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“Każdego dnia żyj dla Boga, a twoje dni będą wypełnione błogością i 

zadowoleniem.” 

 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 

Guru sewa – pomaganie guru   

 

Przemawiam z mojego punktu 

widzenia, a niekoniecznie z 

punktu widzenia tego, co jest 

napisane w tradycyjnych 

pismach hinduskich. Jakiego 

rodzaju guru wybierzesz, żeby 

cię prowadził? Jeśli rozważasz 

temat wyboru guru, to musisz 

pomyśleć o zwyczajach guru, 

jego mentalności i warunkach, 

w jakich żyje. Jeśli nie znasz 

tych podstawowych informacji, 

wtedy trudno ci będzie 

podążać za jego naukami. 

Dopiero, gdy poznasz 

odpowiedzi na te istotne 

kwestie, będziesz mógł 

określić, jakiego rodzaju służby 

on będzie od ciebie oczekiwał. 

Lepiej dla ciebie, żebyś 

najpierw stał się świadomy 

tego wszystkiego i dopiero 

wtedy zacznij wykonywać guru 

sewę - służbę dla guru. 

 

Po pierwsze, jeśli chodzi o 

mnie, musisz dostać moje 

pozwolenie, aby móc 

wykonywać służbę dla mnie. 

Jeśli - gdy już dowiedziałeś się 

o mnie i o moich metodach - 

zapytasz mnie, jaką pracę 

możesz dla mnie wykonywać, wówczas wywrzesz na mnie dobre wrażenie. Wiem, że mam 

bezpośrednie połączenie z Bogiem.  

 

Dlatego jeśli ja wyrobię sobie dobre zdanie na twój temat, to Bóg również będzie miał o tobie 

dobre zdanie! Jeśli ktoś kieruje się samolubnymi pobudkami i jest skoncentrowany na sobie 

samym, lub ma ograniczoną mentalność, wówczas Bóg nie będzie miał silnego połączenia z taką 
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osobą. Boskość ustanowi silne połączenie z kimś, kto myśli w sposób uniwersalny, kto rozumie 

punkt widzenia innych, kto uważa, że wszystko powinno być wykonywane dla wspólnego dobra, 

oraz z kimś, kto jest gotowy bezinteresownie służyć innym. 

 

Jeśli guru daje ci jakąś konkretną służbę do wykonania, nawet, jeśli wykonanie jej wydaje się 

niemożliwe, albo trudne dla ciebie, musisz spróbować! Czasami możesz czuć, że nie jesteś w 

stanie wykonać pracy, jaką zlecił ci guru. Czasem twoje ciało nie jest na tyle sprawne, aby 

wykonywać taką pracę, ale jeśli jesteś bardzo aktywny i modlisz się o pomoc oraz 

błogosławieństwa guru, wtedy ciało zacznie współpracować i wykrzesze z siebie potrzebną siłę. 

Otrzymasz energię, aby wykonać tą pracę. To jest charakterystyczna cecha dobrej służby. Musisz 

podjąć wysiłek i przekroczyć własne ograniczenia. Jeśli robisz to, co potrafisz wykonać z łatwością, 

to nie jest to prawdziwą służbą. To jest twoje rutynowe działanie. Tylko praca, której normalnie 

nie jesteś w stanie wykonać, może być nazwana prawdziwą służbą. 

 

 

 

 

 

  

Zbliżasz się do swojego guru poprzez wykonywanie dla niego służby. Zwykle możesz jedynie z nim 

rozmawiać lub prowadzić dyskusje. Dopiero wtedy, gdy wykonujesz służbę, naprawdę zbliżasz się 

do jego ducha, do boskiego celu, oraz możesz zrozumieć sposoby działania guru. W ten sposób 

lepiej go poznajesz. Poprzez wykonywanie służby dla swojego guru, nie tylko otrzymujesz 

błogosławieństwa Boga, ale również lepiej poznajesz swojego guru. Wchodzisz w krąg jego 

bliższych wielbicieli - do jego „wewnętrznego kręgu”. Wtedy będziesz w stanie rozpoznać i zacząć 

urzeczywistniać to, co znajduje się w jego umyśle. Poznasz zasady, którymi on się kieruje. Nie jest 

wystarczającym dowiedzieć się tego od innych ludzi. Musisz to poznać bezpośrednio od niego. 

 

Nie musisz wykonywać guru sewy dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jakakolwiek ilość czasu 

jest wystarczająca. Nawet dziesięć, czy piętnaście minut dziennie, wystarczy na początek. Możesz 

potem odpoczywać, upewniwszy się, że jesteś z nim duchowo przez całe dziesięć minut w ciągu 

Miesiąc w aśramie twojego guru, 

da ci więcej niż mógłby dokonać 

jakikolwiek psychiatra. Skieruje 

cię to na drogę 

bezinteresowności, braku ego i 

czystego życia, wolnego od 

konfliktów i napięć. Da ci 

jasność umysłu i zdolność 

poznania wyższej wiedzy. Jest 

treningiem widzenia, czucia i 

urzeczywistnienia Boga. 
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dnia. Twierdzę, że prawdziwa służba jest prawdziwą pudżą, szczerym czczeniem Pana Śiwy. Służba 

jest podejmowaniem wysiłku, by zrozumieć Boga, a jednocześnie poprzez służbę starasz się 

zrozumieć guru i zbliżyć się do niego. Dzięki służbie zrozumiesz prawdziwą naturę swojego guru. 

Tylko poprzez służenie możesz zacieśnić związek ze swoim guru. Dawniej, ale także w obecnych 

czasach, wielcy riszi i święci przyjmowali uczniów (zwanych sziszja), jedynie po to, aby dać im 

szansę służenia. Ci, którzy podążali za tymi wielkimi duszami, poznawali je jedynie poprzez służbę. 

 

Istnieje inny aspekt guru sewy. Kiedy pierwszy raz spotykasz swojego guru, to znaczy, że wyższa 

forma energii, duchowa moc, zaczyna się w tobie budzić. Guru jest jak detonator, a duchowa 

energia jest dynamitem i wywiera ogromny wpływ na twój umysł! Taki kontakt z guru jest bardzo 

potężny i dobroczynny.  

 

Nie musisz spotkać guru osobiście. Możesz usłyszeć o nim od jego ucznia lub wielbiciela i 

zobaczyć jego zdjęcie, albo przeczytać jego słowa. Ponieważ myślisz o nim, on o tym wie i może 

przesłać ci duchową siłę na niewidzialnym poziomie. Duchowa energia, którą on ci przesyła, lub 

którą cię obdarza, zacznie cię transformować. Początkowo ten proces może być mentalnie lub 

emocjonalnie trudny do wytrzymania. Jako, że duchowa energia zaczyna manifestować się w tobie, 

stare i nieprzyjemne tendencje zaczynają się ujawniać i wychodzić na wierzch. Możesz zauważyć, 

że pewne cechy staną się bardzo widoczne, takie jak złość, strach, zazdrość, brak poczucia 

bezpieczeństwa itd. Abyś mógł skutecznie harmonizować te siły i właściwie ukierunkowywać 

negatywne energie - w sposób umożliwiający ich eliminację - nauki guru oraz guru sewa są 

naprawdę bardzo ważne.  Wykonywanie służby, czy to w Aśramie twojego guru, czy w jednym z 

jego duchowych centrów, pomoże ci właściwie równoważyć duchowe siły, które przez ciebie 

przepływają. 

 

Guru jest bezinteresowny. Nie ma zamiaru czerpać z ciebie korzyści, ani osiągać zysków. Tylko ty 

skorzystasz duchowo czerpiąc od niego oraz dzięki jego prowadzeniu. Guru chce tylko twojego 

rozwoju, daje ci pozytywną energię i wynosi cię na wyższy poziom świadomości. Taki jest cel 

istnienia guru. Jeśli podążasz ścieżkami guru i naśladujesz jego działania, zauważysz, że 

automatycznie służysz bezinteresownie, gdyż on też to robi, a ty podążasz za jego przykładem i 

naukami. Podstawą istnienia każdego aśramu, lub duchowego centrum - ich fundamentem - jest 

bezinteresowna służba. Gdy wykonujesz służbę dla guru, dla jego wielbicieli, gdy pod jego 

przewodnictwem i w jego duchowej siedzibie służysz potrzebującym, wówczas kierujesz w ten 

sposób swoją własną energię do duchowych ośrodków, które znajdują się w tobie. Takie działanie 

oczyszcza drogę twojej duchowej ścieżki i usuwa wszelkie przeszkody wewnątrz ciebie, które w 

innym przypadku utrudniałyby proces twojego stopniowego oświecenia. 

 

Miesiąc w aśramie twojego guru, da ci więcej niż mógłby dokonać jakikolwiek psychiatra. Skieruje 

cię to na drogę bezinteresowności, braku ego i czystego życia, wolnego od konfliktów i napięć. Da 

ci jasność umysłu i zdolność poznania wyższej wiedzy. Jest treningiem widzenia, czucia i 

urzeczywistnienia Boga. 

 
Dżej Prema Śanti! 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

Obchody Guru Purnimy w Centrum w Colombo,  

na Sri Lance 
 

W naszym Centrum obchodziliśmy Guru Purnimę 16 lipca zaczynając o 9 rano, kiedy wszyscy 
spotkaliśmy się, aby pomóc w dekoracji świątyni. Na to wydarzenie przyszło około 60 

wielbicieli, z których wielu przyniosło piękne girlandy i pyszny prasadam do ofiarowania 

swojemu drogiemu Guru.   

 

Obchody tak naprawdę zaczęły się o 10 rano Guru Astotrą, po której miała miejsce Pada 
Pudża do paduk Swamidżiego. Po intensywnej sesji śpiewania bhadżanów z wielkim oddaniem, 

zamknęliśmy program Guru mangala Arati.  

 

Następnie był czas na lunch i mogliśmy posmakować wielu apetycznych dań, które z miłością 

przygotowali niektórzy z naszych wielbicieli i przynieśli je, aby podzielić się nimi ze wszystkimi 
obecnymi.   

 

Był to naprawdę dzień pełen szczęścia dla wszystkich i wszyscy czuliśmy się pobłogosławieni 

dzięki łasce Swamidżiego.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obchody Guru Purnimy w Grupie Śri 
Premanandy w Destelbergen, Belgia 
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Około 50 osób zebrało się na 
obchody Guru Purnimy w 

niedzielny poranek 14 lipca. 

Zaczęliśmy bhadżanami i 

abiszekamem do Ammy (Kali) i po 

przyjemnej przerwie na lunch, po 
południu, dołączyło do nas kolejne 

10 osób podczas symultanicznie 

wykonywanych abiszekamów; były 

to abiszekamy do statuetki 
Swamidżiego i do Lingamów. 

Wszyscy mieli możliwość 

otrzymania błogosławieństwa 

statuetką i Lingamami, jak również 

ofiarowania róży przy obrazie 
Swamidżiego.  

 

Wielbiciele byli bardzo zadowoleni z obchodów, które były bardzo piękne i potężne, a 

ponadto, energia ze statuetki Swamidżiego podczas błogosławieństwa była naprawdę 

niesamowita!   
 

  
 

 
 

 

 

 

 

Jednocześnie wykonywane 

Abiszekamy do statuetki 
Swamidżiego i lingamów oraz 

ofiarowanie kwiatów przy obrazie 
Swamidżiego 
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Złote słowa Swamidżiego o Grupach i 

Centrach Śri Premanandy 
 

“Jakąkolwiek służbę wykonujesz bezinteresownie i z dobrym sercem, łaska 
Boża i błogosławieństwa są z Tobą. Wykonywanie pracy charytatywnej lub 
sewy w jakiejkolwiek formie coraz bardziej zbliża nas do Boga. Kiedy 
myślimy o innych i zapominamy o sobie z pewnością będziemy wieść 
szczęśliwe życie.”  

 

 

 
Guru Purnima w Aśramie 

 

W ten tradycyjny dzień poświęcony duchowym nauczycielom, 16 lipca, wszyscy w Aśramie 

zebrali się, aby czcić, wyrazić oddanie i przekazać wdzięczność naszemu ukochanemu Guru. 

 
Dzień zaczął się wcześnie, o godzinie 5, abiszekamami do Ganesi, Kriszny i Boskiej Matki w 

Pudża Holu.  

 

 

 
O 7 rano pierwszym 

wyjątkowym rytuałem 

był jagam do 

Dakszinamurtiego 

wykonany przez 
kapłanów, po którym 

wykonaliśmy abiszekam 

do Lingamu Samadhi 

Swamidżiego. 
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W południe oglądaliśmy nagranie z satsangiem Swamidżiego i chwilę po tym w pudża holu 
miała miejsce piękna i wzruszająca Pada Pudża do paduk Swamidżiego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Potem nadszedł czas na specjalny 
lunch i nie trzeba dodawać, że 

dzieciom bardzo smakowały lody 

na deser!  
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Wieczorem ponownie spotkaliśmy się w świątyni, aby 

kontynuować obchody podczas abiszekamu do 

statuetki Swamidżiego i dzielenia się pysznym 

prasadamem.  
 

 

Dzień zakończyliśmy występami kulturowymi 

przygotowanymi przez młodzież. 
 

Był to szczęśliwy dzień i wszyscy czuli się niezmiernie 

błogosławieni! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Występ kulturowy dzieci z Aśramu 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
(Swamidżi odpowiedział na to pytanie podczas satsangu w Aśramie w sierpniu 1991.) 

 

Francuski wielbiciel: Swamidżi, mówisz, że jesteś wysłannikiem Boga, ale nigdy 

nie powiedziałeś, że jesteś Bogiem. Co to znaczy być wysłannikiem Boga? Czy 

ma on takie same moce jak Bóg? Czy jest on, że tak powiem, na tym samym 

poziomie, co Bóg?  
  

Jest różnica między mówieniem o Bogu, a 

mówieniem, że jest się Bogiem. Jezus 

Chrystus, na przykład, mówił, że jest on 

synem Boga. Dlaczego tak powiedział skoro 

mógł powiedzieć, że był on samym Bogiem? 

Użył słowa ‘syn’, ponieważ uważał się za 

dziecko Boga; myślał o Bogu jak o swoim 

ojcu. Pomimo tego, że Jezus posiadał 

wszystkie moce i całą wiedzę, nie twierdził, 

że był on Bogiem. Nie chciał tak mówić, ani 

nie lubił czy akceptował, kiedy mówiono tak 

o nim. Wolał on nazywać siebie 

wysłannikiem Boga, mówiąc, że przybył, aby 

głosić prawdę i rozprzestrzeniać dharmę. 

Prosił on nas jedynie o podążanie za tą 

dharmą. 

 

Pomyśl o Buddzie – dzisiaj wiele osób czci 

go jak Boga, a jednak nigdy nie powiedział on 

słowa o byciu Bogiem, nawoływał on jedynie 

do podążania za jego dharmą, której pięknie 

nauczał. W tamtych czasach jego nauki były 

przekazywane w formie ustnej. Dopiero po długim czasie jego nauki zostały spisane i wydane 

w postaci książki. Nigdy nie mówił on ludziom, żeby mieli wiarę w niego, a jedynie, żeby 

wierzyli w to, co mówił.  

 

Teraz pomyśl o proroku Mahomecie, czy kiedykolwiek prosił on, aby czcić jego zdjęcie? On 

nigdy nie chciał mieć nic wspólnego ze zdjęciami czy idolami. To wszystko, co powiedział jest 

zapisane w Koranie. Powiedział on ludziom, że nie można mieć zdjęcia Boga, ponieważ Bóg 

jest bezforemny i poza wszystkim i w związku z tym nie możemy nadać mu imienia ani formy. 

Powiedział on, że Bóg istniał przed nim i będzie istnieć również po nim.  
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Teraz mam nadzieję, że już rozumiesz, co znaczy być wysłannikiem Boga. Dlatego więc, 

nieważne, co ktoś powie: kiedy osoba przybiera ludzką formę, jest ona nadal istotą ludzką. 

Bóg jest Bogiem, a istota ludzka jest istotą ludzką.  

Istota ludzka ma tak wiele cech – może się uśmiechać, palić, pić, poprawiać lub nauczać innych 

itd. Niezależnie jak wiele boskich cech posiada osoba, jako istota ludzka zawsze będzie mieć 

ludzkie cechy. Możemy to zobaczyć u Jezusa Chrystusa – w momencie ukrzyżowania łzy 

wypływały z jego oczu. Do tego momentu nigdy nie uronił łzy, pozwalał, aby wszystko się po 

prostu działo. Jednak w momencie ukrzyżowania pojawiła się u niego ta ludzka cecha. To 

samo przytrafiło się Buddzie jak również prorokowi Mahometowi, Krisznie i Ramie. Kriszna, 

kiedy ukończył swoją misję i nadszedł czas, aby opuścić ten świat, został ugodzony strzałą. 

Przebiła ona jego stopę i trzymając nogę płakał z bólu. Jest to stara historia, w którą nie będę 

się zagłębiał. To, co chcę powiedzieć to to, że jest różnica między Bogiem, a istotą ludzką; jest 

tego tak wiele przykładów, ale te wystarczą. Jest różnica między Bogiem i wysłannikiem Boga. 

Jeśli wysłannik mówi, że jest Bogiem to robi to z powodu ego. Może mówi tak tylko po to, 

aby się upublicznić. Ani Jezus ani Mahomet czy Budda lub Kriszna nie twierdzili, że są Bogiem, 

więc dlaczego ktokolwiek z nas miałby twierdzić, że jest Bogiem? Tak długo jak tu jesteśmy, 

bądźmy jak inne zwykłe istoty ludzkie, róbmy, co możemy, a potem opuśćmy ten świat.  

 

Dżej Prema Śanti! 

 

 

Moja kolej  
 

Świadectwo walczącej o Matkę Ziemię 
 

Cześć! Nazywam się Magdalena 

Lachowicz i mieszkam w Szczecinie. 

Jestem członkinią Centrum Śri 

Premanandy. Od wielu lat głęboko 

niepokoi mnie przyszłość naszej 

planety, dlatego regularnie modlę się o 

jej oczyszczenie, a także o dobro 

wszystkich zwierząt.  Wspólnie z 

kilkorgiem innych osób 

wykonywaliśmy w tej intencji 

abiszekamy i skutek tego był taki, że 

otworzyłam wegańską restaurację, którą nazwałam "Prasad". Moja restauracja posiada dobrą 

lokalizację, znajduje się nieopodal Ratusza - prezydent naszego miasta oraz inni miejscy oficjele 

prawie codziennie przechodzą obok niej, a przez to często zaglądają do środka i jedzą nasze 

wegetariańskie jedzenie! Każdego dnia proszę Boga, aby pobłogosławił pożywienie, które 

przygotowujemy dla naszych klientów.  
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Bierzemy również udział w licznych charytatywnych akcjach i aktywnie promujemy 

wegetariańskie jedzenie wśród zwykłych ludzi, z którymi się stykamy, a ponadto na wiele 

sposobów działamy charytatywnie na rzecz zwierząt.  Przy okazji różnych kulturalnych 

wydarzeń organizujemy pokazy wege gotowania i w ten praktyczny sposób propagujemy 

wiedzę na ten temat. Serwowaliśmy nasze zupy podczas wielu takich wydarzeń, a zarobione 

pieniądze przeznaczaliśmy na wsparcie Zachodniopomorskiego Hospicjum dla chorych i 

umierających dzieci. Braliśmy również udział w kilku, wspieranych przez znanych ludzi 

wydarzeniach sportowych i aktywnie propagowaliśmy wegetarianizm serwując tam nasze 

jedzenie. Zarobione w taki sposób pieniądze przekazaliśmy pewnej zmagającej się z rakiem 

kobiecie. 

 

Rozpoczęliśmy  także 

współpracę z 

dietetykami, gdyż 

pragniemy uczyć ludzi 

jak ważna jest zdrowa 

dieta i  uświadamiać 

im szkodliwe skutki 

jedzenia mięsa, z 

których jednym jest 

większe 

prawdopodobieństwo 

zachorowania na raka. 

Przyłączyliśmy się  do 

ogólnokrajowej 

kampanii promującej 

ekologię oraz do  działań na rzecz  zakończenia ery nadmiernej produkcji tworzyw sztucznych 

na naszej planecie. Wspólnie z naszymi klientami zbieramy makulaturę i oddajemy ją do 

działającej w Szczecinie "Papierowej Rewolucji" oraz do kilku innych miejsc skupu. Tak 

zarobione  pieniądze przekazaliśmy na rzecz bezdomnych ludzi w Szczecinie. Zawsze 

promowaliśmy ekologię i przez te lata braliśmy udział  w jeszcze wielu  innych wydarzeniach. 

 

Mocno czuję, że Swami Premananda jest ze mną i odczuwam jego stałe prowadzenie. Dzielę 

się z wami tą historią, aby zachęcić was do pomagania naszej Matce Ziemi. Moja podróż 

zaczęła się wiele lat temu i na początku byłam w niej praktycznie sama. Jednak od tamtego 

czasu wielu ludzi przyłączyło się do mnie i do naszych działań. Nasza restauracja stała się 

bardzo popularna - mamy wielu fanów w całej Polsce, a nawet w Indiach!  Mam taką nadzieję, 

że pewnego dnia również i wy przyjedziecie do nas i złożycie nam wizytę... Pozdrawiam was 

serdecznie! 

 

 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Matka Ziemia jest 

UNIKALNA! 
 

Ona jest naszą prawdziwą Matką - żywi nas i troszczy się o  
   wszystkie nasze potrzeby, nie prosząc o nic w zamian. 

 
Ona jest Śakti - transformuje wibracje z boskiego poziomu do 

 poziomu materialnego stworzenia. 
 

Ona jest nauczycielką cyklów narodzin i śmierci 
oraz transformacji - uczy nas na  przykładach: 

przez zmieniające się sezony oraz 
poprzez niektóre zwierzęta, takie jak motyle. 

 
Ona jest przykładem wytrzymałości i zdolności adaptacyjnych – 
posiada zdumiewające zdolności dostosowywania się i opierania 

 się wzrastającej agresywnej presji wywieranej na nią przez ludzkość. 
 

Ona jest nauczycielką szacunku - pod postacią cyklonów, 
 susz i trzęsień ziemi przekazuje ostrzegawcze znaki ludzkości, 

która z uporem podąża, prowadzącą ku upadkowi, ścieżką niszczenia. 
 

Ona jest UNIKALNA! 
 

- Dhriti 

 

 

 
 

 

 



13 Prema Ananda Vahini August 2019 

 

Satsang na święto Kriszna Dżajanti 
 

“Każdego dnia żyj dla Boga, a twoje dni będą 

przepełnione błogością i zadowoleniem” 
 

(Niniejszy satsang został opublikowany w książce Ann Chong  „Discovering Swami Premananda”.) 

 
Gdybyśmy kazali pająkowi przestać snuć pajęczynę, 

posłuchałby? Nie! Tak samo ludzie nie słuchają, kiedy 

mówimy im, że lepiej jest milczeć. Ciągle mówią, co 

im się podoba, a przez to spotykają się z 

nieprzyjemnymi reakcjami. Właśnie dlatego zawsze 

to mówię ludziom, ale oni nie słuchają, a ja uważam, 

że nie potrafią zachować milczenia z powodu swojej 

karmy. Ale modlę się do Boga, aby obdarzył nas 

swoją łaską, żebyśmy zastanowili się, zanim 

otworzymy usta, i uniknęli trudności. Zatem o 

innych mów tylko dobrze lub zamilcz. 

 

Myślimy o tym, co robimy tutaj dzień po dniu. 

Wstajemy rano, myjemy zęby i bierzemy prysznic, 

korzystamy z toalety, jemy śniadanie a potem 

plotkujemy. Potem jemy lunch, robimy sobie 

drzemkę lub pracujemy w ogrodzie. W ten sposób 

czas upływa do wieczora. Właśnie tak jest 

codziennie, jakbyśmy ciągle grali w tej samej sztuce. 

Tak dzieje się 24 godziny dziennie, 365 dni w roku. 

Tak upływa nam życie – na jedzeniu, spaniu i 

budzeniu się. 

 

Boże! Dlaczego nie obdarzyłeś mnie łaską rozwijania umysłu?  

Boże, mój umysł zawsze jest pochłonięty przyziemnymi myślami. Kiedy uświadomię sobie, że 

realizacja jednego ziemskiego celu wywołuje pragnienie jeszcze większej wygody?  

Muszę z zapałem chcieć urzeczywistnić prawdę, czy obdarzysz mnie zdolnością urzeczywistnienia 

jej? Zdolnością tego, by mój umysł zawsze był w stanie błogości, w wyższym stanie? 

Czy obdarzysz mnie zdolnością pogłębiania i urzeczywistniania prawdy? 

 

Tylko jedna osoba na tysiąc zadaje sobie takie pytania. Ludzie modlą się tak: „Kriszno, potrzebuję 

pieniędzy. Kriszno, nie mam dzieci, obdarz mnie dzieckiem”. A niektórzy proszą: „Kriszno, mam 

tylko córki, proszę, daj mi syna”. Jeszcze inni proszą: „Kriszno, czy dasz mi dobrego męża, żebym 

mogła wyjść za mąż?” 
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Ja z kolei proszę Krisznę: „Wszyscy ci ludzie proszą o bezużyteczne rzeczy, które nie są 

prawdziwe, może dasz im coś prawdziwego?” 

 

Ale on mówi, że jego obowiązkiem jest dać ludziom to, o co proszą, a jeśli proszą o coś błahego, 

to właśnie takie jest ich życzenie i jego łaska płynie do nich zgodnie z życzeniem. 

 

A ja mówię do Kriszny: „Ty wiesz, że to, o co ludzie proszą, nie jest właściwe. Dlaczego ich nie 

nauczysz i poprzez swoją łaską nie dasz im mądrości, żeby prosili o to, co właściwe?” 

 

Kriszna odpowiada, że to nie jego zadanie. Ludzie mają szósty zmysł, dzięki któremu mogą to 

zrozumieć i obowiązkiem Swamiego jest sprawić, żeby go używali i prosili o rzeczy, które są 

prawdziwe. 

 

Dlatego mówię im to codziennie, wyjaśniam to i staram się sprawić, żeby zrozumieli, ale wciąż nie 

rozumieją. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Zawsze możesz modlić się do Boga, żeby obdarzył 

cię swoją łaską. Musisz prosić Boga, żeby pokazał ci jak lepiej się rozwijać i osiągnąć wyższy stan. 

Proś Boga, żeby wskazał ci drogę. Czy to droga, żeby siedzieć i medytować 24 godziny na dobę? 

Nie, proś Boga, żeby pokazał ci, jak się rozwijać, a On ci to da. Ale najpierw musisz stać się 

cierpliwy. 

 

Ludzie przychodzą do mnie ze swoimi problemami, które ich męczą i pytają mnie o nie. 

Odpowiadam, że zajmę się tymi problemami, żeby się nie martwili. Wychodzą zadowoleni i 

szczęśliwi. Ale zanim wrócą do domu, już w autobusie czy pociągu, zaczynają myśleć: 

„Powiedziałam Swamiemu o swoich problemach, ale czy on naprawdę je rozwiąże? Czy będzie 

pamiętał o moim konkretnym problemie?”. Zaczynają żywić wątpliwości, bo bardzo wiele osób 

zwraca się do mnie ze swoimi problemami a ja wszystkim mówię, że się nimi zajmę. Dlaczego 

wątpicie w moją zdolność i ofertę pomocy? 

 

Kiedy oddajecie mi swoje kłopoty, musicie oddać mi je całkowicie i nie myśleć już o nich więcej. 

Tylko wtedy wam się uda. Jak może wam się udać, jeśli macie wątpliwości? Nie poddaliście się 

całkowicie. Jeśli mówicie, że poddaliście się, są to tylko słowa, ale nie poddaliście się w umyśle i 

nadal podtrzymujecie wątpliwości. 

 

Przychodzi do mnie ktoś i pyta, czy przyłączę się do wycieczki. Zgadzam się. Zaczyna mnie pytać o 

czas, datę i całą resztę. Zadaje mi te wszystkie pytania, bo nie pokłada we mnie wiary i zaufania. A 

powinien; ja wiem, że nie funkcjonuję według czasu ani programu. 

 

Od chwili pobudki do chwili, gdy kładziemy się spać, planujemy wiele rzeczy. Ale czy potrafimy 

zrealizować wszystkie te plany? Nie, zwykle nie. Nie oczekuj, że będziesz potrafił i nie bądź 

rozczarowany. Każdego dnia żyj dla Boga, a twoje dni będą przepełnione błogością i 

zadowoleniem. 

 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Kriszna Dżajanti w Aśramie 
 

Po przeczytaniu powyższego satsangu wykonaliśmy maha-abiszekam do posągu Pana Kriszny 

w Pudża Holu, który Swamidżi zmaterializował w latach siedemdziesiątych. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
“Moje błogosławieństwa i łaska są dla was. Staraj się być dobry. Bądź 

szczęśliwy i wolny od zmartwień i nie pozwól umysłowi angażować się w 
niepotrzebne problemy.” 
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Wiadomości z …  

 
 

 

 
Każdego dnia Aśram zużywa 

bardzo wiele kwiatów do 
wykonywania abiszekamów i 

pudż. W Aśramie rośnie wiele 
kwiatów, dlatego Grupa 

Młodzieży postanowiła, aby 
zbieranie kwiatów było jednym 

z ich codziennych zajęć podczas 
ostatnich wakacji szkolnych. 

Zrywanie kwiatów może być 
bardzo medytacyjną i radosną 

czynnością. Można poczuć się 
naturalnie szczęśliwym będąc w 

naturze i patrząc na wszystkie 
piękne kwiaty. Zadowolenie jest 

jeszcze większe, gdy zobaczysz, 
że zerwane przez ciebie kwiaty 

zostały przekształcone w piękne 
girlandy, które można 

ofiarować Swamidżiemu i 
bóstwom. Jedność, której 

doświadczamy, będąc razem i 
wykonując służbę, jest również 

bardzo przyjemna.  
 

 
 

Co miesiąc podkreślamy wielką wartość 
Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu: Uśmiechaj się uśmiechem Premanandy! 
 

“Najpierw musisz być pozytywny. Pomyślcie - możemy to zrobić razem! 

Wszyscy lubicie Swamidżiego i wierzycie w to, co do was mówi, ponieważ 

jest rozsądnie myślącym człowiekiem. Najpierw musicie pomyśleć, że 

możecie zrobić to, co on radzi. Możecie to zrobić! Uśmiechnijcie się! Waszą 

pierwszą myślą może być uśmiech. Pomyślcie o mnie - zawsze uśmiecham się 

uśmiechem Premanandy! Szczęśliwy uśmiech, który wypływa z serca 

Aśramowa Grupa Młodzieżowa zbiera kwiaty 

wczesnym rankiem podczas wakacji szkolnych. 
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przepełnionego miłością do wszystkich. Zobaczcie wszystkie zdjęcia świętych 

ze wszystkich religii - czy oni robią nieszczęśliwe miny? 

 

Nie, z pewnością są uśmiechnięci i spokojni. Zdjęcia bóstw, które sprawiają, 

że czujecie oddanie - czy te bóstwa są nieszczęśliwe? Nie, z pewnością 

uśmiechają się z miłością lub mają spokojny wyraz twarzy. Oto kolejna z 

moich tajemnic - kiedy szczerze się do wszystkich uśmiechasz, wyłączasz ich 

negatywne cechy i tworzysz pozytywną atmosferę.  

 

Następnie nie krytykuj. Przestań narzekać i potępiać wszystkich wokół 

siebie. Kochasz swoich przyjaciół i rodzinę, więc doceń ich i okaż to. Nie 

zawsze warto komuś powiedzieć, że się myli. Wypróbuj inne podejście. 

Spróbuj i zobacz, co się stanie. Pamiętaj, że historia ma zawsze więcej stron, 

niż możesz zobaczyć. Obserwujesz w bardzo ograniczony sposób. Rozwiń 

swój umysł i obserwuj szerzej. Automatycznie poszerzysz swój horyzont 

zrozumienia.” 
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