


 
 
 
 

SPIS TREŚCI  
 

1.      Satsang ze Swamidżim   

        Gdy dotrzesz do prawdy twój umysł nie będzie istniał 
 
4. Wiadomości z Centrów Śri Premanandy  
 
7. Obchody Dnia Premanandy w Aśramie 
 
8.  Święto Pongal w Aśramie  
  
10.  Coroczny Abiszekam 
 
11.  Przyroda w Aśramie – Podglądanie ptaków  
 
12.  Swamidżi odpowiada na Wasze pytania  
 
15.  Wiadomości od Młodzieży Premanandy 
 
16. Duchowa wiedza jest ponad nauką 
 
 
 

 
 
 

ł ę ł
ę ż ć ż

ę ę
ęś

 

ż



1 Prema Ananda Vahini February 2019 

 

Satsang ze Swamidżim 
Gdy docierasz do prawdy umysł nie istnieje  

 

Dlaczego nie potrafimy dotrzeć do 

prawdziwego Ja, doświadczać 

doskonałości i totalnej szczęśliwości? 

Co powstrzymuje nas przed dotarciem 

do naszego duchowego celu?  To umysł. 

Ten niesforny umysł nieustannie odciąga 

nas od naszego duchowego celu. Umysł 

posiada wielką moc i siłę. Przez cały 

czas produkuje myśli. Musi tworzyć 

myśli, gdyż bez tego nie mógłby istnieć. 

Umysł jest stworzy z myśli, które 

przebiegają, zmieniają się i nieustannie 

odciągają cię od twojej duchowej 

ścieżki. Jedynym okresem, w którym 

ten małpi umysł się zatrzymuje jest stan 

głębokiego snu. W fazie płytkiego snu 

umysł tworzy myśli i marzenia senne. 

Jeśli byłbyś zanurzony w prawdzie, w 

swoim rzeczywistym Ja, zrozumiałbyś, 

że ten świat jest maya, iluzją i że świat, 

którego doświadczasz jest tylko 

całkowitą sumą twoich własnych myśli, 

stworzonych przez twój umysł. 

 

Jeśli pozostajesz w kontakcie ze swoim 

prawdziwym Ja, wtedy ten iluzoryczny 

świat już cię nie trzyma w uścisku. Jest 

wtedy jak krople wody spływające z 

gładkiej powierzchni przejrzystego 

kryształu. Twoja wewnętrzna istota 

powinna być przejrzysta jak taki czysty kryształ, a wtedy kropelki światowości nie będą mogły na niej się 

utrzymywać. Umysł jest źródłem myśli i to umysł oddala cię od twojej prawdziwej natury - doskonałości i 

spokoju, które są poza tym całym światem myśli.  

 

Umysł nie może istnieć sam. On musi być zależny. Dlatego tak długo jak jesteś przywiązany i pozwalasz 

umysłowi cię kontrolować, przeskakując z jednej myśli na drugą, nie możesz urzeczywistnić twojego Ja. 

To, dlatego naciskam na was abyście redukowali wasze skłonności i awersje, abyście kontrolowali wasze 

pragnienia i przestali być zależnymi od rzeczy, od nawyków i od innych ludzi. Nie jesteście w stanie 

zmienić tego wszystkiego od razu. Musicie wytrwale to redukować, ale musicie naprawdę zacząć 

wprowadzać te zmiany w życie, gdyż w innym przypadku nie będziecie mogli duchowo wzrastać. 

 



2 Prema Ananda Vahini February 2019 

 
Stań się prostym i pokornym, a zobaczysz, że o wiele łatwiej będziesz podróżować na duchowej ścieżce. 

Jeśli będziesz się wspinać na górę w ubraniu, w którym chodzisz po mieście oraz w modnych butach, 

dźwigając przy tym ciężkie walizki wypełnione zbędnymi przedmiotami, to czy będziesz w stanie wspiąć 

się na tę górę? Gdy pójdziesz do szkoły, aby uczyć się pewnych przedmiotów, ale weźmiesz ze sobą 10 

opasłych książek o zaawansowanych filozofiach, oczekując, że nauczyciel będzie za tym podążał, to czy 

będziesz w stanie nauczyć się czegoś od tego mistrza? Czy też może oczekujesz, że mistrz będzie słuchał 

twojej książkowej wiedzy?  Podobnie, jeśli chcesz wspinać się na duchowe wyżyny, idź tam będąc dobrze 

przygotowanym. Porzuć twój nadbagaż.  Zapomnij o tym. Noś ubrania, które są proste i odpowiednie do 

wspinaczki. Włóż wygodne i wytrzymałe buty - nie ważne jak one wyglądają. To znaczy, zapomnij o 

wszystkim, co zewnętrzne i o niepotrzebnych ideach i myślach. Z lekkością podróżuj duchową ścieżką. 

Gdy dotrzesz do swojego duchowego celu nie będziesz miał już żadnego bagażu - fizycznego, ani 

mentalnego! Dlatego najlepiej zredukuj go już teraz. Jeśli idziesz uczyć się od mistrza, bezużytecznym jest 

przynoszenie mu umysłu wypełnionego wielkim bagażem filozofii. Najlepiej jest zapomnieć o tym 

wszystkim, co przeczytałeś w przeszłości. Idź do niego z otwartym sercem i umysłem, będąc gotowym na 

to by uczyć się od niego. W ten sposób szybko będziesz czynił postępy. 

 

Poprzez wykonywanie służby i praktykowanie różnych sadhan oraz medytacji można zredukować ego.  

Ego jest myśleniem o samym sobie, o twoim małym ja stworzonym z umysłu, a nie o twoim duchowym, 

prawdziwym Ja.  Ego-ja zawsze myśli" ja, ja, ja". Kiedykolwiek twoje ego-ja myśli, zaczyna się to od "ja". "Ja 

chcę filiżankę herbaty, ja pragnę spotkać się z moimi rodzicami, ja chcę, żeby tamten chłopak mnie lubił, ja 

chcę..." To są myśli przywiązań i samolubstwa. Czyste myśli skierowane na duchowość prowadzą do 

bezinteresowności i samorealizacji. Jakie myśli są czyste? Myśli o tym jak możesz redukować ego i 

redukować pragnienia, o tym jak możesz pomagać innym ze względu na innych, a nie ze względu na siebie, 

myśli o służeniu bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, myśli, które wzrastają, kiedy śpiewa się z 

oddaniem oraz myśli, które zwracają umysł w kierunku samokontroli podczas medytacji. To są czyste 

myśli.  

 

Jak możesz kontrolować i redukować twoje myśli?  Zapytaj swój umysł skąd takie myśli pochodzą, jaki 

jest cel tych myśli? Zapytaj go, „Kto jest tym, który myśli o tych myślach?" Umysł odpowie "Ja jestem tym, 

który myśli o tych myślach".  Zapytaj umysł, „Kto jest tym ja?" To skieruje umysł do wnętrza w 

poszukiwaniu odpowiedzi na tak zadane pytanie i w ten sposób nie dasz mu szansy by przejawiał się jak 

niesforna małpa, biegająca od jednej myśli do następnej. 

 

W podobny sposób odcinaj kolejne myśli, gdy tylko zaczną się pojawiać. Z małego krzaczka rozrosną się 

korzenie, a z nich zacznie wyrastać wiele następnych odrostów.  Jeśli krzak jest regularnie przycinany, 

wtedy stanie się silną i prosto rosnącą rośliną. Podobnie, musisz kontynuować przycinanie twojego 

umysłu i odcinać niepotrzebne myśli. Tylko wtedy umysł może stać się silny i wzrastać w kontrolowany, 

zdyscyplinowany sposób. 

 

Praktykując odrobinę tego rodzaju samo dociekania, w jaki sposób możesz utrzymywać umysł w stanie 

czystym i wolnym? Kiedykolwiek pojawią się myśli odsyłaj je z powrotem do twojego niesfornego umysłu 

z pytaniem, „Dlaczego o tym myślisz, kto o tym myśli, w jakim celu?" Kontrolując regularnie umysł w ten 

sposób, utrzymując umysł w obrębie ciała, nie pozwalając mu błąkać się na zewnątrz poprzez oczy oraz 

pozostałe zmysły i utrzymując koncentrację w swoim sercu, sprawisz, że maya stopniowo zmniejszy swój 

wpływ na ciebie. Jeśli będziesz utrzymywał swój umysł w obrębie ciała, koncentrował się na sercu, twoje 

ego-ja nie będzie miało okazji, by wychodzić i biegać na zewnątrz ciała, uganiając się za iluzjami. Wówczas 

twoje prawdziwe Ja powoli zacznie się wyłaniać i rozprzestrzeniać swój blask. Ten lśniący blask w dalszej 

kolejności zniszczy ego i wszelkie zanieczyszczenia. Znajdziesz się na ścieżce samorealizacji. 
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Przeznaczeniem wszystkich duchowych praktyk jest doprowadzenie umysłu do stanu 

jednoupunktowienia, absorpcji i koncentracji. Abiszekamy, śpiewanie mantr, śpiewanie pieśni oddania, 

koncentracja na formach Boskości, bezinteresowna służba w duchu poświęcenia, wszystko to sprawia, że 

stajesz się jednoupunktowiony. Ponadto takie regularne ćwiczenia dla duszy czynią cię bardzo silnym. Gdy 

napotykasz trudności staw im czoła i użyj twoich duchowych praktyk do tego, aby przezwyciężyć te 

problemy. Ćwicz regularnie cierpliwość. Wypracujesz w ten sposób stalową wolę i zdyscyplinowany, 

wypełniony siłą umysł. Dla takiego umysłu zagłębianie się w twoją prawdziwą naturę będzie o wiele 

łatwiejsze. 

 

Gdy już zaczniesz pytać twoje ego-ja i wejdziesz na duchową drogę, powinieneś to kontynuować. Nie 

pozwól, aby ego znowu przejęło kontrolę. Bądź wytrwały. Szczególnie nie wątp w to, że możesz osiągnąć 

twój cel. To jest marnowanie czasu. Nie ma znaczenia, co robiłeś w przeszłości. Zapomnij o myślach o 

przeszłości. Zapomnij o tym, co inni o tobie myślą. Nie pozwól zewnętrznym energiom wpływać na 

ciebie. Powstrzymaj umysł przed poszukiwaniem materialnych rzeczy, które są niepotrzebne i wykraczają 

poza twoje faktyczne potrzeby. Nie wtrącaj się w cudze sprawy. Nie angażuj się w codzienne dramaty, 

które wydarzają się wokół ciebie. Dostrzegaj jasno twój cel i idź po niego. Musisz zapomnieć o 

pragnieniach. Musisz zapomnieć o osobistych preferencjach.  

 

Kluczem jest pokora. Życie w  prosty i pokorny sposób poniesie cię  do twojego  upragnionego celu. Nie 

jestem w stanie wystarczająco podkreślić ważności pokory. Na ile będziesz w stanie praktykować 

przejawianie się  w pokorny, skromny i niepozorny 

sposób,  na tyle będziesz mógł posuwać się  naprzód w 

duchowości. W tym zakresie definitywnie będę bardzo 

mocno was testował. Będę umieszczał was w pewnych 

sytuacjach, które będą testowały waszą łagodność i 

elastyczność. Będę obserwował jak bardzo jesteście w 

stanie się  dostosować i jak silna jest wasza wola, by 

odnieść sukces na ścieżce do prawdy.  

 

Gdy dotrzesz do prawdy twój umysł nie będzie istniał. 

Jedynie twoje prawdziwe Ja tam będzie. Twoje ego-ja 

nie może istnieć, gdy już pojawi się to Ja. W tym stanie 

będziesz w totalnym spokoju, totalnej ciszy i totalnym 

szczęściu. To jest właśnie to, do czego dążą wszystkie 

istoty, świadomie lub nieświadomie. 
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Wiadomości z Centrów 
Śri Premanandy na całym świecie 

 
Nasze wielkie coroczne wydarzenie: w tym roku - pchli targ 

- - Centrum Śri Premanandy w Dordogne, Francja 

-  
 

W naszym Centrum organizujemy jedno duże wydarzenie publiczne raz w roku. Celem tego jest, 

z jednej strony, zebranie środków na organizację charytatywną, a z drugiej strony, poszerzanie 

świadomości ludzi. Jednocześnie zawsze mówimy o Aśramie i jego działaniach. Nasze Centrum 

próbuje również wspierać projekt agroleśnictwa w Aśramie jak tylko może.  

 

W ubiegłych latach zorganizowaliśmy różne kulturowe wydarzenia z koncertami, 

przedstawieniami tanecznymi i indyjskim jedzeniem, ale zeszłego grudnia 2018 roku, po raz 

trzeci, ponownie wybraliśmy zorganizowanie naprawdę dużego pchlego targu. 

 

Zaczęliśmy organizację już miesiące wcześniej, aby poinformować przyjaciół i sąsiadów o naszym 

projekcie i, żeby zebrać wszystkie przedmioty, które chcieli ofiarować. Podjęliśmy również kroki, 

aby poinformować miejscową ludność o tym, że odbędzie się zbiórka przedmiotów miesiąc 

przed wydarzeniem. To oznacza, że poświęciliśmy cztery połowy dnia w weekendy w listopadzie, 

aby odebrać ofiarowywane przedmioty, które ludzie przynieśli do dużej szopy, tuż przed 

miejscem, gdzie miał się odbyć pchli targ. Było to bardzo wzruszające zobaczyć jak bardzo ludzie 

byli chętni do podarowania wartościowych przedmiotów, kiedy wiedzą, że jest to w słusznej 

sprawie.  

 

 W niedzielę, dzień przed pchlim targiem przenieśliśmy wszystkie przedmioty, które zebraliśmy 

w szopie do ratusza. Na szczęście byliśmy w stanie 

zmotywować mnóstwo ochotników do pomocy! 

Rozstawiliśmy stoły, każdy miał swój temat jak „książki”, 

„przedmioty kuchenne”, „ przedmioty dziecięce” itd., 

ochotnicy wybrali temat jaki ich najbardziej interesował i 

przygotowali atrakcyjne wystawy z wybranymi przez nich 

przedmiotami. Wszyscy pracowali bardzo wydajnie, a po 

krótkiej przerwie obiadowej, trochę później po południu, 

zakończyliśmy pracę i mieliśmy czas na relaks przed 

„wielkim dniem”.  
 

W niedzielę, po małym spotkaniu, gdzie spędziliśmy 

przyjaźnie czas i przydzieliliśmy ostatnie zadania, 

otworzyliśmy drzwi dla ludzi o godzinie 9 rano. Jak 

zwykle byli tam już “profesjonalni bywalcy pchlego targu” 

czekający, aż wejdą pierwsi i przechwycą najlepsze 

okazje, a później już ludzie przychodzili i wychodzili 

przez cały dzień. Ludzie często spędzali dość dużo czasu 

na naszym stoisku z jedzeniem i piciem, poświęcili czas 

Ochotnicy przynoszący swoje rzeczy 
na pchli targ 

 



5 Prema Ananda Vahini February 2019 

 
na obejrzenie prezentacji o 

Aśramie, ale wielu również 

przybyło do stoiska 

informacyjnego, aby 

porozmawiać. Panowała 

bardzo dobra atmosfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy zamknęliśmy już w końcu drzwi dla ludzi o godzinie piątej, byliśmy trochę zaniepokojeni 

pracą, którą jeszcze mieliśmy wykonać, ponieważ mieliśmy zostawić pomieszczenie puste i 

posprzątane jeszcze tego samego dnia. Uzgodniliśmy z kilkoma innymi organizacjami 

wpierającymi imigrantów i bezdomnych, że dostaną one wszystko to, co zostanie; i tak też 

wszystko musiało być rozdane zgodnie z konkretnymi potrzebami każdej organizacji. Ale było to 

po prostu niesamowite! Z naszą znakomitą oryginalną grupą ochotników i innymi, którzy do nas 

dołączyli po południu, wszystkie przedmioty były rozdzielone pomiędzy różne organizacje 

zaledwie dwie i pół godziny później. Reszta rzeczy została zaniesiona z powrotem do szopy i 

pomieszczenie zostało idealnie posprzątane! To był prawie cud! Wielu z ochotników, którzy nie 

są członkami naszego Centrum dziękowali nam całym sercem za to, że mogli brać udział w tym 

doświadczeniu! 

 

Swamidżi przygotował dla nas chwile testujące nasz spokój, na początku dnia: kiedy najpierw 

przyjechaliśmy nad ranem zobaczyliśmy, że kuchnia była ciemna od dymu i pokryta pyłem, 
ponieważ palnik pod garnkiem był włączony… i przez pewien czas nie mieliśmy elektryczności. 

Ale po tej początkowej „fazie testu” Swami sprawił, że wszystko poszło tak gładko, że była to 

naprawdę wielka przyjemność! 

 

Swamidżi zawsze mówił, że przez wykonywanie sewy, my sami korzystamy z niej najbardziej, a ta 

szczególna sewa potwierdziła tę prawdę. Oczywiście było dużo pracy, ale mieliśmy bardzo dużo 

udanych i przyjemnych momentów, kiedy przygotowywaliśmy wszystko, a widok tych wszystkich 

ludzi poświęcających swój cenny czas lub przekazujących swoje rzeczy lub pieniądze był 

cudownym prezentem, który rozgrzewa serce. Pomaganie innym jest zawsze satysfakcjonujące, 

ale wsparcie i wspólnota, której doświadczyliśmy – coś, co też zawsze reaktywuje uczucie 

jedności w naszym Centrum – było najlepszym ze wszystkich prezentów. 

 

Dziękujemy Swamidżiemu, że pozwolił nam doświadczać tych momentów pełnych łaski! 

 

Dżej Prema Śanti 

 

Ludzie odwiedzający 

pchli targ w niedzielę
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Pada pudża, piękne bhadżany, pyszny prasadam i specjalne posiłki ofiarowane wszystkim… 

wszystkie składniki na doskonałe obchody Dnia Premanandy!

Złote słowa Swamidżiego na temat 
Grup i Centrów Śri Premanandy 

 

 “Lubię ukazywać wszystkim właściwą drogę w życiu. Z tego powodu zainicjowałem Centra 

Premanandy na całym świecie. Poprzez te centra duchowa wiadomość powinna dotrzeć do 

wszystkich. Stworzyłem również Grupy Młodzieżowe. Młode pokolenie, podobnie jak i starsi, 

powinni uświadomić sobie, dlaczego się urodzili i jaki jest cel ich istnienia.  

 

W Centrach Śri Premanandy mają miejsce duchowe aktywności. Pozwólcie mi wyjaśnić wartość 

takich aktywności. Uczę was różnych rodzajów duchowych aktywności, abiszekamów, 

satsangów, medytacji, sewy i dawania błogosławieństw Lingamami. Wykonywanie i 

uczestniczenie w starożytnych rytuałach takich jak abiszekamy jest bardzo korzystne. Boska Śakti 

(energia) wyjdzie z twojego wnętrza i doświadczysz spokoju w swoim życiu i wewnętrznego 

zadowolenia. 

 

Dałem Lingamy Centrom. Lingam jest Święty. Boska świętość Lingamu posiada moc leczenia 

chorób i przynoszenia spokoju umysłom oraz przynosi ulgę w schorzeniach i problemach tym, 

którzy są nim błogosławieni. Poprzez moje satsangi daję Wam Boską wiedzę. Uczę medytacji 

nie tylko tych, którzy szukają oświecenia, lecz wszystkich, aby najpierw zaznali spokoju. Poprzez 

medytację, mentalne zmartwienia, gniew, zazdrość i ego mogą zostać zredukowane i możesz 

osiągnąć wyższy duchowy stan. Dalej, uczę cię, że służba społeczeństwu jest kluczowa. Jeśli 

służysz innym, wiele osób będzie szczęśliwych. Poprzez ich szczęście, boskie błogosławieństwa 

spłyną na ciebie.”    
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Obchody Dnia Premanandy w Aśramie 
 

Sprzątanie po cyklonie tutaj, w Aśramie, wciąż trwa i w Dzień Premanandy wiele osób zebrało się 

na kilka godzin na sramadanam (wspólną pracę wolontariuszy) aby zbierać gałęzie, patyki, suche 

liście i połamane dachówki. Drewno zostało zabrane do dharmasali gdzie zostanie użyte jako 

drewno opałowe, małe patyki i suche liście zostaną użyte do kompostu. Przygotowaliśmy również 
śniadanie dla ponad setki starszych ludzi mieszkających w domu seniora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na życzenie niektórych Koordynatorów Centrowych przygotowaliśmy procedurę wykonywania 

jagamu, który można wykonywać w Centrach. W Aśramie wykonaliśmy go w Dzień Premanandy. 
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Święto Pongal w Aśramie 
 

Pongal jest obchodzonym w południowych Indiach 

kilkudniowym świętem urodzaju, którego początki 

pochodzą z bardzo starożytnych czasów. Jest on 

obchodzony po zimowym przesileniu - gdy słońce 

wchodzi w znak Makara (Koziorożca), na początku 

tamilskiego miesiąca Tai (w połowie stycznia) - 

jako dziękczynienie dla Boga i natury za 

zeszłoroczne plony. Nazwa pochodzi od 

tamilskiego słowa "gotować, albo przelewać się” i 

odnosi się do tradycji pierwszego zagotowania 

mleka z ryżem aż do punktu, gdy zaczyna kipieć.  

Naczynie z tak ugotowanym ryżem, zwanym 

również "pongal', najpierw zostaje ofiarowywane 

Panu Surji, Słońcu, przypominając nam zasadniczą 

współzależność między nami i Słońcem, Matką 
Ziemią oraz całym wszechświatem. Tradycyjnie 

święto Pongal symbolizuje nowy początek i 

związane jest również z okazywaniem szacunku dla 

bydła, które pracuje na farmach, jak również dla 

wszystkich stworzeń, natury, rodziny i wszystkich 

członków wspólnoty.  
 

W Aśramie obchodziliśmy Pongal - Tai Pongal i Krowi Pongal - w ciągu dwóch dni, 15 i 16 

stycznia. 

 

Z okazji Tai Pongal rysowaliśmy kolamy - używając do tego różnokolorowej mąki ryżowej - 

dekorując nimi ziemię na zewnątrz świątyni, tuż obok miejsca gdzie na zasilanych drewnem 

paleniskach ustawiliśmy dwa wielkie garnki, w których gotowaliśmy słodki i smakowity ryż. 

  

Zgodnie z tradycją, jak tylko mleko zaczęło kipieć i wylewać się z garnka, radośnie krzyczeliśmy 

"Pongal. O Pongal". Kiedy ryż został ugotowany wykonaliśmy pudżę.   Śpiewaliśmy też bhadżany 

w czasie, gdy ryż był ofiarowywany, jako dziękczynienie dla Pana Surji, Słońca. Następnie 

ofiarowaliśmy trochę ryżu Swamidżiemu i bóstwom w świątyni.  
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Wszyscy cieszyliśmy się z bycia razem i 

ucztowaliśmy w świątyni, jedząc słodki i 

aromatyczny pongal wraz z sambarem i 

sambalem. Wszystko to podawane było na 

liściach z banana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Później, w dalszej części dnia z przyjemnością 

uczestniczyliśmy w zachwycającym koncercie 

gry na fletach w wykonaniu jednego z 

wielbicieli i jego uczniów.  

 

 

 

Z okazji Krowiego Pongalu wszystkie krowy i 

byki w Aśramie zostały najpierw wykąpane, a następnie pięknie i kolorowo udekorowane 

girlandami, kokardami, dzwonkami i religijnymi znakami. Duże naczynie pongalu zostało specjalnie 

dla nich ugotowane, po czym wykonaliśmy pudżę w oborze i rozdaliśmy wszystkim prasadam. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



10 Prema Ananda Vahini February 2019 

 

Coroczny Abiszekam 
  

ażdego roku w rocznicę kumbabiszekamu świątyni – obliczonego zgodnie z indyjskim 

kalendarzem – wykonujemy coroczny abiszekam, o którym mówi się, że wzmacnia moc 

bóstwa, dla którego jest wykonywany. Tego roku siódmy Coroczny Abiszekam Świątyni Śri 

Premeśwarar rozpoczął się o 17.00, 19 Stycznia. Została wykonana pudża muszli z 108 muszlami 

a następnie wszyscy wzięli udział w wylewaniu wody z muszli na Lingam Samadhi Swamidżiego. 

Wczesnym rankiem 20 stycznia został przeprowadzony jagam. Na koniec, odbył się abiszekam 

do Lingamu Samadhi Swamidżiego, podczas którego woda z 108 kumbamów została wylana na 

lingam.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

K 

Pudża muszli i abiszekam 108 kumbamów 



11 Prema Ananda Vahini February 2019 

 

Przyroda w Aśramie 
Podglądanie ptaków 

Mieszkaniec Aśramu 

 
 

Synogarlica perłoszyja – Spilopelia chinensis - pulli pura 
 

Prawie wszędzie w Aśramie, choć w dużej mierze pozostaje 

niezauważona, pojawia się synogarlica perłoszyja. Synogarlice są 

mniejszym rodzajem gołębia, z krótkimi nogami. Więc są one 

bardzo “przyziemne” i ta cecha jest również widoczna w ich 

ubarwieniu. Tył ma czarne pióra z czerwonawymi plamami 

(typowe dla indyjskiego podgatunku), pokrywy pierwszego rzędu 

są ciemnobrązowe, a mniejsze i średnie pokrywy są ciemno 

brązowe z szarymi krawędziami. To wszystko daje rezultat 

niezwykle ciemniejszego wyglądu niż u synogarlicy tureckiej. 

 

Te szczegóły odnośnie kolorów już mówią Ci, że ta synogarlica 

nie jest jedynie brązowawa jak to można pomyśleć widząc ją z 

dużej odległości. Ich prawdziwe piękno z małymi kolorowymi plamkami może być jedynie 

zauważone z bliska. Główny kolor synogarlicy to płowożółty róż z szarym odcieniem na głowie i 

brzuchu. Środek brzucha i podbrzusze są białe. Wreszcie, zamiast czarnego paska na kołnierzyku 

synogarlicy tureckiej, widzimy, że mają one bardzo wymyślną, dużą połowę kołnierza na 

grzbiecie i bokach szyi, na której są czarne rozwidlające się pióra mające białe kropki na końcach, 

więc, innymi słowy, czarny w białe kropki. Obie płcie są podobne w wyglądzie, ale młode 

osobniki są ciemniejsze od dorosłych i nie pojawiają się im plamki na szyi aż dorosną.  

 

Można je często zobaczyć siedzące cicho na drutach, same, czasami gruchające delikatnie, 

wydające również znakomite odgłosy kroos, które zgodnie z literaturą, różnią się w indyjskich 

populacjach, a w niektórych są nieobecne. Jest to słodkobrzmiące i w ogóle nieprzeszkadzające… 

w sumie to rajskie dźwięki, które równie dobrze mogą służyć jako przykład dla niektórych z 

ludzi, naszych sąsiadów! Ich „zaloty na drutach” można jawnie obserwować: będą one gruchać, 

pochylać głowę w delikatny sposób i będą robić powietrzne pokazy. Pokazy te są popularne 

wśród wielu gołębi, startują 

pod stromym kątem z głośnym 

trzepotaniem skrzydeł, a 

później powoli szybują w dół z 

rozłożonym ogonem. Kolejną 

cechą tej synogarlicy jest to, że 

ma ona nieco długi ogon. Lot 

jest szybki z raczej regularnymi 

uderzeniami i sporadycznym 

mocnym machaniem skrzydeł.  

  

W Aśramie rozmnażają się one 

na budynkach i innych 

strukturach, ale, zgodnie z 

literaturą, gnieżdżą się one 
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głównie w niskiej roślinności, na niskich drzewach lub krzakach, i budują gniazda wyglądające 

jak licha sterta gałązek, które są również czasami formowane na ziemi. Z pewnością nie 

spodziewałbyś się tego w przypadku gołębia! To sprawia oczywiście, że są one bardziej 

wystawione na drapieżniki jak bezpańskie psy i węże. Obecność synogarlicy w Aśramie pasuje do 

środowiska, które opisuje literatura: otwarte tereny lasów liściastych, krzaki, pola uprawne, 

domostwa, ogrody, ale nieotwarte przestrzenie, …więc rozprzestrzeniają się one na różnych 

przestrzeniach w Aśramie. W tym ciepłym klimacie pora lęgowa jest wydłużona. Zauważyliśmy 

gniazdowanie i widzieliśmy też młodego osobnika około marca-kwietnia.   

 

Ilekolwiek czasu poświęcisz na ich obserwacje, będzie to cenne doświadczenie! 

 

Dżej Prema Śanti 

  

 
 

Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 
Co zrobić, jeśli nie masz wiary w mistrza?   
 
Spytałeś mnie, co powinieneś robić, jeśli nie 

jesteś zadowolony z mistrza. Jeśli zauważysz, 

że nie ufasz swojemu mistrzowi, najlepszą 

rzeczą, jaką możesz zrobić, to po prostu go 

zostawić i odejść spokojnie.  

 

Osoba może pozostać przy mistrzu przez jakiś 

czas, ale będzie w stosunku do niego 

podejrzliwa. Może nie wierzyć jego słowom lub 

nie lubić praktyk, które daje. W takim 

przypadku, jeśli uczeń jest całkowicie pewien 

swojej decyzji, największym 

błogosławieństwem, jakie może otrzymać w 

takiej sytuacji jest uczucie wdzięczności za to, 

czego się nauczył i potem odejście. To nie ma 

znaczenia, czy był z tym mistrzem przez jakiś 

czas. Powinien wziąć swoją miłość i łaskę i 

odejść bez wszczynania konfliktu czy kłótni.  

 

Nie możesz mieć nadziei na to, że zmienisz 

swojego mistrza. Nie będzie cię słuchał. Żaden 

mistrz nie zmieni się ze względu na swoich 

wielbicieli czy uczniów. Nie staraj się zranić 

mistrza. Mistrz nie będzie zraniony – ty 

będziesz zraniony. 

 

Radzę ci nie smucić się tak bardzo, jeśli mistrz 

daje ci kłopoty i problemy czy znajduje błędy w 

tobie. Robi to tylko po to, żeby rozwinąć cię i 
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wynieść na wyższy poziom. To jest powód, dla 

którego działa, w wydawać by się mogło, trudny 

sposób. Jedynym pragnieniem mistrza jest, żeby 

jego uczniowie i wielbiciele mogli osiągnąć ten 

poziom, nawet, jeśli jest to bardzo trudne. 

Mistrz ma swoje dziwactwa, wartości i swoiste 

zachowania. Może ci dać ogromne problemy, 

ale jeśli je wszystkie zaakceptujesz i 

podźwigniesz, wtedy w końcu mistrz dojdzie do 

wniosku, że uczeń dojrzał i jest w stanie iść 

własną ścieżką.  

 

Czasami uczeń może mieć mnóstwo mocy. Na 

przykład, ktoś może przyjść i mistrz może nie 

chcieć rozmawiać z tą osobą, ale uczeń może 

przekonać mistrza, aby to zrobił. Mówi się, że 

żeby spotkać się z prezydentem, lepiej jest 

najpierw spotkać się z kierowcą lub służbą niż z 

sekretarką, która jest zbyt zajęta jego ważnymi 

obowiązkami, aby mieć wpływ na prezydenta! 

Podobnie uczeń, który zna mistrza może 

przekonać go, żeby dał błogosławieństwa 

innym.  

 

 

Swamidżi, czy to jest nasze przeznaczenie, że przyjechaliśmy Cię spotkać? Ze wszystkich 
ludzi na tym świecie, dlaczego tylko niektórzy ludzie mogą wejść w kontakt z Tobą?  
 
Też mogę zadać ci kilka pytań! Dlaczego tu 

przyszedłeś mnie spotkać? Kto cię tu przysłał? 

Właściwie myślę, że to Bóg przysłał cię do 

mnie.  

 

Spytałem Boga: „Czemu przysłałeś tych 

wszystkich ludzi tutaj? To są mili i dobrzy 

ludzie!” Bóg odpowiedział: „No pewnie, że są 

dobrymi ludźmi, dlatego ich do ciebie 

przysłałem”. Powiedziałem Bogu: „To skoro są 

tacy mili, jaki jest sens przysyłania ich do mnie? 

Pozwól im żyć szczęśliwie i w spokoju. Czemu 

przysyłasz ich taki kawał drogi do Indii, żeby 

mnie spotkali?” Bóg odpowiedział: „Więcej 

dobrych rzeczy musi z nich wypłynąć, i twoją 

pracą jest wydobyć to dobro.”  

 

Tak, więc widzisz, Bóg już was tu przysłał, więc 

już jesteście bardzo obdarowani. Powiedział mi, 

że mam was poinstruować odnośnie duchowej 

ścieżki. Cokolwiek On mówi, ja wykonuję. 

Wybrał was, żebyście posmakowali duchowości 

ode mnie. Kiedy ludzie do mnie przychodzą, 

mówię do nich miło, okazuję im miłość i uczę 

ich duchowości, mówię o służbie 

społeczeństwu, rozwiązuję ich osobiste 

problemy i sprawiam, że są szczęśliwi. 

Ktokolwiek do mnie przychodzi, pomagam mu. 

Nie dyskryminuję nikogo ze względu na rasę, 

kolor, religię czy majątek. Kiedy ktoś do mnie 

przychodzi, osądzam go w duchowy sposób, a 

nie w ziemski sposób. Patrzę jak wiele oddania 

mają, jak czyste i jaśniejące są ich serca, jak 

czysty jest ich umysł, czy mają odrobinę 

uniwersalnej miłości w sercu, czy jest tam tylko 

samolubstwo.  

 

Nie jestem zainteresowany ich pozycją czy 

stanem konta, czy są chrześcijanami czy 

hindusami. Jakikolwiek mają problem, rozwiążę 

go. To moja praca uczyć ich odrobinę 

duchowości. Jeśli zrozumieją prawdę, to mi 

wystarcza. Patrzę na wszystkich jednakowo. 

Zawsze pamiętam, że to Bóg ich przysłał. Bóg 

robiąc to, ma w tym jakiś cel. Jestem sługą 

Boga. Muszę zawsze wypełniać Jego życzenie i 

wolę. To Jego życzenie, że pomagam tym, 

których do mnie przysyła, żeby mnie zobaczyli. 

I robię to najlepiej, jak tylko potrafię, z Jego 

łaską i Jego błogosławieństwami. To bardzo 

proste. Nie ma za tym wielkiej czy 

skomplikowanej filozofii. Duchowość jest 

właściwie bardzo, bardzo prosta, musimy mieć 

spojrzenie dziecka, żeby ją zrozumieć.  
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“Kali juga (era ciemności) mocno chwyciła w swe objęcia tę planetę. W 

takich okresach święci przychodzą wcześniej, aby przywrócić ścieżki prawdy i 

prawości. Jest koniecznością, aby odcisnąć w umysłach tak wielu ludzi na 

tym świecie, jak to możliwe, prawdę, że istnieje jedna, wszechobecna super 

siła. Tą moc zwiemy Bogiem.  

 

Moją misją jest wykorzenienie egoizmu, samolubstwa i innych tego rodzaju 

niepożądanych cech w ludzkim umyśle, tak, aby ludzie mogli postrzegać moc 

Boga wewnątrz siebie. Tylko poprzez taką zmianę kierunku i oddanie się 

Bogu, człowiek może przezwyciężyć upadek w tym świecie. 

Gdy ludzie będą świadkami lub dowiedzą się o tej lingodbhawie, to szczególne 

duchowe wydarzenie pozostanie na zawsze z nimi. Wszystko jest inicjowane 

przez Boga. To prawda, że w moim ciele są niezwykłe moce, ale to moce 

Boga przejawiające się przeze mnie. Ja sam nie mogę nic zrobić. Jestem 

zwykłym człowiekiem!” 
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 Wiadomości z... 

 
“Moje Drogie Dzieci! 

Wasze słowa i czyny nie powinny być sprzeczne ze sobą, inaczej staną się 
bezwartościowe. Możecie osiągnąć to, co chcecie na tym świecie wyłącznie, jeśli 

wasze myśli, umysły i perspektywy są ukierunkowane w dobrą stronę.” 
 

 

 

Aniruddhan nowo wyznaczony Koordynator Nowej Grupy Młodzieżowej Premanandy w Holandii 

Możecie skontaktować się z nim poprzez maila: aniruddhan.py@gmail.com. Poniżej opowiada 

krótko o sobie: 

 

“Nazywam się Aniruddhan. Urodziłem się w Rosji a następnie przeprowadziłem do Francji. 

Obecnie mieszkam w Holandii i pracuję, jako konsultant IT. Chciałbym podzielić się z Wami 

tym, jak poznałem Swamidżiego. W 2011 brałem udział w kursie jogi z Wigneśiem w Laval, we 

Francji. Na kursie Wigneś często mówił o Swamidżim. Śpiewaliśmy również bhadżany i 

otrzymałem błogosławieństwo lingamem i trochę wibuti. Poczułem wtedy bardzo silną energię 

wchodzącą, i rozchodzącą się po moim ciele To było dla mnie jakby w moim wnętrzu 

rozpoczynało się nowe życie. Teraz chciałbym pomóc rozprzestrzeniać przesłanie Swamidżiego 

do młodzieży. Uznałem pomysł przyczynienia się do pomocy młodym ludziom w odnalezieniu 

dobrej drogi naprawdę inspirującym. Poza moją pracą, trenuję, aby stać się nauczycielem jogi i 

Po lewej: Aniruddhan   Po prawej: Pierwszy Abiszekam w jego domu 

mailto:evgueni.titov@gmail.com
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przygotowuję się do prowadzenia małych zajęć z jogi, do których, mam nadzieję, dołączy kilka 

młodych osób. Harohara!” 

Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży Premanandy. 
W tym miesiącu: Wiedzieć, że nic tak naprawdę nie należy do ciebie 

 

“Dzisiaj chciałbym wytłumaczyć wam, na temat największego błędu, który powstrzymuje was od 

swobodnego wykonywania waszej służby i sadhany. Powiedzmy, że chcesz samorealizacji teraz, 

co powinieneś zrobić? Poddaj się, oddaj się całkowicie, teraz. W tym momencie jesteś 

zrealizowany i stary „ty” już nie istnieje. Możesz to zrobić? Ludzie nie wiedzą jak się poddać i jak 

dawać. Ludzie myślą, że jak coś dają to coś tracą. Więc, muszą się oni najpierw nauczyć jak 

dawać. Co przyniosłeś ze sobą podczas porodu? Przyszedłeś wyłącznie z tym ciałem. Kiedy 

umrzesz, czy zabierzesz ze sobą, chociaż to ciało?  Nie możesz nawet zabrać ciała, z którym 

przyszedłeś, nawet jego najmniejszej cząstki. Kiedy odchodzisz, oddajesz je ziemi lub ogniu. 

Zatem, nie możesz powiedzieć, że cokolwiek jest Twoje. Wszystko należy do tej Ziemi a ty tego 

używasz. Masz pozwolenie od boskości by go tego używać i masz wiele szczęścia z tego powodu, 

ale błędnie czujesz, że wszystko jest twoje. „Moi rodzice, moi przyjaciele, mój dom, mój 

samochód, moje wideo, mój telefon…” lista jest nieskończona i ciągle rośnie. Więc najpierw 

musisz stawić czoła faktom, że wszystkie te materialne rzeczy, wszyscy ci ludzie, i nawet twoje 

własne ciało nie będą z tobą, kiedy umrzesz. 

 

W rzeczywistości, nie masz nic, ale lubisz wierzyć, że posiadasz te wszystkie rzeczy. 

 

Chcesz spokoju umysłu, chcesz radości, i chcesz doświadczać Boskości w sobie. W tym celu 

musisz poddać się, oddać siebie. To jest bardzo trudne. Nie wiesz jak poddać i oddać się a zatem 

czujesz, że możesz dawać pieniądze, ubrania i inne rzeczy. Dawanie i służba są placem 

treningowym do nauki dawania siebie. Ostatecznie musisz chcieć i być w stanie oddać się 

całkowicie i swobodnie. To jest samo poddanie i samo realizacja. W międzyczasie, wiedza, że 

wszystko należy do Ziemi, wszystko należy do Boskości, może ułatwić ci dawanie.”  

 

Duchowa wiedza jest ponad nauką 
 

uchowa wiedza jest ponad nauką. Jeśli chcesz studiować medycynę, nie zostaniesz od 

razu przyjęty do szkoły medycznej. Najpierw musisz zdać wymagane egzaminy na 

odpowiedni stopień i powinieneś być bystrą osobą. Tylko takie osoby przyjmują do 

college’u. Chociaż takie bystre osoby są przyjmowane, uczą się przez 5 lat i zostają lekarzami, 

wciąż muszą inteligentnie prowadzić praktykę w swojej dziedzinie, bo tylko wtedy zostaną 

zaakceptowane i będą szanowane. Wszyscy, którzy studiują medycynę powinni to zrozumieć. 

To jest naukowa edukacja.  
 

D 



17 Prema Ananda Vahini February 2019 

 
Duchowość oznacza prawdziwą wiedzę. 

Aby osiągnąć ten stan nie potrzebujesz 

studiów czy kwalifikacji. Silny umysł, 

niezachwiana wiara, cierpliwość i oddanie 

- jeśli te cztery piękne cechy są zawsze w 

tobie obecne to zrozumiesz duchowość. 

A wtedy otrzymasz możliwość, aby 

zrozumieć i osiągnąć najwyższą mądrość. 
 

Nie można powiedzieć, że osiągniesz ten 

poziom w ciągu 5, 10, 15 czy nawet 20 

lat. Ci, którzy bezustannie podążają 

duchową ścieżką z cierpliwością, 

niezachwianą wiarą i silną wolą, z 

pewnością osiągną to, co najwyższe. Ich 

duchowe praktyki, zwyczaje, cechy, czyny 

i zachowanie sprawią, że zrozumieją oni, 

czy podążają w kierunku duchowego 

stanu w poprawny sposób czy nie. Jeśli są 

na właściwej drodze, wtedy negatywne 

tendencje takie jak złość, zazdrość, 

wątpliwości, zawiść i niepotrzebne 

rozmowy zmienią się całkowicie. Jeśli nie 

ma zmiany, to znaczy, że wciąż nie 

jesteście w pełni na tej ścieżce.  

 

Poza tym, wszystko, co naukowcy wynaleźli 

zostało już dawno temu przepowiedziane przez ludzi, którzy osiągnęli ten stan prawdziwej 

mądrości. Ci, którzy znajdowali się w tym stanie mądrości powiedzieli, że świat jest okrągły, że 

jasne światło zaświeci dzięki mocy elektryczności, opisali ciała niebieskie i planety znajdujące się 

blisko Ziemi oraz wiele innych podobnych rzeczy.  Dopiero niedawno nauka potwierdziła te 

rzeczy i mogliśmy stwierdzić, że to wszystko prawda.  

 

 

Zamiast marnować czas i inteligencję na ziemskie sprawy, pozwalając umysłowi skakać z jednego 

przedmiotu na drugi, lepiej jest kontemplować i zrozumieć wyższe uczucia wewnątrz nas. Z 

pewnością siebie możemy wiele zrozumieć poprzez naszą własną mądrość i całkowite poddanie 

się temu. Ta prawdziwa mądrość jest wyższa niż nazwisko, sława, pozycja i status.  

 

Tak jak nie wszyscy mogą stać się lekarzami, nie każdy może osiągnąć stan wyższej mądrości. 

Całkowite poddanie z pełną wiarą jest niezbędne. Niewielu może to zrobić, ale jeśli pojawi się 

nawet najmniejszy cień wątpliwości, twoje długotrwałe praktyki i cały twój wysiłek mogą pójść na 

marne. 

  

 

Dżej Prema Śanti! 
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