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“Wszystko jest Ziemią. Poczynając od atomów, wszystkie żywe 

istoty, rośliny, pnącza, drzewa i ludzie powstały z Ziemi. 

Podczas milionów lat istnienia Ziemi, wiele istot powstało z niej, 

wzrastało i ostatecznie znów stawało się z nią jednością.” 

 

Swamidżi 

 

 

Swamiji 
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Satsang ze Swamidżim 
Wpływ jedzenia na umysł 

 

rozummy, że jeśli pokarm, który jemy jest czysty, wtedy nasze myśli również będą czyste. 

Jeśli nasze myśli i umysł mają być czyste, to przyczyni się do tego pożywienie, które jemy: 

nasiona, warzywa i inne odżywcze składniki.  

Nie ma wątpliwości, że jedzenie, które przygotowujemy w obecnych czasach jest bardziej 

zanieczyszczone niż dawniej. Najpierw przyjrzyjmy się, w jaki sposób ono powstaje. Obecnie przy 

uprawie roślin stosowane są chemiczne nawozy. Warzywa, które rosną na nich, nie są tak czyste.  

 

Dawniej ludzie używali krowiego łajna do nawożenia ziemi, w której uprawiali swoje plony. Krowa ma 

satwiczną (czystą) naturę, tak, więc jedzenie, ziarna i warzywa, które rosną na takim nawozie nabywają 

również satwicznych cech. Obecnie ludzie używają chemicznych nawozów, żeby zwiększyć swoje 

zbiory. To wpływa zaburzająco na nas, gdy odżywiamy nimi nasze ciała. Zamiast skupiać się na 

zwiększaniu zbiorów roślin, o wiele ważniejsza jest dbałość o pozytywny wpływ na umysły ludzi.  

 

Dobre myśli kucharza wnikają w pożywienie, które on lub ona gotuje, a następnie w osobę, która to 

jedzenie je. W Bhagawadgicie zostało powiedziane, że czyste i właściwie ugotowane pożywienie 

pomaga w rozwoju naszych satwicznych cech. Jeśli gotujesz z pozytywnym nastawieniem i podajesz 

innym tak przygotowane jedzenie, oni też będą mieli czyste myśli.  

 

Z 
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Nigdy nie możemy być pewni, kiedy jedzenie jest przygotowywane przez innych, czy składniki używane 

do gotowania i miejsce, w którym pożywienie było przygotowane, są czyste. Dlatego w Śastrach 

(wchodzących w skład Wed) jest powiedziane, i wcześniej obowiązywała taka zasada, że ludzie powinni 

sami sobie przygotowywać jedzenie. Jeśli śpiewasz imię Boga podczas gotowania, wtedy każdy, kto zje 

to jedzenie, rozwinie czyste cechy. Będzie to wspierać społeczeństwo i kraj. Najlepiej gdyby każda 

osoba mogła gotować sama dla siebie. 

 

Dobrze jest jeść pożywienie przygotowywane w domu. Wtedy wiesz, że naczynia używane do 

gotowania były czyste i że w związku z tym jedzenie było gotowane w higienicznych warunkach. Jeżeli 

kobieta gotuje w domu, to może być żoną, matką lub córką. Ponieważ gotuje ona dla ludzi, których 

kocha, jej umysł będzie wypełniony czystymi myślami. Dawniej to zawsze kobiety były tymi, które 

zajmowały się gotowaniem. Zwykle śpiewały pewne mantry podczas ubijania masła, w czasie 

gotowania, oraz wtedy, gdy podawały innym jedzenie. Dlatego takie jedzenie w naturalny sposób 

stawało się czyste. 

 

W większości przypadków ludzie zwykle kąpali się przed gotowaniem jedzenia i oczyszczali podłogę, 

spryskując ją krowim nawozem. Następnie ubierali czyste ubrania, które wcześniej sami wyprali. 

Dawniej takiego rodzaju nawyki były pielęgnowane w rodzinach. Jeśli będziesz ich przestrzegać, wtedy 

czystość i higieniczne warunki automatycznie zostaną zapewnione. W efekcie twój umysł stanie się 

spokojny i czysty, a te wyższe, jakości wnikną również w pożywienie. Jeżeli jesz w restauracji, nie 

uzyskasz tego wszystkiego, a to nie jest dobre dla twojego ciała, ani dla umysłu. Nie wiesz, jakie myśli 

miał kucharz, który gotował to jedzenie. Osoba, która przygotowywała jedzenie i ta, która je podawała 

z pewnością nie będzie tego robiła dla dobra osoby jedzącej posiłek. Kucharz w restauracji nie będzie 

gotował z miłością i dobrymi myślami. Nie będzie myślał o tym, że osoba, która będzie jadła ten 

posiłek powinna się dobrze najeść i zjeść tyle, ile potrzebuje. Ci ludzie będą myśleli tylko o tym, żeby 

na tym, co robią dobrze zarobić. Ludzie, którzy zawsze jedzą poza domem uświadomią sobie różnicę 

dopiero wtedy, kiedy pewnego razu będą musieli pozostać w domu i przez tydzień lub dziesięć dni, 

będą mieli szczęście móc spożywać posiłki z innymi członkami rodziny. Ich umysł zostanie oczyszczony, 

jedzenie będzie lepiej trawione, a stosunki z rodziną poprawią się. Zrozumiesz to, tylko, kiedy tego 

doświadczysz.  

 

Wpływ jedzenia na nasze myśli zależy od tego, skąd ono pochodzi oraz od składników, jakie zawiera. 

Jeśli jemy pożywienie przygotowywane przez ludzi mających negatywne intencje, jeśli jemy pożywienie, 

które wyprodukowane zostało przy użyciu pieniędzy zarobionych w zły sposób, wtedy nasz umysł 

zostanie zepsuty. Definitywnie będziecie mieli negatywne myśli. Również, jeśli zjecie pożywienie, które 

zostało kupione za ukradzione pieniądze, nie przyczyni się w żaden sposób waszemu dobru. Takie 

jedzenie może nawet wywołać zaburzenie w umyśle kogoś, kto miał zdrowy umysł.  

 

W jaki sposób nasze jedzenie jest przygotowywane? Kto je przygotował? Kto dostarczył składniki? Nie 

zawsze możemy to sprawdzić. Jeśli najpierw ofiarujemy trochę naszego jedzenia Boskości i dopiero 

potem je zjemy, wtedy ono stanie się czyste. W podobny sposób zostanie ono oczyszczone, jeśli 

najpierw z całego serca ofiarujemy część jedzenia biednym, ptakom lub innym zwierzętom. Nawet w 

obecnych czasach wielu ludzi w Indiach uważa to za ważne i ludzie robią tak, zanim sami zaczną jeść. 

To jest bardzo ważny element ich kultury. Nawet Sri Kriszna potwierdził to w Bhagawadgicie.  

 

Dlatego zawsze ofiarowujmy nasze jedzenie Bogu, zanim zaczniemy jeść. 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

 

 

Nowy Koordynator Centrum 
 
Pragniemy wszystkich poinformować, że Murali i Gauri, nasi koordynatorzy w Carlos Paz w 

Argentynie zdecydowali, że przekażą swoje obowiązki koordynatorów Hamsie, wieloletniej 

wielbicielce i członkini komitetu w tym centrum. Gauri i Murali będą kontynuować swoją 

sewę, jako Narodowi Koordynatorzy i będą przekazywać informacje w Argentynie. Ich adres 

mailowy pozostaje taki sam: premananda.carlospaz@gmail.com. Dziękujemy wam Gauri i 

Murali za waszą wieloletnią oddaną służbę, związaną z prowadzeniem Centrum! Dziękujemy 

również Hamsie za jej służbę i życzymy jej wiele radości z prowadzenia tego Centrum! 

 

 

Nowa Grupa Śri Premanandy  
 

Po krótkiej przerwie Hari i Shankari z Destelbergen w Belgii ponownie otworzyli swoje 

Centrum, tym razem, jako Grupa Śri Premanandy. Grupa Śri Premanandy może 

przeprowadzać wiele aktywności, ale nie musi wykonywać regularnych abiszekamów. 

Życzymy im wszystkiego najlepszego w prowadzeniu tej nowej grupy i dziękujemy im za ich 

sewę! 

 

 

 

 

Złote słowa Swamidżiego o Grupach i 
Centrach Śri Premanandy 

 

 

“Koordynowanie Centrum lub Grupą jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem 

i wymaga wielkiej cierpliwości oraz bezinteresownego zaangażowania. Mogą 

pojawiać się trudności, ale z właściwym nastawieniem wszelkie problemy 

zostaną rozwiązane a wszelkie przeszkody pokonane. Jestem tutaj, aby 

pomagać wam wszystkim w rozwoju waszych Centrów i Grup w piękny 

sposób, ale żeby móc wypełnić to zadanie musicie ze mną regularnie 

korespondować.”  

mailto:premananda.carlospaz@gmail.com
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Bhumi Śakti 

Międzynarodowa Konferencja 
Premanandy 2019 

 

Drogie Boskie Dusze, 
 

d 28 lutego do 2 marca nasz Aśram przeprowadził konferencję, której celem było 

uhonorowanie i docenienie naszej Matki Ziemi. Nazwaliśmy tę konferencję 

"Konferencją Bhumi Śakti"... Bhumi oznacza w sanskrycie Ziemię, a Śakti to boska 

energia. Podczas tych trzech dni na wiele sposobów okazywaliśmy nasze oddanie i uznanie dla 

tej boskiej energii, naszej wielkiej Matki Ziemi - były to pouczające i inspirujące przemówienia, 

warsztaty, duchowe praktyki, służebne aktywności, kulturalne przedstawienia, zabawne gry i 

wiele innych aktywności, których wspólnym tematem była służba Matce Ziemi. Było to 

głęboko poruszające serca wydarzenie, które, mamy taką nadzieję, pomogło wzbudzić w 

każdym uczestniku większą miłość i szacunek dla naszej pięknej planety. Z tak szerokiej palety 

aktywności i tematów, każdy mógł wybrać coś, w co mógł się zaangażować. Trzy kolejne 

wydania naszego magazynu (włącznie z tym wydaniem) poświęcimy Matce Ziemi i Konferencji 

Bhumi Śakti. Niezależnie czy byliście obecni w pełni na tej konferencji, czy może byliście, ale 

przegapiliście któryś z programów, lub nie mogliście przybyć do Aśramu na konferencję, my 

dokładnie opiszemy dla was każdą z aktywności, tak, aby zawarte w nich przesłania dotarły do 

każdego z was. Zaczynamy nasze sprawozdanie dzieląc się naszym credo tej konferencji - 

recytowaliśmy je wspólnie na początku każdego z tych trzech dni: 

 

Każdy z nas jest odpowiedzialny za przyszłość naszej Matki Ziemi, źródła życia dla wszystkich istot. 

Wcielajmy nauki Swamiego Premanandy służąc, chroniąc i dbając o Ziemię, którą wszyscy 

współdzielimy. Będziemy razem w harmonii służyć Matce Ziemi - naszymi ciałami, umysłami i 

sercami, poprzez zewnętrzne działania i wewnętrzną świadomość, ku pożytkowi wszystkich istot. 

 

Dżej Prema Śanti! Dżej Prema Śanti! 

Dżej Prema Śanti! Niech wszędzie 

panuje prawdziwa miłość i pokój! 

 

 

 

 

 

 

O 

Taniec powitalny 

wykonany przez dzieci 

z Aśramu 
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BHUMI ŚAKTI 
Międzynarodowa Konferencja Premanandy 

 
Dzień 1, najważniejsze wydarzenia - Sianie Nasion 

 

Procesja 
 

 

 

 

 

 

 
 

Konferencję Bhumi Śakti rozpoczęliśmy w pomyślny sposób, przywołując obecność 

Swamidżiego na konferencyjną scenę. Dokonaliśmy tego przenosząc w uroczystej procesji 

jego statuetkę ze świątyni na scenę. Dzięki tej tradycyjnej, wypełnionej oddaniem ceremonii 

będącej prośbą do naszego Guru o jego błogosławieństwo, uzyskaliśmy pewność, że ta 

konferencja będzie sukcesem i że zapewni przyjemne doświadczenia wszystkim uczestnikom. 

Poprosiliśmy wszystkie kobiety, aby z tej okazji założyły na siebie żółte sari i pendżaby, a 

mężczyzn, by ubrali białe spodnie i koszule, czyli by wszyscy ubrali się w Aśramowe uniformy. 

Zachęcaliśmy każdego aktywnego uczestnictwa w procesji - jedni nosili flagi albo kumbham, 

inni pchali rydwan, jeszcze inni nieśli zapalone lampki itp. Na początku procesji każda osoba 

otrzymała kwiat, który potem mogła ofiarować Swamidżiemu, jako formę powitania, gdy już 

statuetka Swamiego dotarła do celu i została postawiona na honorowym miejscu na scenie.   
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Program z Mantrą Pokoju 

 

“Wykonuj jakąś dobrą służbę dla innych i dziel się szczęściem oraz korzyściami, jakie 
otrzymałeś z tymi, którzy są wokół ciebie. Dziel się dobrymi myślami, które będą pomocą dla 

innych. Tak czuję, że wszystko, co mówisz, myślisz i robisz powinno przynosić korzyści 
innym.” 

 

Swamidżi 
 

 

 

Wspólne śpiewanie mantr w 

jednej intencji jest bardzo 

potężną i skuteczną praktyką, 

dlatego włączyliśmy do 

konferencji krótki 'Program 

Mantry Pokoju' dla 

wszystkich chętnych, którzy 

chcieli zebrać się razem i 

zaśpiewać 54 razy 

następującą mantrę: 

 

 

 

 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 
 

“Niech wszystkie istoty we wszystkich światach będą szczęśliwe.” 
 

 
Mowa powitalna 

- wygłoszona przez Prezes Zarządu Aśramu 
 

Pokłony złotym stopom naszego Ojca Swamiego Premanandy Maharadży. Witam wszystkich 

naszych braci i siostry, którzy przyjechali tutaj do rezydencji ich Matki. Ten Aśram jest waszą 

Matką, a Swamidżi jest waszym Ojcem. Moi duchowi krewni, przyjaciele, młodzieży i drogie 

dzieci zebrane tutaj w tym pomyślnym dniu - to dzięki łasce Swamidżiego zgromadziliśmy się 

tutaj razem i waszym przybyciem wzbudziliście w nas nowy entuzjazm i nowe siły. 

 

Wszyscy podążamy duchową ścieżką wyznaczoną nam przez Swamidżiego. Nie zawsze łatwym 

jest naprawianie uszkodzeń i usuwanie zaburzeń na tej drodze, by móc dalej nią podążać. To 

jest himalajskie wyzwanie. Jednakże ta konferencja pokazuje nam tą potężną miłość, jaką macie 

w waszych sercach dla Swamidżiego i dla naszego Aśramu. 
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Ten świat został stworzony z pięciu elementów: wody, ziemi, ognia, powietrza i przestrzeni. 

Nazwaliśmy tę konferencję "Bhumi Śakti” - nazwą jednego z tych żywiołów.  

 

Swamidżi mówił, że kamieniami węgielnymi życia ludzkich istot powinny być miłość, prawda, 

czystość, oddanie i mądrość. Od samych narodzin ludzkiej istoty jej celem powinno być życie 

z miłością i osiągnięcie mądrości zanim jej czas pobytu na tej Ziemi dobiegnie końca. Tylko 

ten, kto jest kochający, szczery i ma czyste oddanie może osiągnąć najwyższy stan mądrości - 

tak brzmi to duchowe przesłanie, które zostało nam dane. 

 

Aby osiągnąć taki stan w naszych sercach musi rozwinąć się w nas tęcza wiary i musi ona 

jasno w nas świecić. Kiedy na niebie pojawia się tęcza, niebo staje się piękne. Ta tęcza wiary z 

pewnością będzie nas wspierać w całym naszym życiu. Gdy ogarnie nas niepokój, wtedy 

duchowość i mądrość muszą przyjść nam z pomocą. Nasze myśli muszą być stanowcze, a 

nasza wiara niezłomna. Pozytywne nastawienie zmienia nasze otoczenie i prowadzi nas do 

przodu na ścieżce sukcesu. Stajemy się tym, o czym myślimy. Jedynie ludzkie istoty posiadają 

tę niezwykłą mentalną siłę. 

 
 

Taniec Kummi 
 

Po siedzeniu nadszedł czas na 

taniec! Taniec kummi jest 

tradycyjnym tańcem 

ludowym z południowych 

Indii i Sri Lanki i jednym z 

najbardziej starodawnych 

form tańca ludowego, która 

pojawiła się w 

społecznościach rolniczych. 

Tańczą go kobiety, które 

uważa się za strażniczki 

nasion w społeczeństwie. 

Kobiety tańczą w kole i 

klaszczą rytmicznie zarówno do ziemi jak i nieba. Są też śpiewy, ale nie ma akompaniamentu 

instrumentalnego. Taniec ten można uważać za duchowe ćwiczenie łączenia się z naturą 

dookoła. Przez powtarzanie tych 

samych gestów i ruchów wchodzi się w 

stan medytacji, koncentrując się na 

uczuciu jedności między ludźmi w kole, 

gdyż są oni wszyscy dziećmi Matki 

Ziemi. To uczucie jest wzmocnione 

przez świadomość dotykania stopami 

ziemi i bezkresu nieba powyżej. 

Improwizując, jedna kobieta odnosi się 
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do lokalnej opowieści, a inne jednogłośnie odpowiadają. Tańcząc razem w ten sposób tworzy 

się uczucie szczęścia i wspólnoty. Przed konferencją nagraliśmy piosenkę śpiewaną przez kilka 

kobiet z sąsiadujących wiosek. Po przekazaniu wielbicielom instrukcji dotyczących podstaw 

ruchów w tańcu, puściliśmy tę piosenkę i każdy, kto uczestniczył mógł doświadczyć tego 

tradycyjnego, bardzo starego, wiejskiego zwyczaju, który jest jak terapia relaksująca umysł i 

ciało. 

 
Służba Swamidżiego dla świata 

 

 “Pomaganie tym, którzy mają mniej szczęścia jest kolejnym sposobem ukojenia 
Matki Ziemi.” 

- Swamidżi 
 
Mieszkanka Aśramu wygłosiła przemowę, w której podzieliła się kilkoma doświadczeniami ze 

Swamidżim i mówiła o jego pracy dla innych. Poniżej znajduje się fragment jej przemowy... 
 
Dżej Prema Śanti! Swamidżi nigdy nie rozróżniał między swoim osobistym życiem, a służbą, jaką 

wykonywał dla innych. Zawsze szukał możliwości, żeby móc zrobić coś dla innych. On nawet nie 

czekał, aż ludzie przyjdą prosić go o pomoc, często chodził do nich i pytał się jak się miewają i czy 

potrzebują jakiejkolwiek pomocy; i wtedy robił to, co było konieczne.  

 

Czasami osoba przychodziła do niego prosić go o pomoc i rozmawiała z nim bardzo miło, ale 

później mówiła o nim złe rzeczy za jego plecami. Kiedy spytaliśmy się Swamidżiego czy na pewno 

powinien pomagać takim ludziom, on odpowiedział, „pomaganie innym jest moją cechą i nie chcę 

zmieniać tej cechy z powodu ich zachowania.” W ten sposób pomagał on wszystkim - nie ważne, z 

jakiego kraju pochodzili, jaką religię wyznawali, do jakiej kasty należeli i nie ważne czy byli dobrzy 

czy źli.  

 

Swamidżi również bardzo dbał o drzewa i rośliny. Często mawiał, że wszyscy powinni sadzić 

drzewa i dobrze o nie dbać. Znał on i pamiętał każdą roślinę w Aśramie i kiedy zobaczył, że 

brakuje jakiejś rośliny to złościł się na nas za to, że nie zadbaliśmy o nią właściwie. Kiedykolwiek 

natknął się na nowy rodzaj kwiatu lub innej rośliny, organizował przywiezienie tej rośliny do 

Aśramu. Raz powiedział nam, „nie wiem czy będę jeść owoce z tych drzew, które sadzimy, ale na 

pewno wiem, że kolejne pokolenie będzie mogło jeść te owoce i dlatego je sadzę.”  

 

Kiedykolwiek ktoś pytał się Swamidżiego czy czegoś chce, on zawsze wspominał o czymś dla 

dzieci z Aśramu lub o nowym rodzaju roślin dla Aśramu. Nigdy nie mówił o czymś dla siebie. 

Nawet, jeśli nie możemy być jak Swamidżi i robić wszystkiego dokładnie jak on, z pewnością 

powinniśmy starać się podążać za jego przykładem i pomagać innym, kiedy tylko jest to możliwe. 

Powinniśmy również sadzić wiele drzew, dbać o wszystkie rośliny i szanować Matkę Ziemię pod 

każdym względem. 

Dżej Prema Śanti! 
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Warsztaty dotyczące 

produkcji wibhuti - 

świętego proszku 

Warsztaty 
 

Po południu wielbiciele mieli możliwość wzięcia udziału w różnych warsztatach 

przedstawiających niektóre z codziennych zadań powiązanych z naturą, które mają miejsce w 

Aśramie. Odbyła się seria warsztatów o naturalnych, ziołowych preparatach produkowanych 

w Aśramie, jak również warsztaty odnośnie ogrodnictwa organicznego, a także gromadzenia i 

oczyszczania wody.  

 

Po szczegółowym poinformowaniu o wszystkich 

aspektach produktów naturalnych, kilkoro 

wolontariuszom na zmianę przydzielano kilka 

różnych grup wielbicieli, którym wygłaszano 

dziesięciominutowe bogate w informacje mowy 

i/lub przedstawiano jeden poszczególny produkt. 

Były to: produkcja wibhuti i sambrani, produkcja 

herbat ziołowych (tulasi, trawa cytrynowa, róża) i 

produktów z amli (sok, cukierki, dżem). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niektóre ze 

składników 

używanych 

podczas produkcji 

sambrani 
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Na warsztaty dotyczące zbierania i oczyszczania wody przygotowaliśmy jeden model ziemi z 

Aśramu z roślinnością i jeden bez roślinności, aby zademonstrować dramatyczną różnicę we 

wchłanianiu przez nie wody. Jasne było, że im więcej roślinności na ziemi, tym łatwiej woda 

deszczowa jest wchłaniana przez ziemię i może ją bardziej odżywić. Bez roślinności spieczona 

słońcem ziemia staje się nieprzepuszczalna i sprawia, że woda z niej spływa. Zostało również 

pokazane jak dobry wpływ ma dodawanie materii organicznej, takiej jak liście, na zachowanie 

wilgotności ziemi i roślin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, udzielono interesującego wyjaśnienia, jakiego mechanizmu Aśram używa do 

oczyszczania wody ze szkolnego szamba, ze zbiorników z szarą wodą z dharma sali i z 

internatu dziewczynek.  
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Na warsztatach na temat organicznego ogrodnictwa pokazaliśmy jak robi się kompost 

nazywany po angielsku „cow pat pit” lub CPP. CPP to specjalny biodynamiczny preparat i 

specjalny rodzaj kompostu. Zaledwie mała ilość CPP jest potrzebna, aby użyźnić duży obszar 

ziemi. Aby zrobić CPP bierzemy najpierw krowi nawóz i ugniatamy go razem z proszkiem ze 

skorupek jaj i pyłem kamiennym. Po 30 minutach mikstura jest pakowana do krowich rogów 

wraz z preparatem z niektórych roślin (krwawnik pospolity, rumianek, kora dębu 

himalajskiego, pokrzywa zwyczajna, mlecz i waleriana). Rogi te są następnie zakopywane pod 

ziemią na trzy do czterech miesięcy, aż zrobi się CPP. 

 

 

 

“Zniszczyliśmy naturę w bardzo dużym stopniu. Zniszczyliśmy naturę, aby uzyskać korzyści 

osobiste. Pomimo tego, że Matka Ziemia jest bardzo cierpliwą i tolerancyjną planetą, ona również 

ma swoje granice. Ostatnie tsunami jest tylko jedną z takich katastrof, poprzez które okazuje swoje 

niezadowolenie. Będzie ich jeszcze więcej. To, że się boisz nie zmieni tego. Co się zdarzy? Jeśli 

otworzysz śluzę, z pewnością popłynie woda, aż zatamowany wcześniej obszar napełni się wodą. 

Matka Ziemia jest teraz pełna gniewu. Zabiliście jej dzieci. Z powodu egoizmu człowieka, wiele 

gatunków roślin i zwierząt wyginęło. Zamiast się bać, spróbuj zawrócić z tej drogi. Napraw błędy, 

które popełniłeś. Zadośćuczyń za krzywdy, które wyrządziłeś. Oczyszczaj środowisko. Spraw, żeby 

Matka Ziemia poczuła się szczęśliwa. W ten sposób możesz złagodzić jej gniew. Pomaganie tym, 

którzy mają mniej szczęścia jest kolejnym sposobem ukojenia Matki Ziemi.” 
 

Swamidżi 
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Duchowość, ekologia i potrzeba stworzenia 
innego społeczeństwa 

- Referat Sithy i Ramy 
 

Dżej Prema Śanti! 
 

emat niniejszej konferencji, Bhumi Śakti czyli Świadomość Ziemi, jest niezwykle 

ważny z punktu widzenia przyszłego życia na naszej planecie. Od wielu lat naukowcy 

biją na alarm i obecnie większość z nich zgadza się, że klimat zmienia się w 

zastraszającym tempie oraz że te zmiany w dużej mierze spowodowane są 

działalnością człowieka. Fakt, iż tak wiele gatunków roślin i zwierząt wymiera, to również 

katastrofa. Tutaj, w aśramie, także można dostrzec te zmiany. Przykładowo, nie ma już takiej 

pory monsunowej jak dawniej, coraz bardziej brakuje wody, a niedawno, po raz pierwszy 

odkąd istnieje aśram, przeszedł tu cyklon, który spowodował ogromne szkody.  

 

Dawno temu Swamidżi 

ostrzegał nas i często 

powtarzał podczas 
satsangów, że ludzkość 

zmierza w złym kierunku. 

Oto cytat z jego satsangów: 

 

“Bóg powierzył królestwo roślin i 

zwierząt pod opiekę istot 

ludzkich, a one, z powodu 

egoizmu, postanowiły je 

zniszczyć. Człowiek już nie 

rozumie, jaka dieta jest dla 

niego dobra i dlatego niszczy 

swoje życie oraz Ziemię, 

niszcząc lasy i rośliny dla 

pieniędzy, albo hodując bydło na ubój. Nieustannie pokrywa boską ziemię betonem i zanieczyszcza ją 

chemikaliami. Na życie, ludzi, działania i sytuacje patrzy się tylko z myślą o tym, jak zarobić jeszcze 

więcej pieniędzy.” 

 

Swamidżi zawsze podkreślał, jak ważne jest środowisko naturalne i przyroda, zapoczątkował 

również wiele projektów, aby zrealizować swoją wizję opieki nad Matką Ziemią a 

jednocześnie poprawić fizyczne i duchowe zdrowie ludzi.  Przykładem jest projekt zasadzenia 

dwóch tysięcy drzew neem w okolicy Muruga Rock, które teraz wyrosły na piękny lasek; albo 

projekt stworzenia ogrodów o dużej bioróżnorodności, z kwiatami, owocami i warzywami, 

uprawianymi organicznie.   

 

To dla nas radość widzieć, że aśram podąża ścieżką wytyczoną przez Swamiego, kontynuując 

pracę na plantacjach, organizując system ponownego wykorzystywania szarej wody oraz 

utylizacji i recyclingu odpadów. Dziękujemy wszystkim osobom odpowiedzialnym za te 

projekty, za ich oddanie i wspaniałą sewę. Wszystkim nam wiadomo, że nie zawsze jest tu 

łatwo. 

T 
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Sam fakt zorganizowania tej konferencji dobitnie pokazuje, jak ważna dla aśramu jest 

przyszłość planety. 

 

Obecnie coraz więcej osób na świecie uświadamia sobie, że współczesny sposób życia to 

problem i że musimy go zmienić. Na przykład, w naszym kraju, w Belgii, od kilku miesięcy, w 

każdy wtorek tysiące uczniów zamiast iść na lekcje, protestuje na ulicach, domagając się, żeby 

rząd przestał tylko mówić o zmianach klimatycznych, a zaczął coś rzeczywiście robić.  

 

Naprawdę potrzebujemy zupełnie innego społeczeństwa – takiego, w którym przy każdej 

podejmowanej decyzji bierze się pod uwagę ochronę środowiska, takiego, w którym życie 

ludzkie, życie zwierząt i roślin jest jednakowo ważne, niezależnie od wartości ekonomicznej. 

Najwyższy czas przestać nieustannie dążyć do rozwoju ekonomicznego, czas porzucić 

działania niszczące naturę, czas powstrzymać niekontrolowany rozwój przemysłu.  

 

Zmniejszenie produkcji materialnej to absolutna konieczność, którą należy połączyć z 

drastyczną redukcją nierówności i lepszą redystrybucją bogactwa. Wszyscy musimy podjąć 

jakieś działania na poziomie osobistym, aby zmierzać ku realizacji tych celów. 

 

Wierzymy, że nadszedł również czas, aby znaleźć sposób na połączenie ekologii i duchowości i 

dziękujemy zarządowi aśramu za zorganizowanie tej konferencji. Mamy nadzieję, że pozwoli 

ona nam wszystkim zastanowić się głęboko nad tym tematem i zmotywuje nas do działania.  

 

Dżej Prema Śanti! 
 
 

Codzienny Abiszekam Bhuwaneśwari 
 

Swamidżi często mówił, że Bhuwaneśwari to aspekt Boskiej Matki, który troszczy się o Matkę 

Ziemię. Z tego powodu, mając nadzieję Ją zadowolić, poświęcamy wieczorny czas, aby 

dołączyć do codziennego Abiszekamu statuetki Bogini Bhuwaneśwari rezydującej w Pudża 

Holu, która została zmaterializowana przez Swamidżiego. 

 

Abiszekam pierwszego dnia był poprzedzony przemową na temat Bhuwaneśwari, daną przez 

jednego z wielbicieli Swamidżiego. “Bhuwaneśwari ma różne aspekty lub poziomy. Na starym 

nagraniu, w łamanym, lecz ujmującym angielskim, Swamidżi powiedział, że niektórzy myślą, że 

Muruga jest Bogiem, Kriszna jest Bogiem lub Jezus jest Bogiem. Następnie powiedział, że dla 

niego, jednak, ostateczną prawdą jest Bóg, jako pusta przestrzeń. W Hinduizmie, najwyższą 

formą Siwy jest Akasza, co w sanskrycie oznacza pustą przestrzeń, czystą świadomość. Myślę, 

że będzie to dla was objawienie, że Boska Matka Bhuwaneśwari to Bogini nieskończonej 

przestrzeni, w której rozwijają się wszystkie formy. Świat sam w sobie jest jej ciałem, a w tym 

samym czasie ona jest przestrzenią pomiędzy każdym atomem.” 

 

Następnie poświęciliśmy kilka minut na koncentrację na znaczeniu mantry Gajatri, którą 

recytujemy podczas abiszekamu:  
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Kierujemy nasze myśli ku Najwyższemu Stwórcy wszystkich planów świadomości 

(fizycznego, mentalnego i duchowego)). 

Medytujmy nad najdoskonalszym światłem, źródłem wszystkiego,  

Aby On nas oświecił. 

 

Om Bhur Bhuvah Swaha 

Tat-savitur Varenyaṃ 

Bhargo Devasya Dhīmahi 

Dhiyo Yonah Prachodayāth 
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Program kulturalny 
 

Później wieczorem każdy mógł usiąść i cieszyć się programem kulturalnym, połączeniem 

zarówno profesjonalnych występów jak i przedstawień przygotowanych przez wielbicieli i 

mieszkańców Aśramu. Każdy pracował bardzo pilnie, aby jak najlepiej przygotować swój 

występ a ten wieczór stanowił kulminację ich wysiłków. Celem każdego występu, w ten czy 

inny sposób, było przypomnienie nam o naszym esencjonalnym połączeniu i zależności od 

naszej Matki Ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Występ muzyczny 

Dhrupad Hindustani 

wykonany przez 

profesjonalistów 
 

Młodzież z Aśramu 

przygotowała pantomimę o 

służbie, jaką pełnią drzewa 

dla wszystkich żywych 

istot. 
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Taniec  Bharatanatjam 

wykonany przez ucznia 

Uniwersytetu Annamalai w 

Chidambaram. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Francuscy wielbiciele 

przygotowali przedstawienie na 

temat tego, jak Riszi Agastja i 

Pan Ganesia stworzyli świętą 

rzekę Indii Kauwery, 

przedstawiając istotną rolę i 

świętość wody.  
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Procesja powrotna do świątyni 

 
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, z oddaniem odnieśliśmy statuetkę Swamidżiego 

z powrotem do świątyni w cichej procesji, rozświetlając ciemność nocy płomieniami 108 

lampek oliwnych. Sugerowaliśmy, aby 

każdy po cichu myślał nad swoim 

życzeniem podczas marszu w procesji a 

następnie ofiarował to życzenie, razem z 

kwiatem, Swamidżiemu, kiedy już statuetka 

zostanie umieszczona w świątyni. Był to 

bardzo poruszający moment i każdy mógł 

odczuć przenikającą całą przestrzeń 

współczującą miłość Swamidżiego. 

Następnie wszyscy udali się na spoczynek, 

przepełnieni nowymi wrażeniami.  

 

 

Wcześnie następnego ranka zaskoczyło nas i niezmiernie uradowało odkrycie proszku 

sandałowego formującego się na statuetce Swamidżiego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszek z drzewa 

sandałowego 

materializuje się na 

statuetce 

Swamidżiego 




	May WEB front
	1905 PAV PL CONTENTS
	1905- PL -PAV
	May WEB back

