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“Modlę się, aby wszystkie istoty na tym świecie cieszyły się tym samym 

szczęściem, co ja. Chciałbym nauczyć tego wszystkie moje dzieci, które 

podążają moją drogą.” 

 
Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Bezinteresowna Modlitwa  

Ważnym jest, żebyś 

rozumiał, o co się modlisz 

do Boga. Bóg jest wielką, 

wszechmocną siłą, która 

wspiera czystość, prawdę, 

współczucie, poddanie, 

ciężką pracę i służbę. Jest 

On pełen korzyści. 

Najlepiej jest, jeśli poprzez 

naszą modlitwę prosimy 

Go o rzeczy, które 

przyniosą korzyści innym. 

Nie ma sensu modlić się 

zawsze samolubnie o 

własne korzyści, ale 

pozwól raczej, żeby treści 

twoich modlitw były 

pomocne dla innych. 

  

Możesz myśleć o Bogu i 

modlić się do statuetki. 

Statuetka, do której 

adresujesz swoje modlitwy 

ma wewnątrz siebie 

duchową energię tej formy 

Boga. Możesz wykonywać 

abiszekam z mlekiem, 

pastą sandałową, kumkum, 

miodem i wodą różaną, 

możesz uczynić miejsce pachnącym dzięki kadzidłu i sambrani lub udekorować statuetkę 

pięknymi, pachnącymi kwiatami – ale pamiętaj o jednej rzeczy... twoja modlitwa może 

odbywać się w trakcie jakiegokolwiek rytuału, ale przede wszystkim nie powinna być 

samolubna. Poprzez bycie wspaniałomyślnie bezinteresownym, najwyższy wynagrodzi cię 

wszystkim obficie i wszystkie twoje oczekiwania zostaną spełnione. O czymkolwiek 
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myślisz i cokolwiek robisz wszystko zakończy się dobrze, a kłopoty będą cię omijały. 

Jednakże, i w takich okolicznościach będzie cię On testował. W takim momencie nie myśl, 

że Bóg nie nagrodził twoich samolubnych modlitw i w zamian daje ci wiele kłopotów. Miej 

podejście, że zarówno problemy i rozwiązania są Bogiem.  

 

Jeśli naukowiec prowadzący badania z ziemskiego punktu widzenia poddaje się w połowie, 

nie odniesie on sukcesu. Ale jeśli próbuje i osiąga sukces, będzie szczęśliwy. Zarówno 

depresja, jak i szczęście są testami nałożonymi na niego przez Najwyższego, ale to leży w 

rękach naukowca, żeby przejść przez te testy z dobrym wynikiem. Tak samo jest, kiedy 

wykonujemy duchowe działania, aby osiągnąć boską łaskę.  

 

Możesz kupić dobra materialne w sklepach, ale 

zadowolony umysł, satysfakcję, współczujący pogląd 

i całkowite szczęście możesz tylko „kupić” poprzez 

duchową praktykę i wyrzeczenie. Aby czcić w ten 

sposób, miej bezinteresowną miłość w swoim sercu. 

Istnieje powiedzenie, które mówi, żeby się trzymać 

z dala od złych ludzi, ale nie oznacza to, że 

powinniśmy unikać okazywania im miłości. Ludzie na złej ścieżce są głupcami i nie 

zrozumieli jeszcze wielkości Boga. Jednakże, ponieważ są oni ślepi i nie są w stanie iść 

prawidłowo, to nie znaczy, że powinniśmy ich krytykować, ponieważ nie potrafią iść 

poprawną drogą. Wszyscy wiecie, jaki test dała mi Matka wszystkich istot, ale mój umysł 

nigdy nie jest zraniony przez te testy. Mój umysł nigdy nie ganił tej czystej boskości nawet 

przez sekundę. Moje boskie myśli i służba będzie kontynuowana, dopóki moja dusza nie 

stanie się jednym z Najwyższym. Dla mnie jest to tylko radość.  

 

Modlę się o to, żeby wszystkie stworzenia na tym świecie cieszyły się szczęściem, jakie ja 

lubię. Chciałbym nauczyć tego wszystkie moje dzieci, które żyją i podążają moją drogą.  

 

Twoje oddanie, modlitwy, pudże i abiszekamy powinny zawierać prawdę, uprzejmość, 

miłość i służbę. Módl się, żeby te wartości rozprzestrzeniły się na całym świecie. Wtedy z 

pewnością Bóg cię wzniesie. Jesteś tak bardzo głodny, a masz tylko garść ryżu. Kiedy 

będziesz próbował jeść ten ryż, ktoś taki jak ty przyjdzie i będzie błagał, żebyś mu go dał. 

Ze szczęściem daj mu połowę tego ryżu, bo to nic innego jak test dany ci przez Boga.  

 

Jedyną korzyścią, o jaką powinny prosić moje dzieci jest namacalna prawda, miłość, 

współczucie i służba. To są cechy, których Bóg ma wiele i nigdy nie będzie się wahał ich 

rozdać. Myśl dobrze i módl się o to, co jest dobre – dobro wydarzy się! 

 

 

 

“Moje boskie myśli i służba będą 

kontynuowane, dopóki moja dusza 
nie stanie się jednym z 

Najwyższym. Dla mnie to tylko 

radość.”  
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy  

na całym świecie 
 

Wspomnienia z Trasy Światowej 2019 
 

Ostatnia Trasa Światowa z ‘różowym lingamem’ miała 

miejsce między październikiem 2019, a styczniem 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 jest kilka zdjęć…  

 

 

Ceremonia otwarcia, abiszekam lingamu, 
dzielenie się doświadczeniami i sadzenie 

drzewa cnót w Centrum Jedności 
Premanandy w Monts du Forez, Francja. 
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Abiszekam lingamu, świętowanie urodzin Swamidżiego, gry i pokaz filmowy  
w Centrum Śri Premanandy w Montpellier, Francja.  

 

Abiszekam lingamu, pokaz filmowy i błogosławieństwa lingamem  
w Centrum Śri Premanandy w Dordogne, Francja. 

 
 

Abiszekam lingamu, bhadżany i błogosławieństwa lingamem  
w Centrum Śri Premanandy w Liège, Belgia. 
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Abiszekam Amman 
 INTERNETOWA TRANSMISJA NA ŻYWO 

 
Aby posłużyć wielbicielom Swamidżiego w tych niespokojnych czasach, zdecydowaliśmy się 
transmitować na żywo z Aśramu abiszekam do Ammy na kanale YouTube.  Wzywamy wszystkich 

wielbicieli, aby przyłączyli się do tej cotygodniowej modlitwy dla wsparcia świata i wszystkich istot. 
Stwórzmy globalną sieć ludzi modlących się w tym samym czasie, w tej samej intencji i poczujmy 

się zjednoczeni, jako dzieci tej ziemi.   

 

KIEDY? 

O 18.30 czasu indyjskiego 

- w kwietniu: w każdą środę i niedzielę  

- od maja, w każdą niedzielę 

 

“Jest wiele sposobów, aby pomóc innym ludziom, zwierzętom i roślinom.  

Po pierwsze, możesz im pomóc poprzez modlitwy i medytacje. Podczas twojej 

codziennej sadhany myśl o swojej ulubionej boskiej formie lub cesze, myśl  

o swoim duchowym mistrzu z czystą miłością, myśl z miłością o swoich relacjach i 

swoich bliskich. Myśl życzliwie o mieszkających w twojej społeczności i wysyłaj im 

wibracje pełne miłości. Myśl o mieszkańcach twojego kraju, życząc im dobrze i 

wysyłając im mądre i pełne miłości myśli. Myśl o wszystkich ludziach na świecie i życz 

im dobroci i czystej miłości. Na koniec, wysyłaj wszystkie swoje dobre myśli do 

wszechświata i módl się, aby wszyscy osiągnęli wyzwolenie i ostateczne szczęście.” 

 

Swamidżi 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Czy możesz nam powiedzieć, jaka jest szybka droga do osiągnięcia spokoju 

umysłu?  
 
Znam drogę i wciąż ją wam powtarzam. Teraz 

wielu z was podąża tą drogą i widzę zmiany w 
waszych sercach i umysłach. Z doświadczenia 
wiem, że wspaniały poziom prawdziwego 

wewnętrznego spokoju przychodzi, kiedy 
rozwijamy miłość i współczucie dla innych. 
Żyję, aby służyć innym, a moje serce jest 

wypełnione współczuciem dla was wszystkich. 

Dlatego spędzam cały swój czas, prowadząc i 
doradzając każdemu, kto prosi o pomoc. Dżej 
Prema Śanti (Jai Prema Shanti)… jest boską 

miłością. Boską miłością i opieką nad innymi 
istotami. Im więcej dbamy o pragnienia, 
potrzeby i szczęście innych, tym bardziej nasz 

własny wewnętrzny spokój – śanti 
rozprzestrzenia się i wypełnia nas. 

 
Możesz zauważyć podwójną korzyść 

szczerej służby. Z jednej strony inne istoty 
korzystają z podarowanego im jedzenia, 
ubrania, schronienia, edukacji i duchowej 

wiedzy, podczas gdy darczyńca uczy się 
najwyższej sztuki miłosierdzia, współczucia 
i bezinteresownej służby i poprzez nią 

doświadcza śanti. 

 
Pomaganie innym w jakikolwiek sposób 
możesz, przynosi uczucia jedności i 

harmonii. Rozgrzejcie swoje serca i 
przybliżcie je do waszych bliźnich. Jeśli 

możesz to zrobić, twój umysł uspokoi się 
automatycznie. Bądź wdzięczny, że dzięki 
innym uczysz się współczucia i 

zrozumienia. 

 
Czuję, że to jest najłatwiejsza i 
prawdziwego sukcesu w życiu. 

 

 
 

 

Swamidżi, w jaki sposób dowiedzieć się, że wybraliśmy prawdziwego mistrza, 

który może nam pomóc podążać w kierunku wolności? 
 
Możesz nie mieć możliwości żyć blisko 
swojego nauczyciela i nie mieć możliwości 

obserwować jego czy jej działań. Może 
przyciągać cię duchowy nauczyciel, który już 
nie jest w swoim ciele. W tym przypadku 

musisz użyć własnej mocy rozróżniania. 
Dojrzali ludzie, którzy chcą podążać duchową 

ścieżką, muszą mieć pewne moce rozróżniania 
tego, co jest dla nich dobre, a co nie. Więc 

jeśli chcesz prawdziwego, wiarygodnego 
nauczyciela, wtedy zapoznaj się z jego czy jej 
naukami. Przeczytaj główne przesłanie tej 

osoby. Czy przynosi ona ulgę i spokój 
twojemu umysłowi? Czy zawiera czystą 
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miłość, współczucie i czyste serce? Czy jest 
dla dobra ludzkości? Jeśli tak, możesz uznać to 

za prawidłowe. Są też mistrzowie, którzy 

nigdy niczego nie napisali. W tym przypadku 
musisz podążać za swoim wewnętrznym 

doświadczeniem i duchową intuicją.  

 
Czy możesz dać nam oświecenie?  

 
Moją pracą jest pokazać ci drogę i prowadzić 
cię po ścieżce. Mogę ci wskazać wszystkie 
przeszkody i również mam pozwolenie, żeby 

zaproponować ci rozwiązanie, dzięki któremu 
pokonasz przeszkody, problemy i trudności. 
Jeśli jesteś gotowy całkowicie zaakceptować 

moje rozwiązania i rady, szybko osiągniesz 
oświecenie. Nie mogę ciągle dawać ci 
odpowiedzi i rad, których oczekujesz. 

Większość aspirantów przez jakiś czas 
zwalcza radę mistrza i znajduje trudności w 
poddaniu się jego naukom, ponieważ często są 

one całkowicie sprzeczne z ich 
doświadczeniem zdobytym w świecie. Muszę 
dawać odpowiedzi, które dadzą twojemu 

umysłowi stan spokoju i pustki. W momencie, 
kiedy staniesz się pusty i wolny od wszystkich 
swoich przywiązań i pragnień, łaska najwyższej 

mocy będzie mogła cię wypełnić i będziesz 
oświecony. Moim obowiązkiem jest 
prowadzić cię do wolności od twojego 

obecnego stanu cierpienia, ale nie dam ci 
niczego… musisz sam to wziąć!  

 

Czy jest jakiś sposób, w który mistrz może przyspieszyć proces?  
 
Poszukujący bardzo często chcą wszystko 

przyspieszyć. To jest choroba współczesnego 
świata. Najpierw musisz nauczyć się sztuki 
cierpliwości. Cierpliwość przyniesie ci to, 

czego pragnie twoje serce. Ale to jest inna 
historia. 
 

Mam dla was małą wskazówkę. Jesteście jak 
małe, niegrzeczne dzieci. Popełniacie wiele 

błędów i robicie niegrzeczne rzeczy, czasami 

w zamierzony sposób! Ale jeśli naprawdę 
wykonacie ogromny wysiłek, żeby działać i 
zachowywać się zgodnie z naukami dharmy, 

wtedy mogę powiedzieć, że będę zadowolony. 
To, dlatego, że poprzez ten wielki wysiłek, 
żeby zmienić życie wokół was, szybko 

oczyścicie się sami z negatywnych cech, o 
których tak często mówię.  
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Satsang: DUCHOWA EWOLUCJA  
 
eligia nie jest czymś ekstremalnym czy fanatycznym. Religia powinna być czymś, co 

umożliwia nam osiągnąć niezachwianą stabilizację, czyż nie tak? W obecnych 

czasach jesteśmy podzieleni według naszych wierzeń. To jest tylko sposób 

separowania ludzi, ale bez prawidłowego zrozumienia. Żyją oni bez zauważenia 

faktu, że to nie Bóg stworzył te wszystkie religie, języki, klasyfikacje, kasty i podziały. 

 

Odwieczne prawo życia Sanatana 

Dharma, powstało zanim pojawiły 

się skały i ziemia.  Sanatana 

Dharma daje nam wiedzę o 

pięciu różnych elementach – 

woda, ogień, powietrze, 

przestrzeń (eter) i ziemia. Dzięki 

tym elementom, skały, ląd i woda 

wypływająca i połączona z 

powietrzem i światłem 

słonecznym, zamieniły się w 

trawy, podstawowe mikro-

organizmy (robaki), a później w 

wiele gatunków zwierząt, 

ptaków, węży i na końcu w istoty 

ludzkie.  

 

W tym ludzkim wcieleniu, jeśli 

ktoś głęboko kontempluje 

naturę sześciu zmysłów, może 

on czy ona uczynić swą duszę 

dojrzałą – ale jeśli ktoś dołącza 

do tego siódmy zmysł, który 

jest stanem samorealizacji, jak 

wiele świętych, duchowych 

tajemnic i jak wiele boskiej 

wiedzy możesz absorbować!  

 

Człowiek widział manifestację Najwyższego. Doświadczył boskiej medytacji. Czcił wodę. Czcił 

również ziemię. Czcił on przestrzeń - pustkę. Adorował wiatr. Oddawał hołdy słońcu. 

Mądrość, która z tego wyrosła to Sanatana Dharma, odwieczne prawo. Moje ciało fizyczne 

jest stworzone z pięciu elementów, ale wciąż nie potrafię zrozumieć znaczenia 

Panchaksharam, pięciosylabowej mantry Si-Va-Ya-Na-Ma! 

R 
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Zewnętrzne oczy mężczyzny zawsze patrzą najpierw na miejsca, które jako pierwsze 

zaspokajały jego głód i miejsce, z którego się narodził. Oszukańczy umysł myśli, że te 

pragnienie jest wszystkim w życiu. Dlatego nie jesteście w stanie poczuć, że to nie ma dla was 

żadnej wartości. Obawiam się, że nie mogę wyjaśnić wam całej prawdy. Nie zrozumieliście 

tego i nie zrozumieliście mnie do końca. Nie załapaliście całkowicie moich nauk. Nie 

zrozumieliście w pełni waszej sytuacji i poziomu, na którym jesteście w tej chwili. 

 

Jeśli jeden z pięciu elementów 

opuściłby twoje ciało, wtedy nie 

istniałoby ono dłużej. Oddychanie 

wydarza się samoistnie, ale czy 

rozumiesz oddech? Jeśli byś nie 

oddychał, czy mógłbyś mówić? 

Czy mógłbyś się poruszać? Zanim 

zapomnisz jak nabierać 

powietrze, poszukaj drogi, aby 

osiągnąć Boga. Jeśli nie osiągniesz 

czegoś w tym wcieleniu, nie osiągniesz tego w innych wcieleniach. Możesz narodzić się wiele 

razy, ale jaki jest sens odradzania się z wiedzą, którą już zgromadziłeś? Zalety z poprzednich 

wcieleń przylgnęły do twojej duszy i przyniosły ci takie błogosławieństwo – jakie jest jego 

znaczenie, jeśli nie doświadczysz ostatecznego stadium życia?  

 

Jeśli kontemplujesz tą ogromną siłę, która przewodzi pięciu wielkim elementom, osiągniesz 

duchową mądrość i stan ostatecznej radości. Kiedy to zrozumiesz, osiągniesz to. Jeśli jeszcze 

nie rozumiesz, postaraj się to zrobić. To jest to, co staram się wam pomóc zrozumieć. 

 

Mistyczna rzeczywistość, która jest wewnątrz mnie, i która jest wewnątrz ciebie, obie są takie 

same. Ta najwyższa energia zamieszkuje w ciele, które jest jak torba pełna powietrza. Nie 

możesz spostrzec uniwersalnej energii swoimi fizycznymi oczami. Możesz ją zauważyć, tylko, 

gdy otworzysz swoje wewnętrzne oko mądrości. 

 

Na jakim jesteś etapie? Gdzie jesteś? Jaki jest zamiar i cel twoich narodzin? Będąc 

narodzonym, co zamierzasz zrobić? Jeśli szczerze zamierzasz kontemplować te pytania, nawet 

przez krótką chwilę, wkrótce zrozumiesz cel swoich narodzin. Kiedy już będziesz to wiedział, 

staniesz się Jednym z Nadrzędną Siłą. 

 

 

 

 

Dżej Prema Śanti! 
 
 

Mistyczna rzeczywistość, która jest wewnątrz 
mnie, i która jest wewnątrz ciebie, obie są takie 

same. Ta najwyższa energia zamieszkuje w 
ciele, które jest jak torba pełna powietrza. Nie 
możesz spostrzec uniwersalnej energii swoimi 

fizycznymi oczami. Możesz ją zauważyć, 
tylko, gdy otworzysz swoje wewnętrzne oko 

mądrości. 
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 ŚĆ

 

Wartość Praw Kobiet 
My - wszyscy mężczyźni i kobiety - 

byliśmy formowani wewnątrz ciała 

kobiety i przyszliśmy na ten świat 

poprzez kobiece ciała. Wszyscy bracia i 

siostry rodzą się z tego samego łona i 

oczywiście mężczyzna może mieć starszą 

siostrę, która urodziła się przed nim. 

Kiedy mężczyzna staje się dojrzały, wtedy 

może poślubić kobietę, jako swoją 

życiową partnerkę. Tak jak powietrze i 

woda są niezbędnymi elementami 

podtrzymującymi życie, podobnie kobiety 

- matka, siostra, partnerka - także są 

istotne w podróży przez życie każdego 

mężczyzny.  

 

Prawa kobiet stanowiły sporną kwestię w 

przeszłości i obecnie wciąż taką 

pozostają. Kobiety zajmują zaszczytną 

pozycję pośród wszystkich żywych istot, 

jednak wszędzie trwają wciąż dyskusje, 

czy powinno się kobietom zapewniać ich 

prawa, czy też nie. Najpierw musimy 

jednak przeanalizować znaczenie słowa 

"prawa". 
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Brytyjczycy kontrolowali mniejszą lub większą część Indii przez trzysta lat, aż do połowy 20 wieku. 

Nasi obywatele uzyskali większość swoich praw żądając tego od Brytyjczyków, a następnie dzięki 

ścieżce niestosowania przemocy Mahatmy Gandhiego ludzie w Indiach odzyskali niepodległość. 

Wynika z tego, że wolność nie jest czymś, co jedna osoba może zaoferować innej osobie. 

Wolność jest nieodłączną cechą przynależną wszystkim mężczyznom i kobietom, więc w związku 

z tym również prawa kobiet nie są czymś, co może być dane im przez kogoś innego. Blokowanie 

kobietom możliwości korzystania z ich praw jest złem.  

 

W starożytnych Indiach był taki okres, w którym kobiety były wysoko wykształcone i niektóre z 

nich rządziły królestwami. Te kobiety były odważnymi matkami obdarzonymi poczuciem wielkiej 

odpowiedzialności, wiedzą oraz talentem do realizacji wszelkich planów. Wszystkie prace, których 

się podejmowały, wykonywały dobrze. Dzięki dominującej w tych społeczeństwach pomyślnej 

atmosferze prawości, w każdym okresie roku pojawiało się dokładnie tyle deszczów ile było 

potrzeba wraz z całym bogactwem naturalnych zasobów.  

 

 

Nawet ktoś nieposiadający wiedzy dotyczącej sceny politycznej, ani naukowej, łatwo może 

dostrzec, że gdy ludzie w danym kraju są odważni i żyją w zgodzie z dharmą wówczas bez 

wątpienia taki kraj zapewnia równe prawa dla kobiet i są one w nim dobrze traktowane. Wolność 

kobiet jest cennym bogactwem dla takiego kraju.  

 

Mędrzec Kapila stworzył indyjski system filozofii Sankhya. On został wykształcony przez swoją 

matkę, Devahuti, która uczyła go nauk wedyjskich. Dzięki temu, czego nauczył się od swojej matki 

był w stanie stworzyć nową szkołę filozofii. Czy w takim razie ta kobieta nie zasługuje na to by ją 

wychwalać?  

 

W wedyjskich czasach żony brały udział i pomagały swoim mężom w wykonywaniu jagamów. One 

potrafiły dostrzec wszelkie popełnione błędy oraz pomagały mężom je naprawiać. To unaocznia 

nam w jak mrocznym stanie znajduje się naród, w którym blokuje się korzystanie z praw 

kobietom, które od starożytnych czasów były światłem przewodnim dla społeczeństw.  

 

Królowa Lakszmi Bai (19 

listopada 1828 – 17 

czerwca 1858) – Jej 

odwaga, męstwo, mądrość, 

postępowe poglądy na 

pozycję kobiet w XIX 

wiecznych Indiach i jej 

poświęcenie uczyniło ją 

ikoną Indyjskiego Ruchu 

Niepodległościowego. 
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Gdziekolwiek zachodzą jakieś pozytywne zmiany na świecie, zawsze to kobiety wnoszą w nie swój 

świetlisty, znaczący wkład. I tak jak wspominałem o tym już wcześniej, dzisiaj kobiety są obecne 

nawet w siłach zbrojnych. One również zajmują najwyższe pozycje w dyscyplinach sportowych i 

obecnie niektóre z nich są szefami rządów w niektórych krajach - co więcej, to one często są 

również tymi, które przestrzegają najwyższych moralnych zasad. Kim w taki razie są ci, którzy 

odmawiają wolności i praw tak wpływowym kobietom?  

 

Jeśli uważnie przyjrzymy się tej kwestii i przeanalizujemy tą sytuację, dojdziemy do wniosku, że 

obecnie, podobnie jak w poprzednich wiekach, społeczeństwo zapewnia kobietom ich prawa tak, 

jakby przynależały do nich i były im wrodzone. Jednak niektórzy mężczyźni płaczą wtedy, że ich 

naród nie będzie w stanie unieść konsekwencji związanych z korzystaniem przez kobiety z pełni 

ich praw.  

 

Często kupujemy coś na potem za korzystną cenę; na przykład możemy kupić owoce, które 

gdzieś ostrożnie przechowamy, czekając na przyjemność, jaką będziemy czerpać z ich zjedzenia w 

przyszłości. Dopiero potem będziemy cieszyć się ich słodkim smakiem. Kobiety dla odmiany nie 

mają żadnej ceny, a jednak tak wiele wnoszą dla ludzkości i to na tak wiele sposobów - podobnie 

do owoców obdarzających nas swoim słodkim smakiem. Czyż nie jest obowiązkiem wszystkich - 

zarówno mężczyzn jak i kobiet - kochać i chronić 

kobiety oraz pomagać im w wypełnianiu przez nie wielu 

prawowitych obowiązków i działań służebnych na rzecz 

społeczeństwa?  

 

Ponieważ w pełni uświadamiam sobie wielką wartość 

praw kobiet, poświęcam temu tematowi tak wiele uwagi 

i to działanie sprawia mi dużo satysfakcji. Podobnie 

chciałbym, aby również inni stawali się w pełni 

świadomymi ważności praw kobiet. Kobiety powinny 

przejmować na siebie więcej odpowiedzialności w 

społeczeństwie, a jeśli będą czuły, że to je przerasta, 

wtedy powinniśmy je wspierać i dodawać im otuchy. 

Ludzie nie powinni powstrzymywać się przed otwartym 

wychwalaniem pracy oraz osiągnięć kobiet. Definitywnie 

kobiety będą dobrze wykonywały swoje obowiązki.  

 

W czasie walki o wolność, poeta i autor tekstów o 

wolności, Subramania Bharathi, śpiewał tak: "Ci wszyscy 

dziwni faceci, którzy pragnęli trzymać kobiety pod 

zamknięciem w domach, teraz ze wstydem zwieszają 

swoje głowy." Dokładnie tak jak pisał Bharathi, tego 

rodzaju mężczyzn można trafnie opisać, jako 

"dziwnych". Ten typ mężczyzn uważa, że trzymanie 

kobiet w izolacji jest powiązane ze sprawami honoru. 

“Podział na żeńskość i męskość 

istnieje we wszystkich 

rodzajach żyjących istot oraz 

gatunków zwierząt - możemy 

zaobserwować go nawet w 

świecie roślin. W całym świecie 

natury możemy dostrzec 

równość i współpracę. Na 

przykład samce ptaków 

szczególnie znane są z bycia 

czułymi i opiekowania się 

swoimi partnerkami oraz 

młodymi. Ptaki są również 

bardzo pracowite, a nawet 

dzielą się swoimi obowiązkami 

i prawami. Jednakże ludzie 

pomimo tego, że posiadają 

sześć zmysłów, pozbawiają 

kobiety ich praw. Dlaczego? 

Musimy to dobrze zrozumieć, 

zmienić nasze sposoby 

funkcjonowania i zacząć 

działać właściwie.”  
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Czym jest honor? Tacy mężczyźni, którzy nawet nie pozwalają kobietom widywać się z innymi, ani 

rozmawiać z ludźmi spoza kręgu najbliższej rodziny, którzy nie pozwalają im zdobywać nawet 

odrobiny wiedzy o świecie, zaprawdę są dziwni. Jednakże, w dzisiejszym świecie ci przynoszący 

wstyd ludzkości, dziwni mężczyźni, chodzą z podniesionymi wysoko czołami. Jakiego rodzaju jest 

to kultura? Czyż nie jest to haniebne? 

 

Podział na żeńskość i męskość istnieje we wszystkich rodzajach żyjących istot oraz gatunków 

zwierząt - możemy zaobserwować go nawet w świecie roślin. W całym świecie natury możemy 

dostrzec równość i współpracę. Na przykład samce ptaków szczególnie znane są z bycia czułymi i 

opiekowania się swoimi partnerkami oraz młodymi. Ptaki są również bardzo pracowite, a nawet 

dzielą się swoimi obowiązkami i prawami. Jednakże ludzie pomimo tego, że posiadają sześć 

zmysłów, pozbawiają kobiety ich praw. Dlaczego? Musimy to dobrze zrozumieć, zmienić nasze 

sposoby funkcjonowania i zacząć działać właściwie.  

 

Mężczyźni odbierają prawa kobietom głównie, dlatego, że są podejrzliwi wobec kobiet. Oni nie 

ufają temu, co robią kobiety, są zazdrośni o ich wygląd oraz boją się ich wiedzy. Tego rodzaju 

sposób podejścia do kobiet koniecznie musi ulec zmianie. W kwestii tego jak mężczyźni i kobiety 

postrzegają oraz traktują się nawzajem powinna panować równość.  

 

Kobiety są prawdziwie zainteresowane wielbieniem Boga; ta cecha jest naturalna dla nich. One 

całkowicie skupiają swoją uwagę i totalnie angażują się w akt wielbienia. Jednakże w świątyniach to 

mężczyźni pełnią funkcje kapłanów. Na tym polu kobiety również są pozbawiane swoich praw. 

Czy jest gdzieś kraj, w którym kobiety są szanowane i mają równe prawa? Kraj, w którym szanuje 

się kobiety i nie odbiera się im ich praw jest krajem, który skupiony jest na społecznym 

dobrobycie mieszkańców. Wszystkie pozostałe kraje są przykładami dominacji egoizmu. Dlatego 

złóż dzisiaj obietnicę, że będziesz szanował i wychwalał kobiety. W ten sposób z pewnością 

dojdziesz do tego miejsca, w którym w pełni uświadomisz sobie wielkie znaczenie praw kobiet.  

 

 

     

“Kraj, w którym szanuje się 
kobiety i nie odbiera się im ich 

praw jest krajem, który 
skupiony jest na społecznym 
dobrobycie mieszkańców.” 
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“Lingamy mają moc usunięcia z ciebie, nie tylko negatywnych sił, które 

tworzą mentalne napięcie, problemy i choroby, ale również nasycają 
twój umysł i serce duchową energią. Lingamy mają moc zniszczenia 

potencjalnych mentalnych problemów i chorób, które drzemią uśpione w 
twoim ciele. Wrażliwy wielbiciel może poczuć ich działanie, ale 

przeważnie ich korzystna paca pozostaje niezauważona ze względu na 
jej subtelność. Duchowa moc lingamów ma wpływ na karmę (efekty 

przeszłych czynów), samskary (tendencje) i sankalpy( intencje) 
aspirantów.” 
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Wiadomości z…  

 

Mahaśiwaratri 2020 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grenoble (Francja) 

 
Maastricht (Holandia) 

 

Częstochowa 

 

Grenoble (Francja) 

 
Maastricht (Holandia) 
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 Koordynatorzy Młodzieży Premanandy na całym świecie zorganizowali w lutym programy na 
Mahaśiwaratri, aby zaangażować członków swoich grup w podnoszące na duchu zajęcia 

podczas tej pomyślnej nocy. Każdy program grupy miał swoje akcenty i wyróżnienia, które 
Koordynatorzy opisali w swoich relacjach. To niesamowita sewa, która jest otwarta dla 

wszystkich zainteresowanych młodych ludzi w wielu różnych miejscach na całym świecie! 

 
Co miesiąc podkreślamy wielką wartość Młodzieży 

Premanandy.  

W tym miesiącu: Zmieniam ten świat na lepsze! 
 

“Młodzi ludzie w społeczeństwie muszą zrozumieć, co jest prawdą i powinni pomóc całemu światu 
zrozumieć prawdę. Tak jak lampa daje światło, tak młodzi ludzie w społeczeństwie powinni zapalić 
lampę prawdy, aby oświecić świat. Wielu ludzi dzisiaj nie wie o oddaniu ani wierze w Boskość. 

Niektórzy nawet nie rozumieją, jak się właściwie zachowywać i nie odczuwają potrzeby osiągnięcia 
najwyższego poziomu. W dzisiejszych czasach rośnie liczba myśli takich jak: „Potrzebujemy 
jedzenia i snu i będziemy żyć jak się nam tylko podoba”. Jeśli ten sposób myślenia będzie 

kontynuowany, stopniowo zmniejszy się kultura i pokora, a ludzie będą prowadzić życie podobne 
do zwierząt. Dlatego ludzie muszą myśleć o swoim szóstym zmyśle i doceniać wiedzę duchową.  
 

W sobie i w naszych umysłach możemy stworzyć święty świat, uświadamiając sobie w ten sposób 
prawdę i istnienie boskości. Zmień: „Możemy żyć jak się nam tylko podoba”, na: „Możemy żyć w 
ten szczególny sposób” i spróbuj prowadzić dobre i szlachetne życie. Możesz zrozumieć 

wszelkiego rodzaju filozofie i wiedzieć o różnych mistrzach duchowych, ale jeśli odkryjesz tę, 
która zabierze cię na najwyższy etap, a następnie będziesz żył zgodnie z nią, wszystko wyjdzie 
dobrze. Zawsze mówimy: „Jutro, jutro” i odkładamy wszystko.”  

 

Grupy Młodzieżowe Premanandy z całego świata obchodzące Mahaśiwaratri w tym roku. 
 

Warszawa 
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“Kiedy służysz, nie myśl w sposób doczesny. Nie ma nic do wygrania lub przegrania. Po 

prostu spróbuj zrobić coś, aby pomóc. Możesz rozpocząć swoje usługi w jednym z naszych 

centrów lub pomagać sąsiadowi lub opiekując się niepełnosprawnymi dziećmi. Możliwości 

są nieskończone. Ale nie oczekuj konkretnego wyniku. Powinieneś być gotowy na każdy 

wynik. Nie miej żadnych oczekiwań, a będziesz zadowolony po prostu wykonując swoje 

usługi. Nie porównuj siebie z innymi i tym, co robią. Nie próbuj dowiedzieć się, czy dobrze 

im idzie, czy się rozwijają, ponieważ to sprawi, że będziesz myśleć, że nie jesteś 

wystarczająco dobry.   

 

To wszystko są niepotrzebne myśli. Porównywanie swojego życia z życiem innych osób 

nigdy nie jest owocne. Wszyscy działają, myślą i czczą Boga w całkowicie indywidualny 

sposób. 

 

Wykonując swoją służbę, możesz popełniać małe błędy, podobnie jak inni. To też nie ma 

znaczenia. Nie poddawaj się, kiedy zaczniesz. Zawsze skupiaj się na swoim ideale. Nie trać 

go z oczu, ani nie pozwól innym zmienić twojego zdania. Zawsze bądź wierny własnemu 

sumieniu. Nawet, jeśli nie ma nikogo, kto mógłby ci pomóc, to nie ma znaczenia. Jeśli masz 

pewność siebie, możesz kontynuować sam. Wołaj do Boskości, aby dała ci siłę i zapewniła 

to, co konieczne. Kiedy zaczynałem swoją misję na świecie, byłem jedynie młodym 

chłopcem. Nie miałem, dokąd pójść i nikogo, kto mógłby mi pomóc. Ale modliłem się do 

Boga i tak wiele służyłem tysiącom ludzi tylko, dlatego, że miałem tak silną wiarę i żelazną 

wolę. W twojej grupie masz tak wielu ludzi. Pomyśl, co możesz osiągnąć, jeśli wszyscy 

razem będziecie pracować z niezachwianym oddaniem!” 

 Swamidżi    
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