Aśramie każdy powinien utrzymywać spokój. Kiedy tu przebywasz, 

staraj się żyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w Aśramie. Nie zapominaj, czym jest aśram. 

Aśram nie jest miejscem przeznaczonym do ugruntowywania światowych nawyków, ale jest 

miejscem do ich przełamywania i rezygnowania z nich. Gdy chcesz studiować medycynę, idziesz 

do szkoły medycznej. W podobny sposób Aśram jest uniwersytetem, na którym wykładana jest 

duchowość. Rób wszystko z miłością. Szanuj innych, mów do innych uprzejmie, witaj ludzi z 

miłością, rozdawaj jedzenie z miłością i nie opowiadaj niepotrzebnych historii.  

 

Podczas Nawaratri, Boskość w formie Matki, 

która ochrania cały ten świat (Akhila Loka 

Najaki), pokazuje nam właściwą ścieżkę. 

Wszystko dzieje się dzięki jej łasce. Nie ma nic 

co zostałoby zrobione wyłącznie dzięki tobie. 

Wszystko dokonuje się dzięki jej łasce.    

 

Również łaska guru zawsze jest święta. 

Niezależnie od tego, czy rozumiesz guru, czy nie, 

on jest duchowym mistrzem. Możesz go o coś 

obwiniać albo z nim żartować – możesz nawet 

źle go potraktować! Jednak guru zawsze będzie 

dla ciebie guru, niezależnie co możesz sobe o 

nim pomyśleć. Guru nigdy nie przejmuje się  

krytyką innych osób, sarkazmem ani 

oskarżeniami. Nawet jeśli go nie uszanujesz, nie 

możesz go zranić, gdyż towarzyszy mu boska 

energia. Tylko osoba, która została obdarzona 

boską łaską, staje się odporna na te wszystkie 

rzeczy. Ktoś, kto naprawdę żyje w łasce, nigdy 

nie boi się plotek i oskarżycieli, ani nawet tych, którzy przychodzą by  zabić go nożem. Dlaczego? 

Ponieważ ktoś taki nie boi się śmierci. Wie, że wszystko dzieje się zgodnie z życzeniem Boga. 

Nawet jeśli będziemy w więzieniu, czy gdziekolwiek indziej, takie jest życzenie Śiwy i Boskiej 

Matki. Jakiekolwiek choroby się pojawiają, jakiekolwiek problemy, smutki i cierpienia nas 

dotykają – zamiast złościć się i popadać w przygnębienie, zamiast wpadać w pomieszanie i płakać 

, powinniśmy myśleć, że takie jest życzenie Boga. To jedno z wielu przedstawień Boga, w którym 

wszystko rozgrywa się zgodnie z boską wolą. Nic nie wydarza się dzięki naszym życzeniom. 

Boskość kontroluje wszystko, co się nam przytrafia. Nie ma potrzeby wyjaśniania i tłumaczenia 

boskich działań. Czy musimy znać powód dlaczego?  
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Śmiej się i żyj. Bądź szczęśliwy, a nie będziesz miał żadnych problemów, chorób, ani smutków. 

Jeśli będziesz utrzymywać radość w umyśle, wszystko inne odejdzie. Gdy twój umysł wypełniony 

jest  wieloma problemami i smutkami, pojawia się wiele chorób. Bycie szczęśliwym jest 

najlepszym lekarstwem usuwającym wszystkie choroby. Dlatego, śmiej się, żyj i bądź szczęśliwy. 

Nie przejmuj się tym, co mówią lub robią inni i bądź szczęśliwy. Nie doszukuj się wad i błędów w 

innych. Nie próbuj poprawiać ludzi, ale raczej poprawiaj siebie. Ci, którzy będą  postępowali 

zgodnie z tą radą, z pewnością będą mieć dobre życie.    

 

Jestem zawsze blisko was, ale nie wszyscy mnie widzicie. Czy możecie dostrzec tę prawdę za 

pomocą zwykłych oczu? Otwórz oko mądrości i zobacz to!   

 

Hari Om Hari Om Hari Om 

Dżej Prema Śanti  

 

 

Wiadomości z Centrów Śri Premanandy na całym świecie  
Nawaratri w Kolombo, Sri Lanka 

 

Pierwszego dnia Nawaratri zasadziliśmy nawadanjam, dziewięć ziaren, a ostatniego dnia 

przeprowadziliśmy potężny mahabiszekam. Wszyscy mogli wyczuć potężną, a równocześnie 

delikatną energię Bhuwaneśwari. W międzyczasie śpiewaliśmy wiele pięknych bhadżanów do 

Boskiej Matki. Później rozdano wszystkim przepyszny prasadam oraz źdźbła traw z nawadanjam.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

    

Navadanjam i kolu 
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Nawaratri  w Nepalu 
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“Duchowość. Zbliżam się do was bliżej i bliżej. Zdecydowałem również, aby 

poprowadzić cię do znacznie wyższego stanu duchowego niż ten obecny. Nie tylko 

ty, ale również wielbiciele uczęszczający do Centrów muszą otrzymać łaskę i 

osiągnąć wysoki duchowy poziom. Jeśli otrzymuję listy od wielbicieli, odpisuję na 

nie. Poprzez pisanie do mnie, pozbywasz się wszystkich swoich ciężarów i 

przekazujesz je mnie. Zbliżam się do ciebie, w celu zredukowania i pozbycia się 

twoich problemów i ciężarów. To jest powód, dla którego powinieneś często do 

mnie pisać. Otrzymałem wiadomość od Boga, że powinienem robić tę pracę 

poprzez ciebie i dlatego przekazuję ci tę wiadomość. Myślę, że dzięki temu 

jesteście bardzo obdarowani. Starajcie się nie zmarnować tej okazji i sprostać temu 

zadaniu najlepiej jak umiecie. Boskość będzie doglądała waszego codziennego 

życia i jego problemów.”  
  
 

 

 

 

Abiszekam Ammy  
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Nawaratri w Aśramie 
od 10 do 19 października  

 
W Sali Pudż rozpoczęliśmy obchody 
Nawaratri zasianiem dziewięciu 

rodzajów zbóż na podłożu z ziemi. 

Po podlaniu zasianych zbóż, 

umieściliśmy na glebie dziewięć 

kumbamów, reprezentujących 
dziewięć typów boskiej energii. 

Następnie wykonaliśmy abiszekam 

do Ganesi i arati do kumbamów.  

 

 
 

 

 

 
 

 

Pierwszego dnia wykonaliśmy również 

tradycyjne dla Nawaratri schody 

udekorowane kolorowymi figurkami 
Każdego dnia wykonywaliśmy pudżę do 

Bogini Durgi podczas recytowania 108 

imion Boskiej Matki a każdego wieczoru 

wykonywaliśmy Abiszekam do Ammy i 

rozdawaliśmy prasadam. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dziewiątego dnia, w dzień „Saraswati Pudży”, chodziliśmy od 

budynku do budynku i wykonywaliśmy małą pudżę by 

pobłogosławić wszystkie narzędzia, instrumenty muzyczne i 

książki w Aśramie.    
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W Widżaja Dasami, 

ostatniego dnia 

Nawaratri, wszyscy 

otrzymaliśmy specjalne 

błogosławieństwo od 

Ammy, kiedy braliśmy 

jej statuetkę na nasze 

dłonie, podczas 

śpiewania bhadżanów. 

Na koniec 

mahabiszekamu woda z dziewięciu kumbamów została wylana na 

statuetkę Ammy a trawy zostały ścięte i rozdane dzieciom i 

wielbicielom. Ponadto, wiele darów zostało ofiarowanych Boskiej Matce.  

 

Satsang Swamidżiego 

Dostosowanie  
 

Czemu marnujesz swój czas na myślenie o 

mentalnym stanie innych? Czasami czujesz, że inni 

zachowują się w szalony sposób. Pamiętaj – każdy, 

również ty, ma swój własny rodzaj szaleństwa. 

Każdy jest troszkę szalony. Jeśli czujesz, że trudno 

jest ci sobie poradzić z osobą lub sytuacją, staraj się 

być cierpliwy i uczyć się z tej sytuacji lub od tej 

osoby. Z samo-kontrolą, wyciszeniem i miłością 

możesz dostosować się do każdej sytuacji w życiu. 

Taka umiejętność dostosowania się jest bardzo 

konieczna w duchowości. Możesz napotkać wiele 

złożonych sytuacji w duchowych centrach lub 

organizacjach takich jak Aśram lub Centra 

Premanandy, ponieważ każdy przechodzi pewien 

rodzaj oczyszczania. Jest tak dlatego, że są oni w 

silniejszym kontakcie z duchową energią. W świecie 

możesz łatwo uniknąć wielu problemów, ale 

poprzez dzielenie ich z wieloma wielbicielami 

doświadczasz i uczysz się.   
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“Staraj się być wolny 
od osobistych 

preferencji, wolny od 
chęci posiadania 

władzy lub 
samozadowolenia, 
wolny od zazdrości, 

pragnień...” 

Powinieneś obserwować błędy innych, ale nie oceniać ich. Raczej powinieneś starać się ich 

zrozumieć, a wtedy możesz nauczyć się zgłębiać twoje własne błędy. Dobrze jest mieć podejście, 

że będziesz tolerancyjny dla złych cech innych ludzi. Jednocześnie, musisz być doskonały! Chcę, 

żebyście wszyscy byli doskonali. Mogę was doprowadzić do perfekcji, ale musicie słuchać moich 

rad, a co ważniejsze, musicie podążać za moimi radami.   

 

Musisz przystosować się do każdej sytuacji. Jeśli przychodzą do ciebie jakieś niespodziewane 

trudności, szybko zawołaj swojego duchowego mistrza lub Iśtam ( twoją ulubioną formę Boga). 

Teraz zauważ moją sytuację. Nagle zostałem aresztowany na podstawie fałszywych oskarżeń i 

wtrącony do więzienia. Więc nie traciłem czasu płacząc i martwiąc się czy też myśląc zbyt dużo. 

Natychmiast poprosiłem strażników więziennych o przyniesienie mojego pudła z naczyniami do 

wykonywania pudży tak szybko jak to tylko możliwe. Premananda zawsze myśli o Bogu, w każdej 

sytuacji. Nie jestem zainteresowany niczym innym. O czymkolwiek dyskutuję, mój umysł jest 

zawsze z Bogiem. Cokolwiek robię, mój umysł jest zatopiony w Bogu. Dlatego cokolwiek 

powiem lub zrobię jest święte, ponieważ zawsze myślę o Bogu.   

 

Jestem bardzo szczęśliwy w więzieniu. Jestem bardzo 

szczęśliwy poza więzieniem. Wyciągam to co 

najlepsze z mojego życia tutaj w więzieniu. Tutaj 

robię to samo co na zewnątrz. Robię pudże, 

medytuję, uczę duchowości.   

 

Tutaj biedni ludzie, którzy mieli pecha w życiu, lub 

którzy zrobili ogromny błąd w swym życiu, mają 

naprawdę szansę, aby ze mną porozmawiać o ich 

cierpieniu lub grzechu, który popełnili. Mogą 

naprawdę pomyśleć o tym jak siebie zmienić. 

Poprzez mnie Łaska Boga spływa na nich. Czyż nie 

jest to warte chwili? Cokolwiek mi mówią, nie jestem 

zaszokowany czy smutny. Moje serce jest czyste. Jestem tu, by pomóc każdemu. Myślę o każdym 

jak o własnym dziecku. Jestem Matką i Ojcem nawet dla najbardziej zatwardziałego kryminalisty.   

 

Bóg dał mi taką pracę i robię ją z całego serca gdziekolwiek Bóg mnie pośle. Bóg wybrał, aby 

mnie posłać do więzienia, abym wykonywał tam Boską pracę i zaakceptował tą misję z radością. 

Podobnie, mam nadzieję, że będziesz uczył się akceptować sytuacje i problemy.   

 

Słuchaj wzniosłej świadomości, która jest wewnątrz ciebie. Wykonuj pracę daną od Boga bez 

martwienia się o osobiste wyniki i oczekiwania. Staraj się być wolny od osobistych preferencji, 

wolny od chęci posiadania władzy lub samozadowolenia, zazdrości, żądzy.... wszystko to musi 

powoli zniknąć i powinieneś widzieć tylko wolę Boga. Kiedy widzisz tylko Boga, wtedy zawsze 

będziesz szczęśliwy. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek masz do zrobienia, gdziekolwiek Bóg cię 

pośle, zawsze będziesz szczęśliwy.   
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Przyroda w Aśramie 
Podglądanie ptaków 

Mieszkaniec Aśramu 
 

 

Ostatnio srokówce jasnoskrzydłej udało się 
zwrócić moją uwagę swoimi 

nawoływaniami i obecnością jakby chciała 
powiedzieć "teraz moja kolej". Te nieco 

ostro brzmiące nawoływania są uderzająco 
podobne do nawoływań powszechnie znanej 

sroki zwyczajnej, a srokówka jasnoskrzydła, 
choć nie jest uważana za srokę, faktycznie 

ją przypomina. Postać ptaka, którego 
nazywamy sroką zwyczajną wygląda jak 

wrona, ma długi ogon i jest czarno-biała. 
Natomiast srokówka jasnoskrzydła jest pięknie kolorowa. Widziana w dobrym świetle  mocno 

wykracza poza poniższy opis:  
 

Ciało jest cynamonowo-czerwonawe z dolnymi częściami i dolną częścią grzbietu koloru od 
płowo-brązowego do pomarańczowo-brązowego. Pomiędzy nimi jest szeroki biały pas od pokryw 

skrzydłowych graniczących z czarnym kolorem lotek pierwszorzędowych. Głowa i pierś są 
ciemno-szare. Niebieskawo-szary ogon zmienia się w biały obszar subterminalny z szeroko 

pokrytą czarnym kolorem końcówką. Z daleka wygląda to tak jakby te końcówki wisiały luźno na 
ogonie. Spód ogona jest czarny, a ogon jest wyraźnie zakrzywiony. Nogi i stopy również są 

 czarne i mocno czarny dziób jest nieco zakrzywiony. Kiedy ptaki są w locie możesz zobaczyć 
dodatkową białą łatkę na skrzydłach.  

 

Niestety, ptaki te lubią trochę ukrywać się w listowiu, a kiedy ich tam nie ma to siedzą na 
najwyższych gałęziach martwych drzew; wtedy jasne światło słoneczne pozwala zobaczyć  tylko 

sylwetkę. Więc musisz mieć szczęście, żeby je zobaczyć na zewnątrz i w dobrym świetle. 
Najlepszym momentem jest pora lęgowa, a jest to prawdziwy 'spektakl'! Możesz je wtedy 

regularnie widywać w małych grupach, czasami w bliskiej okolicy, kiedy wydają bardzo 
oryginalne dźwięki. Udało mi się rozpoznać angielski opis jednego dźwięku jako 'głośne i fletowe 

goo ga lay'. I kolejny odgłos, który bym opisał jako 'wo-tia-e i sirr-lo; terlie tivo-lo'. Uwierz mi 
jednak oryginalny dźwięk jest o wiele lepszy, bardzo czysty i przyjemnie melodyjny. Nie możesz 

go pomylić, a kiedy już go usłyszysz to go nie zapomnisz.  
 

Dźwięki są tylko częścią spektaklu, ponieważ wydawanie ich angażuje ruch całego ciała kończąc 
- podczas części terlie- typowym kiwaniem głowy, podnoszeniem głowy, szyi i piersi. Jest to  

wyraźnie ekscytujące, ponieważ kiedy jeden osobnik zaczyna, inne czują, że muszą dać 
przedstawienie równie dobre, jak nie lepsze. Jest to zachowanie, które powstało z konieczności, 

ale miło jest zobaczyć tę twórczość! Ponieważ obie płcie wyglądają podobnie, nie mogę 
powiedzieć czy są to tylko samce; szczerze przypuszczam, że one wszystkie dołączają się do tej 

grupy. W tym czasie ptaki się nie ukrywają i widziałem już takie grupy w ogrodzie i na 
otaczającym obszarze, jak również na drzewach w cichych ogrodach, głównie w marcu-kwietniu, 

ale również w innym czasie w roku jak w październiku-listopadzie.  
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Są one na pewno nadrzewnymi ptakami i udaje 

im się uparcie poszukiwać pożywienia wdrapując 

się przez gałęzie, głównie w pojedynkę, ale 

czasami razem z partnerem, w pobliskim 

otoczeniu. Tej ich delikatniejszej strony można 

doświadczyć podczas niektórych cichszych 

momentów jak wcześnie rano, kiedy angażują się 

w pewnego rodzaju ćwiczenia śpiewania. Ich 

zachowanie również jest wtedy raczej spokojne i 

zazwyczaj siedzą wtedy gdzieś cicho.   

 

Jak zauważyłem wiele mniejszych ptaków nie 

przepada za nimi. Pomimo, że jest o wiele 

mniejsza, widziałem jak muchodławka rajska, 

działająca zgodnie z nieustraszoną determinacją 

wewnętrzną, szybko atakuje srokówkę 

jasnoskrzydłą. Srokówka zareagowała i wygrała 

dzięki swojej większej sile, ale trochę później 

muchodławka wróciła, a srokówka w końcu 

odleciała. Choć mogła to być jedynie rywalizacja 

myśliwych, mogło to być również zachowanie obronne muchodławki, gdyż jest to też typowe dla 

sroki, że je małe ptaki i jaja i wskutek czego jest też atakowana na próżno przez zdesperowanych 

ojców i matki, kiedy podchodzi w pobliże ich potomstwa. Widziałem, że tak się dzieje z parą 

bilbili czerwonoplamych i zapewne z innymi ptakami. Widziano dżunglotymala żółtodziobego 

atakującego srokówkę, ale czasami również grupa dżunglotymali otacza pojedynczego osobnika.  

 

Srokówki jasnoskrzydłe są śmiałe i dociekliwe, ale lubią trzymać się na odległość. Może to, że 
inne ptaki im nie ufają sprawia, że też są podejrzliwe. Przeczytałem, że ich miejscowe imię to 

'złodziej monet' co wskazuje na kolejne podobieństwo do sroki zwyczajnej, która jest znana z 
zabierania lusterek, okularów i innych podobnych błyszczących przedmiotów do swojego 

gniazda.  
 

Okres rozrodczy w Indiach trwa od kwietnia do czerwca, gniazda, zazwyczaj są płytkie, są 
budowane wysoko na drzewach i krzakach. Srokówki jasnoskrzydłe żyją w otwartych lasach 

pełnych krzaków, plantacji, rejonów rolniczych i ogrodów, jak również w obszarach miejskich. 
To środowisko odpowiada temu, które jest w Aśramie, a my widzimy lub słyszymy ptaki te w 

wielu miejscach, ale najczęściej w ogrodzie i na obszarach sąsiednich. Zauważono kilka par w 
przydomowych ogrodach.  

 
Srokówki są wszystkożerne, żywią się insektami, gadami, małymi ptakami i ich jajami, owocami, 

nektarem i śmieciami. Są to głównie ptaki nadrzewne, ale mówi się również, że żywią się na 
ziemi, choć do tej pory nie zauważyłem tego w Aśramie. 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Swamidżi odpowiada Na Wasze pytania 
 

Czy możesz opisać co się dzieje, gdy zbliżamy się do samorealizacji? 
 
Po pierwsze twój duchowy mistrz lub przewodnik działa jak płomień, który rozpędza ciemność. 

Twoje rozumienie rozpoczyna się od boskiego światła. On lub ona prowadzi Cię do zrozumienia 

tego, że płomień jest w tobie samym. To w gruncie rzeczy oznacza, że musisz rozpalić lampę 

wewnątrz siebie. Możesz wziąć lampę mistrza, aby wzniecić swój płomień. Pokaże Ci on Twoje 

nieczystości, a dzięki samopoznaniu zaczną one automatycznie znikać. Po usunięciu całego brudu 

z lampy, będzie ona świeciła pełną mocą. Będzie to czyste światło. Na początku wiatry pragnień, 

zazdrości, ego i innych niepotrzebnych cech będą gasić Twoje światło, a mistrz będzie musiał je 

ponownie rozpalać. W końcu kiedy Twoje światło będzie większe i będzie świecić coraz 

mocniej, ignorancja nie przetrwa w tak pięknym i czystym duchowym świetle. W tym stanie 

zrozumiesz, że nie ma śmierci ani narodzin. To jest moja cudowna wiadomość dla Ciebie. Kiedy 

świecisz znajomością siebie, śmierć nie istnieje. Nie ma narodzin. Jaką lepszą wiadomość mógłbyś 

otrzymać – że nie ma śmierci? Cały strach zniknie jeśli uwierzysz w moje słowa. Albo jeszcze 

lepiej, oczyszczaj siebie, pozwól, żeby Twoje światło wewnątrz świeciło tak bardzo, że 

zrozumiesz to co powiedziałem poprzez swoje doświadczenie. Wtedy naprawdę będziesz 

wiedzieć, że nigdy nie umrzesz, ale pozostaniesz w błogiej świadomości.  
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Główne idee wyrażane przez różne religie 

pozostają w harmonii. Niezależnie do 

jakiej religi należymy, musimy 

zaakceptować fakt, że Boskość przenika 

wszystko i jest jedna.  
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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.  

 

 
Wykorzystaj każdą nadarzającą się sposobność... 

 

W życiu dostajemy wiele różnych możliwości rozwoju oraz wzrastania i powinniśmy postarać się 

nie zmarnować żadnej z tych szans. Dzieci nie powinny marnować okazji do nauki. My nie 

powinniśmy rezygnować z przyjacielskich relacji z dobrymi ludźmi, którzy chcą nam pomóc, 

którym na nas zależy i którzy interesują się naszą przyszłością. 

  

Jeśli mamy szansę doświadczyć miłości i współczucia, jakimi obdarzają nas troskliwi rodzice, nie 

powinniśmy zaniedbywać ani lekceważyć takich pełnych miłości relacji. Jeśli nie mamy rodziców, 

nie powinniśmy ryzykować utraty życzliwych relacji z dobrymi ludźmi, którzy nas wychowują, 

szanują nas, pomagają nam dorastać i rozwijać się. Nie powinniśmy także ryzykować utraty 

najbliższych relacji z mężem czy żoną. Oboje partnerzy powinni dążyć do podtrzymywania 

związku i tego, by nie stracić drugiej osoby. 

 

Pomimo tego, że mamy w życiu niezliczone okazje do rozwoju i dobrego życia, pozwalamy, aby 

przeciekały nam one przez palce, bo nie rozumiemy, jaką mają wartość, kiedy wciąż są dla nas 

dostępne. Jedną z takich sposobności, które otrzymujemy w życiu, jest praca charytatywna, to dar, 

a mimo tego nie potrafimy uświadamiamy sobie, jaka jest jego wartość.   

 

Choć mamy szansę przebywać w towarzystwie dobrych i wielkich ludzi, przez własne zaniedbanie 

zrywamy łączącą nas z nimi więź, a tym samym tracimy wspaniałą okazję. Nawet jeśli szczęśliwym 

zbiegiem okoliczności uda się nam zdobyć pieniądze, nie doceniamy ich wartości i trwonimy 

swoje bogactwo wydając niepotrzebnie i bezmyślnie, a w ten sposób tracimy szansę na 

satysfakcjonujące życie.  

 



14 Prema Ananda Vahini November 2018 

 

 

Jeśli jesteś osobą, która piastuje odpowiedzialne i godne szacunku stanowisko w społeczeństwie 

lub wykonuje ważny zawód, to koniecznie powinieneś zachowywać się etycznie, z godnością, 

zachować dyscyplinę, bo w przeciwnym razie stracisz szacunek innych a najprawdopodobniej 

także swoją pozycję. Jeśli jesteś doskonałym, błyskotliwym mówcą, ale mówisz nie na temat, 

stracisz szacunek publiczności i szansę na kolejne wystąpienia.   

 

Czas jest cenny. Jeśli nie wykorzystasz swojego czasu mądrze, to przegapisz w życiu wiele okazji. 

Jeśli nie zrozumiesz i nie docenisz miłości, którą okazują ci najbliżsi, ryzykujesz utratę ich miłości. 

Pary, które naprawdę się kochają, mogą żyć wspólnie przez wiele lat, ciesząc się wzajemnym i 

doskonałym zrozumieniem. Jednakże ze względu na pragnienia, różnice opinii i drobne 

nieporozumienia oraz problemy, może dość między nimi do kłótni i konfliktów, co w dalszej 

perspektywie prowadzi do podejrzliwości, braku zaufania a w końcu do separacji. Wtedy będzie 

już za późno, aby martwić się i żałować okazji oraz rozwiązać problemy, których wcześniej nie 

udało się rozwiązać. Przegapione okazje to stracone okazje! Jest wiele osób, które zajmują dobre 

stanowiska i mają doskonałe perspektywy, ale tracą pracę, bo nadużywają swojej władzy, brakuje 

im dyscypliny a ich relacje są niewłaściwe.   

 

Wielcy mędrcy i awatarzy rodzą się i żyją na tym świecie pośród nas jako zwykle istoty ludzkie. 

Dla naszego dobra dzielą się swoją mądrością, ale pomimo że słuchamy ich nauk i przebywamy w 

ich towarzystwie, niekiedy nadal marnujemy okazję do tego, by wzrastać, bo nie kierujemy się w 

codziennym życiu ich naukami. Marnujemy nawet okazję na spotkanie z nimi i uzyskanie ich 

błogosławieństwa. W całych Indiach jest wiele świątyń i miejsc czci, w których mieszkają święci, a 

my, choć urodziliśmy się zdrowi, bez żadnej niepełnosprawności, nie jesteśmy zainteresowani 

odwiedzeniem wspomnianych miejsc.   

 

Masz okazję urzeczywistnić Tego, który nie ma imienia ani formy i doświadczyć wszechobecnej 

Boskości. Nie bądź uparty i nie żyj byle jak, byle przyjemnie. Masz szansę wieść szczęśliwe , 

spokojne i zdrowe życie bez problemów… a zatem nie marnuj okazji! Upór zostaw za sobą i z 

pokorą postaraj się zrozumieć siebie. Zdecyduj, co jest najlepsze dla twojego życia a następnie w 

taki właśnie sposób żyj! Żyjmy dobrym życiem bez marnowania żadnej sposobności, którą mamy. 

Potraktuj wszystkie okazje w swoim życiu jako błogosławieństwo. Postanówmy, że będziemy mieć 

wspaniałe życie! 

  

Wyjątkowe życie… 

Wykorzystaj je najlepiej, jak potrafisz.  

Wpatrując się w jeden punkt, 

Ucz się dzięki temu, co widzisz.  

Jeśli chcesz się narodzić ponownie, 

To zaakceptuj, że nie udało ci się żyć 

Jak prawdziwa istota ludzka.  

Nie zmarnuj biletu do wyższych wysokości! 
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Warszawa, Polska 

Rotterdam, Holandia 

Aśram, Indie 

 

                           

  Wiadomości z…                                             

                                                                          

 
 

 

Abiszekamy i pudże z okazji Skanda Szasti z 

różnych stron świata 
 

 
 

 
 

 



16 Prema Ananda Vahini November 2018 

 

 

Grenoble, Francja 

Kolombo, Sri Lanka Czȩstochowa, Polska 

 

 

 

 

 
 

Dni od 8 do 13 listopada to okres całkowicie poświęcony czczeniu Pana Murugi. 

Podczas tego okresu Swamidżi radził młodzieży, aby brała udział w różnego 

rodzaju sadhanach, choćby odrobinę. Na przykład, możesz wykonać Abiszekam lub 

pudżę do Statuetki Pana Murugi z pięciu metali. Kiedy tak wielu młodych ludzi z 

całego świata modli się wspólnie dla dobra świata i uwznioślenia młodzieży, 

generowane jest potężne światło pozytywnych wibracji!   
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży 

Premanandy.  
W tym miesiącu: Myśl o Boskości rano i wieczorem!  

 
 

„Rozpocznij dzień modlitwą i zakończ go modlitwą. Nawet, jeśli 

robisz to leżąc na swoim łóżku, to jest to ok. Kiedy się obudzisz, 

módl się do Boskości by pomogła ci i była z tobą przez cały dzień, 

by sprawiła, abyś przeżywał swe życie duchowo, by chroniła ciebie 

i twoją rodzinę. Módl się do swego duchowego mistrza, aby cię 

prowadził i pomagał. Na koniec dnia, tuż przed spaniem, 

podziękuj Matce Ziemi za opiekę nad tobą. Zastanów się nad 

swym dniem i postanów nie popełniać znów tych samych błędów. 

Módl się za swoją rodzinę, przyjaciół i za wszystkich ludzi i 

stworzenia na świecie. Wyobraź sobie boskie światło wychodzące z 

twojego własnego serca i rozszerzające się na cały świat… 

Dobranoc, śpij dobrze i ucz się pilnie jutro!”  




	Nov WEB front
	1811- PAV-PL -CONTENTS
	1811-PAV-PL
	Nov WEB back

