


 
 
 
 

 SPIS TREŚCI 
 

1.     Satsang ze Swamidżim – Najbardziej istotne rodzaje służenia 
 

5.     Wiadomości z Centrów Śri Premanandy   
 
6.    Ganesia Czaturti w Aśramie 
 
9.    Satsang na Winajaka Czaturti 
 
11.   Swamidżi odpowiada na Wasze pytania  
 
14.   Moja kolej – Dzień powrotu do szkoły... Jayani z Francji 
 
15.   Hołd dla naszej Bogini, Matki Ziemi – Wiersz Bagavathi 
 
16.  Wiadomości od Młodzieży Premanandy     
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Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Najbardziej istotne rodzaje służenia  

 

ytanie - wobec  kogo będziemy wykonywać naszą służbę? Według mnie powinniśmy wykonywać 

wszelkiego rodzaju służbę - włączając w to służenie ludzkości i zwierzętom. A jakie rodzaje służenia są 

najwyższe i najbardziej istotne? W obecnych czasach wszyscy najczęściej myślą w skali indywidualnej - 

ludzie myślą o swoich własnych problemach, trudnościach, o swoim życiu i przyszłości. Jednakże nigdy 

nie myślimy o tym, co wydarza się obecnie na świecie, ani o trudnościach, jakich doświadczają inni.  

Tak naprawdę nie interesuje nas to, jakich problemów mogą doświadczać inni ludzie, nie myślimy o 

tym jak wielu z nich żyje w niedostatku, ilu przeżywa stratę, ani jak wielu z nich znajduje się w skrajnej 

biedzie.  A przecież tak dużo ludzi żyje w warunkach, które stają się dla nich coraz trudniejsze do 

zniesienia.   
 

Wielu ludzi lubi jeść mięso. Nie zapominajmy o tym, że wszystkie rodzaje mięsa pochodzą od zwierząt. 

Chcę żebyście to przemyśleli: zwierzę również ma atmę, duszę. Widzisz, krowa nie została stworzona 

po to, żebyś ją jadł. Dlatego musicie wykonywać służbę również wobec zwierząt, np. takich jak krowy. 

Krowa jest biednym, pokornym zwierzęciem.  Ona nie posiada żadnych materialnych rzeczy, nie ma 

też takich zdolności myślenia, jakie masz ty, ale ona czuje miłość i strach. Jednakże pomimo to, ludzie, 

których znamy, dorośli ludzie, jedzą krowę. Czemu oni ją jedzą? Ponieważ sprawia im to przyjemność. 

Pomyśl o tym, co takie zwierzę poświęca - ono będzie zabite. Myślisz tylko o smaku, jaki pojawi się w 

twoich ustach i z tego powodu dokonujesz tego szalonego czynu - zabijania. Nie nalegam na to, że 

wszyscy muszą zostać wegetarianami - rozważam jedzenie zwierząt z punktu widzenia służenia. Ale nie 

podoba mi się, gdy jecie zwierzęta.   

P 
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Tak wielu ludzi trzyma w domach psy lub koty. Zrozum, że wszystkie zwierzęta doświadczają uczuć 

miłości. To właśnie, dlatego opiekujemy się krowami w naszym Aśramie. Jak to się dzieje, że jecie 

krowy? Robicie tak, gdyż nie pojmujecie miłości tych zwierząt. Nie podoba mi się, gdy robicie złe 

rzeczy. Lubię, gdy robicie jedynie wszystko to, co jest dobre i właśnie, dlatego mówię wam, abyście 

wykonywali służbę wobec zwierząt i pomagali im.  
 

Przejdę teraz do następnego tematu - Aśramu. Opiekujemy się tu wieloma dziećmi. Przychodzą tu do 

nas dzieci z bardzo biednych rodzin. Rodzin, które nie mają środków na zakup ubrań dla swoich dzieci 

i nie mają też pieniędzy na książki oraz czesne za ich naukę. Wiele rodzin nie jest w stanie dobrze 

nakarmić swoich dzieci. Dlatego opiekuję się takimi biednymi dziećmi. Zapewniam im trzy sycące 

posiłki dziennie oraz miejsce do zamieszkania, kupuję im książki i zapewniam edukację w naszej szkole. 

Nie robię tego dla siebie i nie robię tego sam - zgodnie z moimi radami inni ludzie opiekują się tymi 

dziećmi i dbają o nie.  
 

Kto jest gotowy na to, aby służyć temu światu? Musisz to poczuć. Jakże wielu jest ludzi podobnie 

biednych? 
 

 Uświadom sobie, że pomaganie jest dobre dla ciebie i że daje ci pewien spokój.  Działalność 

charytatywna i opiekowanie się dziećmi w potrzebie, dawanie im szansy na lepsze życie, jest służbą dla 

ludzkości.                                                                                                                                                         
 

Niektóre rodziny nie mają domów. Ci ludzie żyją na ulicy. Ze znalezionych przedmiotów zbijają 

prowizoryczne schronienia i w czymś takim mieszkają. Gdyby ktoś zbudował dla nich nawet niewielki 

dom, byłaby to wielka służba. Biedni nie proszą o luksusy. Pragną jedynie dachu nad głową - 

zadowoliłoby ich skromne miejsce, w którym mogliby 

zamieszkać. Wielu biednych ludzi nie stać na zakup 

lekarstw. Możecie zapewnić im opiekę medyczną. To 

byłoby również wielką pomocą.  

 

Możecie wykonywać służbę na tak wiele sposobów. 

Dobrze jest robić to w ramach jakiejś organizacji, takiej 

jak Aśram. Dlaczego? Ponieważ w Aśramie wiemy jak 

postępować z biednymi ludźmi i jak rozdzielać pomoc 

między nimi. Niektórzy biedacy nie potrafią właściwie 

wydawać pieniędzy i przeznaczają je na alkohol, albo 

narkotyki. Oni nie są przyzwyczajeni do posiadania 

pieniędzy, ani nie znają ich wartości. Dlatego właśnie 

najlepiej jest nie udzielać tego rodzaju pomocy 

bezpośrednio, lepiej jest robić to poprzez charytatywną 

organizację. W ramach takiej organizacji biedni 

otrzymają wszystko, czego potrzebują. W ten sposób 

dostajecie szansę wykonywania dobrej służby.    
 

Umysł musi stać się dojrzałym w duchowym sensie - aby tego dokonać służba i dawanie są bardzo 

istotne. Nie twierdzę, że zawsze musicie dawać pieniądze, pieniądze, pieniądze - ale chcę, żeby służba 

charytatywna stała się integralną częścią waszej duchowej ścieżki.  

 

“Koryguję was i wskazuję wam 

właściwy kierunek życia. 

Przeżywajcie wasze życia 

szczęśliwie. To właśnie w tym 

celu wykonuję tą moją służbę. 

W taki sam sposób wy możecie 

wykonywać dobrą służbę dla 

innych. Mówcie uprzejmie do 

innych. Macie wielu przyjaciół. 

Uprzejmie rozmawiajcie z 

innymi. Wyjaśniajcie, 

pomagajcie i prowadźcie. To 

jest bezinteresowna służba. 

Taka służba jest czymś 

wielkim. ”  
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Niektórzy młodzi ludzie znajdują się w ciężkiej sytuacji. Nie mają rodziców i nikt się nimi nie opiekuje. 

Takie dzieci oczekują czyjejś miłości. Okaż im miłość. Niektóre dzieci nigdy nie doświadczyły miłości w 

swoim życiu, a one naprawdę bardzo tego pragną - więc okazuj im miłość.  Uśmiechaj się do nich, 

rozmawiaj z nimi uprzejmie i czule. Udzielaj rad tym biednym dzieciom, koryguj ich zachowanie i 

przekierowuj bieg ich życia na dobrą drogę.  
 

Spójrzcie na sposób życia dzieci w obecnych czasach - one upijają się, zażywają narkotyki i w bardzo 

młodym wieku uprawiają seks. Dlaczego tak się dzieje? One pragną cieszyć się tymi wszystkimi 

chwilowymi przyjemnościami. Mówią, że to jest zabawa i sądzą, że daje im to szczęście, ale robiąc tak, 

stwarzają sobie niechciane problemy, choroby i zmartwienia.  Oczywiście w tak młodym wieku nie 

rozumieją, co stanie się z nimi w przyszłości. Pragną doświadczać radości tu i teraz, i nigdy nie myślą o 

przyszłości, ani nawet o tym, co stanie się za rok. Dlatego właśnie zachowują się w tak niedojrzały 

sposób. One uważają, że upijanie się, bycie na narkotykowym haju i uprawianie seksu z różnymi 

partnerami jest prawdziwą przyjemnością... ale jest to jedynie cielesna pasja. To nie jest radość. To nie 

jest szczęście. To jest po prostu chwilowa cielesna przyjemność. One robią tak jedynie po to, żeby 

zapewnić ciału chwilową przyjemność i w ogóle nie zastanawiają się nad tym jak wiele w ten sposób 

stwarzają sobie problemów.    
 

Doradzanie im jak mogą zacząć dbać o siebie również jest wspaniałą służbą. Ja tak robię, więc bierzcie 

ze mnie przykład. Okazuję wam miłość i doradzam wam. Poprzez moje przesłania wyjaśniam wam 

różnicę między negatywnymi rzeczami, a tym, co jest korzystne i dobroczynne dla was. Mówię z 

miłością, ale niczego od was nie oczekuję. Widzisz, każdy musi umrzeć pewnego dnia. To jest pewne - 

nie ma, co do tego żadnej wątpliwości. Ale zanim umrzesz, prowadź dobre życie, podtrzymuj dobre 

myśli, miej dobrą przyszłość, wykształcenie, fajną pracę i żyj szczęśliwym oraz zdrowym życiem.   
 

Jak bardzo pragnę was pobłogosławić! Tak wielu ludzi przychodzi do mnie w obecnych czasach z coraz 

większą i większą ilością problemów.  Spójrz na swój problem i dokładnie zbadaj, na czym on polega, 

oraz kto go stworzył. Sam stworzyłeś sobie ten problem. Problemy nie przychodzą do ciebie. Ty 

stwarzasz problemy. Generujesz problemy i to ty powołujesz je do istnienia.  Czemu tak robisz?  Z 

powodu niedojrzałości, przywiązań, oczekiwań, pragnień i nigdy niekończących się życzeń, aby zawsze 

doświadczać niedojrzałych przyjemności. Doradzam wam poprzez moje satsangi oraz przesłania i w 

ten sposób przejrzyście objaśniam wam to wszystko.  Koryguję was i wskazuję wam właściwy kierunek 

życia. Przeżywajcie wasze życia szczęśliwie. To właśnie w tym celu wykonuję tą moją służbę. W taki 

sam sposób wy możecie wykonywać dobrą służbę dla innych. Uprzejmie rozmawiajcie z innymi.  

Wyjaśniajcie, pomagajcie i prowadźcie. To jest bezinteresowna służba. Taka służba jest czymś wielkim.  
 

Na przykład, gdy ktoś jest chory, albo miał wypadek, to, czego oczekuje? Smacznego napoju, albo 

może czegoś do jedzenia? Nie. Taki człowiek potrzebuje żeby ktoś przyszedł do niego, porozmawiał z 

nim uprzejmie, okazał mu troskę i powiedział "Nie martw się". Udziel komuś takiemu odrobinę dobrej 

rady i zapewnij go, że wszystko będzie zmierzało ku lepszemu. Lekarze i pielęgniarki nie mają czasu, 

aby to robić.  Pojawia się coraz więcej i więcej chorób mentalnych wynikających z natłoku myśli. 

Zaszczepiaj w ludzkich umysłach kilka boskich myśli i udzielaj innym odrobinę duchowego 

przewodnictwa. Możesz takim ludziom opowiedzieć o mnie, oczywiście, jeśli uważasz, że jest to dobry 

pomysł. Powiedz chorej osobie, że Swami jej pomoże, że może uzdrowić ją i pobłogosławić - że może 

przesłać trochę szczególnej energii do jej ciała, co jednocześnie pomoże jej zmniejszyć liczbę 

niepotrzebnych myśli. Możesz poradzić takim ludziom, żeby myśleli o Boskości i żeby mieli wiarę, że 

zostaną uzdrowieni z ich choroby. Ja znam się na wielu chorobach. Potrafię uzdrowić nawet bardzo 

poważne choroby wysyłając boską energię do waszych ciał. W efekcie niektórzy ludzie stwierdzali, że 
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ich choroby zniknęły, a ich problemy zostały rozwiązane. Wydarza się tak, gdyż boska, nadzwyczajna 

energia wnika do waszych ciał. To jest również służba. Daj innym szansę, by również mogli się o tym 

dowiedzieć i tego doświadczyć.                                                                                                                                                                            
 

 Nasz Aśram jest miejscem służby i duchowości. Jest on wypełnionym spokojem boskim miejscem. 

Czasami ty również tu przyjeżdżasz i w nim przebywasz. Możesz go wspierać. To miejsce daje ci tak 

wiele możliwości. Wspierając nasz Aśram dajesz szansę i stwarzasz nowe możliwości dla coraz 

większej i większej liczby ludzi.                                                                                                                                                       
 

Obecnie rozdałem ludziom wiele lingamów. W dzisiejszym świecie każdy mówi o problemach, 

problemach, problemach. Poprzez te lingamy ofiarowuję ludziom szansę rozwiązania tych wszystkich 

materialnych problemów, szansę odnalezienia spokoju umysłu i drogi do szczęśliwego życia. To jest 

również służba. Istnieje tak wiele różnych sposobów wykonywania służby.  
 

Ani kolor skóry, ani imię, ani pozycja społeczna, ani miejsce, ani religia - nic z tego nie ma znaczenia, 

gdy wykonuje się służbę. Wykonujmy służbę wobec wszystkich istot. Poprzez nią doświadczaj 

głębokiego szczęścia i spokoju.  
 

Odkryj, jaki rodzaj służenia jest odpowiedni dla ciebie.  Om Namah Śiwaja jest mantrą Pana Śiwy. 

Powtarzaj ją często, a znajdziesz spokój w swoim sercu. Ta mantra automatycznie przekazuje ci 

wibracje wypełnione spokojem Śiwy. Śiwa jest powszechny i wszechogarniający. On pełni służbę 

wobec całej ludzkości, wobec wszystkich zwierząt i wszystkich istot.  Śiwa opiekuje się wszystkim. 

Wykonuj służbę i powtarzaj Om Namah Śiwaja. Ta mantra jest dobra dla każdego.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Wiadomości z Centrów 

Śri Premanandy na całym świecie  
 

Ganesia Czaturti w Centrum Śri Premanandy w Colombo, 
 Sri Lanka  

 

 

2 września grupa około 25 

wielbicieli zebrała się, aby 
obchodzić święto Ganesia 

Czaturti. Najpierw starannie 

przygotowaliśmy świątynię 

przed zrobieniem 

abiszekamu do Ganesi, po 
którym miała miejsce piękna 

sesja bhadżanowa i mangala 

arati. Niektórzy wielbiciele 

przynieśli piękne girlandy i 

pyszny tradycyjny prasadam, 
słodkie kuleczki o nazwie 

modaka, aby ofiarować je 

Ganesi. Otrzymaliśmy łaskę 

Pana Ganesi i Swamidżiego tego pięknego dnia. Oprócz tego, mieliśmy przyjemność 
skosztować razem pysznego lunchu.    
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Złote słowa Swamidżiego o Grupach  
i Centrach Śri Premanandy 

 
“Niech duchowość i bhakti (oddanie) rozprzestrzeniają się, oby wszyscy mieli 
spokój umysłu, niech prawość rozkwita i niech wszyscy ludzie wokół nas mają 
dobre życie. Niech ludzie mają kontakt ze sobą poprzez to Centrum. To Centrum 
jest dla Ciebie, a poprzez Centrum ja zbliżę się do Ciebie. Daję Tobie i ludziom w 
tej okolicy unikatową szansę otwierając to Centrum. Wszyscy powinni z tego 
skorzystać.”  
 

 

 
 

Ganesia Czaturti w Aśramie 
 

2 września wszyscy świętowaliśmy Ganesia Czaturti, wyjątkowy dzień poświęcony 

uhonorowaniu Pana Ganesi, który reprezentuje duchową mądrość i jest tym, który usuwa 

przeszkody. Odbyły się abiszekamy i pudże do wszystkich statuetek Ganesi w Aśramie, przy 

bramach wejściowych jak również do tych w Świątyni Śri Premeśwarar.   
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dwie statuetki 

Ganesi po 

zrobieniu do 

nich 

abiszekamów. 
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O 12 w południe odbył się mahabiszekam do statuetki Ganesi w Pudża Holu i wszyscy mogli 
otrzymać wyjątkowe błogosławieństwo Pana Ganesi w trakcie trzymania statuetki w rękach. 

Pośród wielu ofiarowanych rodzajów prasadamu znalazła się oczywiście tradycyjna modaka, 

ulubione słodycze Pana Ganesi.  
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Wieczorem, grupa młodzieżowa z Aśramu Premanandy zorganizowała specjalny program, na 

który zaprosiła wszystkie dzieci do uczestnictwa w kreatywnym konkursie; trzeba było 
narysować Pana Ganesię. Jednakże w tym konkursie wszyscy byli zwycięzcami i nikt nie 

odszedł bez nagrody!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niektóre z rysunków Ganesi 

wykonanych przez dzieci i 

konkursowe nagrody.  
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Satsang na święto Winajaka Czaturti 
 

Dziś jest dzień, w którym czcimy 

Pana Winajakę (Ganesię). To 

bóstwo mądrości, modlimy się do 

niego zanim rozpoczniemy 

wszelkie działania. Jeśli najpierw 

pomodlimy się do Pana Ganesi, 

to nasze działania będą korzystne.  

 

Jest wiele opowieści 

wyjaśniających, dlaczego 

tradycyjnie oddaje się cześć Panu 

Ganesi.  Jedna z nich to opowieść 

o Kajamuhanie, demonie, którego 

Pan Śiwa obdarzył łaską 

nieśmiertelności. Otrzymawszy 

tę łaskę, demon nikogo nie 

szanował i zaczął źle traktować 

Dewy oraz inne istoty. 

Rozkazywał im, żeby stawały 

przed nim i uderzały się w czoło 

skrzyżowanymi dłońmi. Zmuszał 

je też, żeby na przemian siadały i 

wstawały, ciągnąc się przy tym za 

uszy ze skrzyżowanymi rękami.   

 

Ponieważ przysparzał wielu problemów, Dewy poskarżyły się Panu Ganesi, który obiecał im, że 

niszczy demona Kayamuhana. Pan Ganesia przywołał Asalana, jednego ze swoich bootagana, a 

następnie udał się stawić czoła Kajamuhanowi. Demon chwycił swój łuk i strzały, ale Pan 

Ganesia zniszczył strzały, ciskając broń nazywaną pasam, którą dzierżył w dłoni. Następnie 

powstrzymał całą armię demona. To rozwścieczyło Kajamuhana i całą posiadaną broń skierował 

przeciwko Panu Ganesi. Jednak zamiast go zranić, broń zatoczyła koło wokół niego i opadła na 

ziemię, nie robiąc mu krzywdy.   

 

Następnie Pan Ganesia odłamał jeden ze swoich kłów i rzucił w nim w Kajamuhana, który 

zemdlał wskutek siły, z jaką uderzyła w niego ta potężna broń. Ale ponieważ chronił go dar 

nieśmiertelności, nie zmarł, a zamiast tego przyjął postać wielkiego szczura. Ganesia przesiadł 

się z Asalana na tego szczura i na nim zaczął jeździć. Od tego czasu zawsze, gdy ludzie widzieli 

Ganesię, robili przed nim gesty, do których zmuszał ich demon i do dziś jest to sposób 

Prema Ganapati podczas abiszekamu 

wykonywanego w Winajaka Czaturti w 

Świątyni Śri Premeśwarar 
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wznoszenia modłów do Pana Ganesi.  Ganesia był tak zadowolony z tego zachowania, że zaczął 

radośnie tańczyć, tym samym udzielając swojego darszanu, jako „Tańczący Winajaka.”  

 

Dzięki tej historii możemy zrozumieć, że powinniśmy modlić się do Pana Ganesi, aby zniszczyć 

demona-ego, który jest źródłem wielu problemów.  Powinniśmy modlić się do Ganesi, aby 

zniszczyć swoje ego i ujarzmić umysł, dzięki czemu będziemy naprawdę mogli pomóc ludzkości 

i szczerze służyć innym.  

 

Stąd też tego dnia staramy się pozbyć wad takich jak zarozumiałość, ego, uprzedzenia, zazdrość, 

pożądanie i gniew, a staramy się rozwijać w sobie zalety takie jak prawdomówność, czystość, 

miłość i oddanie. Staraj się osiągnąć mądrość i wieść duchowe, harmonijne, spokojne życie na 

tym świecie. Wykorzystujmy swoje życie w dobry sposób, abyśmy samych siebie oraz innych 

uszczęśliwiali.  W tym celu musisz stworzyć duchową atmosferę tam, gdzie mieszkasz i 

codziennie wykonywać sadhanę.  Codziennie zadawaj sobie pytanie:  „Dlaczego prowadzę takie 

życie? Dlaczego się narodziłem? Skoro już tu jestem, jak mogę znaleźć odpowiedź?”.  

Odpowiedź na te pytanie znajdziesz w sobie.   

Niektórym wydaje się, że dobrze jest prowadzić interesy i dlatego właśnie tak żyją. Inni czują, 

że powinni w jakiś sposób służyć społeczeństwu. Nie krytykuję tych sposobów życia ani nie 

wypowiadam się przeciwko nim. Osoba, która chce podążać ścieżką bhakti (oddania), może 

żyć, gdzie tylko chce. Nie ma znaczenia, gdzie mieszka.  Jedyne, co się liczy, to jej szczerość. 

Tylko, jeśli twoje przekonanie jest szczere, możesz żyć gdziekolwiek a mimo to robić postępy 

na ścieżce bhakti. Musisz być szczerze oddany.  Niektórzy są nazbyt pochłonięci ziemskimi 

sprawami i po prostu chcą żyć tak, jak żyli ich rodzice. Jedyny sposób na życie, jak znają, to 

dostać pracę, mieć dzieci a potem umrzeć.  Duchowy sposób na życie dalece wykracza poza 

ich możliwości rozumienia. Jeśli powiesz im to, co wam wyjaśniłem, uznają, że zwariowałeś. W 

tej chwili nie masz na tyle zrozumienia, aby wyjaśnić im to w taki sposób, żeby to pojęli. Jedyny 

sposób, w jaki możesz im pomóc, to mieć własne doświadczenie duchowe. Dlatego przede 

wszystkim staraj się zrozumieć, jak ty możesz się rozwijać. Powinieneś zrozumieć, że nigdy nie 

możesz nikomu tego uświadomić – po prostu znajdź sposób, żeby samemu sobie to 

uświadomić. 

 

Niech błogosławieństwo i łaska Pana Ganesi będą z 

wami wszystkimi w tym szczególnym dniu i obdarzą 

was mądrością. 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

 

Swamidżi, w okresach duchowej posuchy, życie staje się ciężkie i wtedy 

mamy wszystkiego dosyć. Trudno jest wtedy czuć miłość do Boskości.  
 
Masz dość duchowego życia?  

 
Czasami tak.  

 
Nie tylko czasami! Musisz mieć dość duchowego życia, aż do samego maksimum! Dość, dość i 

jeszcze bardziej dosyć! Która część ciebie ma dosyć? Masz dosyć twojego partnera, czy twojej 
matki, czy twojego ojca, a może tego materialnego świata, czy też naprawdę masz dość 
duchowego życia, albo medytacji... a może jesteś chory na samą myśl o Swamim Premanandzie... 

jakiego rodzaju przesytu doświadczasz?  

 

Jak znaleźć energię i dyscyplinę potrzebną do medytacji?  
 

Zapytałem cię o to, co w twoim 

przypadku dokładnie oznacza, że 

masz już dosyć! Odpowiedz na 

moje pytanie. Czy uważasz, że 

doszedłeś już teraz do poziomu, 

na którym w ogóle niczego już nie 

chcesz?  Kto doszedł do tego 

poziomu?  Jakoś nie wierzę, że 

osiągnąłeś ten poziom. Gdy ktoś 

osiąga ten poziom, na którym 

naprawdę wszystkiego ma dosyć i 

wszystko porzuca, wtedy znajduje 

się na najwyższym poziomie 

duchowości. To jest kluczowe - 

czujesz, że masz dość. Tylko 

wtedy, gdy masz już wszystkiego 

dosyć możesz osiągnąć najwyższą 

mądrość na duchowej ścieżce. 

Gdy niczego nie porzucasz, wtedy 

żyjesz w swoim ego.  Kto z tych, 

którzy żyją w komfortowych 

warunkach w tym materialnym 

świecie, naprawdę ma tego 

wszystkiego dosyć? Nikt nie ma 

tego dosyć - ludzie tylko tak 

mówią. To są tylko słowa i 

jedynie jakieś myśli. Ale przez 
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“Nie wystarczy słuchać rad mistrza. Naprawdę musisz robić to, co ci 
się mówi. Niektórzy ludzie lubią słuchać porad od rana do wieczora. 
To sprawia, że są szczęśliwi, ale nigdy nie zrobią tego, co powiedział 

mistrz. Będą słuchać tylko rad. Zachowują tę radę w pamięci, ale 
nigdy jej nie przestrzegają. To kolejny rodzaj niewoli. Jeśli chcesz jeść, 
nie ma sensu przechowywać przepisów. Musisz iść i kupić jedzenie, 

ugotować je i zjeść. ”  
 

Swamidżi 

większość czasu zwykle nie masz tego dosyć. Czasami tylko myślisz "Och, mam tego wszystkiego 

dosyć. Porzucam to wszystko". Mówię teraz o duchowości, a nie o materialnych sprawach. Na 

pewnym poziomie porzucisz również duchowość. To znaczy, że dojdziesz do etapu prawdziwej 

pustki. Znajdziesz się w pustej przestrzeni. Pustka - to jest prawdziwy stan porzucenia. Poprzez 

pustkę rozumiem stan, w którym nie ma nic - totalną nicość.   

 

Panćabhutam – panćabhutam jest najwyższym poziomem duchowości. Co oznacza panćabhutam? 

Jest to sanskryckie słowo odnoszące się do pięciu elementów: ognia, wody, powietrza, ziemi i 
akaszy, zwanej przez was eterem. Musisz osiągnąć poziom akaszy. Akasza jest przestrzenią - 
pustką. Twój umysł musi stać się pusty. To jest poziom prawdziwej medytacji i najwyższej 

duchowej mądrości. Pusty. Panćabhutam jest najwyższym duchowym poziomem.  

 

Swamidżi, jak mogę uwolnić się od uczucia przywiązania do innych ludzi, od 

takiego uczucia, że nie mogę żyć bez ludzi, którzy są tak bardzo bliskimi mi 

przyjaciółmi?  

 

Najpierw musisz sobie uświadomić, jakie jest 

prawdziwe znaczenie przywiązania. Czy mi 

ufasz? Czy ufasz twojemu przyjacielowi, albo 

twojej matce? Tak po prawdzie, żaden 

człowiek nie ufa nikomu innemu. W 

większości ludzie tylko to udają, jedynie 

pokazują, że komuś ufają albo, że kogoś lubią, 

ale szczerze powiedziawszy głęboko w swoim 

wnętrzu nie są zbytnio przywiązani.  Ludzie 

naprawdę przywiązują się do materialnych 

rzeczy - np. do samochodu, albo innej 

własności. Niektórzy ludzie bardzo 

przywiązują się do zwierząt, np. do ulubionego 

kota.  To jest przywiązanie. Trudno mi sobie 

przypomnieć, żebym w całym moim życiu 

spotkał kogoś takiego, kto byłby prawdziwie 

przywiązany do innej osoby.  

 

 

Czyli lepiej jest skierować miłość ku  Boskości?  
 

Tak, to jest najlepsze, ale czy ty tak robisz? 

Wysyłasz swoją miłość na zewnątrz. 

Okazujesz trochę miłości mamie, trochę tacie, 

trochę twoim braciom i siostrom, trochę 

twojemu Gurudewie, trochę twojej 

dziewczynie, albo chłopakowi. Czyli twoja 

miłość jest w większości związana z tym 

materialnym światem.  
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„Jaki jest sens 

zmniejszenia ego? 
Nie powiedziałeś, 

że chcesz je 
całkowicie 

wyeliminować. 
Widzisz, to jest 

twój sposób 
myślenia. Chcesz 

tylko je 
zmniejszyć, ale 

nie pozbyć się go. 
Ile chcesz je 

zmniejszyć - 75 
procent czy 50 

procent? Zamiast 
myśleć w ten 

sposób, pomyśl: 
„Chcę całkowicie 
pozbyć się mojego 

ego”. Aby to 
zrobić, musisz 

rozwinąć boskość 
w swoim sercu. 
(...) Wtedy, bez 

twojej świadomej 
wiedzy, ego 

odejdzie.”  
 

                                                                                         Swamidżi 
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Moja kolej… 

Dzień powrotu do szkoły… Jayaani z Francji 

 
tym roku, mniej więcej w czasie Śiwaratri, mieliśmy przyjemne doświadczenie 

powrotu do szkoły na jeden dzień, a to dzięki uczniom z Aśramu, którzy serdecznie 

powitali nas w swoich klasach. 
 

Dzieci poprosiły nas, abyśmy 

usiedli w ławkach, podczas gdy 
one stały przed nami i 

entuzjastycznie tłumaczyły, w jaki 

sposób uczestniczyły w różnych 

projektach środowiskowych. 

Cieszyło nas, że znów siedzimy w 
klasie, nawet, jeśli niektórym 

starszym gościom trudno było 

usiąść w ławkach dla dzieci.  
 

Opisały nam, jak organizują się, 

aby pomóc w zbieraniu 
odpadków i śmieci w szkole, a 

następnie sortować je do 

recyklingu. Wspaniale było zobaczyć, jak poważnie podchodzą do tego i ile wysiłku w to 

wkładają.   

  
Następnie zabrały nas do innej klasy, gdzie była wystawa wielu pięknych rysunków i obrazów, 

które dzieci wykonały na temat Matki Ziemi i wszystkiego, co w niej inspirujące. Był też stół z 

licznymi obiektami, które dzieci stworzyły z odzyskanych odpadów. Wszyscy zebraliśmy się 

wokół, zachwycając się pomysłowością dzieci i z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy ich 

wyjaśnień... niektóre przedmioty były użyteczne, jak pędzle wykonane z plastikowych butelek, a 
inne były ozdobne, a niektóre po prostu dla zabawy.  
 

Inne dzieci pokazały nam swoje zaangażowanie w kulturę i kształtowanie krajobrazu. Na 

zewnątrz, w pobliżu sal lekcyjnych, stworzyli niewielki ozdobny ogród z roślinami 

dostosowanymi do klimatu. Wyjaśnili, jak na zmianę dbają o ten ogród, co pozwala wszystkim 

czuć się w pełni zaangażowanym i odpowiedzialnym za tę zbiorową pracę. Tymczasem inni 
młodzi ludzie byli zajęci pracą na niewielkiej działce położonej nieco dalej, gdzie uprawiali 

różne warzywa, ryż i kukurydzę.    
 

Ostatni przystanek tej wizyty był najciekawszą lekcją w produkcji kompostu. Dwie dziewczyny 

zademonstrowały, jak się to robi: najpierw kopiąc dziurę w ziemi, w której ułożone są małe 

gałęzie, gałązki i liście. Następnie wlewają mocz świętej krowy. Jedna z dziewcząt, ubrana w 

rękawiczkę, jakby od niechcenia zanurzyła rękę w wiadrze z moczem i wymieszała ją, aby 
utworzyć wir, po czym wylała ją na stos gałęzi. Zrobiła to bardzo naturalnie, ale nie mogłam 

przestać myśleć, że nie będzie wielu ochotników do tego konkretnego zadania wśród 

zachodnich dzieci. Dziękuję wszystkim dzieciom i ich nauczycielom za umożliwienie nam 

przeżycia tych pięknych chwil! Dżej Prema Śanti! 

W 
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Hołd dla naszej Bogini, Matki Ziemi  
 

Niebieska jak niebo; 
Część wszechświata;  

Biała jak wieczne śniegi;  

Czarna jak szept wulkanów; 

Czerwona jak australijska pustynia;  
W kolorze ochry jak światło słońca na francuskiej Prowansji. 

My jesteśmy jej dziećmi, 

Innymi, a jednak takimi samymi.  

Dajmy jej naszą miłość 
Gdyż ona jest naszym połączeniem z Bezimiennym.  

Inkarnacją Śakti  

Skąpana w aurze  

Tak cudownego słońca.  
Ofiaruje nam całe bogactwo 

Całe piękno 

Całą nadzieję 

O jakiej ludzkość może marzyć… 
Ziemia, nasza Matka, moja Matka 

Na wieki 
-  Bagavathi, Francja 

. 
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Wiadomości z…  

 

 
 

 
 

Co miesiąc podkreślamy wielką wartość 
Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu: Kultywowanie dobrych zwyczajów 
 

“Moja Droga Młodzieży, 
 

Całe życie stoi przed wami otworem. Z miejsca, w którym stoicie, jasno możecie 

zobaczyć wznoszące się z jednej strony góry i stromo opadające doliny z drugiej. Jeśli 
wybierzecie wspinaczkę na górskie szczyty, znajdziecie tam rozmaitości ziół, świeże, 

czyste powietrze, wiele drzew rodzących smaczne owoce, słodko pachnące ogrody i 
niekończącą się błogość. To ścieżka duchowa.  
 

Jeśli jednak wybierzecie ścieżkę w dół, to zaleje was niepohamowana fala egoizmu i 
szalejącego zamętu oraz wejdziecie w drogę bezlitosnym zwierzętom czyhającym na 
swą zdobycz. Napotkacie błotniste jamy, przykryte suchymi liśćmi samolubstwa i 

duchy ukrywające się pod prześcieradłami udawanych uczuć.  
 

Takie właśnie jest bezrozumne, samolubne życie. Czy wasza podróż wiedzie w górę 
czy w dół? W którą stronę skierujecie swój młodzieńczy zapał i swe młode ciała? Czy 
wybierzecie drogę wspinaczki ku duchowej miłości, czy drogę w dół ku światowej 

ułudzie?   
 
Dzisiejszej cywilizacji udało się jedynie podnieść ludzkość na wyższy poziom kultury, 

jednak nie udało się jej uchronić prawdziwych wartości i cnotliwego postępowania. Ta 
cywilizacja twierdzi, że chroni starożytne wartości, a w rzeczywistości niszczy je. 

 
 Zaniknęły takie cnoty jak współczucie, szacunek, prawdziwa miłość i oddanie czy 
miłosierdzie. To samo dzieje się z wartościami takimi jak patriotyzm. Dzisiejsza 

cywilizacja jest upośledzona. 
  
Zmieniamy obiekt naszej miłości i przywiązania tak łatwo jak zmieniamy ubranie. 

Prawdziwą tego przyczyną jest to, że egoizm zwycięża na wszystkich polach naszego 
życia. Jeśli już znaleźliśmy się w tak podłym położeniu, powinniśmy zacząć się modlić 
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do Boga o poznanie, czym jest prawdziwa miłość i przywiązanie. Jednak wzywanie 
boskiej pomocy i błaganie o lepsze maniery nie wystarczą.  

 
Sami musimy kultywować w sobie dobre maniery. Osoba o doskonałych manierach 
będzie potrafiła zaszczepić je innym. Taka osoba przekaże je dziesięciu innym, te 

dziesięć stu, sto tysiącom, a tysiące przerodzą się w setki tysięcy i w ten sposób cała 
ludzka cywilizacja zostanie uchroniona. Młodzież dzisiejszych czasów posiada 

doskonałe kwalifikacje, aby tego dokonać. Jeśli dzisiejsza młodzież będzie się trzymać 
szerszej wizji zjednoczonego świata, nie biorąc pod uwagę jedynie poszczególnych 
państw czy kontynentów, a ich celem będzie zachowanie miłości i duchowości, to 

będzie ona w stanie uratować całą dzisiejszą cywilizację. W tym celu powinna 
zapanować jedność pośród wszystkich młodych ludzi na całym świecie.” 
”  
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