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Satsang ze Swamidżim 
 

Nie marnuj czasu! 

 
dy prowadzisz duchowe życie 

dobrze jest nieustannie pytać siebie 

samego jak możesz jeszcze bardziej 

się rozwijać - to zawsze jest 

pomocne. Oczywiście, jeśli pragniesz się 

rozwijać to z pewnością musisz regularnie 

wykonywać sadhanę, duchową praktykę. Nie 

mam tu na myśli jedynie mówienia o niej, ani 

wykonywania jej od czasu do czasu, gdy najdzie 

cię ochota na duchowość. Chodzi mi o 

faktyczne praktykowanie.  

 

Jeśli pragniesz prawidłowo wykonywać sadhanę, 

kluczowym jest stworzenie pewnego grafiku 

praktyk. Doba ma 24 godziny. W ramach tych 

24 godzin stwórz swój własny grafik dla praktyk 

duchowych.  Najpierw musisz zdecydować się, 

jaką sadhanę masz zamiar wykonywać. Może to 

być medytacja, pudża, abiszekam, albo 

śpiewanie mantry. Następnie przyjrzyj się temu, 

jak dużo czasu zajmie ci to każdego dnia. Czyli 

zdecyduj, jaki rodzaj sadhany będziesz 

praktykował, jak dużo czasu masz zamiar 

przeznaczyć na praktykę i na koniec ustal porę, 

w jakiej będziesz ją wykonywać. Niezależnie od 

tego, czy sadhana jest wykonywana rano, czy wieczorem, czy też o obu tych porach, to najlepiej jest 

najpierw dokończyć wykonywanie osobistych zabiegów, takich jak mycie się, kąpanie itp. Gdy twoje ciało 

jest już czyste, twój umysł staje się wolny i gotowy, by wykonywać sadhanę.  

 

Jeżeli rozwój jest twoim szczerym życzeniem, powinieneś być punktualny i regularny. Nie mówię, żebyś 

przesadzał w tym względzie. Nie mam zamiaru cię kontrolować. Musisz wypracować swój własny system, 

dostosowany do swoich nawyków i rozkładu dnia. Jeśli tak zrobisz, z pewnością będziesz się rozwijał 

duchowo.  

 

Z drugiej strony, sadhana nie jest czymś, co powinieneś robić tylko w tym wyznaczonym czasie. Sadhana 

powinna stać się częścią twojego życia i może być wykonywana w każdym miejscu oraz w każdym czasie, 

gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Na przykład, czasami chcesz spotkać się ze mną i przychodzisz do 

mnie na rozmowę. Może się zdarzyć, że przez jakiś czas będziesz musiał cierpliwie czekać zanim wejdziesz 

do mnie. Wtedy najlepiej jest usiąść w jednym miejscu, zachowywać ciszę i uspokoić umysł. Wypełnij umysł 

miłością zamiast plotkować o bezsensownych rzeczach z dziesięcioma ludźmi. Usiądź i utrzymuj umysł w 

G 
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swoim wnętrzu. Wybierz sobie do tego jakieś ustronne miejsce i tam przez jakiś czas medytuj. Nie marnuj 

swojego cennego czasu.  

 

Przyszedłeś na ten świat w pewnym celu - po to żeby się rozwinąć. Nie przyjechałeś tu do Indii w 

odwiedziny, ani jako turysta. Przyjechałeś tu w duchowym celu - aby otrzymać radę od świętych i 

mędrców, aby wznieść się na wyższy poziom świadomości, oraz by odkryć mądrość i zdobyć duchową 

wiedzę.  

 

Siadaj na zewnątrz w cieniu drzewa. Siadaj na łonie natury i oddychaj świeżym powietrzem. Pozostawaj w 

oddaleniu od zgiełku tego świata i od nieustannego mówienia, mówienia, mówienia. Bądź nieporuszony i 

zagłębiaj się w sobie, w poszukiwaniu prawdy. 

  

Ten cały świat jest więzieniem. Zostałeś uwięziony już nawet w łonie matki na dziewięć miesięcy. Praktykuj 

sadhanę i stań się wolny od więzów tego świata. Urzeczywistnij swoją Jaźń i dostrzegaj tylko Boskość w 

tym świecie. Dokądkolwiek idziesz, nie marnuj swojego czasu. Zawsze myśl tak: "Jaki jest cel mojego życia?" 

Gdy będziesz szczerze i z zaangażowaniem myśleć w ten sposób, to nie będziesz marnować czasu. Zawsze 

będziesz ukierunkowywał swój umysł na Boskość.  

 

Czasami żalisz mi się, że jest tak wiele zewnętrznych hałasów, które przeszkadzają ci w Aśramie. Czy na 

tych 100 akrach ziemi, naprawdę nie ma żadnego cichego miejsca? Z pewnością możesz znaleźć tu takie 

miejsce, gdzie możesz usiąść w spokoju. W pobliżu Skały Medytacji jest wiele takich miejsc. Idź tam, oczyść 

to miejsce, usiądź i pozostań w ciszy. Wyjdź poza ten świat i wejdź w prawdziwą ciszę, która znajduje się w 

tobie. Kiedy dotrzesz do tej ciszy, wtedy żaden zewnętrzny dźwięk nie będzie w stanie ci już przeszkodzić. 

Dwa tysiące lat temu sannjasini zwykle udawali się do dżungli, tam siadali i medytowali. Czy myślisz, że 

dżungla była cichym i spokojnym miejscem? Z pewnością nie była taką. Przebywało tam wiele hałasujących 

ptaków i zwierząt. Ponadto zagrażały im dzikie, drapieżne zwierzęta. Panujący tam klimat był bardzo trudny 

do zniesienia, a jedzenie było towarem deficytowym. Jednakże ówcześni sannjasini potrafili ignorować te 

wszystkie niedogodności i kontynuowali swoją sadhanę w takich warunkach.  

 

Musisz stać się cichy w środku. Nie narzekaj i nie staraj się uciszać innych. Praktykuj tak, abyś nie słuchał 

tych odgłosów. Wypowiedz święte słowo Aum w swoim wnętrzu. Utrzymuj umysł w swoim ciele. Nie 

pozwalaj mu wychodzić na zewnątrz i angażować się w dźwięki wydawane przez innych.  

 

Nie marnuj czasu. Ile lat będziesz mógł spędzić w Indiach? Jak długo zamierzasz żyć?  

 

Każda minuta jest cenna. Nie marnuj ani jednej minuty. Myśl o tym, po co tu przybyłeś. Każdego dnia znajdź 

trochę czasu na swoją sadhanę. To jest ważne. Jeśli zawsze tylko pracujesz, zacznie cię to nudzić. Dlatego 

nie dopuszczaj do tego żebyś stawał się przepracowany i zniechęcony. Oczywiście bardzo ważne jest żebyś 

dawał mózgowi i całemu ciału jakieś zajęcie. Jeżeli dasz ciału do wykonania jakąś pracę, wtedy ono będzie 

szczęśliwe. W tym samym czasie musisz uczynić umysł wolnym.  

 
Często mówiłem wam o pewnej prostej, a jednocześnie skutecznej medytacji. Najpierw usiądź i uwolnij się 

od napięć. Zrelaksuj ciało i przyjmij wygodną siedzącą pozycję. Następnie musisz zacząć oddychać we 

właściwy sposób. Polecam ci prostą pranajamę: wdychaj powietrze przez prawą dziurkę od nosa, wstrzymaj 

na sekundę oddech i wydychaj przez lewą. Powtórz to zaczynając od lewej dziurki i dalej naprzemiennie 

kontynuuj takie oddychanie - Swami Wiwekananda bardzo dobrze wyjaśnił znaczenie tej praktyki w swoich 

pismach. Następnie pozostań nieporuszony i utrzymuj umysł wewnątrz ciała.  

 

Nie myśl, że musisz natychmiast osiągnąć najwyższy poziom, polegający na zjednoczeniu się znajdującej się 

w twoim kręgosłupie duchowej siły - kundalini, z duchowym centrum w mózgu. Na to potrzeba czasu i 
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poprowadzenia cię przez twojego duchowego mistrza. Nie myśl za wiele. Podążaj tą drogą nieprzerwanie i 

powoli, byle regularnie i bez marnowania czasu.  

 

Jednakże niektórzy ludzie sprawiają, że medytacja staje się dla nich problemem. Prawdę mówiąc, niektórzy 

ludzie wszystkie sprawy zamieniają w problem. Wyćwiczyłeś się w spinaniu się i myśleniu, że wszystko jest 

problemem albo, że jest trudne. Medytacja nie jest problemem. Ona nie jest trudna. Medytacja powinna być 

tym, do czego dążysz, powinna być twoim celem, ale nie twoim problemem.   

 

Podchodź do niej bez napinania się i powoli. Jeśli uczynisz medytację swoim celem i będziesz ambitnie 

praktykował, wtedy doprowadzi cię ona do oświecenia i mądrości. Dlaczego może się zdarzyć, że zaczniesz 

myśleć, iż medytacja jest problemem, albo dojdziesz do wniosku, że cię nudzi, męczy i że masz jej dosyć? 

Dzieje się tak, po prostu, dlatego, że zawsze tylko myślisz o tej całej medytacji i o medytowaniu, ale w 

rzeczywistości nie praktykujesz tego. Jeżeli podchodzisz do medytacji w taki sposób, wtedy z pewnością 

stanie się ona problemem w twoim umyśle.  

 

Wy, sami stwarzacie sobie problemy. Weźmy teraz taki przykład wielbiciela, który w Aśramie 

odpowiedzialny jest za agrokulturę. Jaki jest związany z tym problem? Rośliny i drzewa potrzebują wody. 

Gdy zapewnisz im wodę, wówczas większość pracy jest już wykonana. Rośliny będą sobie rosły. Dawanie 

im wody jest tu główną pracą. Podobnie w medytacji główna praca polega na praktykowaniu. Jeśli 

praktykujesz, będziesz wzrastać.  

 

Przeszkody będą przychodzić i odchodzić. Żyjesz w materialnym świecie. Musisz zajmować się dziećmi, 

zarabiać pieniądze, prowadzisz życie seksualne, musisz przebywać ze swoim partnerem i zarządzać swoim 

dobytkiem oraz zajmować się innymi materialnymi sprawami. Od momentu, gdy rano wstajesz, myślisz o 

materialnych rzeczach. Potrzebujesz materialnych rzeczy również do tego, by móc prowadzić duchowe 

życie. Dlatego pracuj i żyj, ale nie bierz tych wszystkich rzeczy zbyt poważnie. Powstrzymuj umysł od 

myślenia o materialnych rzeczach, o pieniądzach oraz o rodzinnym życiu, podczas swoich medytacji.  

 

Niech to wszystko odejdzie. Nie przejmuj się. Jeśli siadasz i szczerze medytujesz, ja zatroszczę się o twoje 

materialne potrzeby. Jeżeli masz jakiś problem, powiedz o tym duchowemu mistrzowi. On da ci radę, 

której potrzebujesz.  

 

(Swamidżi zakończył śpiewając wraz z wielbicielami trzy razy Hari Om. Zachęcił również wszystkich, aby 

zaśpiewali razem z nim mantrę do Guru:)  

 

ā

ā ā ī
 

Bardzo wielkim błogosławieństwem jest, jeśli w czwartki śpiewacie tą mantrę i myślicie o duchowym 

mistrzu, gdyż czwartek jest dniem tygodnia, który poświęcony jest duchowemu mistrzowi . 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

 

Wspomnienia z Trasy Światowej 2019 
 

Druga Trasa Światowa z ‘różowym lingamem’ odbyła się 

od października 2019 do stycznia 2020. Koordynatorzy 

i wielbiciele na całym świecie zorganizowali specjalne 

duchowe programy w swoich Centrach, aby powitać 

‘różowy lingam’, który został przywieziony przez dwie 

delegatki z Aśramu odwiedzające Centra i Grupy Śri 

Premanandy i Centra Jedności Premanandy w 

Europie jak również na Sri Lance i w Nepalu. Poniżej 

zamieszczamy kilka zdjęć…  

 

 

Abiszekam Murugi, błogosławieństwa lingamem i śpiewanie bhadżanów w 
Centrum Premanandy w Chełmku, Polska 

Abiszekam lingamu, błogosławieństwa ‘różowym lingamem’, bhadżany  

i abiszekam Murugi w Centrum Premanandy w Częstochowie, Polska 
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Abiszekam Ganesi  
i błogosławieństwa 

lingamem w 
Centrum 

Premanandy  
w Szczecinie, 

Polska. 

Abiszekam 
lingamu  

i błogosławieństwa 
lingamem w 

Centrum 
Premanandy  

w Grenoble, 

Francja. 

Abiszekam lingamu  

i błogosławieństwa 
lingamem w 

Centrum 
Premanandy w 

Colombes, Francja..  

Abiszekam 

Ammy 
i bhadżany 

w Centrum 
Premanandy w 

Angouleme, 
Francja. 
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Nowe Centrum Premanandy w Fonte, Włochy 
 

- Erika, Centrum Premanandy w Fonte 

 
 

eszłego listopada, z pomocą mojej mamy, Chandriki, która jest bardzo oddana 

Swamidżiemu, miałam zaszczyt powitać delegatki z Aśramu, kiedy przyjechały do 
Włoch podczas trasy światowej. Czułam duże błogosławieństwo, nie tylko, że mogłam 

przyjąć delegatki Swamidżiego i ‘różowy lingam’, ale również, dlatego, że miałam zostać 

koordynatorką, a mój dom miał zostać Centrum Premanandy w Fonte, małym miasteczku 

położonym przy mieście Treviso, w regionie Veneto, w Północnych Włoszech.  

 
Ponadto, otrzymałam również cudowne wieści, że Dhanalakshmi i Kasturirangan, 

Międzynarodowi Koordynatorzy Centrów, jak i Jnanamani, koordynator z Francji, też 

przyjadą, co było dla mnie dużym szczęściem! Program w nowym Centrum obejmował 

abiszekam lingamu, śpiewanie bhadżanów, a także błogosławieństwa i, oczywiście, pokaz filmu. 
Pomyślałam, że byłoby miło zorganizować wycieczkę dla delegatek, gdyż nie często rezydenci z 

Indii mają okazję przyjechać do Włoch. Naturalnie, moim pierwszym pomysłem był wyjazd do 

Wenecji, ale z powodu przewidywanych dużych opadów deszczu zdecydowaliśmy się zwiedzić 

Padwę, gdzie złożone jest ciało wielkiego Świętego Antoniego (Sant’Antonio da Padova) .  

 
Delegatki, wraz z koordynatorami, przyjechały późnym popołudniem 14 listopada, a moja 

mama i ja z radością przywitałyśmy ich bukietem kwiatów. Tego wieczoru spotkaliśmy się po 

raz pierwszy, aby omówić program na kilka kolejnych dni i szczegóły dotyczące otwarcia 

Centrum.  

 
Kolejnego dnia pojechaliśmy zwiedzać Padwę. Byłam trochę zmartwiona, że zgodnie z 

prognozą, padał ulewny deszcz, kiedy wyjeżdżaliśmy, ale jak już dojechaliśmy do miasta byliśmy 

mile zaskoczeni, gdyż przestało padać, a zza chmur nawet wyszło słońce. Zjedliśmy pyszny 

lunch w restauracji blisko pięknego placu Prato della Valle, a później nadszedł czas, żeby 

odwiedzić najświętsze miejsce, Bazylikę Świętego Antoniego. Jak tylko weszliśmy do bazyliki, 
poczuliśmy mocną energię. Dzieła sztuki i obrazy są naprawdę wspaniałe. Dotknięcie 

marmuru, gdzie leży ciało świętego było bardzo silnym doświadczeniem; był to inspirujący 

moment i byliśmy wszyscy bardzo zadowoleni, że mogliśmy odwiedzić to święte miejsce.   

 
Po powrocie do domu, wszyscy zjedliśmy typową włoską kolację, którą przyrządziłam razem z 

mamą. Rozmawialiśmy o życiu i służbie; dzieliliśmy się też osobistymi doświadczeniami 

pokazując jak cudowne może być życie, kiedy naprawdę poddamy się Boskości. Cały czas uczę 

się i ćwiczę się w tej kwestii, ponieważ teoria to jedno, a życie tym to drugie…i nie zawsze 

jest to takie proste.  
 

Następnego dnia, 16 listopada – dzień z zaplanowanym programem – z pomocą 

koordynatorów z Francji, zrobiliśmy piękne girlandy, rozstawiliśmy naczynia do abiszekamu, 

przygotowaliśmy jedzenie i ogólnie dopilnowaliśmy, żeby pokój do pudży był gotowy do 

przyjęcia wielbicieli. Było to moim gorącym życzeniem, żeby wszyscy byli szczęśliwi i 
zadowoleni z programu!  

 

Ponieważ organizowałam program po raz pierwszy, byłam trochę zdenerwowana, ale 

oczywiście ufałam, że Swamidżi dbał o wszystkie ‘ważniejsze sprawy.’ Czułam też jednak ciężar 

Z 
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odpowiedzialności przekazywania przesłania Swamidżiego w najlepszy możliwy sposób. Powoli 

ludzie zaczęli przyjeżdżać; proponowaliśmy im herbatę lub sok i wtedy zaczął się program 
wraz z otwarciem Centrum.   

 

Był to dla mnie bardzo wzruszający moment, ponieważ Vigneshwari, koordynatorka Centrum, 

w którym odkryłam i pokochałam Swamiego Premanandę, odchodziła na emeryturę po 25 

latach służby i przekazała mi wszystkie zadania Centrum. Jest mi bardzo trudno wyrazić 
słowami wdzięczność jaką czuję wobec Vigneshwari, ponieważ to zarówno dzięki działaniom 

jak i przekazywaniu przesłania Swamidżiego w jej Centrum, moje życie się zmieniło. Z bardzo 

nieszczęśliwej 

nastolatki powoli 
zmieniałam się w 

osobę rozumiejącą i 

ufającą życiu, co w 

wieku czternastu lat 

wydawało mi się 
jedynie ‘nonsensem.’ 

Więc podczas 

ceremonii otwarcia, 

po tym jak delegatka 

z Aśramu rozbiła 
kokosa, Vigneshwari 

wręczyła mi go jako 

symbol przekazania 

mi tej ważnej służby.  

 
Później 

międzynarodowi 

koordynatorzy 

przecięli wstęgę 
przed wejściem do                      

Centrum, a wszyscy 

klaskali w tym 

szczęśliwym 

momencie. 
Następnie, po 

prezentacji delegatek, 

omawiane były  

kolejne szczegóły 

dotyczące otwarcia 
Centrum. 

Kontynuowano 

program robiąc 

abiszekam lingamu i udzielając błogosławieństw ‘różowym lingamem.’ Wszyscy ludzie czuli i 

doceniali energię przenikającą całe miejsce, jak również radosne wibracje pełne miłości, które 
informowały o obecności Swamidżiego i jego miłości do każdej osoby. 

 

Po obejrzeniu filmu ludzie mieli dużo pytań, na które odpowiadały delegatki. Przez długi czas 

rozmawiano również na temat Swamiego Premanandy, wyjaśniając, kim był i jaka była jego 
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misja w świecie. Ten pełen błogosławieństw dzień dobiegał końca; posiłkowi towarzyszyły 

rozmowy i zabawne momenty.  
 

Delegatki z Aśramu i koordynatorzy wyjechali następnego ranka i, pomimo tego, że czułam się 

pełna entuzjazmu, co do przyszłych planów wobec Centrum, brakowało mi już tej cudownej 

energii, którą przywieźli. Wielka pomoc i oparcie, jakie otrzymałam ze strony 

Międzynarodowych Koordynatorów, zarówno praktyczne i duchowe, stworzyło również dla 
mnie podstawę wsparcia, dzięki której czuję się częścią czegoś świętego, ale z mocnymi 

korzeniami. Dziękuję wszystkim za bycie częścią tej wspaniałej Światowej Trasy Premanandy, a 

najbardziej dziękuję Swamidżiemu za bycie przykładem bezwarunkowej miłości i wiecznego 

szczęścia!  
 

 Dżej Prema Śanti! 

 

  

Abiszekam lingamu, błogosławieństwa i 

bhadżany w Centrum Premanandy w Fonte, 

Włochy. 
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9-ta Guru Pudża w Aśramie 
 

11 marca 2020 r. obchodziliśmy 9 rocznicę Mahasamadhi Swamidżiego, wykonując Guru 

Pudżę. Data Guru Pudży jest obliczana zgodnie z kalendarzem indyjskim i dlatego co roku jest 
inna.  

 

Wielbiciele nieśli dzbany z mlekiem w procesji wokół Aśramu, kończącej się w świątyni. 

Mleko ofiarowano następnie Samadhi Lingamowi Swamidżiego podczas Mahabiszekamu, który 

miał miejsce o 7 rano. Wieczorem wykonaliśmy abiszekam do figurki Swamidżiego w świątyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dzbany z mlekiem na procesje Mahabiszekam do Lingamu Samadhi 
Swamidżiego 

Śri Premeśwarar 
Abiszekam wykonany do statuetki 

Swamidżiego w Świątyni 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
Jaki jest cel posiadania imienia duchowego?  

 
asz już swoje imię, a potem Swamidżi daje ci 
nowe imię. Wiele osób pyta mnie o duchowe 
imię. Imię, które nadali ci rodzice, jest ściśle 
związane z materialnymi przywiązaniami. Gdy ja 

daję ci imię, robię to by przywiązać cię do duchowości. 
Spodziewam się, że dzięki temu będziesz praktykować 
duchowość.  
 

Zgodnie z hinduską tradycją, nadano mi imię Prem 

Kumar, a w mojej rodzinie wołano na mnie Ravi, co 

oznacza słońce. Teraz moim imieniem jest Premananda i 

jest to duchowe imię nadawane sannjasinowi. Kiedy ktoś 

przyjmuje sannjasę i wyrzeka się świata, przestaje 

używać imienia nadanego mu przez rodziców, ponieważ 

ma ono związek z dotychczasowym życiem w świecie i 

używane było w światowym życiu. Po przyjęciu sannjasy 

tylko duchowe imię powinno być używane. Stwarza to 

inny rodzaj przywiązania – przywiązanie do duchowości. 

Po przyjęciu inicjacji w sannjasę, taki człowiek-sannjasin 

używa tylko nowego imienia i nie może dłużej robić 

tego, co robił wcześniej, wtedy, gdy żył światowym 

życiem. Nie możesz już tworzyć związków z płcią 

przeciwną, ani zawierać małżeństwa. Ponadto, musisz 

zachowywać duchową dyscyplinę. Nie jest konieczne, aby ktoś cię nauczał. Musisz sam siebie uczyć 

poprzez praktykę i samokontrolę. Robiąc tak zauważysz, że ziemskie przywiązania są krótkotrwałe i 

tymczasowe – czasami trwają tylko przez kilka godzin! 

 

Daję duchowe imiona wielbicielom i spodziewam się, że jeśli będą używać tych imion, wtedy o wiele 

bardziej będą uduchowiać swoje życie. Musisz zadecydować, jakiego imienia chcesz używać i zgodnie z 

nim zmieniać swoje życie. Śiwa i Śakti są imionami duchowymi, a ludzie, którzy używają tych imion 

powinni powoli zmieniać swoje życie w kierunku duchowości i nie opierać już swojej egzystencji na 

rzeczach materialnych lub fizycznych. Pewien tamilski wielbiciel z Londynu otrzymał nowe duchowe 

imię i zmienił się całkowicie, żeby dopasować się do swojego nowego imienia. Jego stara osobowość 

umarła i teraz żyje w całkowicie duchowy sposób. Po tym jak przyjął nowe imię, jego dom stał się 

małym aśramem, a jego żona i dzieci są mieszkańcami tego aśramu. Możesz zobaczyć na tym 

przykładzie, że nawet ludzie żyjący w związkach małżeńskich mogą wejść na tą ścieżkę. Jeden z moich 

uczniów żył w małżeństwie i miał dziecko zanim został sannjasinem. Ramakryszna Paramahamsa, słynny 

indyjski święty, był żonaty - jego żona została jego uczniem i stała się uznaną świętą. 

 
Istnieją dwie duchowe ścieżki dla ludzi żyjących w związkach małżeńskich. Na pierwszej oboje mogą 

praktykować duchowość i prowadzić życie małżeńskie wraz z relacjami seksualnymi. Ewentualnie mogą 

nadal wspólnie żyć, ale pozostając w celibacie i oboje powinni praktykować duchowość. Ważnym jest, 

aby obydwoje zgodzili się, co do sposobu, w jaki zdecydowali się żyć i nie powinno to być wymuszane. 

M 
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Dwie rzeczy są istotne – mieć pewność w swoim sercu, co do wybranej przez siebie ścieżki oraz 

kontrolować ciało i zmysły. Mam tu na myśli niefolgowanie nadmiernie zmysłom. 

 

Twoje nowe imię przypomina ci, że nie jesteś już taki, jaki byłeś wcześniej. Moja część tej pracy to dać 

ci odpowiednie imię duchowe, po czym do ciebie należy decyzja, jakie życie zamierzasz dalej 

prowadzić. Daję wam wypełnione znaczeniami, duchowe imiona po to, abyście zbliżyli się do Boga. 

Gdy używacie nowego imienia, możecie zapomnieć o przeszłości i przeszłych przywiązaniach. To nowe 

imię posiada głębokie znaczenie i szczególną wibrację odpowiednio dobraną dla ciebie, która pomaga ci 

na twojej ścieżce. 
 

Jak możemy działać w tym świecie bez ego?  
 

Ciało jest wytworem iluzji. Jest jak butelka. Wkładamy do tej butelki wszystko - pragnienia, ego, 

zazdrość itp. Napełniamy tę butelkę zarówno wszystkimi naszymi złymi cechami, jak i dobrymi. Potem 

wszystko to w niej mieszamy. To, co dobre i to, co złe, jest w niej wymieszane. Teraz musisz zacząć 

pytać siebie, które cechy są dobre, a które złe. 

 

Stopniowo musisz rozpoznać swoje negatywne tendencje i pozbyć się ich. Powiedz do siebie 

stanowczo i z pewnością: „Przyszedłem na tą Ziemię tylko na krótki okres czasu. Wyznaczam sobie 

wartościowy cel - chcę praktykować tylko to, co jest dla mnie dobre i rozwijać jedynie pozytywne 

oraz pomocne cechy. Wybieram tylko dobre cechy tak, aby stały się częścią mojej osobowości.” 

 

Każdy ma intuicję, którą ja nazywam szóstym zmysłem. Dzięki niej czujesz, co jest w tobie dobre, a co 

złe. Nie dowiesz się tego na kursach i zajęciach lekcyjnych. To jest coś indywidualnego i każda osoba 

sama z siebie będzie to wiedziała. Każda "butelka" ciała zawiera niepowtarzalną mieszankę cech. 

Dlatego niektóre ciała są bardziej zaangażowane w ego, inne w gniew, jeszcze inne w zazdrość, a 

niektóre w duchowość! 

 

Zastanów się i sam zdecyduj. Najpierw musisz być pewny, że chcesz podążać dobrą ścieżką i że chcesz 

działać bez ego i negatywnych cech. 

 

Jak możemy stać się świadomi automatycznych czynności mózgu?  
 

Jeśli zajrzysz do wnętrza komputera, będziesz mógł zobaczyć, w jaki sposób on pracuje. Umysł jest jak 

komputer. Zadziała automatycznie - wystarczy, że naciśniesz odpowiedni guzik. Gdy naciśniesz 

odpowiedni przycisk, umysł przejdzie w określony sposób do określonego stanu. Jak możesz 

kontrolować umysł? Gdy nie ma kontroli, myśli są rozproszone we wszystkich kierunkach, a 

szczególnie podążają w stronę materializmu. Musisz zacząć naciskać swoje przyciski duchowości i 

przestać naciskać przyciski materializmu. Ponieważ zawsze jesteś zainteresowany rzeczami 

materialnymi, samo dotknięcie tego przycisku wystarczy, aby twój umysł zaczynał biegać we wszystkich 

kierunkach. Dlaczego zawsze dotykasz tego przycisku? Ponieważ jesteś całkowicie zaangażowany w ten 

świat. Tylko wtedy, gdy skupisz swój umysł na Boskości, powoli będzie się on wyciszać i zaczniesz go 

kontrolować. Boskość jest wewnątrz ciebie, ale twój umysł pozostaje nieustannie skierowany na 

zewnątrz. Gdy świadomie zwrócisz swój umysł do wnętrza, wtedy nie będzie on miał możliwości 

wyjścia na zewnątrz, w kierunku materialnego świata. 
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ŚĆ

 

Kto jest mniej inteligentny? 
 

W przeszłości wierzono, że kobiety 

są mniej inteligentne od mężczyzn. 

Niektórzy żyjący w ignorancji, 

egoistyczni mężczyźni przekonali 

innych do tego fałszywego założenia i 

nawet dzisiaj niektórzy ludzie wciąż 

podtrzymują te głupie wierzenia. 

Jednakże w czasach kiedy istniały 

matriarchalne społeczeństwa, w 

których to kobiety dzierżyły stery 

władzy, raczej pojawiało się 

przekonanie, że to mężczyźni są 

mniej inteligentni. 

 

W przeszłości uważano również, że 

kobiety nie posiadają wystarczających 

zdolności żeby się uczyć i nauczać, 

ale co takiego obserwujemy obecnie? 

Kobiety doskonale radzą sobie w 

szkolnej nauce i na wszystkich polach 

działania. Sprawdzają się nawet w 

siłach zbrojnych.   

 

Kobiety, które mogłyby być czczone, 

zamiast tego utrzymywane są w ciemnocie i ich inteligencja jest zduszana. Odpowiedzialni za ten 

stan rzeczy mężczyźni pewnego dnia bardzo się rozczarują.  
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Wszystkie dzieci, niezależnie od płci, rodzą się z identycznym potencjałem inteligencji, dlatego 

mówimy, że dziecko jest boskie. Wychowujemy dzieci ucząc je o tym, co jest dobre na tym 

świecie. Opowiadamy im o księżycu i słońcu, pokazujemy im kwiaty i morze, wprowadzamy je w 

wiedzę o tym jak funkcjonuje społeczeństwo, itp. Niesprawiedliwością jest odcinanie dziewcząt od 

wiedzy o świecie, którą przekazujemy chłopcom; głupotą i wbrew rozsądkowi jest utrzymywanie 

ich w taki sposób w ciemnościach niewiedzy. 

 

Generalnie wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie postrzegać za pomocą naszych zmysłów, 

kojarzymy z Bogiem. A wszystko, co potrafimy odbierać poprzez nasze zmysły, włącznie z różnymi 

energiami - wiążemy z Śakti, albo inaczej mówiąc z tym, co towarzyszy Bogu. W oparciu o tę 

koncepcję ludzie od bardzo dawnych czasów uznawali Boga za męską istotę, a Śakti za żeńską. W 

pewnym sensie jest to prawda. Ówcześni ludzie wierzyli, że Śakti jest przyczyną wszystkich działań 

istniejącą we wszystkich istotach i że ludzie działają dzięki mocy Śakti. Dlatego twierdzenie, że 

kobiety są mniej inteligentne jest równoznaczne z twierdzeniem ludzkich istot, działających tylko 

dzięki mocy Śakti, że ta boska Śakti nie jest inteligentna. Twierdzenia, że kobiety nie potrzebują 

uczyć się Wed, że nie potrzebują dobrego wykształcenia, że nie potrzebują wolności, ani 

niezależności, zostały stworzone przez żyjących w ignorancji mężczyzn, którzy nie potrafią myśleć.  

 

W naszej kulturze nie tylko czciliśmy kobiety za to, że są matkami, ale również zawsze 

kojarzyliśmy znajdujące się na Ziemi dobre rzeczy z kobietami. Jednakże dawni uczeni zawodzili w 

kwestii doceniania wartości i ważności kobiet oraz ich dobrych cech.  

 

W średniowieczu szacunek do kobiet był na szczególnie niskim poziomie. W tym okresie 

sprawowano opresyjną kontrolę nad kobietami, które uważane były przez mężczyzn za niewolnice 

i gatunek podludzi.  

 

Bolesnym jest nawet myślenie o ograniczających regułach, jakie kobiety zobligowane były 

przestrzegać w tamtych czasach. Powszechnie akceptowanym zwyczajem było, że dziewczyna 

powinna wyjść za mąż jeszcze przed osiągnięciem dojrzałości. Gdy mąż kobiety umierał, wtedy 

golono jej głowę i pod pretekstem postu, doprowadzano ją do wycieńczenia z głodu. To były 

bardzo upokarzające praktyki. Jeśli mąż umierał w podeszłym wieku, zgodnie ze zwyczajem 

uważano, że obowiązkiem kobiety było wejście do stosu pogrzebowego i odejście wraz z mężem 

w zaświaty. Samolubni mężczyźni stworzyli system Devadasi będący sposobem eksploatacji kobiet 

dla ich przyjemności i zabawy. Kobiety, które do tego używano, żyły w izolacji od reszty 

społeczeństwa. Mężczyźni propagowali fałszywą ideę, że kobiety są słabe i nie są w stanie osiągnąć 

wyzwolenia duchowego.  

 

Nawet dzisiaj ciągle są tacy, którzy mocno trzymają się tego rodzaju pochodzących z przeszłości 

błędnych filozofii. Ci tak zwani filozofowie nadal uważają kobiety - które powinny być czczone - za 

obiekty przyjemności i traktują je z lekceważeniem. Nigdzie w tekstach wedanty nie mówi się o 

tym, że należy szkodzić kobietom, za to radzi się nam, że powinniśmy wychwalać wszystkie istoty, 
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„Dopóki mężczyzna nie uwolni się od 

mizoginicznych uczuć i nie przestanie 

pogardliwie traktować kobiet, dopóty 

nigdy nie będzie w stanie osiągnąć 

prawdziwej mądrości, ani 

oświecenia. Tylko mężczyzna, który 

jest zdolny do okazywania szczerej 

miłości i uprzejmości będzie potrafił 

dostrzec boskość w kobiecie. W jakiż 

sposób prawdziwa filozofia miałaby 

być w stanie pomóc mężczyźnie, 

który lekceważy i źle traktuje 

kobiety?” 

 

gdyż są obrazami Boga. W takim razie jak mogłyby te teksty zaprzeczać tylko i wyłącznie boskości 

kobiet, spośród wszystkich żyjących istot?  

 

Tylko wtedy, gdy mężczyzna będzie 

potrafił dostrzegać boskość kobiet, będzie 

również w stanie  dostrzegać boskość we 

wszystkich istotach i przedmiotach. 

Mężczyzna, który patrzy na kobiety jak na 

obiekty pożądania, należy do najniższej 

kategorii ludzkich istot.  

 

Dopóki mężczyzna nie uwolni się od 

mizoginicznych uczuć i nie przestanie 

pogardliwie traktować kobiet, dopóty 

nigdy nie będzie w stanie osiągnąć 

prawdziwej mądrości, ani oświecenia. 

Tylko mężczyzna, który jest zdolny do 

okazywania szczerej miłości i uprzejmości 

będzie potrafił dostrzec boskość w 

kobiecie. W jakiż sposób prawdziwa 

filozofia miałaby być w stanie pomóc 

mężczyźnie, który lekceważy i źle traktuje 

kobiety? 

 

Naturalnym jest, że mężczyźni i kobiety 

czują pociąg do siebie nawzajem. Jednakże 

dla tych mężczyzn i kobiet, którzy 

naprawdę pragną żyć duchowym życiem i 

podążać ścieżką wyrzeczenia, szczere unikanie uczuć związanych z pociągiem do innej płci jest 

jedną z tych ścieżek, które prowadzą do duchowej mądrości. Jednakże, jeśli mężczyźni, którzy 

podążają ścieżką wyrzeczenia, upierają się przy tym, że to kobiety są przeszkodami na ich drodze i 

malują ich obraz, jako wiedźm, wtedy taka postawa wypływa z ich własnych lęków; to nie jest 

prawdziwe. 

 

Mimo, że z jednej strony kobiety były wykluczane, to z drugiej strony w niektórych sytuacjach 

zajmowały ważne miejsce. Życiowe potrzeby, takie jak uczenie się, materialne dobra i waleczność 

uważane były za manifestacje Śakti. Na przykład bogini Saraswati jest uważana za bóstwo nauki, 

bogini Lakszmi to bóstwo bogactwa, a Durga jest boginią waleczności. Również nadaje się kobiece 

imiona ważnym miejscom, przykładowo Wanadewata to bogini lasu, a imię, jakim nazywamy Indie 

to Bharata Mata. Wszystkie te rzeczy doceniamy, czyż nie?  
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“Przywiąż się do najwyższej, 
boskiej, czystej energii. 
Szczerze staraj się. Z 
pewnością ta energia 

przyciągnie cię blisko do siebie. 
Równocześnie zabierze twoje 

nieczystości.” 

 

 

W czasach, w których na wielką skalę wzrasta ignorancja, ludzie często biorą prawdę za fałsz i 

uznają, że fałsz jest prawdą. W ten sposób niektórzy mężczyźni wyobrażają sobie, że mogą 

osiągnąć oświecenie, podczas gdy jednocześnie wykluczają kobiety. 

 

Narodziłem się z kobiety i dlatego to Boska Matka była tą, która pokazała mi moją ścieżkę. Dzisiaj 

wciąż jestem mnichem. Wzloty i upadki w moim życiu są testami pochodzącymi od Boskiej Matki i 

ja akceptuję je wszystkie bez różnicy. Ci, którzy zmusili wspierane przez mnie dzieci, do składania 

zeznań przeciw mnie być może sądzili, że załamię się i ulegnę. Ale ja narodziłem się w linii 

wojowników, pośród których była też odważna kobieta, która przegoniła tygrysa za pomocą 

muram - koszyka uplecionego z pewnej odmiany bambusa. Nigdy nie przestałem kochać tych 

dzieci, które zostały zastraszone i zmuszone do świadczenia przeciwko mnie. Ja zawsze będę je 

kochał; one są mieszkańcami naszego Aśramu i przyszłymi matadżi. Również zawsze będę pamiętał 

o kobietach i pracował na rzecz ich rozwoju oraz awansu społecznego. Kobieta w żaden sposób 

nie jest mniej inteligentna od mężczyzny. Gdy podąża najwyższą ścieżką oddania jest prawdziwą 

dźniani1! 

 

                                              
1 Ktoś kto osiągnął najwyższą wiedzę 



16 Prema Ananda Vahini March 2020 

 

Wiadomości z…  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Grupa Młodzieżowa Premanandy Sri Lanki po comiesięcznym Abiszekamie Murugi 
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Grupa Młodzieży ze Sri Lanki, której koordynatorem jest Jeevani, postanowiła niedawno dać 

wszystkim swoim członkom możliwość przyjmowania do swoich domów i opiekowania się 
posągiem Murugi przez jeden miesiąc. To da członkom Młodzieży szansę na stworzenie 

silniejszego związku z Panem Murugą i otrzymanie jego błogosławieństw. To także świetny 
sposób na dalsze wzmocnienie jedności w grupie! 

 

Co miesiąc podkreślamy wielką wartość Młodzieży 

Premanandy.  

W tym miesiącu: Zmieniając ten świat na lepsze! 
 

“Uważam, że praca młodych ludzi polega na zmienianiu tego świata na lepsze. Ludzie mogą 

żyć w dowolny sposób, ale potrzebują duchowej porady, aby wieść dobre życie. Gdy człowiek 

rozwija się duchowo, automatycznie zyskuje cechy samokontroli, pokory i cierpliwości. 

Musimy zrozumieć, że kiedy ktoś osiąga duchowość, osiąga wyższy stan istnienia. Ciało może 

umrzeć, ale dusza osiągnie dobry stan. Gdy ktoś służy, jego własne potrzeby zostają 

automatycznie zaspokojone. Kiedy twoje potrzeby zostaną zaspokojone, zyskasz spokój ducha. 

Zrozum to i wykonuj swoją służbę.”  

 

 
 

 

 

“To, że nie widzisz duchowości na 

własne oczy, nie oznacza, że możesz 

powiedzieć, że nie istnieje! Trwały 

pokój i szczęście można osiągnąć 

tylko poprzez duchowość. (…) 

Potrzebujesz dużo cierpliwości, aby 

wyjaśnić to młodym. Otwieramy oczy 

ludzkości i pozwalamy im zrozumieć 

prawdę; prowadzimy ślepych. Ludzie 

robią wiele rzeczy na tym świecie bez 

żadnego zrozumienia. Gdyby 

zrozumieli, nie robiliby tego i byliby 

bardzo szczęśliwi.”  
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