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Satsang ze Swamidżim 
Okazując szczerą miłość 

 

Hari Om! 
Chcę opowiedzieć o miłości. Jestem 

pewny, że wszystkim będzie się to 

podobało i wywołam uśmiech na 

każdej twarzy.  
 

Wszyscy pragną miłości i oczekują 

miłości. Obecnie ludzie nie 

rozumieją wartości miłości, gdyż 

powiązali miłość z ciałem. W 

rzeczywistości prawdziwa miłość jest 

czymś zupełnie innym. Miłość ciała i 

czysta miłość nie są tym samym. Jeśli 

kochasz to ciało, będziesz miał 

oczekiwania i uczucia przywiązania. 

Będziesz pragnął podejmować pewne 

działania ze względu na ciało. Myślisz, 

że to jest czysta miłość? 
 

Większość ludzi okazuje miłość, 

której towarzyszy oczekiwanie 

czegoś w zamian. Gdy ktoś okazuje 

miłość bez żadnych oczekiwań, 

wówczas jest to wielka, czysta i 

szczera miłość.  
  
Okazuję miłość wam wszystkim, ale 

nie chcę od was niczego. Dlaczego 

okazuję wam miłość? Pomyśl o swoim ciele. Musisz sprawić, aby twoje ciało oraz umysł stały 

się dojrzałe, musisz zacząć podążać we właściwym kierunku, mieć szczęśliwsze życie i żyć z 

uśmiechem na twarzy. Pragnę, abyście redukowali waszą karmę i redukowali wasze problemy.  
 

Pragnę abyście żyli z miłością. Jeśli będziecie to robić, wasze problemy i karmy automatycznie 

będą się zmniejszały. Twoja miłość nie jest właściwa, gdyż okazujesz miłość oczekując jakiegoś 

zwrotu. Nawet małe dzieci okazują swoim mamom miłość z oczekiwaniami. Oczekują, że 

mamy będą się nimi opiekowały.  
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Ludzie również okazują miłość duchowym mistrzom i oczekują czegoś od nich. Chcą, żeby ich 

problemy zostały rozwiązane, pragną błogosławieństw, a niektórzy chcą oświecenia. Gdy 

patrzysz na swojego mistrza czujesz pewnego rodzaju pociąg do niego, ale twoja nieczysta 

miłość nic nie znaczy dla mistrza, gdyż jest on rozwiniętą osobą. On nie wie jak okazywać 

nieczystą miłość, gdyż wie tylko jak okazywać miłość do atmy - wobec Jaźni, a nie wobec ciała. 

Na tym polega różnica między mistrzem, albo rozwiniętą osobą, a innymi ludźmi. Wy 

okazujecie miłość ciału, a oni okazują miłość wobec atmy. Jeśli zaczniecie wyrażać atmiczną 

miłość, wtedy będzie ona wielką miłością. Pewnego dnia uświadomicie sobie, że niedojrzałość 

jest przyczyną tego, iż okazujecie miłość do tego ciała.  
 

Nie dawaj swojej miłości oczekując jakiegoś zwrotu. Jeśli pragniesz dać komuś prezent, daj go z 

miłością i zapomnij o tym. Ale ty nigdy nie zapominasz - zamiast tego myślisz: " Daję to i daję 

tamto, ale ta osoba nie jest wdzięczna i nie okazuje mi żadnej miłości. Daję tak wiele i wydaję 

tak dużo pieniędzy, ale on nie pamięta o mnie.”   
 

To oznacza, że chcesz kupić miłość, ale nie jesteś w stanie tego zrobić. Widzisz, wielu ludzi 

kompletnie nie rozumie miłości. Spodziewają się, że kupią miłość za pomocą materialnych 

rzeczy i zgodnie z tym działają.  
 

Wyjaśnię, czym jest czysta miłość. Często powtarzam, że miłość jest najwyższa i chcę to teraz 

wyjaśnić. Musicie zrozumieć miłość, jaka jest z niej korzyść oraz jakie są rodzaje miłości. 

Jakiego rodzaju miłość jest czysta? Wedy mówią, że miłość bogów jest czysta. Weźmy na 

przykład Pana Śiwę. Bóstwo takie jak Pan Śiwa okazuje miłość każdemu, ze zwierzętami 

włącznie, bez żadnych oczekiwań. Czy nasze umysły potrafią okazywać tak wielką miłość? Nie. 

Dlaczego? Ponieważ nasze umysły zawsze czegoś oczekują. Dlatego kochamy oczekując czegoś 

w zamian. Aby to zmienić musicie osiągnąć dojrzałość waszego umysłu, zmienić wasze myśli i 

uduchowić je.  
 

Inny przykład - dlaczego okazujecie miłość Bogu? Czy myślicie, że miłość, jaką mu okazujecie 

jest czysta? Nie, oczekujecie rzeczy od Boga. Boże, proszę pomóż mi, Boże, proszę zaopiekuj 

się mną, Boże, proszę spraw, żebym zdał egzamin, Boże proszę daj mi dobrą pracę, Boże 

proszę ulecz moją chorobę, Boże proszę.... Widzicie, oczekujecie materialnych rzeczy, gdy 

okazujecie miłość Bogu.  
 

Tak oto w obecnych czasach najpierw czegoś oczekujecie, a następnie okazujecie miłość. Czy 

w waszym uśmiechu jest czysta miłość? Całowanie się - czy to jest miłość? Uprawianie seksu - 

czy to jest miłość? Nie, nic z tego nie jest miłością. Pewnym jest, że są to przywiązania i 

pragnienia.  
 

Okazuj w czysty sposób miłość z twojego wewnętrznego serca.  
 

Taka właśnie jest przyczyna tego, że ja zawsze się uśmiecham - niczego od was nie oczekuję. 

Okazuję miłość, ale nie oczekuję waszej miłości. Uśmiecham się, uśmiecham.... witam was, 

abyście przyszli do mnie i zobaczyli mnie. Pytam was o wszystkie wasze problemy i zajmuję się 

nimi. Okazuję miłość, gdyż chcę abyście się rozwinęli i uświadomili sobie, czym jest czysta 

miłość.  
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Osoba, która ma czystą miłość, nigdy nie jest podejrzliwa, nigdy nie jest spięta, nigdy się nie 

złości, ani nawet nie irytuje, nigdy też nie czuje zazdrości i nie jest egoistyczna.  
 

Anandam, błogość, jest prawdziwą miłością. Prawdziwa anandam jest paramanandam. Kiedy 

znasz paramanandam możesz wyjaśnić, czym jest premanandam.  
 

Prawdziwa miłość jest czysta i dlatego musicie okazywać Bogu czystą miłość. Okazuj czystą 

miłość duchowemu mistrzowi. Niczego nie oczekuj. Jeśli okazujesz czystą miłość, on 

zaopiekuje się tobą i zajmie się wszystkim. W taki sam sposób Bóg się wami zaopiekuje. 

Obecnie w tym materialnym świecie ludzie błędnie pojmują miłość. Myślą, że oznacza ona 

uśmiechanie się, rozmawianie, pogaduszki i przyjaźnienie się, bycie zawsze w kontakcie ze 

względu na to, albo na tamto... że jest miłością rozmawianie o plotkach, wspieranie się za 

pomocą pieniędzy i materialnymi rzeczami, uprzejme mówienie do dzieci i opiekowanie się 

nimi, kupowanie i dawanie dzieciom wszystkiego, czego pragną. Ale wy robicie to wszystko z 

oczekiwaniami i pragnieniami. Miłość, którą okazujecie jest wymieszana - nie jest czysta. 

Zarówno matka jak i dziecko oczekują czegoś od siebie wzajemnie.  
 

Wyjaśniam wam to, abyście mogli uświadomić sobie, jakiego rodzaju miłość macie w waszych 

sercach - trwałą, albo tymczasową miłość, czy po prostu miłość. Myśl o miłości i uświadom 

sobie, czym ona jest. Jeśli faktycznie okazujecie miłość, to róbcie tak również w stosunku do 

wszystkich zwierząt. Zwierzęta również rozumieją miłość. Widzisz, jeśli będziesz okazywał 

prawdziwą miłość psu, wówczas on również zrozumie, czym jest miłość.  
 

Kto ma zamiar żyć na tym świecie na zawsze? Myślicie, że wasze życie jest trwałe i zapominacie 

o tym, co ostatecznie się w nim wydarzy. Ziemia może istnieć przez miliony lat, ale wy - jeśli 

będziecie szczęściarzami - dożyjecie tu do stu lat. Odkryjcie sposób, jak możecie poznać 

prawdziwą, szczerą i czystą miłość. Jeśli będziecie potrafili okazywać miłość Bogu, to świetnie, 

ale niczego przy tym nie oczekujcie. Gdy będziecie modlili się z czystymi sercami i umysłami, 

wówczas uświadomicie sobie miłość Boga.  
 

Awatarowie, święci i duchowi mistrzowie nigdy nie pokazują jak głęboką posiadają miłość. Oni 

mówią nam żebyśmy robili to, albo tamto i my odnosimy wrażenie, że chcą nas kontrolować, 

albo nami rządzić. Czujemy, że mistrz jest surowy w stosunku do nas. Mistrz ma miłość, ale on 

oczekuje od swoich uczniów, że urzeczywistnią czystą, uniwersalną miłość. Czysta, uniwersalna 

miłość. Uniwersalna miłość jest najwyższa.  
 

Definitywnie zaopiekuję się wami i zatroszczę się o was. Jakikolwiek macie problem ja zajmę 

się tym i będę was błogosławił, i troszczył się o was. Moje błogosławieństwa są z wami. Daję 

wam wiele przesłań.  
 

Zaakceptuj takie przesłanie, które ci odpowiada. Nigdy nie poprowadzę was w kierunku 

porażki. Nigdy nie będę nalegał żebyście coś robili. Przyjmij do swojego serca takie przesłanie, 

które możesz z łatwością praktykować, a definitywnie otrzymasz anandam. Trwałą anandam. 

Chcę tego dla każdego, abyście zawsze żyli szczęśliwie i z uśmiechem - z czystym uśmiechem 

przepełnionym miłością. Okazuj tą czystą miłość każdemu i zrozum, czym jest czysta miłość.  

Hari Om, Om Namah Śiwaja. 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

Pierwsze dwa lata istnienia nowej Grupy Premanandy 
Saras, Grupa Śri Premanandy, Essen, Belgia  

 
Prawdopodobnie nie przypominacie sobie, że kilka lat temu napisałam artykuł zatytułowany 

‘Nowy lingam dla Belgii’, który mówił o tym jak zostałam zainspirowana, aby poprosić Aśram o 

lingam; co miało miejsce, kiedy Centra i wielbiciele doświadczali niepewnej sytuacji. To 

doprowadziło do powstania Grupy Premanandy, zrobienia jagamu i wszystkiego, co się z tym 

wiąże, u nas w domu blisko holenderskiej granicy. 
 

Wtedy, przekazałam Aśramowi, że 

zobaczę, co da się zrobić. Jako że nadal 

moim głównym zadaniem – jeśli chodzi o 
moją sewę – jest międzynarodowa 

dystrybucja i sprzedaż dewocjonaliów. W 

trakcie pierwszego roku udawało mi się 

organizować program dla starszych i 

lojalnych wielbicieli z naszej prowincji w 

północnej Belgii jedynie, co dwa miesiące. 

To, dlatego, z konieczności, wszystko 

robiłam sama – od kupowania kwiatów i 

rzeczy potrzebnych do abiszekamów, aż do 

polerowania wyrobów z miedzi. Więc 

ograniczyłam się do najważniejszych okresów w roku.  
 

Po ceremonii otwarcia w czerwcu 2018, pierwszy program był podczas Ganesha Chaturti, po 

którym był program z abiszekamem Ammy podczas Nawaratri. Później było to samo na Nowy 

Rok i wiosenne Nawaratri, a na koniec pierwszego roku istnienia mojej małej grupy, w 

czerwcu 2019, miał miejsce program z lingamem na jej pierwsze urodziny.  ‘Skorzystanie’ z 

pięknych figur, należących do mojego zmarłego już ojca, a pobłogosławionych przez 

Swamidżiego, umożliwiło mi zaproponowanie różnorodnych wspomnianych programów. 

Ponieważ przyjęłam na siebie odpowiedzialność za te programy i nie było już żadnych innych 

programów w naszej okolicy od długiego czasu; zawsze wstrzymywałam oddech, ponieważ nie 

wiedziałam czy ludzie odpowiedzą na moje propozycje. Wielokrotnie jednak Swamidżi 

zapewniał mi (różnych) pomocników i grupkę wielbicieli, którzy chętnie ponownie 

przychodzili, jak również kilka nowych osób, które chciały się dowiedzieć czegoś o tym, co 

robimy.  
 

Latem 2019 otrzymałam list z Aśramu, z Departamentu do spraw Centrów proszący mnie, 

abym, jako Grupa Śri Premanandy, ograniczyła moje programy do abiszekamów lingamu i, 

abym zachowała figury do osobistych praktyk. Choć przez cotygodniowe pudże, rozwinęłam 

bliską więź z lingamem, moja dusza krzyczała: „Ale Swami, to jest niemożliwe! Bez figur….I co 

teraz?” 
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Odkąd Swamidżi wszedł w stan 

mahasamadhi, na szczęście nigdy 

nie musiałam długo czekać na 

rozwiązanie moich ‘materialnych’ 

problemów. Miesiąc później 

zadzwoniła do mnie nagle 

rozentuzjazmowana Priya, która 

dopiero co wróciła z rodziną z ich 

pierwszej od dziewięciu lat wizyty 

w Aśramie i powiedziała: 

„Pierwszego września ponownie 

otworzymy Centrum! Najpierw 

będzie abiszekam Ganesi i Ammy, 

a później dziesięciodniowe 
obchody Nawaratri!” Priya i Guha 

zawsze byli koordynatorami 

„mojego” Centrum, aż do momentu, kiedy okoliczności zmusiły ich do zawieszenia działalności 

Centrum na kilka lat. Teraz byli bez wątpienia zainspirowani, aby zacząć od nowa. I to jak! 
 

Pomimo tego, iż bardzo się cieszyłam, że abiszekamy do figur będą ponownie wykonywane, 

wewnątrz zastanawiałam się, co będzie z moją małą grupą. Mieszkamy w promieniu zaledwie 

12 km od siebie i dlatego naszymi ‘docelowymi uczestnikami’ były mniej więcej te same osoby. 

Postanowiłam, więc wstrzymać się z moimi zaplanowanymi programami, poczekać i zobaczyć, 

co będzie. Czując się dość niepewnie z tym, co miało nadejść, zdecydowałam się robić 

wszystko, aby Priya i Guha otrzymali ode mnie taką samą pomoc jak wcześniej z wieloma 
innymi programami Nawaratri, które razem świętowaliśmy.  
 

Dziesięciodniowe Nawaratri to prawdziwy uczta dla duszy! To było bardzo piękne święto, 

podczas którego czułam, że energia Boskiej Matki przeniosła się do nowego domu, gdzie 

znajduje się teraz Centrum.  
 

W międzyczasie czułam, że Boskość dalej sobie ze 

mną pogrywała! Wizyta podczas trasy światowej 

miała mieć miejsce w Centrum, a ja zostałam 

poproszona, abym na trzy dni zakwaterowała u 

siebie delegatów z Aśramu. Powoli zaczęłam 

malować dodatkowy pokój w naszym domu, który 

stał pusty przez długi czas. Nie byłam jeszcze 

gotowa z drewnianymi wykończeniami, kiedy 

miesiąc przed rozpoczęciem trasy światowej 

poproszono mnie, abym przejęła cały program. 

Nagle poczułam się pełna obaw: właśnie 

zobowiązałam się do pomocy przy Nawaratri, 

pokój miał być gotowy na czas, a ja nigdy nie 

organizowałam tak dużego programu! Musiałam 

wtedy również wykonywać inna sewę, której nie 

mogłam przełożyć. Poza tym, dostaliśmy od 

menedżerów trasy listę z zadaniami, która nie była taka prosta! Zebrałam więc wszystkie swoje 

talenty organizacyjne i włączyłam szósty bieg…ale w cudowny sposób, krok po kroku, 

wszystko się ułożyło.  
 

 

“Ledwo, co się zaczął abiszekam 
do lingamu z Aśramu i wielu 
lingamów wielbicieli, kiedy nagle 
poczułam wielką zmianę energii, 
jak wir przechodzący z energii 
materialnej do duchowej. Nie 
potrafię tego dokładnie opisać 
słowami, ale przypomniałam 
sobie o tym: Czyż Swamidżi nie 
powiedział kiedyś, że będzie 

odwiedzać nasze domy?” 
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Pani sprzątająca chętnie pomogła mi dokładnie wysprzątać piwnicę, mój partner pomógł z 

malowaniem i otrzymałam również niespodziewaną pomoc w czyszczeniu naczyń do 

abiszekamu i dekorowaniu dużego pokoju na dole. To było fascynujące! Trzy dni przed wizytą, 

w końcu otrzymałam potwierdzenie, że będzie harmonium i kilka osób śpiewających. To był 

prawdziwy test zaufania, który dał mi okazję, aby mieć więcej nerwów ze stali.  
     

Program, który odbył się 3 listopada był bardzo wyjątkowy. Prawdopodobnie widzieliście wiele 

zdjęć z programów z różnych miejsc na świecie – ale nie zasmakujesz jabłka dopóki go nie 

ugryziesz. Mimo to, chcę jednak wspomnieć jeden wyjątkowy moment. Ledwo, co się zaczął 

abiszekam do lingamu z Aśramu i wielu lingamów wielbicieli, kiedy nagle poczułam wielką 

zmianę energii, jak wir przechodzący z energii materialnej do duchowej. Nie potrafię tego 

dokładnie opisać słowami, ale przypomniałam sobie o tym: Czyż Swamidżi nie powiedział 

kiedyś, że będzie odwiedzać nasze domy? Ponadto poczułam, jaką satysfakcję daje możliwość 

przekazywania tego innym; i było to niezwykle miłe mieć dwie przedstawicielki Aśramu u nas 

w domu. Mogły odpocząć trochę po czternastodniowej wizycie w Polsce i Belgii, kiedy ja 

wszystko sprzątałam. Oprowadziliśmy je po naszym „gaju”, aby zainspirować je do własnych 

projektów związanych z agroleśnictwem i ziołami w Aśramie.  
 

W związku z tym, że w ostatnich miesiącach roku byłam zajęta sprzedażą i dystrybucją 

dewocjonaliów, zostawiłam programy z listopada i grudnia innym (Priya i Guha). W 

międzyczasie otrzymałam pewne sygnały i poczułam, że chciałam kontynuować programy u nas 

w domu. Nie mogłam znieść myśli, że musiałabym oddać lingam do Aśramu, gdybym przestała. 

Nadszedł jednak czas, kiedy poukładały się części puzzli i w styczniu podjęłam decyzję, co do 

daty pierwszego programu, biorąc pod uwagę programy w Centrum. Cudownie było czuć siłę 

płynącą z trzech figur z Centrum i lingamu tutaj w grupie. Lingam otrzymał w tym czasie swoje 

nowe miejsce w świeżo malowanym pokoju, który jest teraz urządzony i udekorowany, jako 

pokój medytacyjny.  
 

Teraz już nie muszę korzystać z pokoju medytacyjnego partnera, choć pokój jest bardzo 

piękny; a świątynia i krzesło Swamidżiego będą w jednym miejscu. Codziennie medytuję i 

odkurzyłam moje harmonium… więc energia może się powoli rozwijać. Obecnie nie możemy 

organizować publicznych programów z powodu koronawirusa, ale robię cotygodniową pudżę 

do lingamu i mam nadzieję, że w czerwcu będziemy mogli obchodzić drugą rocznicę istnienia 

grupy. 
 

Dżej Prema Śanti! 

 

Złote słowa Swamidżiego o Grupach 
i Centrach Śri Premanandy 

 

“Powinieneś traktować wielbicieli, którzy odwiedzają twoje Centrum ze szczerą 

miłością i oddaniem. Powinieneś cierpliwie odpowiadać na ich pytania. Czasami mogą 

zadawać ignoranckie pytania, ale mimo to, musisz wszystko im dobrze wyjaśnić, tak, 

aby mogli zrozumieć.” 
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Lingam Samadhi Swamidżiego po 

abiszekamie 

Guru Purnima w Aśramie 
 

Rankiem, 4 lipca 2020 mieszkańcy Aśramu spotkali się, aby w ten święty i pomyślny dzień czcić 

naszego ukochanego Gurudżi. Z powodu ograniczeń związanych z Covid-19, nie było żadnych 

odwiedzających w tym roku. Guru Purnima rozpoczęła się jagamem Dakszinamurtiego wykonanym 

przez kapłanów, a później odbył się potężny abiszekam do Lingamu Samadhi Swamidżiego. W 

południe wszyscy zajadali się specjalnym lunchem i deserem.  

 

 
 

 
 

 

Później, po południu, zrobiliśmy tradycyjną pada pudżę do paduk Swamidżiego i zakończyliśmy 

śpiewając 108 imion Swamiego Premanandy. Wieczorem, o 6:30, odbył się piękny abiszekam 

do figury Swamidżiego i oczywiście śpiewaliśmy też bhadżany. Wszyscy byli wdzięczni za 

pyszny prasadam.  

Jagam Dakszinamurtiego wykonany przez 

kapłanów 
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
 (Niektóre z pytań zadanych Swamidżiemu przez wielbicieli, ostatniego dnia jego pobytu w 

Wielkiej Brytanii - WB, w marcu 1983 roku)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamidżi, dzisiaj jest twój ostatni dzień tutaj (w WB). Co nam zostawisz?  

 
Zostawię wam mój uśmiech! 

(Wszyscy się śmieją. Ktoś mówi, "I twoje błogosławieństwa?”) 

Ok, zostawię wam również wszystkie moje błogosławieństwa i miłość.  

 

Swamidżi, kiedy wrócisz do Anglii w fizycznej postaci?  

 

Jeśli coś mówię, nie powinno to być kłamstwem... Przez cały czas byłem tutaj i wszyscy byliście 

w moich myślach, i gdziekolwiek się udam zawsze będę z wami oraz z ludźmi takimi, jak wy. 

Nigdy nie będę sam. Gdziekolwiek się udaję wszyscy proszą mnie, abym z nimi został. W 

związku z tym zastanawiałem się, co powinienem zrobić i gdzie powinienem przebywać. 

Myślałem sobie, „Dlaczego każdy stara się zatrzymać przy sobie takiego szaleńca, jak ja?" 

Martwię się, że, pomimo, iż ludzie wciąż mają przy sobie dobrą osobę, to na dłuższą metę nie 

utrzymują z nią kontaktu. Czy mam powiedzieć, kto to taki? Bóg. Powinieneś utrzymywać przy 

sobie Boga! Dlaczego staracie się zatrzymać mnie przy sobie? Powtarzam to wam wielokrotnie, 

raz za razem.  
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Swami, my nie znamy Boga, ale znamy ciebie. To przez ciebie możemy poznać Boga i dlatego 

chcemy, żebyś był tu z nami.  

 

Poprzez mnie? Nie! To jest źle powiedziane. Zamiast mówić, że możecie poznać Boga poprzez 

mnie, właściwym byłoby powiedzieć, że przyszliście mnie poznać poprzez Boga! Ponieważ to 

Bóg jest tym, który mnie tu przysłał, czyż nie? A skoro Bóg mnie przysłał tutaj, to, kim ja 

jestem w tej relacji z Bogiem?  

 

Ale Swami, nie potrafimy widzieć Boga, słyszeć Boga, rozmawiać z Bogiem... 

 

Czy to znaczy, że tak się stanie, jeśli ja przyjadę tutaj ponownie? 

 

Tak, to z pewnością będzie pomocne.  

 

Ok, w takim razie przyjadę ponownie. 

 

Kiedy?  

 

Być może przyjadę tu po drodze do Niemiec. 

 

Swami, a kiedy pojedziesz do Niemiec?  

 

Tak naprawdę nic mi się nie wydarza zgodnie z moimi planami. Kiedy wrócę na Sri Lankę 

zaczną się tam dziać pewne rzeczy i będę podejmował odpowiednie do tego działania. Jako, że 

tym razem odwołałem mój program w Niemczech, to tak sobie myślę, że będę mógł pojechać 

do Niemiec w ciągu trzech, albo czterech miesięcy. Ale są to tylko moje aktualne plany, a nie 

wiem, co wydarzy się, po zakończeniu obecnej podróży. Przyglądnęliście się mi całkiem dobrze 

tym razem... co więcej zostało do zobaczenia? Jednakże tyle razy ile będziecie mnie widzieli, ja 

wciąż będę prosił was jedynie o to, abyście wielbili Boga. Nawet, jeśli tu powrócę, będę wam 

mówił te same rzeczy. Ale jeśli naprawdę życzycie sobie, żebym do was przyjechał, to przede 

wszystkim powinniście prosić Boga o to żebym przyjechał, a wtedy on przyśle mnie tutaj. Mogę 

nawet powrócić za dziesięć dni! Wszystko jest w waszych rękach. Ja niczego nie będę 

planował. Jeśli Bóg powie: „ Idź tam", udam się tam. Bo czym to jest dla mnie? Nie ja jestem 

tym, który tutaj działa.  

 

Swamidżi, jaka jest twoja misja?  

 

To jest duża misja, duża praca, która polega na sprawianiu, żeby ludzie żyjący w tym świecie 

zrozumieli prawdę; praca polegająca na okazywaniu miłości wam wszystkim, uczeniu was o 

miłości i wyjaśnianiu, na czym polega fałszywy, albo iluzoryczny sposób życia. Jaki jest pożytek z 

prowadzenia wojen na tym świecie? Ja chcę, żebyście wielbili Boga, tak abyście wszyscy mogli 

poznać pokój. Poruszyłem tu tylko kilka kwestii, jest ich o wiele więcej. Chciałbym również 
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wyjaśnić wszystkim, że Bóg nie może być zobaczony, ani poznany poprzez pieniądze. Pieniądze 

nie sprawią, że nauczycie się czegokolwiek o duchowości. Tak właśnie uważam.  

  

Swamidżi, gdy Bóg mówi ci, co masz robić, to czy naprawdę go słyszysz?  

 

Oczywiście, że tak. 
 

Swamidżi, wydarza się tak wiele katastrof na świecie. Czy jest jakiś sposób, aby zmniejszyć je, 

choć trochę?  

 

Jest tylko jeden sposób i jest nią praktykowanie oddania. Poprzez życie w duchu oddania 

będziecie transformować wasze otoczenie. Nie mówię tu, że musicie wierzyć w taką, lub w 

inną, określoną formę Boga, ale, że powinniście mieć wiarę w Boga. To wystarcza. To może 

być jakikolwiek Bóg - chodzi tu o moc, która istnieje ponad i poza wszystkim. 

 

Swamidżi, co oznacza poddanie?  

 

Poddanie oznacza, że powinieneś mieć całkowitą wiarę, że wszystko wydarza się dzięki Bogu. 

Poddanie nie jest jakąś formą niewolnictwa, chodzi o wielbienie. 

 

Swamidżi, czy nie mówiłeś, że Kali Juga zbliża się do końca albo, że już się skończyła?  

 

Nie mówiłem, że się skończyła, mówiłem, że jest w procesie zakańczania. 

  

Swamidżi, była taka przepowiednia przypisywana Gautamie Buddzie sprzed dwóch i pół 

tysiąca lat, że pod koniec Kali Jugi pojawi się następny Buddha, podobny do poprzedniego - 

Maitreja. Ja wierzę, że Maitreja Buddha jest teraz z nami na tym świecie, a dokładnie 

mówiąc, że jest w tym kraju. Czy możesz to potwierdzić?  

 

Według mnie Maitreja Buddha nadejdzie i kiedy tak się stanie, on sam to ogłosi. Kiedykolwiek 

przychodzi tu wielka dusza, ma do wykonania swoją pracę i gdy nadchodzi właściwy czas, ona 

objawia się światu.  

 

Swamidżi, gdy duchowy mistrz przyjmuje kogoś na ucznia, czy zabiera również jego karmę? 

 
Tak. Nauczyciel musi to zaakceptować, czyż nie? On zabiera wszystko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Drzewo sandałowe posiada bardzo silny, piękny i obezwładniający zapach. 
Jakiekolwiek drzewo, które rośnie w pobliżu drzewa sandałowego również przejmuje 

od niego ten sam wspaniały zapach. Podobnie, poprzez przebywanie w obecności 
boskich, duchowych mistrzów nabieracie odrobinę z ich 'aromatu'.”  

 
Swamidżi 
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 Cenne dary Swamidżiego  
 

“Istnieje niezwykła siła, która robi wszystko.  

Muszę powiedzieć, że wszystkie szaty, które nosiłem, mają tę samą moc...  

[Kiedy mówię „ja”] nie mówię o Swamim Premanandzie,  

Mówię o boskiej mocy we mnie.” 

   

Swamidżi 

 

Swamidżi czasami oddawał swoje rzeczy, zwłaszcza swoje szaty i sandały, aby wielbiciele mogli 

z nich korzystać. Ponieważ te przedmioty są bardzo cenne i mają w sobie wielką moc, 

Swamidżi udzielił instrukcji, co z nimi zrobić i jak najlepiej je wykorzystać. 

 

Jak wielbiciele Swamidżiego powinni dbać o jego rzeczy? 
 

Ponieważ rozpoznajemy boską moc, którą posiadają, nie powinniśmy nosić jego szat, nawet 

podczas medytacji. Jego szaty powinny być zapakowane w jedwabną torbę i przechowywane w 

specjalnym drewnianym pojemniku najlepiej z drzewa sandałowego. Aby oddać należytą cześć, 

kiedy otwierasz pudełko, dobrze jest pokazać szacie arati lub światło świecy. Nie ruszaj się 

przez chwilę. Możesz mówić Swamidżiemu o swoich problemach, modlić się lub medytować. 

Następnie ponownie pokaż arati przed zamknięciem pudełka.  

 

 Niektóre Centra mają szaty lub 

inne przedmioty Swamidżiego 

dostępne dla wielbicieli. W tym 

przypadku Swamidżi dał 

następującą radę: „Zapal małą 

świeczkę przed krzesłem 

Swamidżiego. Módl się i 

opowiadaj o swoich problemach i 

sprawach osobistych szacie 

Swamiego, która została 

umieszczona u jego stóp. Jeśli 

przekarzesz tam swoje problemy z 

wielkim oddaniem i miłością, na 

pewno je rozwiążę. (…) Możesz 

też dotknąć szaty i czcić ją przez pięć minut; dziesięć minut to nawet za dużo. Dotknij jej i 

módl się. Wystarczy. Nie myśl, że powinieneś dłużej. Kiedy będziesz dotykać szaty przez pięć 

minut, poczujesz wibrację, która zadziała na ciebie.” 

Szaty Swamiego trzymane w skrzyni obok jego 

krzesła w jednym z Centrów Śri Premanandy.  
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Włosy Swamidżiego 
 

Kilka lat przed tym, jak Swamidżi osiągnął mahasamadhi, oddał część swoich włosów zebranych 

po czesaniu z zamiarem, aby zostały one przekazane wielbicielom. Te włosy mają bardzo silną 

energię duchową. Swamidżi poradził nam, abyśmy trzymali włosy w srebrnym pojemniku, takim 

jak mały medalion lub pudełko, aby jak najlepiej zachować ich wibracje.  

 

Doświadczenie wielbiciela 
 

 

 “Pewnego dnia, kiedy rozmawiałem ze Swamidżim, 

wspomniał o pomyśle, że mógłby dawać ludziom swoje 

włosy, a nawet wycinki z paznokci, i zapytał mnie, co o 

tym myślę. Muszę powiedzieć, że w tamtym czasie 

wydało mi się to trochę dziwne, więc powiedziałem 

mu, że nie jestem pewien, co do tego pomysłu. 

Osobiście czułem, że skoro jest to coś, co należy do 

osoby Swamidżiego, to tak jakby - po tym wszystkim, 

co nam daje, po całej nadludzkiej energii, którą 

niestrudzenie inwestuje, opiekując się nami i swoją 

misją na całym świecie - że teraz nawet zabralibyśmy 

mu rzeczywiste części jego ciała! Nie wiedziałem, co o 

tym sądzić.  

 

Swamidżi odpowiedział, mówiąc, że boska energia, 

która przenika całe jego ciało, jest obecna w każdej 

pojedynczej komórce, a więc także w każdym włosku 

na jego głowie. Dlatego powiedział, że jego zdaniem 

byłoby bardzo korzystne, gdyby ludzie mogli mieć część 

tych włosów. Było dla mnie jasne, że chciał dać nam 

taką możliwość, więc był gotów się tym z nami 

podzielić, jak zawsze chętny do podniesienia nas 

poprzez swoją boską energię. Teraz rozumiem, jak 

niesamowicie wyjątkowe i cenne są te dary i jak silna 

musi być ich wibracja.”  
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ŚĆ

 

Czystość jest bardzo ważna 
 

Obserwowanie złych ludzi szkodzi; 

Słuchanie ich rad szkodzi; 

Rozmowa o ich charakterze szkodzi 

I przebywanie w ich towarzystwie szkodzi. 

 
Te poetyckie wersy autorstwa świętej i poetki Avvaiyar wydają się być kierowane do 

wszystkich matek oraz kobiet w ciąży.  

 

Ignorancja matki może wpłynąć na przyszłość jej dzieci, sprawić, że będą się czuły zagubione i 

niepewne. Dzieci, jeszcze będąc w macicy, już zaczynają wyczuwać wszystko, co je otacza. A 

zatem przyszła matka powinna żyć świadomie; powinna być cierpliwa i starać się zachować 

spokój w trakcie ciąży. Istnieje tamilskie przysłowie: „O jakości sari decyduje jakość nici”. 

Analogicznie, naturę dziecka można poznać po naturze matki.  

 

To powiedzenie jest niezaprzeczalnie prawdziwe. Często zdarza się, że rodzice w obecności 

dziecka angażują w różne zachowania i czynności seksualne, ponieważ są przekonani, że nie 

zwraca ono uwagi lub nie rozumie, co robią. Ale dzieci obserwują rodziców uważnie i wrażenia 

tego, co zobaczą lub usłyszą, odcisną na nich głębokie piętno. Dorastając, będą próbowały 

naśladować rodziców. A te z nich, które dojrzały przedwcześnie, będą zaburzone.  

 

Częścią obowiązków matki jest pokierować życiem swojego dziecka, a tym samym określić, 

jaka będzie jego przyszłość. Dlatego też matka powinna być jak krystalicznie czysta woda. 

Podobnie jak ryba, która wydaje na świat potomstwo dzięki promieniom słońca, matka 

powinna być jak krystalicznie czysta woda, przez którą przebija się światło słońca, dzięki czemu 

będzie mogła ona skierować dzieci na drogę, która doprowadzi je do wspaniałej przyszłości. 

Powinna uważać, aby krystalicznie czysta woda nie zamuliła się.  
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Niektóre matki ignorują przedwczesną zmysłowość dorastających dzieci lub nawet cieszą się 

nią. Mogą się nawet nią przechwalać, nie rozumiejąc konsekwencji takiego zachowania. Takie 

matki niszczą przyszłość swoich dzieci.    

 

Urodzenie dziecka to coś 

wspaniałego, ale oprócz tego 

matka powinna wychować 

swoje dzieci na szlachetnych 

ludzi i chronić je przed choćby 

odrobiną zła, które mogłoby 

wniknąć do ich serca i wpłynąć 

na ich czyny.   

 

Chciałbym podkreślić, że dzieci 

należy wychowywać bez 

żadnych uprzedzeń dotyczących 

płci. Dzieci należy chronić przed 

ludźmi, którzy mają zły 

charakter; nie powinny one 

nawet oddychać powietrzem, 

które otacza takich ludzi, nie 

należy też dzieciom pozwalać na 

słuchanie takich osób.   

 

Kiedy dziecko nieświadomie lub 

przez pomyłkę zrobi coś złego, 

matka powinna odciągnąć 

uwagę dziecka, kierując ja na 

inną czynność. Moja rada jest 

taka, że dziecko należy 

wychowywać tak, aby mogło 

rosnąć i rozwijać się pod 

opiekuńczymi skrzydłami swojej 

matki. Aby zniechęcić dziecko do nieposłuszeństwa lub złego postępowania, być może matka 

będzie musiała postraszyć je lub ostrzec o ewentualnej karze, gdyby dziecko nie chciało jej 

słuchać. Jeśli matka nieustannie ostrzega dziecko w ten sposób, zacznie ono słuchać i ostrzegać 

inne dzieci. W ten sposób słowa matki staną się mantrą dla dziecka.  

 

Obecnie w Indiach dziewczynki doskonale sobie radzą w nauce. W szkołach oraz na 

uniwersytetach osiągają o wiele lepsze wyniki niż chłopcy. Ale nie wystarczy zdobyć wiedzę; 

najlepsza edukacja obejmuje też wskazówki dotyczące etycznego zachowania. Brak wartości 

moralnych uniemożliwi realizację prawdziwych celów życiowych. Dobry, uczciwy charakter 

jest bardzo ważny dla przyszłych matek; należy go chronić bardziej niż samo życie. Kobieta 
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powinna być ucieleśnieniem cnót; bez szlachetnego charakteru kobiety nie można uznać za 

kobietę. Moralności należy się nauczyć w młodym wieku, bowiem szlachetność wznosi kobietę 

do poziomu bogini. Wiele wykształconych kobiet szkodzi sobie i swoim dzieciom, które 

stanowią przyszłe pokolenia. Aby pokazać, że są wykształcone, nabierają one nowoczesnych 

nawyków. Aby móc się przechwalać i wywierać wrażenie, robią głupie rzeczy, ale postępując 

tak, same siebie oszukują. Takie kobiety rozumują następująco: „Dlaczego tylko mężczyznom 

wolno robić, co chcą?” i żądają one takiej samej wolności dla siebie. Czy nie widzą, że 

mężczyźni rujnują sobie życie tą tak zwaną wolnością? Czy takiej wolności pragną one dla 

siebie?  

 

Kobiety mają moc kształtowania świata. Wolność lub zniewolenie w świecie spoczywają w 

rękach kobiet. Są matki, które ze wstrętem patrzyłyby na synów uciekających z pola bitwy, a są 

też tchórzliwe matki, które zniechęcałyby synów do wypełniania swoich obowiązków. Historia 

ludzkości to historia heroicznych czynów mężczyzn, ale tak zwani mężczyźni to inna forma 

kobiety. Wszyscy wielcy mędrcy zrodzili się z kobiet. A zatem kobiety popełniają błąd, mówiąc 

o wolności w taki sposób, jak to czynią obecnie. Kobiety odgrywają ważną rolę a ich wkładem, 

począwszy od kuchni, po pole walki, powinno być to, aby wszystko stawało się coraz lepsze. 

Zajmując tak wyeksponowane miejsce, kobiety powinny być czyste i pełne bezinteresowności.  

 

To oddanie mojej matki i jej dobre myśli sprawiły, że dziś jestem tym, kim jestem.  Ojciec mnie 

upominał w ostrych słowach i starał się mnie zniechęcić do ścieżki duchowej, ale matka mnie 

przytulała i pocieszała; ona dostrzegała, że Boska Matka obdarzyła mnie łaską, i nie sprzeciwiała 

się moim wyborom. Obecnie jest w moich myślach i co roku, w dzień jej urodzin wykonuję 

pudżę na jej cześć.   

 

Podobnie jak lustro odbija twarz tego, kto przed nim stoi, tak kobieta powinna jasno wiedzieć 

obraz umysłu każdego, kto przed nią staje. Dlatego kobieta powinna być całkowicie nieskalana. 

Jeśli kobieta potrafi zachować czystość, będzie miała moc, by zmienić świat!  

 

 
 

“Moralności należy nauczyć się w 
młodym wieku, bowiem szlachetność 
wznosi kobietę do poziomu bogini.” 
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Argentyńska Grupa Młodzieżowa służąca pomocą w organizacji przygotowującej żywność 

dla bezdomnych. 

` 

Wiadomości z… 

 
 

Jak wiecie, Swamidżi zawsze zachęcał członków Młodzieży Premanandy do bezinteresownej 

służby. Chociaż jej organizacja zajmuje trochę czasu i wysiłku, takie działania mogą 

zaowocować jednymi z najbardziej satysfakcjonujących i wzruszających doświadczeń, jakie 

możemy mieć. Spróbujmy wszyscy uczestniczyć w jakiejś sewie, czy to w rodzinie, grupie 

młodzieżowej, czy też pomagając w jakiejś uznanej organizacji charytatywnej.  
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Od kilku lat członkowie Grupy Młodzieżowej z Częstochowy w Polsce starali się każdego dnia 

zarezerwować trochę czasu na praktykę duchową, ale do niedawna było to trudne ze względu 

na bardzo pracowite życie. Jednak ostatnio wpadli na genialny pomysł! Założyli grupę na 

Messengerze i zgodzili się, że każdy dzień po zakończeniu przynajmniej dziesięciominutowej 

praktyki duchowej będzie publikował komentarz lub klip wideo. Amrit i Shanti, koordynatorzy 

grupy, wyjaśniają, w jaki sposób przekonało to i zachęciło członków młodzieży, aby 

kontynuować swoją praktykę:  

   

“Nasi członkowie mówią teraz, że są bardziej zmotywowani do praktyk, ponieważ czują, że nie 

są sami. Mówią nam, że nawet, jeśli trudno jest im znaleźć czas na praktykę duchową rano, w 

południe lub nawet wieczorem, teraz czują zachętę, aby wycisnąć, co najmniej 10 minut przed 

snem, aby mogą dzielić się tym „osiągnięciem” z innymi osobami w programie Messenger. 

Uważamy, że jest to dobry przykład tego, jak bycie częścią Młodzieży Premanandy dodaje nam 

otuchy i daje naszej duchowej podróży ‘Impuls Premanandy’!” 
 

Gdyby jakikolwiek młody człowiek chciał i byłoby na to zapotrzebowanie, moglibyśmy 

rozszerzyć tę inicjatywę Młodzieży Częstochowskiej o kolejnych członków Młodzieży 

Premanandy z całego świata. Daj nam znać, jeśli uważasz, że to dobry pomysł i jeśli chciałbyś 

dołączyć do takiej grupy!   

 

 
Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość 

Młodzieży Premanandy.  
W tym miesiącu: Zaangażowanie się w duchowe aktywności! 

 

„Pozwólcie, że wyjaśnię wam wartość takich duchowych zajęć. Odprawianie  

starożytnych rytuałów, takich jak abiszekamy i uczestniczenie w nich, przynosi 

wiele korzyści. Boska Śakti (energia) wchodzi do twojego wnetrza i doświadczasz 

spokojnego życia i wewnętrznego zadowolenia. Daję lingamy Centrom. Lingam 

jest święty. Boska świętość lingamu ma moc leczenia chorób i zapewnia spokój 

ducha, ulgę od chorób i problemów tym, którzy są nim pobłogosławieni. 

 

Poprzez moje satsangi daję wam boską wiedzę. Uczę medytacji nie tylko tych, 

którzy chcą oświecenia. Uczę wszystkich medytacji, aby zaznali spokoju. Poprzez 

praktykę medytacji zmartwienia psychiczne, złość, zazdrość i ego są redukowane 

i osiągany jest wyższy stan duchowy. Ponadto uczę cię, że służba społeczna jest 

niezbędna. Jeśli będziesz robić sewę, wielu ludzi będzie szczęśliwych. Z powodu 

ich szczęścia spłyną na ciebie boskie błogosławieństwa. Wielu ludzi pragnie i 

oczekuje od tego życia dużo pieniędzy i luksusu, ale powinieneś myśleć o innych 

i nie zapominać, że jest tak wielu biednych ludzi, którzy żyją w tym samym 

świecie, co Ty. Twoim obowiązkiem jest im pomóc. Dlatego właśnie zacząłem 

projekty charytatywne w Aśramie - aby dać wam wszystkim możliwość służenia 

na tym świecie ”. 
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