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 “Dawanie bez oczekiwania czegoś w zamian jest podobne 

do służby Boskiej Matki, która daje nam cudowne dary 

natury.” 
 

Swamidżi 
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 Satsang ze Swamidżim 
Śakti  

 
zym jest pierwotna siła, 

która motywuje 

wszechświat? Co istniało na 

samym początku? Boska wibracja, 

ogromna, nieopisana siła. W 

starożytnym języku sanskryckim była 

ona nazywana śakti. Później, ludzie 

nazwali tą siłę ‘Boską Matką’ i dali jej 

mnóstwo różnych nazw, ponieważ 

wszystko, co istnieje od niej się 

wywodzi. 

 

Wyjątkowe wibracje znajdują się w 

żywiołach, również hinduskie pisma 

odnoszą się do wody, jako ‘Ganga 

Dewi’, rzeki Ganges, jako Matki 

Wody, ziemi, jako ‘Bhumi Dewi’ 

Matki Ziemi i ognia, jako ‘Agni Dewi’, 

Matki Ogień. To, z czego wszystkie 

elementy życia emanują jest nazywane 

przez Hindusów Matką. Jako, że 

wcześni ludzie rozwinęli się, czcili oni 

ziemię, rzeki, morza i ogień i odnosili 

się do nich, jako Bogini Matki.  

 

Jeśli pójdziesz poza nazwę i 

zapomnisz o formie wtedy ta czysta siła to właśnie śakti.  

 

Teraz wyobraź sobie mnie, Swamidżiego. Zabierz moje imię i formę i pomyśl, że nie mam 

imienia i ciała, ale wciąż pozostaje świadomość, wyjątkowa żyjąca wibracja. Musisz się ćwiczyć, 

aby zrozumieć i zauważyć śakti, boską siłę. Większość ludzi spostrzeże zero, nic, ponieważ nie 

potrafią oni myśleć poza imieniem i formą.  

 

Hindusi czczą ogień przez jagam, ogniowe ceremonie. Rozumiemy oczyszczającą moc wody 

poprzez abiszekam, ceremonię rytualnej kąpieli formy Boga. 

  C 
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Czcimy Matkę Ziemię poprzez medytację. Różne 

rodzaje elektryczności, boskie prądy i wibracje 

przebiegają przez ziemię. Podobnie, te same siły 

przebiegają przez nasze ciała podczas medytacji.  

 

Podczas medytacji starożytni ludzie powtarzali OM, 

świętą sylabę reprezentującą pierwotny dźwięk 

stworzenia. Właśnie ta siła nazywana jest Adi Para Śakti 

(pierwotna nadrzędna energia), jest również nazywana Om Śakti. Kiedy powtarza się OM 

wewnętrznie lub zewnętrznie to podnosi to śakti znaną, jako kundalini w naszych ciałach. Ta 

energia spoczywa w podstawie kręgosłupa. Poprzez powtarzanie OM z prawdziwym uczuciem 

i koncentracją możemy podnieść boskie siły w naszych ciałach i przenieść je w kierunku 

korony głowy. Ten proces powinien być wykonywany ostrożnie i tylko pod przewodnictwem 

wielkiego mistrza. Poprzez kontynuowanie szczerej duchowej praktyki w ten sposób, dźwięk i 

wyjątkowa wibracja OM wymiesza się z krwią w naszym ciele. Poprzez powolny oddech, 

konieczny do robienia Omkar ( powtarzania OM), boskość krąży z krwią w całym ciele. 

Dochodzi do serca i sprawia, że bije ono z boską wibracją. OM powinno w tobie krążyć. 

Dlatego nie powinieneś się spieszyć, kiedy powtarzasz OM. Głęboki i długi oddech pomiędzy 

wypowiadaniem OM jest rzeczywiście najważniejszą rzeczą.  

 

Pamiętaj, że każda istniejąca myśl jest zawarta w pierwotnej sile śakti. Ona jest wszystkim i 

może wszystko dla ciebie zrobić. Nie musisz się niczego bać czy o nic się martwić, jeśli czcisz 

energię Matki. Matka zawsze robi Jej matczyną pracę, nawet bardziej niż ludzka matka.  

 

Czcij cały świat, jako Matkę poprzez służenie Jej i Jej wszystkim, kochanym dzieciom. 

 

 

 

 

 

 

 

“Poprzez powtarzanie OM z 

prawdziwym uczuciem i 

koncentracją możemy podnieść 

boskie siły w naszych ciałach i 

przenieść je w kierunku korony 

głowy.” 
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BHUMI ŚAKTI 

Międzynarodowa Konferencja 
Premanandy 2019 

 
Najważniejsze wydarzenia drugiego dnia – Dnia Rozkwitu 

 

Cichy spacer i medytacja w naturze 

 

 

 

 

 

W celu prawdziwego poczucia szacunku do Matki Ziemi powinniśmy najpierw poznać ją 

poprzez nasze własne doświadczenie. Ten program został zaprojektowany, abyśmy nauczyli 

się jak możemy ulepszyć nasze połączenie z światem natury. Cisza ma moc by odsłonić rzeczy, 

których nigdy wcześniej nie widzieliśmy i nie czuliśmy, zarówno wokół nas jak i w naszym 

wnętrzu. Ten spacer w ciszy i medytacja odnosiły się do obu tych aspektów a wielu 
uczestników później przyznało, że rzeczywiście doświadczyli czegoś specjalnego. 
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Klucz jest wewnątrz Ciebie 
- Przemówienie mieszkańca Aśramu 

 
Namaskaram wszystkim… a to znaczy. „Czczę wyższą Jaźń wewnątrz każdego z was.”  

 

To jest konferencja na temat Matki Ziemi a to znaczy, że również o nas. Jeśli moglibyśmy po 

prostu zrozumieć siebie lepiej, bylibyśmy bardziej połączeni z tą planetą Ziemią i ze wszystkimi 

naturalnymi królestwami żyjącymi na niej.  

 

Ludzie dali naszej planecie imiona takie jak Ziemia, Gaia, Gea, Demeter, Cibels, Panchamama, 

Terra, Bhumi Dewi, wymieniając tylko kilka. Te imiona – które od początku czasu różne 

cywilizacje nadawały tej planecie – pokazują, że rozpoznawali ją, jako matkę boginię, inteligentny 
organizm dający, odżywiający, płodny i współczujący, inteligentny organizm połączony również z 

innymi planetami i gwiazdami.  

 

Źródło, z którego wszyscy się wywodzimy dało nam piękną planetę byśmy mogli 

eksperymentować z życiem, byśmy mogli doświadczać życia na różne sposoby, rozwijać i rosnąć 

w wiedzę. Ani ta planeta ani nasze ciała nie należą do nas, ale to jest coś, o czym z czasem 

zapomnieliśmy.  

 

Nadszedł czas, w którym musimy przypomnieć sobie, co kiedyś zapomnieliśmy. Kiedyś, gdy 

Swamidżi wyglądał na smutnego i przygnębionego powiedział: „Wszyscy wszystko zapomnieliście, 

ja nigdy niczego nie zapominałem, Ja zawsze pamiętam wszystko.” Istnieją różne poziomy, na 

których możemy rozumieć te słowa, każdy z nas zgodnie ze swoim własnym stanem umysłu. To 

była istotna informacja, która potrzebowała czasu, aby zostać zrozumianą… wynikiem był 

powrót do Źródła.  

 

A jak możemy przypomnieć sobie, jak powrócić do Źródła? Poprzez połączenie się z naszą 

wyższą Jaźnią, która wie wszystko, która nigdy niczego nie zapomina, ponieważ jest połączona ze 

Źródłem. Tylko poprzez wejście głęboko do wewnątrz możemy połączyć się z naszą wyższą 

Jaźnią i podnieść zasłonę naszej ignorancji. Swamidżi często powtarzał: „Klucz jest wewnątrz 

ciebie”. Ten klucz wewnątrz nas otwiera drzwi do wymiaru, gdzie możemy znaleźć wieczne 

szczęście i prawdziwą mądrość. 

 

Swamidżi powiedział nam, że podczas swoich pierwszych medytacji schodził głęboko do 

wewnątrz ciała. Nie odchodził nigdzie daleko, tylko do wewnątrz. Podczas jednej takiej medytacji 

starał się zrozumieć swoje wewnętrzne organy i układ krążenia, jak krew krąży w jego ciele. 

Patrzył dopóty, dopóki nie mógł wyraźnie zobaczyć wszystkich części swojego ciała swoim 

wewnętrznym okiem. Innym razem powiedział, że jeśli mentalnie wejdzie do wnętrza swojego 

ciała, może je uleczyć. Później, nauczyłam się tego poprzez wizualizowanie swoich organów 

wewnętrznych i miłowanie ich, mamy moc, aby uzdrowić się z każdego rodzaju choroby.  

 
Czy ktoś widział film „Jedz. Módl się. Kochaj.”? Jest o kobiecie, gra ją Julia Roberts, szukającej 

głębszego, bardziej duchowego aspektu życia. Na pewnym etapie spotyka starego mędrca, który 

daje jej radę by „tylko uśmiechała się do swojej wątroby”. Zastanawiam się… jak wiele osób wie 

dokładnie, gdzie leży ich trzustka, Albo ich wątroba? Jak wiele osób mówi: „cześć” do swoich 

stóp, żołądka lub grasicy? Jeśli chcemy połączyć się z tą planetą, z tym wszechświatem, najpierw 
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musimy poznać i zrozumieć nasze wewnętrzne organy poprzez kochanie ich. Jeśli nasze organy 

są w doskonałym stanie i czują się kochane znaczy to, że my również jesteśmy gotowi na więcej.  

 

Myślę o słowach Swamidżiego i staram się lepiej zrozumieć to przesłanie. Zacząłem znajdywać 

praktyczne metody, aby ułatwić sobie połączenie z moimi organami i odzyskać zdrowie. Tylko 

poprzez praktykę możemy zyskać doświadczenie i znaleźć klucz, który otwiera drzwi 

prowadzące później na most łączący nas z resztą tego wielkiego wszechświata świadomości, 

świadomości, w której wszyscy jesteśmy jednością. Każdy z każdym, wraz z tą niesamowitą 

planetą, ze wszystkimi gatunkami zwierząt i roślin i materią, która żyje na niej i w niej.  

 

Kończąc, chciałbym podzielić się doświadczeniem, które może rzucić trochę światła na to, co 

naprawdę chciałbym wam wszystkim przekazać.  

 

To był wieczór. Siedziałem na progu budynku, który dziś jest domkiem Swamidżiego, twarzą do 

ogrodu – wtedy był to jeszcze budynek biura Aśramu. Czekałem na ludzi, którzy właśnie mieli 

wrócić z widzenia u Swamidżiego w Cudallore. Jak zwykle, byliśmy pewni jakiś nowych wieści od 

Swamidżiego. A ja, miałem transcendentalne pytanie w umyśle - „Jak mógłbym zobaczyć ten 

wszechświat innymi oczyma?” Jedna z osób, która przyjechała z Cudallore przyniosła trochę 

wibhuti od Swamidżiego, aby podzielić się ze wszystkimi. Nie ruszając się z miejsca, na którym 

siedziałem, wziąłem wibhuti i położyłem sobie szczyptę na języku. Ta maleńka ilość wibhuti była 

wystarczająca by przetransportować mnie do innego sposoby patrzenia i czucia. Zauważyłem 

złotego żuka przechodzącego obok mojej stopy. Pomimo, iż był mały, moje oczy widziały tego 

małego insekta powiększonego i nie było to moje wyobrażenie. Miłość, którą zacząłem czuć do 

tego maleńkiego zwierzęcia była daleko poza moim zrozumieniem, zdecydowanie nie wywodziła 

się ze mnie. Łzy zaczęły płynąć z moich oczu i wówczas usłyszałem głos Swamidżiego:, „Jeśli masz 

tak wiele miłości do tego maleńkiego insekta, to wyobraź sobie ile ja czuje miłości do was 

wszystkich.” 

 

Jeśli moglibyśmy kochać te planetę z zaledwie częścią tej miłości, jaką Swamidżi miał do tego 

żuka, nigdy nie skrzywdzilibyśmy ani tej planety, ani jakiejkolwiek istoty, która na niej żyje. 

 

Dżej Prema Śanti 
 

 

Gra poświęcona Matce Ziemi 
Do tej gry uczestnicy zostali podzieleni na siedem drużyn a inni zostali wybrani, aby stworzyć 

jury. Poza wiedzą ogólną, ta gra wymagała trochę artystycznych i pisarskich zdolności.  

 

Każda grupa dostała kopertę ze specyficznym zadaniem – takim jak przygotowanie piosenki i 

tańca o Matce Ziemi, przyniesienie liścia z rośliny lub drzewa posiadającego właściwości 

energetyczne poszczególnych planet, dowiedzenie się, z jakimi emocjami, kolorami, planetami i 

elementami związane są wszystkie organy w ciele, narysowanie portretu matki natury – a 

zwycięska drużyna miała zostać wyłoniona na podstawie poprawności ich odpowiedzi i 

oryginalności wykonanego przedstawienia i tego, jak wiele czasu im to zajęło. 
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To było niesamowite, móc zobaczyć, jak wiele kreatywności każda grupa wkładała do swojego 

zadania w tak krótkim czasie. Była to przynosząca lekkość ducha zabawa, a na końcu ogłoszeni 

zostali zwycięzcy a wszyscy uczestnicy otrzymali małe upominki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie logo i wymyślanie nazwy dla grupy 

Artystyczne portrety Matki Natury 

Każda drużyna otrzymała inne zadanie 
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W jaki sposób Centra i Grupy Śri Premanandy 

mogą pozytywnie oddziaływać na Matkę 

Ziemię i wszystkie istoty 
(Wykład wygłoszony przez  Dhanalakshmi i Kasturirangana, Międzynarodowych 

Koordynatorów Centrów) 

 

 

Gurur Brahmaa Gurur Vishnu Gururdevor Maheshwaraha 

Gurur Saakshaat Parabrahmaa Tasmai Sri Gurave Namaha. 
 
Drodzy Duchowi Bracia i Siostry! 

 
Z wielką radością jesteśmy tu dziś z wami wszystkimi, na tej konferencji. Jest ona dla nas okazją, 

żeby pogłębić świadomość, jak ważna jest Matka Ziemia, okazją, żeby uczcić Matkę Ziemię i 

wyrażać naszą wdzięczność wobec niej – tej, która nas w pełni wspiera i utrzymuje przy życiu. 

Zadaliśmy sobie pytanie, jaki pozytywny wpływ, – jako koordynatorzy i uczniowie Swamiego 

Premanandy – wywieramy i moglibyśmy wywierać na Matkę Ziemię i wszystkie istoty. Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, możemy zacząć od zadania sobie innego pytania: Dlaczego Swamidżi 

stworzył centra i grupy na całym świecie?  

 

To powinno skłonić nas wszystkich do zastanowienia się… 

 

Możemy rozważyć to pytanie, wspominając Swamiego, jego życie, to, co robił i sposób, w jaki 

działał. Swamidżi chciał nas uszczęśliwić i to mu się udało – wciąż mu się to udaje. Zawsze nam 

powtarzał, że świat nie da nam prawdziwego szczęścia i że tylko duchowość może nam przynieść 

prawdziwą, nieprzemijającą radość.  

 

Bardzo często przypominał nam, że Bóg jest tu, w naszym sercu, ale zapomnieliśmy o tym, bo 

jesteśmy zagubieni, pochłonięci ziemskim życiem.   

Przygotowywanie piosenki i tańca dla Matki 

Ziemi Earth 
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Co Swami Premananda robił za życia? My wiemy, że wykonywał pudże i abiszekamy, opiekował się 

wieloma biednymi dziećmi i sierotami, dbał o drzewa i krzewy. Rodził lingamy, które dawał 

uczniom na całym świecie. A poza tym, oczywiście, stworzył na jałowej ziemi ten piękny aśram dla 

dobra wszystkich. Jego ciało fizyczne wiele lat spędziło w więzieniu, gdzie także zawsze był 

uśmiechnięty, z radością nauczał, z radością pomagał więźniom oraz innym ludziom z całego 

świata. Poza tym wygłaszał dla nas piękne satsangi – takie, które nie zawsze podobały się naszym 

umysłom, lecz były to proste a mimo to głębokie satsangi, które poruszały nasze serca i były 

pożywieniem naszych dusz.  

 

Nauczył nas bardzo wielu rzeczy. Jak nas uczył? Swoim przykładem. Uczył nas, dając nam zadania. 

Uczył nas poprzez niezwykłe dramaty. Uczył nas przez miłość i troskę.  

 

Swamidżi robił to wszystko i bez wątpienia wciąż to nadal robi i będzie robił. Na pewno każdy 

tutaj zgodzi się, że Swamidżi nas uszczęśliwia, że robi to, promieniejąc boską miłością i błogością – 

prema i ananada.  

 

To dla nas wszystkich wielkie szczęście i błogosławieństwo, że spotkaliśmy Swamiego 

Premanandę. Niektórzy z nas poznali Go, kiedy był w ciele fizycznym, a inni już po tym, jak je 

opuścił, ale nie ma znaczenia, kiedy dokładnie Go spotkaliśmy. Ważne jest to, że spotkaliśmy. A 

Swamiego Premanandy nie spotyka się ot tak przypadkiem!  

 

Swami Premananda stworzył ten piękny aśram dla dobra wszystkich, i tak samo stworzył centra i 

grupy Sri Premanandy dla dobra wszystkich. W liście do centrów Swami kiedyś napisał, że 

powinny być one jak aśram, a koordynatorzy - jak Swami Premananda. Co to oznacza? Między 

innymi oznacza to, że centra i grupy promienieją tą boską energią.  Swamidżi prosił nas, żeby 

ustawić krzesło dla Niego i zapewnił nas, że zawsze będzie obecny podczas spotkań. Dał centrom i 

grupom lingamy Mahaśiwaratri, będące czystą boską energią. Dał również centrom bardzo 

potężnie działające figurki, a jednym z naszych obowiązków jest troska o te cenne dary. 

Dodatkowo siły duchowe przepełniają również okolice i kraj naszego zamieszkania dobrymi 

wibracjami, energią duchową… nie ma znaczenia, ile osób faktycznie przychodzi do centrum. 

Nawet, jeśli koordynator wykonuje abiszekam sam, bez obecności innych, z pewnością wywiera to 

korzystne działanie.   

 

Zawsze powinniśmy pamiętać, że centra i grupy to punkciki światła na świecie. Organizując 

spotkania tak, jak nas uczył Swamidżi – na przykład wykonując abiszekamy – przyczyniamy się do 

oczyszczenia otaczającego nas środowiska. Wykonanie abiszekamu pomaga usunąć 

zanieczyszczenia i zastępuje je dobrymi, wyższymi wibracjami. To bardzo ważne. To proces 

oczyszczania. A czego potrzebuje Ziemia w obecnej erze Kali Jugi? Ziemia potrzebuje tego 

oczyszczenia. Przez bardzo wiele lat my, ludzie, nie szanowaliśmy Matki Ziemi, a teraz ona jest 

rozgniewana. Może się zdarzyć, że nieźle potrząśnie swoimi mieszkańcami. Jest jednak pełna 

miłości i wspaniałomyślna. Jeśli zmienimy swoje postępowanie, obdarzymy ją szacunkiem i troską, 

będzie o tym wiedzieć. Zawsze nam pomoże i będzie nas wspierać. Musimy być bardzo stanowczy 

i pewni, że dzięki swoim drobnym działaniom i praktykom czynimy dobro dla Ziemi i wszystkich 

istot. Zatem bądźmy konsekwentni i ugruntowani i promieniejmy wszyscy boskim światłem.  

 

Centra i grupy Śri Premanandy są jak duchowa sieć światła otaczająca cały świata. Nie 

zapominajmy o tym. 

 

Niektórzy z nas otrzymali także osobiste lingamy. Wielu spośród nas wykonuje praktyki duchowe, 

na przykład śpiewa bhadżany lub medytuje. Niezależnie od tego, jaki rodzaj praktyki wybierzemy, 

możemy ją również wykonywać, jako sewę dla innych. Możemy wykonywać praktyki w intencji 
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wyższego dobra, dla dobra wszystkich istot – ze świata minerałów, roślin, zwierząt lub ludzi - nie 

ma znaczenia, jakich istot.  Możemy modlić się, wykonywać praktyki w każdej wybranej przez 

siebie intencji. W pewnym sensie to pozwala również przekształcić nasze wady w zalety. Każdy z 

nas może coś zrobić, zależnie od naszych osobistych preferencji, ale jako uczniowie Swamidżiego, 

wszyscy z pewnością powinniśmy postarać się coś robić. Pamiętajmy, jak wiele razy nam 

powtarzał: „Nie marnuj ani jednej minuty, życie ludzkie jest bardzo cenne i rzadkie.”  

 

Swamidżi zawsze podkreślał jak ważne jest, zwłaszcza dla młodych ludzi, utrzymywanie kontaktów 

z osobami duchowymi, lub interesującymi się duchowością. To właśnie także jest ważna funkcja 

centrów, grup i grup młodzieżowych Śri Premanandy.  

 

Misja Premanandy jest jak jedna wielka rodzina. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi i wszyscy posiadamy 

jakieś szczególne umiejętności. Być może niekiedy dochodzi do drobnych sporów i 

nieporozumień, ale ostatecznie zawsze przypominamy sobie, że jesteśmy częścią rodziny 

Premanandy. Wszyscy jesteśmy dziećmi Swamidżiego, wszyscy jesteśmy w Jego sercu. Wszystkich 

nas kocha. To dla Niego łatwe, bo zawsze widzi Boga w każdym z nas i we wszystkim. Czujemy, 

ze zawsze powinniśmy starać się postępować tak, jak On – dostrzegać Boga w każdej istocie, 

kochać wszystkie istoty, wzajemnie się wspierać, mieć wzajemnie dla siebie zrozumienie oraz 

sprawić, by na cały świat promieniowała od nas prema i ananda. To z pewnością sprawi, że Matka 

Ziemia będzie szczęśliwa!   

 

Swamidżi jest tu z nami, zawsze. Jesteśmy w jego sercu i my też zawsze powinniśmy pamiętać, 

żeby zrobić dla Niego miejsce w naszym sercu. Nadal ma nam wiele do ofiarowania! 

 

Dżej Prema Śanti 

 

 
 
 

Opiekując się królestwem zwierząt 
- Mowa wygłoszona przez mieszkańca Aśramu  

 

Na początku chciałbym opowiedzieć krótką historię... 
 
Kilka miesięcy temu, tuż po wyjściu z dharmasali zakładałem sandały, kiedy na chwilę 

przytrzymałem jedną stopę nad ziemią, a mała jaszczurka wyskoczyła nagle spod mojego sandała, 

zawisnęła na jego boku i spojrzała na mnie. To małe zwierzątko zupełnie się poddało wobec tego, 

co miałem następnie zrobić, jakikolwiek kolejny ruch mógł ją zmiażdżyć lub spowodować, co 

najmniej jakiegoś rodzaju uraz. Dlaczego to zwierzę się tak zachowało, jakie znaczenie się za tym 

kryło? Według mnie było to idealne odzwierciedlenie naszych relacji, jako ludzi wobec królestwa 

zwierząt. 

  
Moim zdaniem, zwierzęta w jasny sposób dają nam znać, że stajemy przed wyborem: możemy 

wybrać drogę, która jest szkodliwa dla nich i dla nas, albo możemy zmienić nasze wybory i przyjąć 

pozytywne podejście. Zwierzęta poddają się nam i akceptują nasze przywództwo. Zwierzęta nie 

żywią urazy wobec nas, a zamiast tego mają one pozytywne podejście i są gotowe, aby 

zaangażować się w głęboką relację.  

 

Większość ludzi dzisiaj nie jest świadomych wpływu naszego podejścia i działań na królestwo 

zwierząt. Czy my w ogóle zauważamy nasze siostry i naszych braci? Czy my ich naprawdę 
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widzimy? Czy naprawdę widzimy ich takich, jacy są? Czy mamy pojęcie, co oni robią? Czy mamy 

pojęcie, jaką oni pełnią rolę na Ziemi? Czy my właściwie zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy 

zwierzętom w niewoli - naszym zwierzętom domowym, zwierzętom hodowanym na mięso i tym, 

na których przeprowadza się testy?  

 

Zwierzęta na wolności są narażone na różnorodne efekty zanieczyszczenia żywiołów, utratę 

siedliska i masowe zabijanie. Są one na naszej łasce i jeśli nadal będziemy robić to, co robimy, 

będzie to dla nich katastrofą. Nasze egoistyczne zaślepienie doprowadziło nas do miejsca, w 

którym jesteśmy i natychmiast powinniśmy zmienić nasze podejście, jeśli mamy ocalić to, co 

jeszcze można ocalić. 

 

Jakie są nauki Swamidżiego odnośnie królestwa zwierząt? 
 
Mówiąc o kwestiach środowiskowych Swami 

zaznaczał, że "błędna polityka ludzi, zwłaszcza 

jeśli chodzi o zanieczyszczenie i degradację 

ekosystemu, nie tylko ma  zły wpływ na 

ludzkość, ale również na zwierzęta i rośliny 

na tej planecie", pomimo tego, że nie są one 

w ogóle za to odpowiedzialne. Swami 

powiedział, że "istoty ludzkie muszą 

zrozumieć, że nadszedł czas na podjęcie 

działań i dojście do porozumienia, aby ocalić 

świat i umożliwić lepszy porządek świata.”  

 
Mówiąc o poglądach, jakie mamy na temat 

zwierząt, powiedział, że "w dzisiejszym 

świecie ludzie uważają, że życie wszystkich 

innych istot jest gorsze od ich własnego". A 

jednak "każde życie jest takie samo i jest 

stworzone przez Boga. Prawdziwym 

właścicielem każdego życia jest Bóg. Więc 

obowiązkiem istoty ludzkiej jest pozwolenie 

wszystkim zwierzętom żyć na wolności i 

niezakłócanie ich naturalnego sposobu życia.” 

 

Jasno wyraził się na temat wegetarianizmu. 

Nauczał nas własnym przykładem i zapewniał nam naukę poprzez doświadczenia. "Dlatego też 

polecam i podkreślam dietę wegetariańską, która sprawia, że atma staje się czysta i pomaga łatwo 

otrzymać łaskę Boga. Wszystkie istoty powinny być jednakowo szanowane.”  

 
Mówił on również o naszym połączeniu z Matką Ziemią: "Pomimo tego, że Matka Ziemia jest 

bardzo cierpliwą i tolerancyjną planetą, ona również ma swoje granice. Matka Ziemia jest teraz 

pełna gniewu. Zniszczyliście jej dzieci. Wiele z nich wyginęło z powodu egoizmu człowieka". 

Powiedział on również, że katastrofy naturalne są połączone z naszym zachowaniem. Służba dla 

braci i sióstr, jak również naprawienie szkód w środowisku zapobiega i ogranicza katastrofy 

naturalne. 

 

To jest, krótko mówiąc, Dharma, obowiązek ludzkości. 
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Przykład Swamidżiego i praktyka w Aśramie 
 
Tak jak to robił Swamidżi, namawiał on również nas, żebyśmy ograniczyli nasze pragnienia, aby 

skoncentrować się na Boskości i pomocy potrzebującym.  

 

Swamidżi zbudował swój Aśram na wiejskim obszarze i jego życzeniem było, żeby Aśram był 

bogaty w wiele różnorodnych gatunków drzew, roślin i kwiatów. Swami powiedział, żeby 

produkować kompost i używać go, jako pożywienie dla ziemi i roślin. Chciał, abyśmy hodowali 

zioła i wytwarzali w pełni naturalne produkty. 

 

Swamidżi był oczywiście wegetarianinem i nie pozwalał na jedzenie mięsa, ryb i jajek na terenie 

Aśramu. 

Rozmawiał on ze światem naturalnym i zapraszał wszystkie rodzaje ptaków do przybycia do 

Aśramu, co też się stało.  

 

Zwierzęta 
 
Przez lata Aśram rozwinął bogatą bioróżnorodność, gdzie cele i struktury człowieka współistnieją 

z rozwojem naturalnym. Bogactwo gatunków zwierząt zależy od różnorodności i ilości gatunków 

roślin, rozkładu i struktury roślinności lub, innymi słowy, krajobrazu geograficznego i 

biologicznego. To tworzy naturalne środowisko zwierząt, więc najpierw powinniśmy krótko 

powiedzieć coś o tym. 

 

Wiele uprawianych drzew, krzewów i kwiatów zostało zasadzonych razem z gatunkami, które już 

od dawna istniały w Tamil Nadu i które rozsiały się naturalnie. Podejście Swamidżiego i również 

Aśramu było takie, aby iść w kierunku organicznym - jeśli nie biodynamicznym - było to 

spowodowane głównie przez zmiany klimatyczne i rosnące zaniepokojenie ubywaniem wody. W 

związku z tym ludzie stali się coraz bardziej świadomi faktu, że ziemia to żyjący organizm i 

konieczna jest dla zdrowej roślinności.  

 

Potrzebujemy mikroorganizmów, aby stworzyć pożywienie dla roślinności i będziemy mogli 

wspomóc ich wzrost przez karmienie tych mikroorganizmów, zacienianie, podlewanie, utrzymanie 

ziemi pokrytej roślinnością i przez jak najgrubsze ściółkowanie, zamiast palenia i orania. Zwierzęta 

dużo pomagają w tworzeniu odpowiedniego środowiska dla mikroorganizmów (np. mrówki, 

termity, stonogi, krocionogi, robaki, gryzonie… te są najlepiej znane, ale jest wiele innych, równie 

ważnych). Wiele zwierząt używa gleby przez część swojego życia i żywią się takimi stworzeniami- 

ropuchy, jaszczurki i ptaki.    

 

W Aśramie dużą wagę przykuwamy do kompostowania i ściółkowania jak również do zwiększania 

świadomości naszej zależności od mikroorganizmów i zwierząt, które pomagają stworzyć dobrą 

ziemię i pomagają roślinom rosnąć. Zwierzęta nie są użyteczne ani nieużyteczne, szkodliwe lub 

nieszkodliwe … lub tym podobne: one wszystkie pracują, każde używając swoich umiejętności, tak 

jak musimy robić to my.  

 

Kiedy przechadzamy się wzdłuż dróg w Aśramie zauważymy również wiele innych zwierząt… one 

wszystkie mają swój wkład, mają swój własny tryb życia, swoje własne potrzeby. Niektórzy ludzie 

pytają ,,W jaki sposób muchy lub komary są pożyteczne?” Głównie pytają się o to odnośnie 

zwierząt, które uważa się za utrapienie lub, które są w pewien sposób przeszkodą. Równie dobrze 

one mogłyby odpowiedzieć pytaniem: „W jaki sposób wy jesteście użyteczni?” Moglibyśmy 

również zwrócić uwagę na fakt, że jesteśmy głównym utrapieniem i przeszkodą dla ich życia!  
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Tylko przez zwracanie uwagi na zwierzęta wokół nas będziemy w stanie więcej się o nich nauczyć, 

a pod wieloma względami będziemy mogli nauczyć się więcej o nas samych. Jeśli mamy taką chęć 

to tutaj w Aśramie możemy spędzić czas ciesząc się i doceniając tutejszą bioróżnorodność.  

 

Na przykład: jak do tej pory rozpoznaliśmy ponad sześćdziesiąt różnych gatunków ptaków w 

Aśramie. Od samego początku czuliśmy, że Swamidżi, w niezwykły sposób, nam pomaga. 

Ktokolwiek chce może doświadczyć tego samego, a każde doświadczenie, jakim będziecie się 

chcieli podzielić będzie mile widziane. 

 

Myślę, że musimy wyjaśnić podejście, jakie mamy wobec świata naturalnego. Jedynie jasne 

wskazówki i przykłady naszych codziennych interakcji stworzą ogólnie poprawne relacje ze 

światem naturalnym, a ze światem zwierzęcym w szczególności. Swami dał nam świetną 

możliwość w tym, że możemy opierać się na duchowych źródłach zarówno ze wschodu jak i z 

zachodu.  

 

Podsumowując, chciałbym ponownie podkreślić, że nie naszą rolą jest decydować, co jest 

potrzebne naturze, Ziemi i naturalnej równowadze, ponieważ wie to tylko Bóg. Dlatego też, 

dobre rozwiązanie wszystkich tych poważnych problemów, którym stawiamy teraz czoła, 

przychodzi tylko poprzez zestrojenie się z Boskim Planem; planem, który zawiera w sobie 

wszystko, nawet nasze obecne ograniczenia; planem, który uwzględnia drogę rozwoju dla każdego 

i wszystkich na świecie. Natura, Matka Ziemia są zestrojone z Boskim Planem.  

 

W Aśramie Swamidżi powiedział nam, że może komunikować się ze światem naturalnym, nawet z 

pojedynczymi drzewami, ale większość ludzi nie jest w stanie tego zrozumieć. Czuję, że ten rodzaj 

komunikacji nie jest tylko cudowny lub niesamowity, ale jest on również spełnieniem naszej 

nadziei i przeznaczenia na Ziemi, aby stworzyć prawdziwie przyjacielskie relacje ze wszystkimi 

zwierzętami, które są naszymi braćmi i siostrami na Ziemi.  

 

Podczas konferencji poświęconej Matce Ziemi:  

Rozważmy obecność zwierząt na Ziemi, ich rolę, ich znaczenie.  

Spójrzmy na nasz obowiązek, jako istot ludzkich wobec zajmowania się zwierzętami, 
sprawdźmy, co możemy zrobić i podejmijmy odpowiednie działania.  

Zacznijmy doświadczać cudu towarzystwa i współpracy ze zwierzętami w naszym codziennym 

życiu. 

Niektóre z tablic przedstawiające bogactwo gatunków zwierząt w Aśramie z wystawy Bhumi Śakti 
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Bhadżany i Błogosławieństwa Lingamem 
Zebraliśmy się razem w świątyni, aby doświadczać 

radości i szczęścia wynikającego ze śpiewania 

bhadżanów. W trakcie śpiewu udzielane było 

również błogosławieństwo pierwszym Lingamem, 

który pojawił się podczas zeszłorocznego 

Mahaśiwaratri. Śpiewanie bhadżanów z oddaniem 

jest jak wokalna medytacja. Pomaga nam zapomnieć 

o sobie i o wiele łatwiej połączyć się z życiem, które 

nas otacza, a także z Boskością. W trakcie śpiewania 

wysyłamy pokój światu, więc jest to również 

duchowa służba dla naszej Matki Ziemi.  

 

Wieczorny program kulturalny 
Wieczorem drugiego dnia kulturalne programy definitywnie były wypełnione  radością i  podobnie 

jak pierwszego wieczoru, wszystkie, w taki czy inny sposób, skupione były  na naszym związku z 

Matką Ziemią. 

Bębniarze Swaran z Auroville grający na zachodnioafrykańskich bębnach 

Po lewej: Villupattu (starożytna muzykalna forma opowiadania historii) w wykonaniu aśramowych 

dzieci. Opowiadały nam o tym jak Swamidżi przemienił suchy pustynny obszar w bujny, zielony 

ogród. 

Po prawej: śpiewana po francusku przez najmłodsze dzieci mieszkające w Aśramie pieśń o 

oceanie. 
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Muzyczne występy wielbicieli 

 

 

 

Karagam (taniec ludowy) w wykonaniu 

dzieci z Aśramu 

Sztuka wielbicieli z Belgii o Bhimie i 

Hanumanie 

Publiczność zachwycona wieczornym programem 
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Zdjęcia pochodzą z krótkiego wideo - stworzonego przez Młodzieżową Grupę w Aśramie 

Premanandy - ukazującego negatywne skutki braku szacunku dla Matki Ziemi wraz z 

propozycjami, co możemy zrobić, aby zapobiegać zanieczyszczeniu: 

(https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g) 

 

 

 

Duchowa Ekologia: Ziemia, Dusza i Społeczeństwo 
Swami Premananda, Inicjator na obecne czasy 

- Asutosh, Koordynator Centrum w Dordogne 
 

 
 

Poprzez życie zgodnie z Sanatana Dharmą, pierwszym Prawem, które jest w swej naturze 

uniwersalne, ponadczasowe i niezmienne, Swamidżi ucieleśniał wyłanianie się Duchowej 

Ekologii. 

 

Swamidżi również - tak jak znany ekologiczny aktywista Satish Kumar, o którym francuska 

aktorka Marion Cotillard, napisała, cytuję - "łączył to, co nasze społeczeństwo błędnie 

pofragmentowało. Pokazał nam, że wewnętrzna ziemia, kolebka naszej duszy, oraz zewnętrzna 

ziemia, która nas podtrzymuje, są nierozłącznie powiązane, oraz, że to połączenie jest 

niezbędne dla harmonii i pokoju. Dbając o nas samych dbamy o wszystkie istoty i naturę, 

która nas otacza. A dbanie o Ziemię jest inspiracją, prawdziwym przesłaniem miłości do nas 
samych." 

 

Ziemia 
 

https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g


16 Prema Ananda Vahini June 2019 

 
Kiedy Swamidżi wybrał miejsce, tutaj w Fathimanagar, żeby stworzyć ten Aśram, było ono 

pustynnym obszarem.  Jego miłość do natury, wraz ze wsparciem ze strony jego ówczesnych 

wielbicieli, przemieniły to miejsce w raj dla roślin, zwierząt oraz wielbicieli. Stało się ono 

miejscem, w którym można spotkać Boskość podziwiając piękno roślin, kwiatów, na dodatek 

z nieprawdopodobną różnorodnością ptaków.  

 

W wielu swoich naukach Swamidżi prowadzi nas w kierunku rozwijania i ucieleśniania naszej 

duchowości poprzez wyrażanie szacunku do Matki Ziemi i kultywowanie tej więzi, którą 

jesteśmy z nią nierozerwalnie połączeni. On uświadamia nam, że wszystkie elementy natury są 

ucieleśnieniami Śakti, Boskiej Matki.  

 

Niektóre z głównych religijnych świąt obchodzonych w Aśramie są związane z Bhumi Dewi: 

Pongal i Nawaratri są takimi najważniejszymi przykładami. W innych satsangach Swamidżi 

zaprasza nas do praktykowania ogrodnictwa i gotowania, zachęcając nas przy tym byśmy 

świadomie angażowali się w te codzienne działania podchodząc do nich jak do treningu na 

duchowej ścieżce. Był taki czas, gdy osobiście organizował "zawody curry" ze swoimi 

wielbicielami. 

 

W Brukseli, w listopadzie ubiegłego roku prezydent naszego Aśramu, Anitha, opowiadała o 

tym jak Swamidżi każde zlecane dzieciom zadanie, traktował, jako okazję do nauczania. 

Przytoczyła przykład tego jak przy okazji obierania i krojenia cebul Swami uczył dzieci o 

znaczeniu łez. 

 

Dzisiaj społeczność mieszkańców Aśramu rozumie, że aby uporać się z suszą, która trwa tu 

od sześciu lat, najpilniejszym zadaniem jest zmiana praktyk związanych z agrokulturą, aby móc 

powstrzymać procesy pustynnienia ziemi. 

 

Dbanie o ląd, drzewa, dzikie zwierzęta i roślinność jest pierwszym filarem tej nowej 

ekologicznej trójcy - Ziemi, Duszy i Społeczeństwa. W konkretny sposób dyskutujmy o tym, 

jak my - wielbiciele, grupy i centra - możemy uhonorować i wspierać Bhumi Dewi.  

 

 

Dusza (Atma) 
 

Kolejnym filarem Duchowej Ekologii jest dbanie o duszę. Ten filar znajdował się w samym 

sercu życia Swamiego. On wielokrotnie mówił nam, że przyszedł odnowić nasze połączenie z 

Boskością, która jest już w nas. Ile razy powtarzał to samo pytanie: Po co się narodziłeś? Czy 
twoje życie ma sprowadzać się tylko do wyjścia za mąż, posiadania dzieci, dobrej pracy i 

zarabiania pieniędzy? Jak długo masz zamiar żyć?  80,  do najwyżej stu lat...  więc jak 

zamierzasz wykorzystać dany ci czas życia tu na Ziemi?  

 

Te pytania wielokrotnie powtarzane przez niego były adresowane do esencji naszej istoty. 

Dbanie o naszą duszę (atmę) poprzez śpiewanie bhadżanów, czytanie satsangów, 

wykonywanie służby, śpiewanie mantr, wykonywanie abiszekamów, praktykowanie 

medytacji,... wszystko to są wskazówki praktyk, które zalecał nam Swamidżi. Być może 

zechcemy wykorzystać ten obecny moment, aby podsumować nasze praktyki oraz 

dotychczasowe działania i zastanowić się jak możemy jeszcze bardziej rozwinąć praktyki i 

działania - te, które wykonujemy oraz te, które zaniedbywaliśmy? 
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Społeczeństwo 
 

To jest ostatni filar tej trójcy. Tutaj również, Swami Premananda dawał nam przykład. Od 

momentu, gdy na Sri Lance rozpoczął swoją misję w wieku 17 lat, nie marnował ani chwili 

czasu - skupiał się na pomocy dzieciom pozbawionym środków do życia i kontynuował te 

działania przez całe swoje życie, oferując im miejsce do życia w pięknym otoczeniu natury i 

zapewniając edukację harmonijnie łączącą życie szkolne z duchowym. 
 

Ponad 300 dzieci ma tu zapewnione zakwaterowanie, ubranie i otrzymują one pełną opiekę 

będącą dodatkiem do ich edukacji. Ponadto również dzieci z okolicznych wiosek uczęszczają 

do szkoły i są tu codziennie karmione. Szpital zapewnia bezpłatną opiekę ludziom z 

okolicznych wiosek. Swami również zajął bardzo jasne stanowisko wobec sytuacji społecznej 

kobiet. Zachęcał kobiety do działania, zezwolił im na wykonywanie abiszekamów i pudż, złożył 

w ich ręce wiele odpowiedzialnych zadań, w tym prowadzenie Aśramu, a jedna z kobiet 

została przez niego wyznaczona na prezydenta Aśramu. Ponieważ dostrzegał Boskość w 

każdym, więc nie dyskryminował nikogo w oparciu o kastę, kolor skóry, status społeczny, 

płeć, ani wiek. Podważał normy zachodniego społeczeństwa, które uczyniło pieniądze główną 

wartością. Wielbiciele z całego świata przybywali do niego, aby otrzymać jego łaskę! 

 

W więzieniu opiekował się więźniami, którzy mu zaufali. Szczególną uwagę poświęcał 

młodzieży - przyszłości ludzkości i wspierał tworzenie na całym świecie Młodzieżowych Grup, 

których celem jest pomaganie młodym ludziom żyjącym w tym chorym społeczeństwie, 

poprzez tworzenie przestrzeni, w której mogą rozwijać swoje talenty i pracować na rzecz 

wprowadzania zmian na lepsze. 

 

Jak możemy my, wielbiciele, Centra i Grupy, przyczyniać się do rozwijania tych wartości 

najbardziej drogich Swamidżiemu? Jakie działania możemy podjąć? Swami Premananda nie 

pomijał żadnego z tych filarów - Ziemi, Duszy i Społeczeństwa. On wspierał i działał na rzecz 

rozwoju każdego z tych elementów, ucieleśniając sobą nadejście Duchowej Ekologii, po 

prostu żyjąc zgodnie z Sanatana Dharmą.  

 

Do nas należy abyśmy stali się teraz taką aktywną siłą wcielającą w życie te wartości, stając się 

przykładem dla naszego człowieczeństwa, tak, aby rzeczywista Duchowa Ekologia mogła się w 

nim przejawić. 

 

Swamidżi, gdy rozpoczynał te konferencje w Aśramie, powiedział: " Zapoczątkowałem te 

międzynarodowe konferencje, jako formę uniwersalnej służby dla ludzkości. Ich celem jest 
uczenie Sanatana Dharmy i tradycyjnej hinduskiej kultury oraz rozprzestrzenianie moich nauk. 

Musicie czuć, że jest to wielka szansa i wspaniała okazja móc uczestniczyć w tym, co 

zaplanowałem. To jest rzadka możliwość móc zbierać się wspólnie, wykonywać służbę dla 

świata i oferować tego rodzaju duchowe wsparcie." 

 

Dżej Prema Śanti 

 

 




	June WEB front
	1906 PAV PL CONTENTS
	1906- PL -PAV
	June WEB back

