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“Czasami pozwalam na bycie osiągalnym w taki sposób, we śnie. Szczególnie przychodzę 

w snach do dzieci, które mnie znają i są skłonne do duchowości. Umysły dzieci są bardzo  

jasne, czyste i otwarte. I jest mi łatwo przewodzić im we śnie. Czasami wielbiciele mogą 

zadać mi konkretne pytania w swoich modlitwach, a ja daję im odpowiedź w prostym, 

krótkim, ale przejrzystym śnie. Jeśli ktoś jest chory i mieszka po drugiej stronie kuli 

ziemskiej, mogę przyjść w jego śnie i uzdrowić go. Do prawdziwie poszukujących, 
duchowych aspirantów, którzy się szczerze modlą o oświecenie i duchowe wyjaśnienie, 

mogę przyjść w ich snach i wstrzyknąć w nich energię, która wzniesie ich na wyższy 

poziom umysłu. 

 

Niech wasze sny będą wypełnione boskimi błogosławieństwami.”  
 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 
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Satsang ze Swamidżim 
Błogosławieństwa Boskiej Matki  

 
cieleśnienia Boskości! Patrząc na 
wasze twarze modlę się do 

Bogini Matki, aby ten rok był 

dobry. Abyście wszyscy otrzymywali Jej 

błogosławieństwo przez cały rok. 

Tradycyjnie modlimy się do Bogini 
Matki od tysięcy, tysięcy lat. Niech, Ta, 

o której mówi się, że jest koloru kwiatu 

granatu, da wam spokój w życiu i 

pomyślność w tym, co robicie. Niech 

pobłogosławi was zdrowym i radosnym 
życiem bez żadnych chorób. Modlę się 

do Boskiej Matki, aby Jej wielki syn, Pan 

Wigneśwara; ten, który usuwa 

przeszkody, pomógł wam osiągnąć 
wszystko, czego pragniecie, nie tylko w 

waszym osobistym życiu, ale również 

dla waszych krajów. Abyście wszyscy 

mieli boskie myśli i błogosławieństwa w 

ciągu tego Nowego Roku. 
 

Dzisiaj ludzkość potrzebuje boskich 

błogosławieństw, ponieważ tapla się ona 

w nieufności, wątpliwości, złości, 

rywalizacji, zazdrości i we wszystkich 
innych negatywnych wartościach, które 

są przyczynami wojen, gwałtów i 

okrucieństw na tym świecie. Tylko 

wtedy, kiedy Matka przychodzi, życie 

ludzkie może być uwolnione od tych 
wszystkich problemów, wątpliwości i 

niepewności. Spytaj Ją, kto inny na świecie poza Nią, otacza tę planetę i każde indywidualne 

stworzenie błogosławieństwami, tak jak rośliny na ziemi są otoczone odżywiającą wilgocią? Ma ona 

wiele imion i form. Jeśli nie Ona, to któż inny nam pomoże? Kiedy o Niej pomyślimy, nasz egoizm 
opuści nas, nasza zazdrość zblednie i zniknie rywalizacja. O cokolwiek Ją szczerze prosicie, Ona wam 

to da. Nigdy was nie rozczaruje. Pozwólcie Jej błogosławić was w ciągu tego całego roku.  

 

Ona jest z nami przez cały czas. Jej łaska jest z nami zawsze. Ona dodaje nam sił w czasie naszych 

codziennych zajęć. Musicie non stop pamiętać o tym fakcie. Jeśli oddacie siebie Jej stopom, z 
pewnością będzie Ona pracowała przez was. Również oświetli waszą duchową ścieżkę. Jeśli zawsze 

chcecie czuć zapach jaśminu wokół siebie, czy będziecie wycierać swój nos w kawałek rośliny? Nie! 

Będziecie spacerować pomiędzy roślinami, wdychając wspaniały zapach, który emanuje z kwiatów 

rośliny. Więc również musicie nauczyć się spacerować obok Boskości, nie z egoizmem i agresją, ale z 

prostą pokorą i miłością. Wtedy zapach Boskości otoczy was. Im bliżej podchodzicie do Boskości, 

U 
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tym bardziej Jej zapach będzie was przyciągał i otaczał. Kiedy podchodzicie blisko do duchowego 

mistrza, będziecie czuli boskie perfumy. Nie możecie dosięgnąć Boskości inaczej niż poprzez 

duchowego mistrza. Dlatego, podejdźcie bliżej do mistrza w waszych sercach i umysłach . Niech ten 

rok będzie specjalnie po to, aby otrzymać łaskę mistrza. 
 

Jeśli myślicie o Bogu i mistrzu w Nowy Rok, otrzymujecie 

podwójne błogosławieństwo. Dostaliście możliwość 

kroczenia po duchowej ścieżce, dzięki dobrym czynom 

popełnionym w poprzednich wcieleniach. Teraz macie 
dobrą karmę dzięki tym czynom, ale nie wszyscy mają tyle 

szczęścia. Jest wiele milionów ludzkich istnień, ale tylko 

niewielka ilość otrzymuje taką szansę. Taka jest boska 

wola.  

 
Jeśli macie ten cudowny dar otrzymania łaski Bogini Matki, 

przyjdzie Ona pod wieloma postaciami i imionami, aby dać 

wam błogosławieństwo. Mieliście szczęście otrzymać 

dobre narodziny i wychowanie w religijnej atmosferze. 
Więc również, będziecie doświadczali korzyści z takiego 

dobrego wychowania. Wasz umysł może wciąż zbaczać i 

uciekać z tej ścieżki w innym kierunku, wprowadzając was w dezorientację i uniemożliwiając wam 

widzenie waszej życiowej drogi. Jednak, jeśli macie wiarę w Boską Matkę, możecie zacząć 

kontrolować swój umysł. Miejcie wiarę w Nią. Powtarzajcie Jej rozliczne imiona i doświadczajcie 
spokoju. Starajcie się pokazać Jej swe prawdziwe oddanie. Czasami to egoizm skłania was do 

pokazania oddania. Prawdziwe bhakti oznacza rozpuszczenie małego ja wielbiciela w Uniwersalnym Ja. 

Nie może być samolubstwa w takim bhakti. Jeśli zawsze modlicie się do Boga, prosząc o ziemskie 

przysługi, nie jest to prawdziwe oddanie. 

 
Jeśli spędzacie czas w towarzystwie świętych lub mędrców, lub w ich aśramach, większość waszej 

wcześniejszej karmy uwolni się i rozpuści w ich obecności i wysokiej energii .  

 

Niech wszystkie wasze pragnienia i życzenia, o które mnie prosiliście, spełnią się. 
Modlę się do Boskiej Matki, żeby wszystkie wasze problemy i trudności zostały 
pokonane w tym roku, i żeby Nowy Rok rozpoczął się spokojem i zadowoleniem. 

 

 

 

 

“Im bliżej podchodzicie 

do Boskości, tym 

bardziej jej zapach będzie 

was przyciągał i otaczał. 

Kiedy podchodzicie 

blisko do duchowego 

mistrza, będziecie czuli 

boskie perfumy.” 
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Złote słowa Swamidżiego o Centrach i Grupach 
Śri Premanandy 

 
 “W tym miesiącu opowiem Wam o świętych i mędrcach, 

którzy żyli na Ziemi zanim zaczęła się Kali Juga. Kobieta o 
imieniu Machakanni urodziła syna, Wjasę- późniejszego 

świętego – na brzegu rzeki Jamuny. Wjasa miał później syna o 

imieniu Śukra, który również został świętym. Wiesz jak 

urodził się Śukra? Ojciec zrobił jagam i ofiarował wiele 

różnych ziół i ghi. W czasie jagamu przyszła Śakti i przez jej 
moc narodził się Śukra. Wjasa był człowiekiem wielkiego 

oddania, który wykonywał jagamy i dużo medytował. Czcił on 

Śakti, Boską Matkę. Kiedy przywoływał Śakti z czystym 

oddaniem, ona pojawiała mu się osobiście i obdarowywała go 

dobrodziejstwami, o które prosił. Zgodnie z boskim prawem 
nie korzystał on z dobrodziejstw ofiarowanych przez Śakti dla 

własnych korzyści, ale dla korzyści ludzkości i w celu czynienia 

dobra dla innych.  

 
Wielu z Was wie o awatarze, Panu Ramie. Jego żoną była 

Sita, a jej ojcem był Król Dżanaka. Wjasęa żył z królewską 

rodziną i robił dużo dobrego. Miał wiele mocy i był również 

boską inkarnacją. Był tak potężny, że kiedy zawołał Brahmę, 

Wisznu i Maheśwarę, oni pojawiali się przed nim. A więc w tamtych czasach na Ziemi żyli ludzie tacy 
jak on. Dzisiaj żyjemy na tej planecie bez wiedzy o takich rzeczach. We wcześniejszych czasach ludzie 

robili abiszekamy, jagamy i medytowali ze skupionym umysłem i byli w stanie osiągnąć bardzo wysoki 

stan. Pomimo tego, że w dzisiejszych czasach też żyją tacy ludzie, my żyjemy we współczesnym 

świecie bez ich zrozumienia. Celem ich działań jest uwznioślanie ludzi żyjących w Kali Judze. 

Powinniście to zrozumieć. Jeśli prześledzisz purany i historię, znajdziesz wiele takich prawdziwych 
opowieści. Ludzie, jednakże, są teraz zaangażowani w swoje materialne życie, mają materialne 

pragnienia i spędzają czas spełniając je. Teraz częściej można spotkać takich ludzi. 

 

Aby zaprowadzić ludzi na dobrą ścieżkę, zakładane są Centra w każdym kraju i, poprzez te Centra, 

przekazuje się dobre wieści. Problemy ludzi są rozwiązywane i pomagamy im osiągnąć spokój umysłu. 
Staramy się jak możemy, aby zachęcić ich do wejścia na dobrą ścieżkę i, aby wejść na wyższy poziom .  

 

Staram się rozwijać dzisiejszą młodzież tak, aby miała dobre życie, w którym będzie szanować 

rodziców i poprawiać swoje błędy. Prowadzę ich na dobrą ścieżkę i wprowadzam ich do dobrego 
stanu życia.  

 

Obyście wzrastali na ścieżce duchowej z błogosławieństwami Śakti!” 
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Święta w Aśramie 
 

W Wigilię zebraliśmy się, aby pogodnie i radośnie świętować narodziny Pana Jezusa Chrystusa. 

W udekorowanym światełkami Pudża Holu, gdzie był żłobek, przeczytaliśmy satsang 

Swamidżiego o Jezusie i śpiewaliśmy zarówno angielskie jak i tamilskie kolędy. W Dniu Bożego 
Narodzenia z radością śpiewaliśmy „Jingle Bells”, kiedy czekaliśmy na przybycie Świętego 

Mikołaja, lub jak dzieci na niego wołają, Świątecznego Tatę. Nie trzeba dodawać, że dzieci były 

szczęśliwe i podekscytowane, kiedy wszedł on do Pudża Holu, aby rozdać wszystkim paczki!  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczne dekoracje i Święty Mikołaj 

rozdający prezenty dzieciom 
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Doświadczenia ze Swamidżim 
 

Wywiad z dr Chandradewi 
 

W listopadzie minionego roku opłakiwaliśmy odejście dr Chandradewi, lekarki mieszkającej w 

Aśramie.  Wkrótce po tym, gdy na początku 1980 roku spotkała Swamidżiego na Sri Lance, 

ona i jej mąż zaczęli spędzać coraz więcej i więcej czasu ze Swamidżim, i ostatecznie 

zdecydowali się zadedykować swoje życia służbie w jego misji - najpierw na Sri Lance, a 

później w Indiach. Dr Chandradewi, albo dr Akka, jak czule była nazywana, była ofiarną 
lekarką, która dbała o potrzeby zdrowotne wszystkich mieszkających w Aśramie dzieci, 

rezydentów, przyjeżdżających do Aśramu wielbicieli i mieszkańców okolicznych wiosek.   Jej 

zainteresowanie prawdziwą duchowością i wdrażanie tego w codzienne życie, jej oddanie dla 

Swamidżiego, jako jej duchowego mistrza, jej nieustanne zaangażowanie w rozwój misji 
Swamidżiego, jej poczucie humoru w obliczu zmiennych kolei losu, oraz - zapewne nade 

wszystko - jej miłość i współczucie w stosunku do wszystkich wokół, uczyniły z niej inspirujący 

przykład dla tych, którzy również pragną prowadzić życie wypełnione oddaniem i służbą.  Dla 

uczczenia jej pamięci publikujemy ten wywiad przeprowadzony z nią w 1993 roku przez 

ówczesnego studenta antropologii, który później stał się wielbicielem Swamidżiego i obecnie 
prowadzi Centrum Śri Premanandy.  

 

południowej części Aśramu, niedaleko 

[dawnej] dharmasali i za biurami 

stojącymi w pobliżu domu Swamidżiego, 

znajduje się długi budynek. Na zewnątrz budynku 

kilka rowerów i skuterów oczekiwało na swoich 

właścicieli. Po wejściu do środka znalazłem się w 

korytarzu. Na jego końcu była kotara, zza której 

dochodziły jakieś ludzkie głosy. Wszystkie drzwi po 

bokach korytarza były pozamykane, ale nagle jedne z 

pierwszych drzwi znajdujących się z prawej strony 

otworzyły się. Pokój był mały i skąpo urządzony... 

łóżko, stół, mały ołtarz i leżące przed nim na 

podłodze poduszki. Przez zabezpieczone kratą 

otwarte okno wpadały do pokoju jasne, 

pomarańczowe promienie wieczornego słońca. (W 

Indiach w domach i hotelach powszechnie używa się 

krat w oknach dla ochrony przed złodziejami).  

 

Dr Chandradewi: "To jest mój pokój. Mieszkam w 

nim od wielu lat. Mój mąż i moja córka, a także inni 

ludzie, mają tutaj swoje pokoje, w tym samym 

budynku. Znajduje się tu również łazienka i aneks 

kuchenny. Jest to wszystko małe, ale 

przystosowaliśmy się do tego; wszystko to jest 

częścią duchowej ścieżki i życia w aśramie. Słowo 

"aśram" pochodzi z sanskrytu i oznacza "miejsce 

wysiłku", jest to miejsce wytężonej pracy nad samym 

sobą. Dla ludzi przyzwyczajonych do wygód, brak 

W 

Aśram około 1993 roku 
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udogodnień może być testem zarówno dla ciała, jak i umysłu, i tacy ludzie muszą wtedy podjąć wysiłek 

dostosowania się. Na początku nie zawsze było to dla mnie łatwe. Pochodzę ze Sri Lanki, z raczej dobrze 

sytuowanej rodziny i wiedziałam, że wybór życia ze Swamim nie będzie najłatwiejszą ścieżką. Musiałam 

porzucić wszelkie udogodnienia z których korzystałam, ale w rzeczywistości jest to niczym w porównaniu 

do wszystkiego  tego co zyskałam wewnętrznie żyjąc blisko Swamiego. Żyję w spokoju i radości.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po raz pierwszy spotkałam Swamiego Premanandę w 1980 roku, w jego Aśramie w Matali [Sri Lanka]. W 

tym czasie ja i mój mąż byliśmy krótko po ślubie i pewnej nocy, gdy nasza córka nie mogła zasnąć, 

wybraliśmy się na krótką przejażdżkę autem, w nadziei, że to ją uspokoi. To wtedy podczas tej 

przejażdżki zobaczyliśmy Swamiego Jothy, dobrze znanego nam świętego człowieka. Nie zważając na 

późną porę oczekiwał na autobus do Matali. Z Matali planował udać się na pielgrzymkę razem ze 

Swamidżim, który był wówczas głową znajdującego się tam aśramu. Zaoferowaliśmy podwiezienie 

Swamiemu Jothy, ale gdy dotarliśmy na miejsce nie było tam Swamidżiego. Czekaliśmy przez długi czas na 

jego przyjazd, a gdy już przybył nalegał abyśmy zjedli z nim posiłek.  

 

Spodziewałam się spotkać starszego mężczyznę, gdyż w moim umyśle zawsze wyobrażałam sobie, że 

święci mężowie są starzy, dlatego byłam zaskoczona, gdy zobaczyłam, że ten człowiek był w takim samym 

wieku jak ja. Wokół siebie roztaczał bardzo filuterną atmosferę, przypominającą Krysznę i z pewnością 

zdawał się posiadać bardzo aktywny pierwiastek w sobie. Zwykł biegać to tu, to tam.... jego gesty i sposób 

poruszania się wokół były tak szybkie i precyzyjne, że trudno mi było za nim nadążyć wzrokiem.  

 

W czasie, gdy przygotowywał posiłek, często przyglądał się mojemu mężowi i w pewnej chwili powiedział 

do niego "Wiem, że lubisz puttu" - to jest jedna z ulubionych potraw mojego męża - "i jeśli zostaniesz na 

posiłek przygotuję trochę soi razem z puttu, ale jeżeli wolisz wracać do domu, to możesz zadowolić się w 

nim pieczoną rybą". Mój mąż poprosił mnie żebym przygotowała pieczoną rybę na obiad i ja nie mogłam 

zrozumieć skąd Swami o tym wiedział.  Mój mąż zupełnie zaskoczony spojrzał na Swamiego, a on zaśmiał 

się serdecznie i w jego oczach rozbłysły psotne ogniki. Zostaliśmy. Zjedliśmy razem z nim posiłek i 

rozmawialiśmy jeszcze przez kilka następnych godzin.  

 

Około drugiej w nocy, gdy mieliśmy już wyjeżdżać, Swami podszedł do mojej córki. Moja maleńka córka 

miała zgoloną głowę w związku z niedawną religijną ceremonią. W momencie, gdy Swami dotknął jej 

głowy, nagle zaczęła się z niej sypać duża ilość proszku sandałowego. Wydzielał się przy tym wspaniały 

Dr Chandradewi  
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zapach. Nie wiedziałam wtedy, że Swamidżi dokonywał cudów, więc uznałam, że musiał trzymać ten 

proszek sandałowy w swoich dłoniach. Potem powiedział: "Nie przyszliście tutaj z własnej inicjatywy, to 

ona przyprowadziła was do mnie." Nie potrafiłam zrozumieć, co chciał przez to powiedzieć. Następnie 

pożegnaliśmy się i odjechaliśmy.  

 

W drodze powrotnej byłam zdumiona, że mimo tak późnej pory - było już po drugiej w nocy i wciąż 

mieliśmy jeszcze przed sobą dobre dwie godziny jazdy - żadne z nas nie czuło zmęczenia. Wszyscy to 

zauważyliśmy. Byliśmy całkowicie świadomi, napełnieni energią i odczuwaliśmy wewnętrzną głęboką 

radość. Po tym wydarzeniu, raz w miesiącu, zwykle podczas pełni księżyca, jechaliśmy z wizytą do 

Swamiego, do jego Aśramu w Matali.  

 

W tamtym czasie zauważyłam, że zawsze, gdy wracaliśmy do domu z wizyty w Aśramie, byłam w 

szczególnym stanie świadomości, zupełnie różnym od tego, gdy tam wyjeżdżałam. Trudno to opisać, ale 

przykładowo, gdy wyjeżdżałam z domu mój umysł był bardzo zajęty i wypełniony myślami, a gdy 

wracaliśmy z powrotem wszystkie moje troski i myśli wyparowywały, a ja byłam spokojna i czułam 

wewnętrzną radość, bez widocznego powodu. Szczególnie było to silnie odczuwalne, gdy po powrocie do 

domu siadałam z zamkniętymi oczami i tak sobie po prostu siedziałam w ciszy przez kilka godzin, tylko po 

to, żeby odpocząć. Stan ciszy i spokoju wypełniał wtedy całą moją istotę. Dopiero po wyjściu z tego stanu 

uświadamiałam sobie, że minęły godziny... dwie, czasem trzy, pomimo tego, że nie rozumiałam jak i 

dlaczego tak się działo. Później, kiedy dowiedziałam się więcej o medytacji, uświadomiłam sobie, że 

spontanicznie doświadczałam wtedy medytacyjnego stanu.  

 

Jednego dnia wydarzyło się coś ważnego, co w decydujący sposób wpłynęło na resztę mojej podróży 

życiowej i na sposób, w jaki patrzyłam na Swamiego. Matka Swamiego poważnie zachorowała i musiała 

zostać hospitalizowana w Kandy. Wzięłam miesięczny urlop w szpitalu, w którym pracowałam i udałam 

się do Kandy by jej tam towarzyszyć.  Zdiagnozowałam u niej infekcję mózgu i byłam na 90% pewna, że 

ona tego nie przeżyje. Pojechałam do Swamiego, żeby mu o tym powiedzieć. On odpowiedział mi żebym 

się tym nie przejmowała, bym wróciła i pozostała przy niej. Gdy wróciłam do szpitala podeszłam do jej 

łóżka i zaczęłam badać jej puls, który stawał się coraz słabszy. Czułam, że ona umiera. Mój szwagier, który 

również był lekarzem i pracował w tym szpitalu, przyszedł żeby ją zbadać, i on również stwierdził, że nie 

było już dla niej żadnej nadziei. Zaczęłam świadomie skupiać moje myśli na Swamim i wewnętrznie 

przekazywałam mu, że to już koniec. Właśnie wtedy ku zaskoczeniu wszystkich on wszedł na salę i w 

towarzystwie trzech innych swamich podszedł do łóżka swojej matki. Wydało mi się to być 

nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności.  

 

Powiedziałam mu, że ona nie ma już wyczuwalnego tętna, a jedynie monitor rejestruje minimalne impulsy 

serca oraz, że jest nieprzytomna. Zapłakałam: "Ona umiera!" Swami był bardzo spokojny. Po prostu dał 

trochę wibhuti najstarszemu swamiemu spośród tych, którzy przybyli wraz z nim i poprosił go, żeby 

rozsypał je na ciele jego matki, co też tamten swami uczynił. Przez cały ten czas pozostawałam przy jej 

łóżku i badałam jej puls. Jak tylko ten starzec wysypał na nią wibhuti wyczułam, że jej puls powraca - jak 

bardzo nieprawdopodobnie to może zabrzmieć - pojawił się u niej puls, a monitor aktywności serca zaczął 

rejestrować sygnały bicia serca. Powoli, krok po kroku, jej stan się poprawiał i ona czuła się coraz lepiej. 

Po kilku tygodniach Swami zabrał ją z powrotem do Aśramu i ona całkowicie wyzdrowiała. 

 

To był pierwszy cud, którego byłam świadkiem... umierająca osoba przywrócona do życia. Od tamtego 

dnia jestem przekonana, że Swami nie jest zwykłym człowiekiem, a jest samym Kryszną, boską istotą.  

 

Swami zawsze sprawiał, że myślałam o Krysznie, jednym z awatarów Wisznu w naszej tradycji religijnej. 

Za młodu Kryszna był pastuszkiem - ekstremalnie figlarnym i psotnym chłopcem...Spośród wszystkich 

hinduistycznych bóstw zawsze miałam szczególną skłonność do Kryszny. Posiadałam taką starą statuetkę 

grającego na flecie Kryszny, w której flet przesłaniał część jego twarzy. Kiedy się modliłam w moim sercu 
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mówiłam do Kryszny, że nie podoba mi się, że flet przesłania jego twarz i że o wiele lepiej byłoby gdybym 

mogła widzieć całą jego twarz.  

 

Pewnego dnia, podczas "transowego interview", Swami powiedział do mnie: " Powinnaś poprosić swojego 

Swamiego, żeby dał ci statuetkę twojej Iśta-Dewy", uosobionej boskości, która może służyć, jako wsparcie 

umysłu do kontemplacji, czyli takiego bóstwa, które jest najbliższe naszemu sercu. Odpowiedziałam, że 

nie wiem, jakie bóstwo jest najdroższe mojemu sercu, a na to Swami odpowiedział: " Nie martw się, 

Swami to wie i on da ci statuetkę." Osobiście nigdy o nic nie prosiłam, ale Swami powtarzał te same słowa 

podczas dwóch transowych interview, więc pomyślałam, że dobrze będzie zrobić to, co mówił.  

 

Zgodnie z jego sugestią poszłam do Swamidżiego [już nie podczas transowego interview] i poprosiłam go 

o taką statuetkę. To rozdzielenie, albo różnica między Swamim będącym w transie i Swamim Premananda 

w codziennym życiu, może się wam wydawać dziwne, ale ja rozumiem to w taki sposób: z jednej strony 

jest to część "gry guru" w stosunku do wielbicieli, a patrząc z innej strony podczas transu Swami jest w 

odmiennym stanie świadomości, zupełnie innym od tego, w którym znajduje się, gdy kontaktujemy się z 

nim w codziennym życiu. W "transie" wszystkie moce Śakti [Boskości] są w nim aktywne i wtedy to nie 

Swami Premananda mówi, ale Boskość przemawia przez niego. Dlatego, kiedy przyszłam do niego z moją 

prośbą, zaczęła się pewna gra i on powiedział do mnie "Jutro, jutro...” 

 

W tym czasie wciąż miałam wątpliwości związane z cudami. Byłam przekonana, że Swami może 

materializować tylko małe przedmioty, tak jak miał w zwyczaju, ale uważałam, że nie sprawdza się to w 

przypadku dużych obiektów i musi być w tym jakiś trik. Niewątpliwie on znał stan mojego umysłu w tym 

momencie i z tego zapewne wyniknęła jego prośba żebym osobiście przyniosła kobiałkę pełną kwiatów, 

aby mógł zmaterializować statuetkę, którą mi obiecał. (Swami miał w zwyczaju materializowanie dużych 

przedmiotów w usypanych stosach kwiatów).  

 

Zgodnie z jego prośbą wzięłam trochę róż i wypełniłam nimi koszyk. Pierwszego dnia on odesłał mnie 

mówiąc: "Dam ci Krysznę jutro". Następnego dnia wróciłam z koszykiem na nowo wypełnionym różami i 

zapytałam go, co mam z nimi zrobić. On powiedział mi, że powinnam je gdzieś odłożyć i zachować. 

Trzeciego dnia ponownie poszłam do niego z koszykiem, ale tym razem nie był już tak pełny, bo było w 

nim mniej róż.  

 

Kochałam róże. Gdy poszłam do pokoju, w którym przechowałam te kwiaty zobaczyłam, że wszystkie 

róże z pierwszego dnia zwiędły i że były w nich robaki. Natychmiast pojawiła się w moim umyśle myśl, że 

Swami próbuje mnie w ten sposób czegoś nauczyć - zewnętrzne piękno jest tylko powierzchowne, w 

życiu śmierć oczekuje ukryta w cieniu. Jedno z drugim jest nierozerwalnie powiązane i nietrwałe.   

 

Kiedy przyszłam do niego być dać mu trzeci koszyk kwiatów - pamiętam, że był to Nowy Rok - Swami 

poprosił mnie, żebym dołączyła do niego na tarasie. Stał tam z kilkoma innymi ludźmi, którzy przyszli go 

odwiedzić. Poprosił mnie, żebym wysypała róże z kobiałki na betonową podłogę tarasu. Poprosił mnie o 

to, bo wiedział, że wciąż podejrzewałam go, że mógł coś ukryć - albo w koszyku, albo pod kwiatami. Tak, 

więc wysypałam kwiaty na podłogę. Czułam pewien smutek, gdyż miałam teraz o wiele mniej kwiatów w 

porównaniu do poprzednich dni. On musiał czytać w moim umyśle, ponieważ w tej samej chwili zapytał: 

"Jesteś smutna, bo przyniosłaś dzisiaj mniej kwiatów?” 

 

Obecni tam ludzie wcześniej zawiesili kwiatowe girlandy wokół jego szyi i teraz on zdjął je z siebie i 

wręczył mi je, mówiąc: "Spójrz, wszystkie te róże są dla ciebie, możesz je użyć". Wzięłam girlandy, które 

mi wręczył i zaczęłam obrywać z nich płatki, jeden po drugim, ale po chwili z powodu ekscytacji poczułam, 

że trwa to zbyt długo i po prostu położyłam wszystkie te girlandy na podłogę - na szczyt stosu 

wysypanych wcześniej różanych płatków. Wtedy Swami usiadł na podłodze i poprosił obecnych tam ludzi, 

aby śpiewali mantrę Om Namo Narayanaya. Wszyscy zaczęli ją śpiewać, a w tym czasie Swami włożył 
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swoje dłonie w stos kwiatów i usłyszałam brzęczący dźwięk, takie metaliczne odgłosy. Wówczas Swami 

powiedział, że wyobrażenia, jakie ma o bóstwie osoba, dla której statuetka jest przeznaczona będą 

odzwierciedlone w formie charakterystycznych cech tej statuetki.   

 

Następnie sama zaczęłam rozsuwać te kwiaty... a tam w środku stała statuetka Kryszny, wysoka na ok. 30 

do 40 centymetrów. Patrząc na nią zauważyłam, że flet nie zasłaniał twarzy Kryszny, a ponadto jego włosy 

były upięte w kok. Pamiętam, że w moim sercu pragnęłam także, żeby Kryszna posiadał jakiś aspekt 

Swamiego. W tamtym czasie Swami miał w zwyczaju wiązać swoje włosy w kok na szczycie swojej głowy, 

podobnie do niektórych sadhu. Przedstawianie Kryszny w taki właśnie sposób, z tego, co wiem, jest 

bardzo rzadkie. 

 

Tylko jeden szczegół mnie niepokoił - metal, z którego wykonana była statuetka był ciemny i figurka 

wyglądała przez to nieciekawie. Nie podobał mi się ten kolor i dziwiłam się, czemu Swami nie dał mi 

statuetki w jaśniejszym kolorze, ale oczywiście nie powiedziałam mu o tym. Później, w transie, Swami 

powiedział mi: "Im więcej wykonasz z oddaniem abiszekamów, tym bardziej statuetka będzie lśnić.”  

 

Ta statuetka została zmaterializowana w styczniu 1986 roku i od tamtej pory codziennie wykonywałam 

abiszekamy, czyli rytualne kąpiele, tak jak Swami mnie o to prosił. W ciągu roku kolor statuetki zmienił się 

na bardzo jasny i złoty. Ludzie, którzy widzieli jak wyglądała na początku, byli bardzo zdumieni tym jak 

bardzo się zmieniła.  

 

Jest tak wiele historii i anegdot, które mogłabym opowiedzieć, związanych z tym, jak to jest żyć blisko 

Swamiego przez 12 lat, aż do teraz. Wybaczcie mi, że opowiedziałam wam tylko tych kilka bardziej 

spektakularnych wydarzeń; było wiele mniejszych zdarzeń, szczegółów z codziennego życia, które nie 

przychodzą mi teraz na myśl, albo mają zbyt osobisty charakter i mogą wydać się nieznaczące w oczach 

innych ludzi, więc mogłyby nie być zbyt interesujące dla was.  

 

Byłam tam wtedy, gdy Aśram w Matali został zniszczony w 1983 roku. W tamtym czasie tylko okresowo 

przebywałam w Aśramie. Kiedy Swami zdecydował się przyjechać do Indii nie wahaliśmy się ani chwili i 

podążyliśmy za nim.  

 

Przyroda w Aśramie 
Podglądanie ptaków 

Mieszkaniec Aśramu 
 

Jednym z wielu pięknych ptaków, które możesz zobaczyć w Aśramie, jednym, którego na 
pewno zapamiętasz, nawet, jeśli tylko ujrzysz go przez moment, jest wilga złotoplama. To z 
powodu jej jasnożółtego koloru, zwłaszcza u samca. Żółty kolor rozciąga się na całej głowie i 
ciele kontrastując z czarnym kolorem na skrzydłach i ogonie i z czarnym okręgiem „Zorro” 
wokół oczu (czarny pasek przechodzi nieco dalej za oko). Trochę żółtego koloru jest nawet na 
skrzydłach i ogonie, a dziób jest różowy. Samice i osobniki młodociane są zieleńsze, z prążkami 
w dolnej części tułowia, które z wiekiem stają się żółtsze. Miło jest to zobaczyć, kiedy rodzina 
siedzi i podróżuje razem, jak teraz w środku grudnia. Można by przypuszczać, że te widoczne 
kolory sprawiają, że można je łatwo zauważyć, ale nie o to chodzi, gdyż ptaki te zostają głównie 
w wyższej części listowia drzew. Żółty i ciemny pasują do światła słonecznego i do cienia, więc 
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tworzą świetny kamuflaż. Jest to nawet bardziej widoczne u zieleńszych samic i młodych w 
paski.  

 
Możliwe, że Europejczycy znają już wilgę zwyczajną, która jest bardzo podobna, i zaledwie 
niedawno zostało ogólnie uznane, że wilga złotoplama jest innym gatunkiem. Jedną z różnic są 
dźwięki, jakie wydają, ale trudno jest to opisać. Co sprawia, że jest to nawet trudniejsze to to, że 
w różnych językach litery są wymawiane inaczej. Dlatego też polecam link, który otrzymałem,1 
żeby zidentyfikować dźwięki ptaków...aby ptaki mogły mówić same za siebie! Możesz również 
użyć tego odnośnika do innych ptaków, które zostały zaprezentowane w tej serii.  Śpiewające 
wilgi wydają bardzo czyste, piękne dźwięki podobne do dźwięków fletu, które można usłyszeć 
w wielu miejscach i dlatego wybierają miejsce wysoko na żerdzi. To nam pomaga je zauważyć, 
choć nadal mogą być ukryte przez listowie, można je jednak często zobaczyć lub usłyszeć w tych 
samych miejscach i o tej samej porze.  

 

 

 
 

Czasami wydają one inny dźwięk, opisany, jako "zgrzytanie, dźwięk podobny do tego 
wydawanego przez kota" (dźwięk, jaki kot czasami wydaje w nocy lub kiedy okazuje agresję). U 
wilgi ten dźwięk prawdopodobnie oznacza 'antypatię', ponieważ, kiedy podchodzi się do nich 
bliżej, często można usłyszeć jak wydają ten dźwięk. Rzeczywiście, trudno jest do nich się 
zbliżyć. Lubią one siedzieć wysoko na żerdzi, nawet bez listowia, na przykład wieczorami. 
Później nie mają nic przeciwko towarzystwu innych ptaków takich jak dziwogon długosterny, 
srokówka jasnoskrzydła lub bilbil czerwonoplamy. Chociaż są one wtedy całkowicie narażone 
na atak ze strony krogulca małego, pozornie siedzą bardzo cicho. Może czują się chronione przez 
grupę. Zwłaszcza dziwogon długosterny będzie się rozglądać i dlatego szybko też zauważy 
ptaka drapieżnego w sąsiedztwie, alarmując innych. Nie widziałem żadnej wilgi złotoplamej 
atakującej ptaki innych gatunków, a wilgi, które należą do tej samej rodziny to już inna historia. 
Wiele razy widziałem zaciekłe prześladowanie, w nieprawdopodobnym tempie i z 
niesamowitymi umiejętnościami latania, czasami ptaki przelatywały bardzo blisko!  

 
Jako duchowi poszukiwacze wiemy, że na głębszym poziomie wszystko jest jednością. Ale w tej 
jedności jest wiele istot w pracy w niewidzialnym świecie. Jeśli weźmiemy na przykład 
zwierzęta, a w tym przypadku wilgi, jest tu duchowa inteligencja, która odgrywa główną rolę w 
istnieniu ich gatunku i która wie wszystko o ich naturze. Aby się upewnić, że daję wierny opis 

                                              
1 Link do nagrań z ptasimi śpiewami: https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo 
 

 

WILGA 
ZŁOTOPLAM

A – Oriolus 
kundoo - 
Maankuil 

 

https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo
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na piśmie w tym artykule, wewnętrznie poprosiłem o pokazanie mi czy coś powinienem dodać 
lub poprawić to, co już napisałem. I, jak to już wcześniej się zdarzało, pojawiła się 
odpowiedź…w tym przypadku już następnego dnia. Późnym wieczorem wilga przyleciała do 
miejsca, w którym pracuję, usiadła niedaleko na żerdzi na martwym drzewie, o wiele bliżej niż 
zwykle. Rozglądając się dookoła ptak wydawał z siebie dźwięk jakby krzyczał – inny dźwięk niż 
te wcześniej wspomniane. To zachowanie było dla mnie nowe i nie widziałem niczego, co 
mogłoby je wyjaśnić. Ptak nie wydawał się też zaniepokojony moją obecnością. Więc 
postanowiłem dowiedzieć się znaczenia pytając ptaka, jego lub ją. Po chwili ptak ucichł i w 
końcu odleciał. Trochę później przyszła mi do głowy odpowiedź i zrozumiałem, że szukał on 
zagubionego osobnika. Więc nie tylko zobaczyłem nowe zachowanie i usłyszałem nowy dźwięk, 
ale również zamiast podchodzić do grupy, mogę podejść do pojedynczego osobnika, aby 
zrozumieć, co się dzieje i po raz kolejny zobaczyłem, że komunikacja jest możliwa na każdym 
poziomie.     

 
Wilga złotoplama jest typowym ptakiem z otwartych terenów leśnych, z siedliskiem między 
innymi w lasach liściastych, częściowo wiecznie zielonych lasach, lesistych okolicach, na skraju 
lasu, w lasach namorzynowych, na otwartym terenie z rozsianymi dookoła drzewami, w 
parkach, ogrodach, sadach i plantacjach. Tak, więc środowisko Aśramu idealnie dopasowuje się 
do ich preferencji.   

 
Wilgi żywią się owocami 
(rodzina ta jest czasami 
nazywana zjadaczem fig), 
nektarem i insektami, ale 
również roznoszą nasiona 
wielu roślin jagodowych, 
włącznie z inwazyjną 
lantaną pospolitą. W 
Aśramie i sąsiadujących 
miejscach widzieliśmy kilka 
par, na przykład za 
dharmasalą, za budynkiem 
gości w południowej części 
Aśramu, w ogrodzie i na 
otaczającym obszarze i 
wokół niektórych domów. 
Według literatury pora 
lęgowa jest od kwietnia do 
sierpnia. I faktycznie 

zauważyłem codzienne śpiewy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Jak wcześniej wspomniałem, 
widzieliśmy rodzinę z rosnącymi młodymi w środku grudnia. W innych miesiącach słyszeliśmy 
je tylko od czasu do czasu. Literatura mówi, że one często budują swoje gniazda w pobliżu 
gniazda dziwogona długosternego. Więc znów widzimy jak te dwa gatunki żyją w zgodzie. Są 
mniej więcej tych samych rozmiarów, wilgi są jednak trochę większe i smuklejsze niż dziwogon 
długosterny. Nigdy nie widziałem żadnej agresywnej interakcji między nimi.   

 
Może być tak, że są jakieś osobniki z północy tutaj w Aśramie, ponieważ te populacje zimują w 
południowych Indiach, a niektóre ptaki zimują na Sri Lance.  

 
Dżej Prema Śanti 
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Poza normalnymi, codziennymi abiszekamami i pudżami, 
w Świątyni Sri Premeśwarar wykonane zostaną również: 

 

Abiszekam Nandiego w Pradoszam – 3 i 18 Stycznia; 2 i 17 Lutego; 3 i 18 Marca; 2 i 17 Kwietnia; 2, 16 i 31 Maja; 14 i 30 

Czerwca; 14 i 29 Lipca; 12 i 28 Sierpnia; 11 i 26 Września; 11 i 25 Października; 9 i 24 Listopada; 9 i 23 Grudnia 

Abiszekam do Statuetki Swamidżiego w dzień gwiazdy urodzinowej Swamidżiego – 19 Stycznia; 15 Lutego; 15 

Marca; 11 Kwietnia; 8 Maja; 5 Czerwca; 2 i 29 Lipca; 26 Sierpnia; 22 Września; 19 Października; 16 Listopada; 13 Grudnia 

Abiszekam Ganesi w  Sankatahara Czaturti – 24 Stycznia; 22 Lutego; 24 Marca; 22 Kwietnia; 22 Maja; 20 Czerwca; 20 

Lipca; 19 Sierpnia; 17 Września; 17 Października; 15 Listopada; 15 Grudnia 

Abiszekam Murugi w Szasti – 11 Stycznia; 10 Lutego; 12 Marca; 10 Kwietnia; 10 Maja; 8 Czerwca; 7 Lipca; 6 Sierpnia; 4 

Września; 3 Października; 2 Listopada; 2 i 31 Grudnia 

Abiszekam Bhairawy – 28 Stycznia; 26 Lutego; 28 Marca; 26 Kwietnia; 26 Maja; 25 Czerwca; 24 Lipca; 23 Sierpnia; 21 

Września; 21 Października; 19 Listopada; 19 Grudnia 

 

 

Kalendarz świąt i festiwali 
 

Styczeń 2019 
1          Dzień Premanandy  
4 Miesięczne Siwaratri  
15 Pongal 
16 Krowi Pongal 
20 Coroczny Abiszekam Świątyni Sri 

Premeśwarar / Pełnia księżyca 
 

Luty 2019 
3 Miesięczne Siwaratri 
19 Pełnia księżyca 
21 Dzień Mahasamadhi Swamidżiego 
22 Guru Pudża 

 

Marzec 2019 
2-4 Czandi Homam 
4 Mahasiwaratri 
10 Urodziny Matki Swamidżiego 
20 Pełnia księżyca  
 

Kwiecień 2019 
14 Tamilski Nowy Rok   
3  Miesięczne Siwaratri 
19 Pełnia księżyca 
20 Premanandowy Dzień Rodziców   
 

Maj 2019 
3 Rocznica śmierci Matki Swamidżiego 
3 Miesięczne Siwaratri 
18 Budda Purnima (Wesak) / Pełnia księżyca 
 

Czerwiec 2019 
1 Miesięczne Siwaratri 
16 Pełnia księżyca 
 

Lipiec 2019 
1& 30 Miesięczne Siwaratri 
16 Guru Purnima / Pełnia księżyca 

 
Sierpień 2019 

14 Pełnia księżyca 
29 Miesięczne Siwaratri 
23 Kriszna Dżajanti 
 

Wrzesień 2019 
2 Ganesia Czaturti 
13 Pełnia księżyca 
27 Miesięczne Siwaratri 
29 Początek Nawaratri 
  

Październik 2019 
7 Saraswati pudża 
8 Vidżaja Dasami (Koniec Nawaratri) 
13 Pełnia księżyca 
26 Miesięczne Siwaratri  
27 Dipawali 
28 Początek Skanda Szasti 
 

Listopad 2019 
2 Koniec Skanda Szasti 
12 Pełnia księżyca / Anna Abiszekam w Świątyni 
            Sri Premeśwarar 
25 Miesięczne Siwaratri 
17 68 rocznica urodzin Swamidżiego 
18 30 rocznica Aśramu 
 

Grudzień 2019 
10 Kartikej Dipam 
11 Pełnia księżyca 
16 Abiszekam Muszli w Świątyni Sri Premeśwarar  
24 Miesięczne Siwaratri 
25 Boże Narodzenie 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

Przybywanie 

i ubywanie 

księżyca jest 
różne na 

różnych 

kontynentac

h. Ten 

kalendarz 
odnosi się 

do 

duchowych 

aktywności i 
pełni 

księżyca w 

Aśramie Śri 

Premanandy.   
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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.  

 

Wszystko jest nietrwałe 
 

Zastanówmy się nad ciałem ludzkim,  które pewnego dnia z całą pewnością umrze. To fakt, który 
ignorujemy. Bóg jest trwały, niezmienny i wszechobecny.  Nie ma niczego trwałego oprócz Boga. 

 

Gdzie są te wszystkie forty, pałace, wieże i posiadłości zbudowane przez królów z dynastii Ćera, 

Ćola, Pandja?  Gdzie są ich potomkowie? Jeśli się głęboko zastanowisz, uświadomisz sobie prawdę, 

że wszystko jest nietrwałe.  
 

W przeszłości nasi przodkowie zgromadzili wielkie bogactwo. Ale gdzie ono jest teraz? Nie 

słyszałeś wcześniej o ludziach, którzy byli bardzo bogaci, a później zbiednieli  i musieli borykać się 

z trudnościami?  To przypomina nam  słowa wielkiego poety, Naladiyara: „Król, będący przywódcą 

wielkiej armii, który siedzi majestatycznie na słoniu, kiedy moc jego poprzednich uczynków 
obraca się przeciw niemu, upadnie, a jego żonę posiądzie król, który go pokona”. To pokazuje 

naturę świata. Zastanów się cierpliwie, a uświadomisz sobie, że nie ma nic trwałego, nawet  nasze 

żony i mężowie nie należą do nas.  

 

W rzeczywistości niczego nie posiadamy. Dopóki czymś dysponujemy, możemy się tym cieszyć. 
Ale nigdy nie zakładaj, że będziesz coś miał na zawsze. To, co posiadamy dziś, jutro może znaleźć 

się w rękach innych. Tym, którzy od nas odchodzą może wydawać się, że ich nowy związek jest 

wspaniały i będzie trwać wiecznie, ale wkrótce uświadomią sobie, że on też jest tylko 

tymczasowy. Bez świadomości, że wszystko w tym życiu jest nietrwałe, wciąż wierzymy że 
bogactwo, pozycja, klejnoty i ubrania faktycznie do nas należą. 

 

Zanim zrozumiemy, co oznacza trwałość, powinniśmy dokładnie zrozumieć znaczenie 

nietrwałości. W tym iluzorycznym, przemijającym świecie pożądanie to najstarsze, pierwsze 

dziecko mai. Pragnienie to drugie dziecko.  Przywiązanie to trzecie,  zaś ziemska miłość to 
czwarte, najmłodsze dziecko mai. Czy którykolwiek z nich jest wieczne?  Tylko poprzez 

doświadczenie możemy pojąć znaczenie nietrwałości.  
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Rywalizacja, zazdrość, ego. . moja żona, mój mąż, moje dzieci, moje, moje. . . Co jest moje? 

Wszystko to jest iluzją, mają.   

 
Nawet  obecne, nowoczesne wynalazki naukowe są tylko 

przejściowe. Kiedyś było popularne radio, później telewizja, a 

teraz wszystko zastąpiły komputery. W przyszłości ludzkość 

wymyśli coś innego, co zastąpi komputery.  

 
Nic nie jest trwałe. W przeszłości tym, którzy poszukiwali 

duchowości, radzono, aby poszli medytować do lasu. Obecnie 

takie osoby medytują w domu. Medytacja to po prostu 

opróżnienie umysłu i nie przyzwolenie na to, aby wniknęły do 
niego myśli. Taka pustka w naszym umyśle pokazuje nam, że 

myśli też są iluzją. Poprzez medytację możemy jasno 

zrozumieć, że nic nie jest trwałe, i właśnie dlatego  przykłada 

się taką wagę do praktyk medytacyjnych.  

 
Osoba żyjąca w stanie trwałości jest wolna od napięcia,  nie 

ma żadnych zmartwień, żadnych problemów ani gniewu.  Jej umysł nie podąża od jednej rzeczy do 

drugiej. Aby osiągnąć ten stan, musimy pojąć nietrwałość, doświadczając jej.  

 

Jeśli się uważnie zastanowimy, to wkrótce zrozumiemy, jaką głupotą jest  brać to co nietrwałe za 
trwałe. Módl się do Tego, który nie ma imienia ani formy, unikaj niechcianych myśli, wbij sobie do 

głowy, że wszystko jest nietrwałe. Czemu tak bardzo martwisz się tym, co z natury jest 

przejściowe?  Takie zamartwianie się sprawia tylko, że będziesz chory fizycznie i umysłowo. Nic 

nie jest trwałe.  

 
To ciało powstało z prochu ziemi i  pewnego dnia obróci się w proch. Zrozum to, a zrozumiesz 

prawdziwy cel swoich narodzin. Zrozumiesz również, co jest trwałe, a co nie .  

 

Pojmij prawdę i bądź szczęśliwy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ł ł

ę
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 Wiadomości od…  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Swamidżi zawsze zachęcał młodzież, aby służyła światu. Poprzez Młodzież Premanandy stworzył wiele 

okazji dla młodych ludzi by połączyli siły i stworzyli pozytywną zmianę w świecie.   
 

Jedną z tych wspaniałych okazji jest nadchodząca Międzynarodowa Konferencja, która odbędzie się w 

Aśramie od 28 lutego do 5 marca. Gorąco zachęcamy młodych ludzi do pomocy w przygotowaniach do 

konferencji zarówno w ich krajach jak i w Aśramie, lub do pomocy podczas konferencji. Przykładami 
działań, które mogą wykonać są: przygotowanie programów kulturalnych na konferencję, organizowanie 

aktywności w domu zachęcające ludzi do bycia mocniej połączonymi z naturą lub pomaganie Matce 

Ziemi i jej dzieciom w każdy możliwy sposób. Można wysłać zdjęcia do Aśramu. 

 
 

 

 

Międzynarodowa konferencja Bhumi Śakti, promująca bezinteresowną 
służbę Matce Ziemi, odbędzie się od 28 lutego do 5 marca w Aśramie Sri 

Premanandy. Logo konferencji przedstawia pięć elementów, z których 
zrobione jest wszystko, co żyje, naszą piękną i świętą Matkę Ziemię oraz 

Swamidżiego, naszego duchowego Mistrza.  
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Każdego miesiąc podkreślamy wielką wartość Młodzieży 

Premanandy.  
W tym miesiącu: Posiadanie mentalności służenia 

 

“Jest to częścią Dharmy, boskiego obowiązku, by każda ludzka istota, 
zdolna by to uczynić, pomagała swym towarzyszom. To z powodu, 
ogólnie mówiąc, utraty tego poczucia obowiązku wobec planety wszystkie 
problemy głodu, wojen, okrucieństwa i tym podobne stały się tak 
dotkliwe. Z całą pewnością, każdy, kto aspiruje do osiągnięcia wyższego 
stanu duchowego musi wykonywać pewną formę służby dla tej Ziemi i jej 
mieszkańców.” 
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