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 “Musisz mieć wiarę w siebie, w Boga w sobie. Innymi słowy, wiarę w paramatmę 
dziwatmy. Boska dusza w tobie to dziwatma, a boska dusza, która jest wszędzie 
to paramatma. Wierzysz w paramatmę, ale nie wierzysz w dziwatmę.” 
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Satsang ze Swamidżim 
 

 Aby osiągnąć sukces, musisz mieć wiarę w swoją 

boską duszę  
(Fragment satsangu wygłoszonego przez Swamidżiego w Wielkiej Brytanii, w 1984 roku)  

 

 (Swamidżi śpiewa ‘Govinda Krishna Jai...”, choć boli go gardło.)  

 

Dziś namawialiście mnie, żebym śpiewał, 
chociaż tak naprawdę nie jestem w stanie 

tego zrobić. Jednak, kiedy zobaczyłem was 

wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, i wasze 

zainteresowanie bhadżanami, i ja poczułem, 

że mam ochotę zaśpiewać! Jednocześnie wy 
śpiewacie o wiele lepiej ode mnie, co mnie 

bardzo cieszy. 

  

Chciałbym wszystkich was poprowadzić 
dalej na ścieżce duchowej. Na tym świecie 

człowiek może iść wieloma ścieżkami. Istota 

ludzka może żyć tak, jak się jej podoba. Nikt 

nie przyszedł na ten świat, żeby żyć setki lat. 

Życie jest bardzo krótkie, najwyżej około 
90 lat, i potem musimy znowu opuścić ten 

świat. Ktoś będzie się modlił do Boga o 

dzieci. A kiedy już je będzie mieć, poprosi 

Boga o to, żeby te dzieci były grzeczne. 

Potem o to, żeby dzieci się dobrze uczyły. 
Następnie o to, żeby dostały dobrą pracę i 

żeby zostały lekarzami. Czy w końcu 

zostawią Boga w spokoju? Nie, następnym 

razem poproszą o dobrego partnera dla 

dziecka. Gdy tylko znajdzie się partner, 

poproszą o ślub. Po ślubie poproszą o 
piękne wnuki. W końcu taka osoba zostaje 

dziadkiem. Po jakimś czasie poczuje, że dzieci ją źle traktują a wnuki się nią nie opiekują. Czuje 

się okropnie, jest zraniona, a w końcu umiera.  

 

Jeśli wydaje ci się, że właśnie tak należy postępować, to postępuj tak! Właśnie to widzimy, 
tego doświadczamy pomiędzy chwilą, kiedy się rodzimy, a chwilą, kiedy umieramy. Czy nie ma 

nic poza tym? Jest… zarabianie mnóstwa pieniędzy! Próbujesz zarobić mnóstwo pieniędzy, 

żeby zaspokoić siebie, swoje dzieci i swoje wnuki. Gromadzisz bogactwo, a potem umierasz. 

Czy to wszystko, co starasz się osiągnąć na tym świecie?   
 

Swamidżi w Wielkiej Brytanii, 1984 
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Prosicie mnie również o inne rzeczy. Na podstawie spotkań z wami widzę, że to jedyne, o 

czym mówicie. Przyjechałem ze Sri Lanki do Wielkiej Brytanii, żeby rozwiązać wszystkie te 
materialne problemy, które macie i nie mam nic, przeciwko, że mnie do tego wykorzystujecie, 

ale chciałbym wam przypomnieć, że nie na tym się kończy. Na przykład, mocno we mnie 

wierzycie, ale wierzycie równie mocno w siebie? Czemu o to pytam? Kiedy człowiek nie 

wierzy w siebie, jego umysł jest smutny. Taki umysł z  kolei tworzy wiele chorób, problemów i 

trudności dla takiej osoby.    
 

Czy wszystkim wam się wydaje, że jesteście złymi ludźmi? 

Czy jest tu ktoś, kto myśli, że jest dobrym człowiekiem? 

Zawsze powinniście myśleć, że jesteście dobrymi ludźmi. 
Zawsze powinniście wierzyć w siebie, ponieważ jest w 

was boska energia. Gdybyście ze sobą porozmawiali, 

zrozumielibyście to. Spróbujemy? 

  

„Umyśle, dlaczego nie wierzę w siebie?” 
 

Twój umysł odpowiada: „Cokolwiek robię, jakiekolwiek 

działania podejmę, wydaje mi się, że nigdy niczego nie 

robię, jak należy i zawsze kończy się porażką. Dlatego nie 

mam wiary w siebie. Starałem się nawet o pracę i nie 
udało mi się jej dostać. Cokolwiek robię, najwyraźniej mi 

nic nie wychodzi. Dlatego jestem zły na siebie”.   

  

Na to umysł odpowiada znowu: „Bądź cierpliwy. Jeśli 

chcesz coś osiągnąć, musisz mieć wiarę w siebie. Aby to 
osiągnąć, potrzebujesz odrobiny cierpliwości. Ponieważ straciłeś wiarę w siebie, nie potrafisz 

niczego robić śmiało. Kiedy tracisz odwagę, jak mogę pomóc ci znaleźć pracę?”  

 

Musisz mieć wiarę w siebie, w Boga w sobie. Innymi 
słowy, wiarę w paramatmę dziwatmy. Boska dusza w 

tobie to dziwatma, a boska dusza, która jest wszędzie to 

paramatma. Wierzysz w paramatmę, ale nie wierzysz w 

dziwatmę. Dotychczas słuchałeś tylko tego, co mówią ci 

ludzie, a oni mówią ci tylko, żebyś miał wiarę w 
paramatmę a więc tak właśnie żyjesz, ale musisz mieć też 

wiarę w dziwatmę! 

 

  

  

 

 

 

Swamidżi materializuje 

wibhuti (święty popiół) w 

Wielkiej Brytanii 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 

na całym świecie 
 

Obchody urodzin Swamidżiego w Centrum Jedności 
Premanandy we Włoszech 

 

17 listopada 2019, w ramach Światowej Trasy, obchodziliśmy urodziny Swamidżiego w 

ośrodku Centrum Jedności Premanandy we Włoszech. Po specjalnym programie z delegatami 
Aśramu, odbyły się bhadżany do Ganesi, Guru Astotra, pada pudża i błogosławieństwo 

lingamem.  
 

To była cudowna uroczystość, a 
koordynatorzy, Rosa i Sergio, 

przygotowali ładny tort 
udekorowany zdjęciem 

Swamidżiego. Sergio i kilku innych 
wielbicieli podzielili się 

poruszającymi opowieściami o 
swoich doświadczeniach ze 

Swamidżim.  
 

Po programie, niektórzy wielbiciele 
z oddaniem położyli swoje osobiste 

listy przed zdjęciem Swamidżiego, 
po czym zostały one przekazane 

delegatom do ofiarowania na 
Samadhi Lingamu Swamidżiego w Aśramie. Wszyscy obecni otrzymali świeże owoce, jako 

prasadam a także ciastka i napoje orzeźwiające.    
 

Wszyscy wyjechali szczęśliwi i duchowo odnowieni!  
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Złote słowa Swamidżiego o Centrach 

i Grupach Śri Premanandy 
 
 

 

“Zadaniem koordynatorów jest zachęcać każdego, kto jest zainteresowany 

duchowością do uczestniczenia w aktywnościach Centrum. Nie jesteśmy tu po to, 

aby budować budynki czy gromadzić pieniądze. Jesteśmy zainteresowani 

rozprzestrzenianiem duchowości. Każdy powinien otrzymać korzyści z 

duchowości i być szczęśliwym. Część czasu powinniście spędzać na 

wykonywaniu społecznej posługi. To, co robimy to publiczna służba, społeczna 

służba.” 
 

 

 

 

 

 

“Pomyśl, jak bardzo jesteś 

zaintersowany prowadzeniem 

duchowego życia? Jesteś na 

duchowej scieżce i możesz ciągle o 

niej myśleć, ale czy zapytałeś siebie 
jak bardzo interesuje cię życie na 

duchowej ścieżce? 

 

Jeśli jesteś na duchowej scieżce, 

rozwiniesz dobre cechy i nie 

będziesz plotkować, nie będziesz 

sprawiał zawodu innym, nie 

będziesz się złościł, będziesz 
uprzejmy dla każdego i nie będziesz 

źle mówił o innych, niezależnie od 

tego, co oni mówią, pozostaniesz w 

ciszy.”  

 Swamidżi 
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Moja kolej 
Swamidżi przenosi się do odremontowanego kudilu  

 

- mieszkaniec Aśramu 
 

Sala Pudż była pierwszym budynkiem, jaki powstał w znajdującym się w Południowych Indiach 

Aśramie. Było to w 1985 roku. Drugi budynek był okrągły i używano go do różnych celów: 

najpierw, jako kuchnię, potem, jako ogólny magazyn, a jeszcze później serwowano w nim 

posiłki. Po kilku latach, 

w 1989 roku, gdy już 

wybudowano następne 

budynki, Swamidżi 

przeniósł się do tego, 

posiadającego 

niepowtarzalny 

charakter okrągłego 

budynku ze skośnym 

dachem z liści 

palmowych, 

postawionego na wzór 

budynków budowanych 

w dawnych aśramach. 

Swamidżi mieszkał w nim przez pięć lat.  

 

W 1994 roku Swamidżi tymczasowo przeniósł się do innego pokrytego strzechą obiektu 

(obecnie znajduje się tam muzeum), gdyż chciał pokryć dach w okrągłym budynku 

dachówkami i przeprowadzić w nim remont. Podłogi zostały wyłożone płytkami ceramicznymi, 

ściany wewnętrzne pomalowane na atrakcyjny różowy kolor, a kuchnia i łazienka zostały 

wzbogacone o nowe elementy wystroju. W sierpniu odbyła się parapetówka. Goście zostali 

uraczeni mlekiem i słodyczami, a gdy już dopełniono wszelkich ceremonialnych formalności, 

wielu z nas zajęło się przenoszeniem podstawowych sprzętów do tego nowego domu. Swami 

wskazywał nam miejsca, w których ustawialiśmy meble i różne inne bibeloty. 

Niespodziewanie, gdy wszyscy byliśmy jeszcze zajęci aranżowaniem wystroju, Swamidżi usiadł 

na krześle i wszedł w głęboki medytacyjny stan. Widok Swamidżiego zanurzonego w tym 

stanie, pomimo całego zgiełku związanego z naszą pracą, był dla nas zaskakujący.  Regularnie 

bywałem świadkiem jak Swamidżi wchodził w różne odmienne stany świadomości - czasem 

tylko na kilka minut, a innym razem na kilka godzin. Pewnego razu wyjaśnił nam, że w tym 

czasie składał astralne wizyty wielbicielom, którzy znajdowali się w krytycznych sytuacjach. Po 

około dziesięciu minutach Swamidżi wyszedł z medytacyjnego stanu. Kto wie, do czego używał 

swojego umysłu w tym czasie, nikt nie chciał go wypytywać. Być może sprawdzał jak długo 
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będzie mieszkał w tym 

domu. W tym samym 

roku, pomimo tego, że 

był niewinny, Swamidżi 

został uwięziony.  

 

W 2008 roku, zgodnie z 

życzeniem Swamidżiego 

ten okrągły budynek 

został rozebrany, a na 

jego miejscu wzniesiona 

została obecna świątynia. 

W lutym 2011 Swamidżi 

osiągnął Mahasamadhi i 

jego szczątki z wielką pieczołowitością zostały złożone w sanctum sanctorum, na chwilę przed 

instalacją Śiwa Lingamu.  

Gdzieś na początku 1993 roku Swamidżi powiedział mi, że zamierza zbudować świątynię w 

miejscu, w którym stał jego dom i nawet dokładnie wskazał miejsce instalacji Śiwalingamu. 

Zapomniałem o tym wszystkim, aż dopiero inny rezydent Aśramu przypomniał mi o tym. Rok 

po Mahasamadhi Swamidżiego został wykonany pierwszy kumbhabhiszekam dla świątyni Śri 

Premeśwarar i w ten sposób Swamidżi osiadł na stałe w swojej siedzibie.  

  

 

Świątynia Śri Premeśwarar i główny ołtarz 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
(Swamidżi odpowiadał na te pytania podczas wizyty w Wielkiej Brytanii w 1984 roku) 

 

Wielbiciel z WB w 1984: Jaki jest najlepszy sposób medytowania?  
 

Nauczanych jest wiele rodzajów 

medytacji, ale niezależnie od tego, 

który ze sposobów praktykujesz, 
ścieżka medytacji prowadzi do 

jednego i tego samego stanu: do 

jednoupunktowienia.  Nazywane jest 

to również manasika pudżą, czyli 
mentalnym wielbieniem. Nie pozwalaj 

umysłowi biegać w różnych 

kierunkach, koncentruj się i utrzymuj 

go w jednym miejscu. Jeśli będziesz 

tak robił, to stopniowo przejmiesz 
kontrolę nad umysłem.  Taki jest 

najlepszy sposób medytacji: 

powstrzymywanie biegania umysłu w 

różnych kierunkach.  Łatwo się o tym 

mówi, ale trudno praktykuje, 
ponieważ nasz umysł jest jak małpa przeskakująca z jednej rzeczy na drugą. Jedynym 

sposobem, by to powstrzymać jest oddanie. Tylko wtedy, gdy medytujesz z prawdziwym 

oddaniem, możesz kontrolować swój umysł. W to właśnie święcie wierzę.  

 

Wielbiciel z WB, w 1984 roku: Czy wg hinduskiej dharmy istotnym jest bycie 
wegetarianinem, gdy jest się poszukiwaczem duchowym?    
 
Nie ma takiej reguły w hinduizmie, ani w buddyzmie, mówiącej, że koniecznie musi się być 

wegetarianinem. Ja jestem hinduistą. Na Sri Lance jest wielu buddyjskich mnichów, którzy 

jedzą niewegetariańskie jedzenie. Nie doszukuję się w nich błędu. Jeśli chodzi o wegetariańskie 

jedzenie - i można to odnieść do każdej religii, niezależnie, czy jest się chrześcijaninem, 

muzułmaninem, buddystą, albo hinduistą - dobrze jest być wegetarianinem. 
  

Mistrzowie duchowi we wszystkich religiach mówią, że nie powinniśmy jeść mięsa. 

Przykładowo, Jezus Chrystus powiedział, że gdy ktoś uderzy cię w jeden policzek, powinieneś 

również podstawić mu drugi. Wynika z tego, że nie powinniśmy krzywdzić żadnej istoty 
ludzkiej. W związku z tym wierzę, że dla ludzkich istot jedzenie wege pożywienia jest istotne 

w życiu. Dlaczego? Po prostu zastanów się nad tym - gdybyś umarł to czy myślisz, że ktoś 

chciałby znajdować się blisko twojego ciała po upływie trzech dni? Twoje ciało wydzielałoby 

wtedy bardzo nieprzyjemny zapach. Jednakże, gdy umiera ryba, kurczak, albo koza, zamiast 

stwierdzić, że po sześciu dniach ich ciała brzydko pachną, wy mówicie, że one dobrze 
smakują!  

 

Powód tego jest taki, że lubicie ten smak, ale smak kończy się na języku, a zapach na nosie. 

Wierzę, że wiele ludzkich chorób jest spowodowanych przez jedzenie zepsutego ciała, jakim 

jest mięso. Zgodnie z tradycją, osoba, która odwiedziła dom pogrzebowy, natychmiast po 
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powrocie do domu musi się wykąpać, gdyż mówi się, że po trzech dniach od śmierci martwe 

ciało zaczyna uwalniać zarazki. Czy naprawdę uważacie, że kiedy umierają świnie, krowy i inne 
zwierzęta, to po kilku dniach nie będą się uwalniać z ich tusz zarazki? To jest to, co stwarza 

nieprzyjemny zapach, ale ludzie nie uważają, że jest to odór. Na takich oto obserwacjach 

oparte jest moje przekonanie, że pewne choroby, które rozwijają się w ludzkich istotach, są 

wywoływane przez te zarazki.  

 
 

Jeśli naprawdę czujesz, że musisz jeść mięso, to powinieneś przyprowadzić zwierzę do 

swojego domu, zabić je i wtedy natychmiast zjeść. Powinieneś być w stanie znieść widok jego 

cierpienia i bólu, jakiego doświadcza. Jak wielu lęków i mentalnej agonii będzie ono 
doświadczać, gdy będziesz je zabijał?  Jeśli po zabiciu zwierzęcia zjesz jego mięso, wtedy 

udręka tego zwierzęcia wejdzie w ciebie. W to właśnie wierzę. Wiem, że prawdopodobnie nie 

podoba się wam, gdy to mówię, bo może się wam wydawać, że staram się powstrzymać was 

od jedzenia mięsa. Ja nie mówię wam, żebyście nie jedli mięsa; to wasza decyzja. Po prostu w 

moim głębokim odczuciu najlepiej jest jeść wegetariańskie pożywienie.   
 

Satsang   

GDZIE JEST MIŁOŚĆ? GDZIE JEST PRAWDA? 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Drogie Boskie Dusze, 

 

Gdzie jest miłość? Gdzie jest prawda? Gdzie jest czyste oddanie? W ludzkich istotach rzadko 

odnajdujemy te cechy; zamiast tego, tym, co najczęściej w nich odkrywamy to oczekiwania i pragnienia.  

Doświadczyłem tak wielu oczekiwań ze strony mojej matki i ojca.  Nawet moje siostry i bracia 
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oczekiwali ode mnie tak wiele, ale żadne z nich tak naprawdę mnie nie kochało. Nasi bliscy w 

większości oczekują czegoś od nas i rzadko okazują nam prawdziwą miłość. Nawet miłość waszych 

dzieci w stosunku do was jest wymieszana z nadziejami, że otrzymają coś od was. Gdy takie dziecko 

otrzyma coś od was i jego pragnienia zostają spełnione, to czy będzie okazywało wam czystą miłość? 

Nie, takie dziecko będzie miało coraz więcej oczekiwań. Ludzka miłość jest pełna niekończących się 

oczekiwań.  

 

Na przykład w dobry sposób wychowywałem wiele dzieci - które wcześniej znajdowały się w bardzo 

niekorzystnej sytuacji - i z pobudek prawdziwej miłości dawałem im wszystko, czego chciały. Jednak 

one mimo to uważają, że jestem po prostu pewną osobą, która je wychowała i w tym również nie ma 

prawdziwego uczucia. Dlatego zastanówcie się głęboko nad naturą prawdziwej miłości. Prawdziwa 

miłość nie posiada żadnych pragnień, ani żadnych oczekiwań.  

 

Ktoś może skłamać i następnie poprzeć to wieloma kolejnymi kłamstwami. Mimo tego, kłamstwo 

wciąż pozostaje tylko kłamstwem.  Pewnego dnia prawda wyjdzie na jaw. Ważne jest, żebyśmy to 

rozumieli. Nie zakładajcie błędnie, że wszystkie kłamstwa mogą być dobrze i trwale ukryte. Pewnego 

dnia prawda zostanie ujawniona. Struś jest tego dobrym przykładem. Czasami, gdy inne zwierzęta 

zaczynają go gonić, struś najpierw bardzo szybko ucieka, ale wtedy nagle robi bardzo głupią rzecz: 

wykopuje dołek i chowa w nim swoją głowę. Ponieważ niczego w tej pozycji nie widzi, uważa, że 

również całe jego ciało jest ukryte i niewidoczne. Z powodu głupoty strusia, zwierzę, które na niego 

poluje, może go łatwo schwytać. W taki sam sposób ludzkie istoty kłamią i wypaczają prawdę. Co się z 

nimi stanie, gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Czy tacy ludzie będą mieli odwagę pokazać innym 

swoją twarz? Powinniśmy być szczerzy wobec siebie, nie oszukujmy się myśląc, że prawdą jest to, co w 

rzeczywistości jest fałszywe. Dlaczego tak błędnie myślimy?  

 

Na przykład, gdy byliście młodzi zakochiwaliście 

się i totalnie wierzyliście, że jest to prawdziwa 

miłość. Traciliście głowę i oddawaliście swoje 

serce osobie, którą kochaliście. Podejmowaliście 

ważne decyzje w oparciu o swoją wiarę w to, że 

wszystko, co ukochana osoba mówi, jest 

absolutną prawdą. Przyglądaliście się ukochanej 

osobie i uważaliście, że zachowuje się i mówi z 

tak wielką, prawdziwą miłością. Byliście bez 

reszty pochłonięci przez silne uczucia miłości. A 

jak teraz czujecie się z decyzjami, które 

podejmowaliście, gdy byliście w takim stanie? Czy 

były właściwe? Czy dawaliście sobie czas, aby 

dobrze poznać tę osobę, czy też podejmowaliście 

decyzje będąc zaślepionymi przez uczucia 

zakochania? Czy wasz kolega, albo wasza 

koleżanka, także uczciwie myśleli o waszej 

przyszłości? Czy twój ukochany naprawdę cię 

kochał, czy może jedynie pożądał twojego ciała?   Czy to pragnienie było główną przyczyną, dla której 

jego mowa była tak pełna miłości i czy to, dlatego wydawał się zachowywać tak szlachetnie i w zgodzie 

z prawdą? Czy kiedykolwiek zastanowiliście się nad tym, choćby przez jedną, krótką sekundę?  

 

"Nie musicie 
podróżować po całym 

świecie w 
poszukiwaniu 

prawdziwej miłości, 
prawdy i  czystości. 
Rozpocznijcie wasze 

poszukiwania 
gdziekolwiek obecnie 

się znajdujecie; 
gdziekolwiek jesteście 
teraz, to jest właściwe 

miejsce do 
poszukiwań, ponieważ 

prawda, miłość i 
czystość są wewnątrz 

was.
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To, co chcę wam teraz powiedzieć jest najważniejsze. Zrozumcie, że wasze życie jest świętym życiem i 

że musicie mieć dobrą przyszłość. Czy obecne ludzkie społeczeństwo to rozumie? Czy to 

społeczeństwo rozumie, że życie jest święte i czy funkcjonuje ono w taki sposób, że zaangażowane jest 

w pożyteczną służbę dla ludzkości? Czy społeczeństwo pomaga ludzkim istotom ewoluować i 

odkrywać życiowe prawdy? Pewni ludzie podjęli taką decyzję, że będą żyć w szlachetny sposób i staną 

się przykładem, dla korzyści oraz dobrobytu innych. Gdy stykamy się z takimi ludźmi, wtedy mówimy, 

że są to wielcy ludzie. Jednakże, czy kiedykolwiek zdarzyło się wam również żyć w taki sam sposób? 

Czy też może jesteście szczęśliwi żyjąc swoim życiem, tak jak większość innych ludzi, po prostu 

zaspokajając własne pragnienia z chwili na chwilę? Czy na tym polega cel życia? W obecnym 

społeczeństwie wielu ludzi zdaje się być zadowolonych podążając jedynie światową ścieżką życia. 

Jedyne, co możemy zrobić to pokazać im pewien inny sposób życia, na który oni mogą się zgodzić, 

albo nie.   

 

Nie musicie podróżować po całym świecie w poszukiwaniu prawdziwej miłości, prawdy i czystości. 

Rozpocznijcie wasze poszukiwania gdziekolwiek obecnie się znajdujecie; gdziekolwiek jesteście teraz, 

to jest właściwe miejsce do poszukiwań, ponieważ prawda, miłość i czystość są wewnątrz was. 

Najpierw zrozumiecie tę prawdę, miłość i czystość w waszych umysłach i myślach, a następnie 

urzeczywistnicie je w pełni wewnątrz siebie. Prawda, miłość i czystość są boską łaską. Aby 

urzeczywistnić tę łaskę najpierw umysł musi stać się pochłonięty myślami o prawdziwej miłości. Umysł 

jest zawsze całkowicie zaangażowany w sprawy związane ze światowością; wibruje wieloma 

oczekiwaniami. Wydaje się, że nigdy nie jest usatysfakcjonowany, więc ciągle myśli i myśli, wypełniony 

pragnieniami oraz nadziejami. Jak możemy zatrzymać te procesy umysłowe?  

 

Stań się niezłomny i zdeterminowany. Myśl, że to, co masz jest wystarczające dla ciebie i podtrzymuj tę 

postawę bycia usatysfakcjonowanym. Istotną rzeczą dla kogoś, kto znajduje się na duchowej ścieżce 

jest robienie wszystkiego, co w jego mocy, aby stać się czystym, włączając w to powstrzymywanie się 

od kłamstwa, obmawiania i działania w pokrętny sposób. Dzień, w którym zaczniecie żyć w czysty 

sposób, będzie dniem, w którym osiągniecie spokój umysłu.   

 

Prawdziwy spokój umysłu nadchodzi wtedy, gdy wykonuje się służbę w bezinteresowny sposób i 

podtrzymuje w sercu intencje powszechnego dobra. Jeśli z zaangażowaniem w sercu będziecie 

wykonywać taką służbę, wówczas wielu innych ludzi będzie czerpać z tego korzyści. To wielki dar 

dostać szansę wykonywania służby i pomagania społeczeństwu. To bardzo wielka rzecz w życiu, móc 

pomagać wznosić się ludzkiej społeczności w prawdziwy i czysty sposób.  Te korzyści, które osiągnie 

społeczeństwo staną się automatycznie korzyściami, jakie odniesie kraj. Za niewielkim, czystym aktem 

służebnym podąży wiele następnych służebnych działań. Jeśli będziecie podtrzymywali postawę bycia 

źródłem służby dla społeczeństwa, wówczas definitywnie boska łaska będzie również wasza.  

Zapewne pytacie siebie jak w takim razie mogę wzniecić tę łaskę Boga w sobie? Po pierwsze 

powinniście poznać siebie i w tym celu musicie zacząć ufać sobie i wierzyć w siebie oraz w waszą 

duchową ścieżkę. Jeśli w pełni uwierzycie w siebie i będziecie mieli zaufanie do waszej duchowej 

ścieżki, wówczas z łatwością będziecie potrafili doprowadzić samych siebie do stanu dojrzałości. Jeśli z 

determinacją i wiarą zmienicie siebie w dobrą i szlachetną osobę, wówczas wibracje waszych dobrych 

myśli będą z was promieniować na społeczeństwo. Gdy będziecie wibrować współczuciem i 

bezinteresownymi myślami, wówczas ludzie wokół was również będą czuli pozytywną energię i to 

zmieni także ich. Nie zapominajcie o tym; takie są fakty.  Myślcie o tym i dostrzegajcie to.  Sposób, w 

jaki się zachowujecie wpłynie na wasze otoczenie i okoliczności. To, o czym myślisz, zmieni ciebie i 

twoje najbliższe otoczenie.  
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Czysty umysł przyciąga boską energię, łaskę Boga. Aby przyciągnąć tę łaskę musisz oczyścić umysł. 

Oczyszczony umysł jest wyciszonym umysłem. Kiedy nadchodzi tego rodzaju spokój, wówczas podczas 

medytacji umysł staje się jednoupunktowiony. Jednoupunktowiony umysł nie będzie falował. Gdy już 

umysł przestanie falować i stanie się stanowczy, wówczas staniesz się prawdziwą ludzką istotą, wolną 

od obciążeń. Umysł wolny od obciążającego bagażu, stanie się przejrzysty. Gdy już pojawi się ta 

przejrzystość, wówczas z łatwością doprowadzi cię ona do mądrości. Dlatego jeśli pragniesz osiągnąć 

mądrość, podążaj za tymi moimi wskazówkami. Jeśli będziesz potrafił tego dokonać, wówczas światło 

mądrości rozbłyśnie w tobie jasnym płomieniem. A mając tę świetlistość w sobie, sam jasno 

zrozumiesz wszystkie pozostałe rzeczy. 

 

Ludzka istota może nadal żyć wszelkimi rodzajami starego życia. Możesz kłamać, możesz udawać, że 

kochasz, a nawet możesz udawać, że masz oddanie. Możesz mówić prawdę, albo zachowywać się tak 

jakbyś mówił prawdę. Możesz pływać w oceanie światowych pragnień i spełniać je wszystkie; możesz 

dać się ponieść pieniądzom i osiągnąć wysoką pozycję społeczną, imię i nawet stać się sławnym. 

Możesz nawet oszukać cały świat - ale pamiętaj o jednej rzeczy: niczego nie przyniosłeś ze sobą, gdy 

przychodziłeś na ten świat i niczego nie zabierzesz ze sobą, gdy będziesz stąd odchodzić. Zrozum to 

bardzo dobrze i dopiero wtedy planuj swoje życie. Daję wam te wszystkie rady, abyście mogli 

prowadzić dobre życie. Przemyślcie to dobrze. Którą ścieżkę wybierzecie? 

 

Z miłością i błogosławieństwami, 
Swami Premananda 

 

 

“Przyczyną naszych łez i smutków jest 

zaangażowanie w materializm. Dlatego dobre 

czyny nie prowadzą do łez.  Tęsknij za Bogiem. 

Wołaj do niego. Tylko to dziecko, które płacze, 

otrzyma mleko do picia. Tak, więc i ty, wołaj i 

roń łzy w tęsknocie za Bogiem, który jest naszą 

Matką i Ojcem. On przyniesie światło na twoją 

ścieżkę.” 

Swamidżi 
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Wprowadzenie Swamidżiego 
 

Chrześcijaństwo mówi nam, że Adam i Ewa byli 

pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga po 

stworzeniu świata. Bóg stworzył ich, jako 

mężczyznę i kobietę, obdarzył ich życiem i nakazał 

im nie jeść owoców z konkretnego drzewa, 

którego to przykazania nie uszanowali. 

 

Według hinduizmu istoty ludzkie powstały po 

przejściu wielu ewolucyjnych narodzin: najpierw, 

jako kamień, potem gleba, trawa, robak, roślina, 

pnącze, drzewo, wąż, ptak i zwierzę. Jako ludzie, 

mężczyźni byli w większości bardziej dominujący w 

społeczeństwie; nadano im większe znaczenie i 

uniemożliwiono zdobycie znaczenia kobietom. 

Kobiety uważano za własność mężczyzn. 

Mężczyźni wykorzystywali kobiety dla własnego 

dobra i trzymali je pod kontrolą. Używali nawet 

kobiet, jako narzędzi w rządzeniu i zniewoleniu 

innych krajów. W ten sposób mężczyźni wykorzystywali kobiety. Nawet Pan Indra użył 

Menaki [niebiańskiej nimfy] jako pionka, gdy wysłał ją, by zakłócić medytację mędrca 

Vishwamitry. Tak, więc w świecie mężczyzn kobiety były często wykorzystywane w taki 

sposób.  

 

Mimo, że kobiety stopniowo stawały się wystarczająco odważne, by domagać się swoich praw 

w społeczeństwie i wyrażać je, nie powiedziałbym, że dziś kobiety osiągnęły wolność. Wydaje 

się, że nadal nie są w stanie podejmować własnych decyzji bez konsultacji z innymi, w wyniku, 

czego ich postęp jest spowolniony.  
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Wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mają tę samą potencjalną inteligencję. Ludzki 

mózg ma ogromną pojemność, która nie zostałaby wyczerpana, nawet gdyby go używać przez 

pięćset lat. Jednak w ciągu normalnego okresu życia wynoszącego od 80 do 100 lat istota 

ludzka wykorzystuje maleńką ilość swoje potencjału, małą niczym ziarnko gorczycy. Zamiast 

działać niezależnie, zawsze zapożyczamy pomysły innych ludzi. Brakuje nam wiary w naszą 

inteligencję i nie udaje nam się jej wykorzystać, co w konsekwencji negatywnie wpływa na nasz 

rozwój.  

 

Kobiety łatwo uwierzą w to, co mówią mężczyźni, ale niechętnie wierzą innym kobietom, a to 

jeden z czynników, który działa na ich szkodę. Kobieta może lepiej zrozumieć uczucia, 

problemy i sposoby myślenia innej kobiety, jednak kobiety nie otwierają się łatwo na inne 

kobiety.  

 

Uważam, że kobiety na ogół lubią pochwały. Oczekują, że inni okażą im sympatię i życzliwość i 

lubią, gdy inni pytają o ich dobre samopoczucie. Lubią też rozmawiać i otrzymywać 

komplementy. Chociaż mogą odrzucić pochwałę, tak naprawdę to lubią, ale nie zdają sobie 

sprawy z konsekwencji tej cechy. Mężczyźni rozumieją tę słabość i pod pozorem spełnienia 

oczekiwań kobiet poznają je, a następnie dzielą się z innymi tym, czego się o nich dowiedzieli. 

Takie podejście mężczyzn ma wpływ na jedność kobiet. Toruje drogę nieporozumieniom i 

kłótni z innymi i może doprowadzić do tego, że staną się przedmiotem szyderstwa. Jednak 

kobiety nigdy nie widzą, że mężczyźni są faktyczną przyczyną wszystkich tych problemów; 

nigdy nie zdają sobie sprawy, kto mówił o nich innym. W ten sposób same wpływają na własną 

wolność.   

 

Kobiety, pomyślcie dobrze. Kto na ciebie patrzy i widzi tylko przedmiot przyjemności i 

piękna? Nie udało ci się ich jeszcze zidentyfikować? Spójrz na przemysł filmowy - jakie 

znaczenie przypisuje on rolom kobiecym? Ta kwestia dotyczy godności i szacunku kobiet, 

więc dlaczego kobiety jej nie podjęły? Czy nie rozumiesz, jak wpływa to na sposób, w jaki 

społeczeństwo na ciebie patrzy? Och, kobiety! Czy to naprawdę się Wam podoba? W języku 

tamilskim istnieje przysłowie: „Jedno ziarno gotującego się ryżu jest próbką całego garnka.”   

 

Istnieją organizacje kobiece, które podejmują problemy kobiet i podnoszą je do  publicznej 

wiadomości. Traktują to jednak, jako zawód i czasem żądają pieniędzy za swoje usługi. Jeśli to 

żądanie nie zostanie spełnione, spiskują nawet przeciwko tym samym osobom, które 

początkowo wzywały do pomocy. Będą również zbierać fundusze w domach i sklepach, 

fałszywie twierdząc, że fundusze zostaną przeznaczone na pomoc kobietom. Czy uważasz, że 

takie działania przyniosą kobietom szacunek?  

 

System Devadasi1 był niczym więcej, jak tylko próbą wykorzystania rodzin dotkniętych 

ubóstwem i seksualnego wykorzystywania młodych kobiet. W innych formach praktyka ta 

trwa do dziś w niektórych rejonach. 

                                              
1Devadasi: dosłownie „sługa Boga”. Chociaż jego pochodzenie jest niejasne, istniał on przez wiele stuleci w 
Indiach, jako system, w którym młode dziewczyny były symbolicznie poślubione bogu-patronowi i wyszkolone w 
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 Jeśli kobiety nadal 

ignorują takie problemy, 

musimy założyć, że są na 

nie po prostu ślepe.  

 

W rzeczywistości 

kobiety nie powinny 

wymagać równych praw, 

ponieważ już naturalnie 

posiadają wszystkie 

prawa. A więc kogo mają 

prosić o te prawa? 

Według hinduizmu Śiwa i 

Śakti reprezentują 

jednego Boga. Skoro nie 

ma podziału w Bogu, to, 

dlaczego miałby istnieć 

podział między ludźmi? 

 

Jeśli ktoś ma być uważany za będącego na najwyższym poziomie, powinna to być kobieta. Czasami 

jednak kobiety nie zdają sobie z tego sprawy.  

 

My, ludzie, wszyscy narodziliśmy się z kobiety. Nazywamy ziemię, od której zależy nasze życie, 

Bhumi Dewi. Od czasów starożytnych ludzie czcili ziemię, jako matkę. Wodę też nazywamy 

Ganga Dewi. Potrzebujemy dóbr materialnych, aby żyć i jest to bogini (Lakszmi), którą wielbimy, 

jako boginię bogactwa. Bogini Saraswati jest czczona, jako bogini nauki, a po odwagę zwracamy się 

do bogini Durgi. 

 

Jeśli przeczytasz nasze starożytne pisma święte, zobaczysz, że był czas, tysiące lat temu, kiedy 

kobiety były bardzo szanowane. W rzeczywistości były nie tylko szanowane, ale także czczone. To 

wyraźnie oznacza wywyższony stan, który kobiety utrzymywały w tamtych czasach. Ja sam wielbię 

Najwyższego Boga w postaci Boskiej Matki. Nie tylko ja, wielu wielkich mędrców czciło Boską 

Matkę. Ci, którzy to robią, szanują kobiety. Uważają kobiety za boginie i traktują je, jako takie. 

Dziś jednak kobiety, które należy szanować, szydzą z siebie.  

  

Och, kobieto! Czy to Ty, czy mężczyźni są przyczyną twojego obecnego stanu? Amma!2 Pomyśl 

sama, a stopniowo uświadomisz sobie wszystko. Nie ma niczego, czego nie mogłabyś poznać. I 

chociaż prawda jest ci objawiona, nadal wydaje się, że nie zmieniasz swoich zwyczajów. Dlaczego 

Amma?  

                                                                                                                                                 
modlitwie, muzyce i tańcu. Ten powierzchowny kształt religii obejmował jednak zasadniczo konkubiny dla 
zamożnych mężczyzn, patronów i kapłanów. Mimo że w 1988 r. Został on uznany za nielegalny, system ten trwa 
do dziś w różnych formach w niektórych częściach Indii.   

 
2 Tamilskie słowo oznaczające ‘matkę’. 

 

Swamidżi wykonuje abiszekam Amman 
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Obchody Mahaśiwaratri 
 

“Udało ci się zebrać ogromną kolekcję 

„światowych” przywiązań. Powoli, powoli usuń je 
ze swego życia. Twoje serce zarośnięte jest 

mnóstwem chwastów. Oczyść je krok po kroku i 

postaraj się posadzić w ich miejsce drzewa Katpahai 

(drzewa spełniające życzenia – np., jeśli zapragniesz 

jabłka, urośnie na nim jabłko, jeśli poprosisz o 
mango, dostaniesz mango itd.). Wraz z upływem 

czasu, poczujesz jak te drzewa obdarzą cię 

światłem. Życie w samotności i z 

jednoupunktowionym umysłem, zmienią cię we 
wspaniałą osobę. Niepostrzeżenie dla innych, 

będziesz się wznosił wyżej i wyżej. Atma (dusza) 

odczuwając Shanti (pokój) wewnątrz i na zewnątrz, 

powinna ciągle przebywać w stanie świadomości 

Śiwy. Zanurz się w błogim stanie tańczącego Śiwy. 
Wtedy śmiejąc się ze światowego życia, będziesz 

wciąż zadowolony.  

 
W Aśramie Śri Premanandy bardzo uroczyście 

obchodzimy Mahaśiwaratri. Dlaczego świętujemy i modlimy się tego dnia? Ponieważ Guru 

medytacji (Śiwa) obdarza nas swą łaską i błogosławieństwem. W ten jeden szczególny dzień, 
post przynosi wielkie korzyści, ponieważ zmazuje nasze przewiny. Ten dzień to naprawdę 

wielki dzień dla wszystkich podążających duchową ścieżką.  

 
Śiwa – wszechprzenikająca najwyższa moc, jest boskim nauczycielem, który prowadzi cię do 

stanu najgłębszej medytacji. Czczenie upostaciowionego Śiwy, pomoże ci uzyskać oświecenie. 

Jakiekolwiek zasiejesz nasiona, ich owoc jest w nich zawarty. Zasiej w swym wnętrzu Pana 
Śiwę. Wtedy świadomość Śiwy, wyrośnie w głębi ciebie na wielkie duchowe drzewo. Jeśli 

dojdziesz do tego etapu rozwoju, odczujesz, że cały świat jest jednością. Wtedy dojdziesz do 

wniosku, że świadomość Śiwy to najlepsze ziarno do wewnętrznej uprawy!  

 

Prawdziwym celem hinduizmu jest cisza, medytacja, mądrość i łaska. Jest wielu oświeconych 
ludzi, którzy doświadczyli różnych stopni duchowego rozwoju i przekazują tę wiedzę innym. 

Zgodnie z ich naukami, tylko medytacja nad Śiwą doprowadza ich do najwyższej duchowej 

realizacji. Wszystkie inne sadhany (ścieżki duchowe) mają na celu pomoc w dojściu do tego 

stanu. Hinduska Sanatana Dharma (odwieczne prawo) kładzie głównie nacisk na medytację. To 

właśnie, dlatego, zazwyczaj widzicie wizerunki Pana Śiwy zatopionego w medytacji.”  

- Swamidżi 
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Wiadomości z…  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lokalne zajęcia Młodzieży Premanandy są fundamentem działalności Grup 

Młodzieżowych. Koordynator wraz z młodymi ludźmi należącymi do grupy 

młodzieżowej regularnie organizuje zajęcia grupowe w sposób młodzieńczy i 

zabawny. Ideą jest zabawa z duchowym podtekstem! Działania obejmują 

zarówno robienie abiszekamu jak i wspólne chodzenie do kina. Członkowie 

młodzieży są proszeni o wniesienie czynnego wkładu do grupy, gdzie każdy 

wykazuje inne umiejętności i zainteresowania. Jedna osoba lubi organizować gry 

z małymi dziećmi, podczas gdy inna woli robić filmy. Każdy członek tworzy część 

barwnego duchowego ogrodu, jakim jest Grupa Młodzieży Premanandy! 

 

27 grudnia - Spotkanie Młodzieży Premanandy we Francji oraz Abiszekam Murugi 
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Co miesiąc podkreślamy wielką wartość 
Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu: Posiadanie dobrych wartości w życiu! 
 

 

“We współczesnym świecie wartości mogą być dla ciebie inne, ale jeśli chcesz 

prowadzić dobre życie i mieć spokój ducha, musisz żyć zgodnie ze starymi 

wartościami. To są pełnowartościowe wartości. Nowoczesne wartości 

naprawdę nie mają w sobie nic cennego! 

 

Wiesz, co jest dobre, a co złe. Jeśli nie, powinieneś zapytać! Jeśli nie jesteś 

pewien, którą drogą wybrać w życiu, zapytaj rodziców. Jeśli czujesz, że nie 

mogą ci wystarczająco pomóc, zapytaj swojego mistrza duchowego. Staraj się 

nie robić potajemnie złych rzeczy, ukrywając je przed rodzicami. W pewnym 

momencie twoje błędy wyjdą na jaw. Pomyśl o swoim imieniu, dobrym imieniu 

oraz o osobach, które ci pomagają i opiekują się tobą. Jeśli uważasz, że 

zrobisz coś naprawdę złego, pomyśl najpierw o Swamidżim i swojej rodzinie. 

Powstrzymaj występki na wczesnym etapie swojego życia. Wytnij korzenie zła i 

nie pozwól im wyrosnąć na duże drzewo. Nie odrzucaj swojej edukacji i 

oddania z powodu pragnienia bezsensownych złudzeń, takich jak narkotyki, 

seks i alkohol.” 
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