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“Pochwała i krytyka nie powinny zaburzać twojej wewnętrznej równowagi. 
Największą nagrodą sadhany jest twoja wewnętrzna cisza i spokój. Nie 
pozwalaj, aby pochwały innych nadymały balon dumy, arogancji i 
zadowolenia z siebie. To jest jedynie opinia innych. Ty sam musisz ocenić 
siebie.” 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 

Wrogowie twojej duchowej 
intencji  

 
 stnieją pewne rzeczy 

w codziennym życiu, 

które zaprzątają umysł 

w sposób wykluczający 

czyste i nieskażone 

procesy myślowe. Po 

tym jak doświadczyłeś 

prawdy wyższego życia 

lub zrozumiałeś korzyści 

płynące z obserwacji 

własnego wnętrza lub 

praktykowania jakiejś 

sadhany, pewne 

ogromne siły świata 

zewnętrznego będą 

zawsze powstrzymywać 

cię od postępu oraz 

wystąpią przeszkody, 

które zniweczą twoją 

sadhanę i duchowe 

intencje.. 

 

Ważną rzeczą jest to, że 

powziąłeś decyzję, aby 

wyruszyć w kierunku 

wewnętrznej prawdy. 

Być może wybrałeś 

duchowego 

przewodnika lub 

mistrza. Twoim 

następnym celem 

powinno być rozwijanie 

zrównoważonego 

umysłu, który jest 

nieporuszony przez 

zewnętrzne okoliczności. Twoim pierwszym wrogiem będzie mniemanie, że coś zdobyłeś lub straciłeś 

I 
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w swoim życiu. Wyobrażenie straty lub zysku w interesach lub osobistym życiu jest fałszywe. 

Wszystko jest tymczasowe. Wszystko pojawia się i odchodzi. Wszystkie pomysły powstają w umyśle i 

rozpływają się. Nie jesteś jeszcze na takim etapie, żeby widzieć swoje życie z wyższego poziomu. Jeśli 

stałbyś na szczycie góry, mógłbyś zobaczyć całą okolicę dookoła siebie. Mógłbyś obserwować wzrost 

drzew i roślin po jednej stronie, umierający las po drugiej, budujące się miasto po trzeciej i poważny 

pożar na kolejnej. Wszystko pojawia się i przemija. Mógłbyś widzieć te wszystkie rzeczy, gdybyś stał na 

szczycie góry, w najwyższym punkcie obserwacyjnym. Jeśli starałbyś się zobaczyć to wszystko, stojąc u 

podnóża góry, nie byłoby to możliwe. Widziałbyś tylko to, co się dzieje tuż obok ciebie. Musisz wspiąć 

się wyżej, żeby mieć lepsze i rozleglejsze pole widzenia. Tak samo jest w twoim duchowym świecie. 

Straty i zyski wydają się być bardzo rzeczywiste, jeśli jesteś przywiązany i żyjesz blisko świata. Kiedy 

podróżujesz wyżej w duchowe krainy, zobaczysz prawdziwą naturę straty i zysku oraz życia i śmierci. 

Wszystko powstaje i upada. Pozostań w sobie, wykonuj swoje obowiązki i bądź jedynie świadkiem. 

Nie zaprzątaj swojego umysłu wyobrażeniami straty i zysku. Utrzymuj wewnętrzną równowagę.  

 

Kolejnym najtrudniejszym wrogiem jest uczucie przyjemności i jego przeciwieństwo – uczucie bólu. 

Pojawiają się one w umyśle. Twoim najlepszym przyjacielem jest rozwijający się zmysł rozróżniania. 

Staraj się nie reagować. Utrzymuj nieporuszony i spokojny umysł oraz zostawiaj sytuacje, które 

powodują wyraźną radość czy wyraźny ból. One będą się pojawiać i potem zanikać. Jeśli ulegniesz 

nadmiernej przyjemności, uzależnisz się od niej i będziesz chciał więcej i więcej. To, dlatego wszyscy 

mistrzowie doradzają umiar we wszystkim, co robisz – jedzeniu, spaniu, seksie – nadmiar prowadzi do 

ciągłego pragnienia i burzy równowagę w twoim życiu. Twoja sadhana ucierpi, a może zupełnie 

zaniknie. Jednocześnie staraj się nie rozwodzić nad swoim mentalnym czy fizycznym bólem. Zawołaj 

swojego duchowego mistrza na pomoc, aby przywrócił cię z powrotem do twojego centrum spokoju. 

Możesz również uzależnić się od cierpienia i traktować to, jako wymówkę do porzucenia swojego 

duchowego zamiaru.  

 

Pochwały i krytyka nie powinny wpływać na twój mentalny spokój. Największą nagrodą sadhany jest 

twoja wewnętrzna cisza, twój spokój. Nie pozwól, aby pochwały innych nadmuchały balon dumy, 

arogancji i samozadowolenia. To jest jedynie opinia innych. Ty musisz ocenić samego siebie. Jeśli jesteś 

uczciwy z samym sobą, będziesz wiedział, czy jesteś wart pochwały czy nie. W życiu zawsze będziemy 

krytykowani. Moja pierwsza rada to nie być zdenerwowanym czy złym z tego powodu. Przyjmuj to 

spokojnie. Po drugie, szczerze zobacz, czy w tej krytyce skierowanej pod twoim adresem, jest jakaś 

prawda. Zaakceptuj krytykę, jako doskonały sposób, aby uczyć się i zmieniać. Twoi krytycy robią ci 

wielką przysługę. Słuchaj, ucz się i zmieniaj, ale nie smuć się i nie niszcz swojej sadhany.  

 

Dopóki jesteś prawdziwy i uczciwy sam ze sobą, dlaczego masz się martwić o to, co myślą inni? Jeśli 

zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy w dobry sposób, nie możesz nic poradzić, jeśli inni starają się 

popsuć twoje dobre imię. W takich sytuacjach, prawda zawsze wygra, jeśli byłeś prawdziwy w swoim 

sercu. Nie rozpamiętuj tego. Jednocześnie, gonitwa za sławą i dobrym imieniem jest pustą rozrywką. 

Potrzeba ogromnego wysiłku i rygoru, aby stać się sławnym i często prowadzi to do nieszczęścia i 

rozczarowania. Pogoń za pozycją i dobrym imieniem nie są częścią twojej duchowej drogi.  

 

Zbuduj fortecę światła wokół siebie i nie pozwól wejść i zniszczyć tym wrogom twojej wspaniałej, 

duchowej intencji. 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy  
na całym świecie 

 

Guru Purnima w Centrum Śri Premanandy  
 w Dordogne, Francja 

 
 

 W tym roku obchodziliśmy Guru 

Purnimę robiąc jagam do 

Swamidżiego, w którym każdy mógł 

uczestniczyć.  

 

Zaczęliśmy od arati, po którym 

wyraziliśmy podziękowania 

wszystkim mistrzom i przeczytaliśmy 

dwa satsangi. Po krótkiej przerwie 

na herbatę, zrobiliśmy jagam i 

zakończyliśmy spotkanie pysznym 

posiłkiem. 

 

Dżej Prema Śanti 

 

Złote słowa Swamidżiego o Centrach 
 i Grupach Śri Premanandy 

 

“Kontynuuj wykonywanie swojej służby. Prowadzenie spotkań i wspólnych rozmów jest 

bardzo potrzebne. Jedynie dzięki rozmowom można rozwiązać nieporozumienia i 

napięcia. Nawet, jeśli są kłótnie i ludzie nie zgadzają się ze sobą, kontynuacja rozmowy 

jest nadal ważna. Na przykład, jeśli dwoje ludzi nie zgadza się na jakiś temat, a w 

przeszłości mieli problemy, to powinni oni zapomnieć o wcześniejszych problemach, 

spotkać się, porozmawiać i kontynuować pracę. Wtedy, automatycznie, przeszłość 

zostanie zapomniana, a problemy nie będą się mnożyć. Jeśli jednak dwoje ludzi pokłóci 

się i później odmówi wspólnej rozmowy to będą nieść ze sobą ten sam problem, złość i 

ból przez kolejne lata. Nie opuści ich to aż w końcu spotkają się, aby porozmawiać i 

zacząć od nowa. Nie lubię, kiedy jest podział pomiędzy ludźmi pełniącymi u mnie 

służbę.”  
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Kriszna Dżajanti w Aśramie 
 

Z powodu pandemii było mniej wielbicieli w tym roku na obchodach Kriszna Dżajanti, które, 

niemniej jednak, były piękne jak zawsze. W południe zrobiliśmy mahabiszekam do Pana 

Kriszny w Pudża Holu. Wszyscy otrzymali błogosławieństwo Pana Kriszny trzymając figurę w 

rękach, kiedy my śpiewaliśmy bhadżany. Jak zwykle ofiarowaliśmy Panu Krisznie jego ulubiony 

prasadam, który rozdaliśmy później wszystkim obecnym.  
 

Wieczorem znakomici fleciści, Girishkumar i jego córka Niyantri, zaszczycili nas pięknym 

koncertem fletowym, który miał miejsce w świątyni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahabiszekam do Pana Kriszny w Pudża Holu  

i koncert fletowy w Świątyni Śri Premeśwarar. 
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Moja Kolej 
Moje doświadczenia ze światowej trasy 

- mieszkanka Aśramu 

 
W 2019 roku byłam jedną z dwóch delegatek, 

które reprezentowały Aśram w  Światowej 

Trasie. Spoglądając na to z obecnej 

perspektywy mogę powiedzieć, że dla mnie ta 

podróż rozpoczęła się w 2010 roku, podczas 

satsangu udzielonego przez Swamidżiego w 

Sali Pudż. To był również rok w którym wraz 

z moim mężem zamieszkaliśmy w Aśramie, 

choć mój mąż znał Swamidżiego już od 2003 

roku. W trakcie tego satsangu w 2010 roku, 

Swamidżi wspomniał, że chciałby,  abym 

mówiła w sześciu, albo siedmiu językach... 

nie mniej! Nie miałam pojęcia czemu  mówił 

to do mnie,  ale on po chwili dodał, że 

pewnego dnia chce mnie wysłać w światową 

trasę wraz z jakąś drugą osobą mieszkająca w Aśramie. W tamtej chwili praktycznie nic nie wiedziałam 

o Aśramie i jego różnych departamentach. Szybko zapomniałam o tym, co Swamidżi do mnie 

powiedział odnośnie światowej trasy. Jednakże, gdy słuchałam wtedy słów Swamidżiego jedna rzecz 

utkwiła w mojej pamięci - tym co wywarło na mnie wielkie wrażenie był sposób w jaki  objaśniał, że 

tylko i wyłącznie  duchowość może  przynieść nam prawdziwe zadowolenie.  

 

Wszystko to wydarzyło się w 2010 roku, dziewięć lat przed światową trasą w 2019. Przez te lata 

nauczyłam się i zrozumiałam bardzo dużo, jeśli chodzi o prace departamentów w Aśramie. Ostatecznie 

doszłam do wniosku, że wszystko, co się w Aśramie wydarza jest zaaranżowane przez Swamidżiego 

(Boskość) dla naszego osobistego i duchowego wzrostu oraz rozwoju, a także, że on robi to w sposób 

doskonale dostosowany do mentalności i charakteru każdej osoby, niezależnie, czy chodzi o 

duchowość, czy też o światowe, praktyczne sprawy. 

 

W związku z tym, kiedy nadszedł już ten czas, w którym miałam wyruszyć w światową trasę w 2019 

roku, już nie było to wszystko dla mnie czymś nieznanym, zwłaszcza, że wcześniej przez kilka lat 

zajmowałam się zarządzaniem korespondencją pomiędzy Aśramem, a Centrami Śri Premanandy, 

Grupami oraz osobami kontaktowymi. Jednakże nigdy wcześniej nie podróżowałam po Europie, 

dlatego byłam podekscytowana tą wyprawą, ale jednocześnie trochę nerwowa. Dzięki wsparciu mojego 

męża, naszej Aśramowej rodziny, a zwłaszcza wielbicieli, którzy zorganizowali wszystko zagranicą, 

całość przebiegła bardzo sprawnie.  

 

Jeszcze tuż przed wylądowaniem samolotu na europejskiej ziemi, zauważyłam jak bardzo tutejsze 

budynki i drogi różnią się od tych, które znałam w Indiach. To wszystko było tak odmienne i nowe dla 

mnie! Ale jak tylko dotarłyśmy do pierwszego celu naszej trasy światowej, natychmiast poczułam się 

jak w domu, pośród wspaniałych i uprzejmych wielbicieli, którzy robili wszystko, co w ich mocy, aby 

podążać za Swamidżim i wdrażać jego nauki w codziennym życiu. Naprawdę byłam pod wrażeniem, 

kiedy oglądałam te piękne świątynie, w których wielbiciele wykonują cotygodniowe i comiesięczne 

pudże oraz abiszekamy do Centrowych statuetek, godząc to z pracą i życiem rodzinnym. Nie myślałam 

za dużo o jedzeniu, ale byłam również pozytywnie zaskoczona widząc, że większość wielbicieli 

przestrzega wegetariańskiej diety, z dużą ilością owoców i warzyw, oraz że wykonują oni regularne 

praktyki duchowe, takie jak medytacja i joga.  
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Przyglądając się temu jak wiele dzieci wzrasta w tych rodzinach, w których rodzice regularnie 

wykonują abiszekamy i uważają Swamidżiego za swojego guru, przypomniałam sobie słowa 

Swamidżiego: "Moim priorytetem są dzieci. Kocham je bardzo, a oprócz nich szczególnie lubię też 

rośliny." Zauważyłam jak te dzieci były szczęśliwe i jak bardzo starały się uczestniczyć w programach 

Centrum albo w Młodzieżowych Grupach, nawet mimo tego, że trudno jest starszym dzieciom 

rozmawiać o duchowości i duchowych mistrzach ze swoimi rówieśnikami, gdyż wiąże się to z 

ryzykiem zostania wyśmianym, albo wykluczonym z grupy "normalnych" znajomych. Rozmawialiśmy 

o tym z kilkoma młodymi osobami i one powiedziały nam, że tak naprawdę to nie rozmawiają na te 

tematy ze swoimi przyjaciółmi "z zewnątrz". Mogę sobie tylko wyobrazić jak trudne to musi być dla 

nich i jak zasmucające jest uczucie, że nie mogą oni otwarcie rozmawiać na te tematy, z poczuciem 

pewności przedstawiać swojego duchowego punktu widzenia na różne rzeczy, zwłaszcza, że pomijając 

wszystko inne, są to tak proste sposoby podążania dobrą ścieżką w życiu. W jednym z Centrów 

poprowadziłyśmy taki program dla Młodzieżowej Grupy, w którym wszyscy jej członkowie to były 

bardzo małe dzieci, wciąż młodych rodziców, którzy w przeszłości sami byli członkami Młodzieży. To 

był bardzo motywujący widok móc obserwować współpracę pomiędzy tymi maluchami, które były 

bardzo podekscytowane, że mogą pomagać w przygotowaniach do abiszekamu, niezależnie czy było to 

tworzenie girland, czy też ustawianie naczyń do rytuału. Kolejne dzieci pomagały w przygotowywaniu 

prasadamu oraz wyborze bhadżanów, które mieliśmy zaśpiewać. One były tak szczere i bardzo 

skupione na tym, co robiły. Stała za tym taka idea, żeby zaangażować wszystkie dzieci w działania, tak, 

żeby nie miały czasu się nudzić. Oczywistym jest, że dzięki ich zaangażowaniu i pomocy cały program 

przebiegł bardzo sprawnie. W trakcie programu każde dziecko podchodziło kolejno do statuetki Pana 

Murugi i wylewało na niego wodę. Ich niewinność i oddanie sprawiły, że ten prosty rytuał zamienił się 

w coś prawdziwie boskiego.  Niektóre z nich uśmiechały się, a kilkoro dzieci było trochę nerwowych - 

denerwowały się czy wyleją wodę na bóstwo we właściwy sposób. Po abiszekamie zakończyliśmy 

program kilkoma pięknymi historyjkami o dzieciństwie Swamidżiego oraz z czasów, gdy był 

nastolatkiem. Niektóre dzieci chichotały i były zdumione, gdy słuchały o tym jak Swamidżi 

manifestował lingamy. Ogólnie było w tym bardzo dużo zabawy i wszystkie dzieci były bardzo 

szczęśliwe. Ja również poczułam w tamtym momencie, że nawet, jeśli ten zewnętrzny świat nie będzie 

ich rozumiał, to dobre duchowe wychowanie zawsze będzie dla nich wsparciem i sprawi, że będą lśnić 

duchowym światłem w życiu.  

 

Poznawanie ludzi z różnych kultur i przyglądanie się temu, w jaki sposób żyją, poszerza nasze 

horyzonty i naprawdę bardzo dużo nas uczy. Największe wrażenie wywarło na mnie to jak większość 

ludzi w Europie ciężko pracuje, a także jak bardzo są systematyczni, zawsze zajęci, a przy tym również 

raczej zestresowani. Życie jest takie jak sobie zakładamy i znalezienie czasu na relaks oraz 

jednocześnie podtrzymywanie harmonii w życiu rodzinnym musi być pewnym wyzwaniem. Nie jest 

łatwe utrzymywanie silnych duchowych korzeni, jeśli nie znajdziemy właściwej równowagi pomiędzy 

wewnętrznym i zewnętrznym życiem. Przypuszczam, że właśnie wtedy nadchodzi ten moment, w 

którym zwracamy się do naszego mistrza z prośbą o łaskę, abyśmy mogli utrzymywać spokój umysłu i 

dobroć w sercu, dzięki którym będziemy w stanie działać we właściwy sposób.  

 

Różowy Lingam. Zawsze o nim słyszałam, a także czytałam o tym szczególnym lingamie, ale nigdy go 

na własne oczy nie widziałam, jedynie na zdjęciach. A teraz to ja niosłam ten lingam przez większość 

światowej trasy! Trasa zaczęła się bardzo spokojnie, a potem, w trakcie jednego z programów podczas 

pierwszego tygodnia trasy, po błogosławieństwie lingamem poczułam nagle niezwykłe i bardzo silne 

zawirowanie w mojej głowie. To mogło być cokolwiek, ale myślę, że było to spowodowane przez 

potężną energię tego lingamu. Bardzo szczególną była dana mi możliwość bycia świadkiem wielu 

wspaniałych doświadczeń, jakie wielbiciele mieli z tym lingamem. I jeśli chodzi o mnie to 

błogosławienie lingamem, życzenie innym dobrego życia i modlenie się do Swamidżiego w trakcie, 

wiązało się z nadzwyczajnymi odczuciami. Również interesującym było słuchanie o tym jak ci ludzie 

opisywali swoje odczucia i doświadczenia związane z błogosławieństwem. Niektóre z nich były 

frapujące, przykładowo jeden wielbiciel widział jak różowy lingam porusza się na jego dłoni. Inni mieli 

silne, zdecydowanie ogniste odczucia w swoich czołach w trakcie błogosławieństwa.  
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Podczas pierwszego programu nie było zbyt wielu wielbicieli, ponieważ wielu z nich mieszkało daleko 

od tego Centrum i nie mogli przyjechać na czas. To było w Polsce i byłam bardzo poruszona, gdy 

usłyszałam o holokauście, jaki wydarzył się w Auschwitz podczas drugiej wojny światowej, całkiem 

niedaleko od miejsca, w którym się znajdowaliśmy. Wykorzystaliśmy to nasze spotkanie, aby stworzyć 

dobre uzdrawiające wibracje w tej okolicy. Byłam również wdzięczna za te wszystkie starania 

koordynatorów, którzy w tym Centrum regularnie wykonują pudże i abiszekamy do statuetek.  

 

Było też  kolejne zdarzenie. Podczas jednego z programów  większość z licznie zgromadzonych 

uczestników to byli ludzie starsi wiekiem. Byłam zdumiona, gdy usłyszałam z jak daleka przyjechali 

pociągami - i to mimo mroźnej, zimowej pogody - aby uczestniczyć w abiszekamie i otrzymać 

błogosławieństwo. Oczywiście tamtejsi koordynatorzy również wykonali dobrą pracę, informując i 

zapraszając na to spotkanie tak wielu ludzi jak tylko mogli. Kiedy tak chodziłam między nimi 

udzielając im błogosławieństw, naprawdę mogłam odczuć ich głębokie, szczere oddanie. Ponieważ 

większość z nich musiała szybko wracać do domów po programie, zawiązywałyśmy im nici jeszcze 

przed zakończeniem programu, przed mangala arati. Jedna ze starszych pań, po tym jak zawiązałam jej 

nić wokół nadgarstka, zapytała, czy mogłaby się do mnie przytulić. Odpowiedziałam, że oczywiście tak 

i gdy się przytulałyśmy ona była bardzo poruszona i omal się nie popłakała. Dosłownie moglibyście 

zobaczyć jak wylewają się z niej jej wszystkie uczucia do Swamidżiego. Ona wiele razy nam 

dziękowała i jasno było tu widać działanie energii Swamidżiego. Było też dwoje starszych wielbicieli, 

którzy mówili nam jak bardzo zmagali się z samotnością i jak poczuli się tym pobłogosławieniem 

ponownie "naładowani” - dokładnie tak samo jak podczas ostatniej światowej trasy w 2017 roku.  

 

Takie podróżowanie przez ponad dwa miesiące - z ciągłym wykonywaniem abiszekamów, 

prowadzeniem duchowych programów, rozmowami o Swamidżim i jego wpływie na nasze życie, 

śpiewaniem bhadżanów, udzielaniem błogosławieństw, grupowymi medytacjami i satsangami oraz 

dzieleniem się doświadczeniami - wszystko to było dla mnie nieprawdopodobnie wspaniałym i 

wzbogacającym doświadczeniem. Z jednej strony łatwo było w tym wszystkim zapomnieć o sobie, o 

tym całym zaabsorbowaniu "samą sobą" i zamiast tego po prostu "płynąć z nurtem”, a z drugiej strony 

zachęciło mnie to i pomogło zmienić moje własne podejście do życia, na takie bardziej duchowe i 

kochające.  

 

Teraz o wiele lepiej zdaję sobie 

sprawę jak wielki jest ten 

świat, wypełniony 

różnorodnymi ludźmi, 

pochodzącymi z różnych kultur 

i o odmiennych nawykach. Ale 

wspólnym czynnikiem, który 

jednoczy nas wszystkich jest 

Miłość. Życie staje się piękne i 

z łatwością rozkwita, gdy 

używamy naszej miłości do 

tego, aby rozświetlała naszą 

drogę i przezwyciężała 

wszystkie pojawiające się 

problemy.  

 

Swamidżi jest doskonałym przykładem bezwarunkowej miłości. Nie jestem w stanie wystarczająco 

okazać mu mojej wdzięczności za to, że dał mi to doświadczenie reprezentowania Aśramu w trakcie tej 

ostatniej światowej trasy, ani za to, że byłam w stanie zrobić to z zaufaniem do siebie - z tą cechą, którą 

zawsze chciał, bym posiadała. 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Jak powinienem się modlić?  
 

ciągu jednego dnia chcesz zjeść 

trzy posiłki i wypijasz od pięciu do 

dziesięciu filiżanek herbaty. A ile 

razy dziennie modlisz się i 

medytujesz? Raz na tydzień, raz na miesiąc, 

albo przed snem, lub o poranku? O co prosisz 

Boskość? "Mój Boże, proszę czuwaj nade mną, 

żebym nie miał wypadku samochodowego. 

Chcę zdać moje egzaminy, chcę zobaczyć się z 

moją siostrą i ona musi nauczyć się ładnie 

mówić, zamierzam spotkać się z moim szefem i 

on musi zrobić to, czego chcę, a ja chcę dużo 

pieniędzy, chcę założyć jakiś biznes, chcę..." 

Czy uważasz, że to jest wielbienie? Czy myślisz, 

że to jest modlitwa do Boskości? To jest 

totalne samolubstwo. Myślisz, że Bóg o niczym 

nie wie i prosisz Boga, żeby nad tobą czuwał.  

  

Jesteś dzieckiem Boskości i to ona cię 

stworzyła. Ta Boskość wie wszystko i dlatego 

nie musisz Boga o nic prosić. Módl się z 

oddaniem, a Bóg się o ciebie zatroszczy. 

Obowiązkiem Boga jest zająć się tym, czego 

pragniesz, ale musisz w pełni powierzyć 

wszystko Boskości i wtedy Bóg zajmie się tym 

wszystkim. Problem polega na tym, że ty nie 

powierzasz mu totalnie tego wszystkiego. 

Prosisz tylko o rozwiązanie głupich 

codziennych problemów. Niektórzy wielbiciele 

przychodzą do mnie i mówią: „Och teraz mnie 

tu boli", albo " Boli mnie głowa", albo "Teraz 

czuję ból w moim boku". To są małe rzeczy. 

Jeśli masz jakieś problemy, zmartwienia, albo 

choroby, powiedz mi o tym. Jestem zwykłym 

człowiekiem, ale bez problemu możesz mi o 

tym powiedzieć, a Bóg przysłał mnie tutaj, 

żebym rozwiązywał takie trywialne problemy. 

Czemu prosisz o takie rzeczy Boga? To jest 

marnowanie czasu. Jeśli masz jakiś problem, 

napisz o tym do mnie i ja go rozwiążę, ale nie 

proś Boga o rozwiązywanie takich głupich 

problemów. Myśl o Bogu z oddaniem, wtedy 

będzie to miało jakiś sens i dokądś cię 

zaprowadzi.  

 

O co powinniśmy się modlić do Boga?  
 

ajwiększą rzeczą o jaką możesz prosić 

Boskość jest dar myślenia zawsze 

tylko o Bogu. To jest największy dar, 

jaki możesz otrzymać w swoim życiu. 

Wiem to z mojego własnego doświadczenia. 

Jeśli potrafiłbyś zawsze myśleć o Boskości, 

wtedy nie odczuwałbyś dyskomfortu, złości, 

mentalnego i fizycznego bólu oraz nie 

dotykałoby cię nic na tym świecie, ponieważ 

jedynie myślałbyś o tym, co najwyższe.  

 

A na niższym poziomie najlepiej modlić się o 

cierpliwość, zaangażowanie, inteligencję, dobre 

nawyki i o umiejętność rozwinięcia uprzejmego 

i kochającego serca. Módl się o to, żeby 

prawdziwy duchowy mistrz prowadził cię 

prawdziwą duchową ścieżką. Jeśli to wszystko 

osiągniesz dzięki szczerym modlitwom, wtedy 

będzie to coś specjalnego. Problem polega na 

tym, że gdy słucham waszych modlitw to 

widzę, że tak wielu z was prosi o więcej 

pieniędzy, o dobrą pracę, o uznanie i o wiele 

materialnych rzeczy. A gdy wasze pragnienia 

nie są wystarczająco szybko spełniane, 

znajdujecie błędy w Boskości, albo u waszego 

duchowego mistrza! Módl się o dobre rzeczy.  

 

Jeśli myślisz o dobrych rzeczach i w swoim 

życiu masz czas dla Boskości, wówczas, 

definitywnie, dobro się wydarzy! 

 

 

 

W 

N 
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Naprawdę chcę podążać duchową ścieżką, ale jednocześnie muszę 

wykonywać moją pracę. Jak mam to zorganizować?  
 

ażdego dnia jesz trzy posiłki dziennie, 

czyż nie? Przygotowujesz śniadanie, 

obiad i kolację. W jakiś sposób 

znajdujesz czas na jedzenie. Podobnie, 

wygospodaruj czas na duchowość. 

Znajdź na to czas. Gdy idziesz do pracy i ją 

wykonujesz, wtedy potrafisz go znaleźć. Tak 

samo jak przeznaczasz czas na jedzenie, 

przeznacz pół godziny, albo godzinę dziennie, 

na praktykowanie duchowej sadhany. To jest 

łatwe. Żaden problem. Czy rozumiesz, o czym 

mówię? To jest w twoich rękach. 

 

 

Praca nie powinna cię zaburzać i musisz ją 

wykonywać. Praca, którą wykonujesz, również 

jest istotna. Najlepiej jest dać sobie trochę 

czasu na sadhanę rano i wieczorem. A gdy 

masz trochę więcej wolnego czasu, dobrze jest 

raz w tygodniu zaprosić przyjaciół do siebie i 

przeprowadzić jakiś mały satsang. Mam tu na 

myśli spotkanie się z kilkoma przyjaciółmi i 

porozmawianie z nimi na duchowe tematy. 

Przeczytałeś już tak wiele książek, ale lepiej jest 

dla was wszystkich podyskutować trochę o 

duchowych sprawach. Lepiej samemu 

uświadomić sobie pewne duchowe rzeczy i 

głębiej się nad nimi zastanowić, niż czytać o 

tym. 

 

Czyli jeśli lubię jakiegoś duchowego mistrza i być może jeszcze 

jakiegoś innego i jestem oddany - to czy ich moc mi pomoże? Skąd 

mam wiedzieć jak dużo mocy posiada taki mistrz?  
 

ie znasz ich możliwości. Znajdujesz 

się na zwykłym poziomie 

świadomości i nie posiadasz takich 

zdolności, by móc trafnie oceniać 

rozwiniętych ludzi. To nie jest możliwe. 

Dziecko w przedszkolu nie potrafi ocenić 

poziomu wiedzy wysoko wykształconego i 

doświadczonego wykładowcy na uniwersytecie. 

Prawdziwi, oświeceni mistrzowie, mają do 

swojej dyspozycji ogromne zasoby duchowej 

energii. Ty nie posiadasz takich zasobów, ale 

masz wiarę i zaufanie.  

Tym, którzy mają wiarę i zaufanie, boscy ludzie 

przekazują trochę nadzwyczajnych 

błogosławieństw, jeśli zostaną o to poproszeni, 

a czasami nawet wtedy, gdy ich o to nie 

prosisz.  

 

Ja nie porównuję tu jednego mistrza z drugim - 

to jest inny temat. Jednakże to, o czym mówię 

wydarza się również, gdy masz wiarę w energię 

statuetki. To jest wtedy takie bezpośrednie 

połączenie. Możesz iść poprzez mnie, ale nawet 

lepiej jest podążać samodzielnie, wprost do 

Boskości. 

 

 

K 

N 
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WIELKOŚĆ KOBIET 
Kontynuujemy serię artykułów podyktowanych przez Swamiego 
Premanandę (w języku tamilskim), poświęconych potędze kobiet. 
Choć przeznaczone były przede wszystkim dla mieszkańców Indii, 
to, co Swami ma do powiedzenia o pozycji kobiet w przeszłości i 
obecnie odnosi się do każdego społeczeństwa i znacząco przyczynia 
się do rozwoju i zrozumienia uniwersalnej kobiecości. 
 

Edukacja kobiet 
 

Edukacja jest ogromnie ważna w życiu kobiet i ich rozwoju. Tylko dzięki edukacji mogą mieć 

nowe pomysły i być innowacyjne, co pomoże im w odzyskaniu ich praw. 

 

Edukacja nie polega ani na przeczytaniu setek książek, z których nie nauczymy się niczego 

pożytecznego, ani na przeczytaniu i przestudiowaniu kilku książek tylko po to, żeby skończyć 

studia. Kobiety powinny także uczyć się, jak żyć zgodnie z dharmą1 i powinny dzielić się tą 

wiedzą z innymi. Często powtarzam, że kobiety to najlepsze nauczycielki, a poza tym źródło 

dobra i zła na tym świecie spoczywa w rękach kobiet. Dobra, wszechstronna edukacja 

pomoże młodym kobietom wyrosnąć na kulturalne i dystyngowane jednostki, które mogą 

pozytywnie wpływać na życie innych, zależnych od nich członków rodziny. A zatem edukacja 

kobiet nie powinna ograniczać się do studiowania zagadnień akademickich, lecz powinna także 

obejmować naukę dharmy, bo w ten sposób kobiety nauczą się, jak poprawnie i pomyślnie 

radzić sobie w świecie. 

 

Tematami współczesnej literatury oraz tego, co masowo produkuje przemysł rozrywkowy 

zwykle są jedynie podobne do siebie historie o złych postępkach i słabostkach, na przykład o 

tym, że jeden mężczyzna kocha dwie kobiety lub dwie kobiety kochają jednego mężczyznę, o 

tym, że ludzie z chciwości chcą zdobyć pieniądze i sławę, że pragną zaspokojenia głupich 

zachcianek, albo o tym, że bohater walczy z wieloma czarnymi charakterami, o spiskach i 

nikczemnym postępowaniu, egoizmie i zazdrości – a wszystkie te negatywne cechy 

nieustannie się uwypukla. Kobiety powinny unikać czytania, oglądania i słuchania tego typu 

historii lub filmów. 

 

Matka, która ogólnie odgrywa główną rolę w wychowywaniu dzieci, powinna uczyć się, co jest 

w życiu dobre i wiedzę tę przekazywać swoim dzieciom. Kiedy matka rozmawia ze swoimi 

dziećmi o ich ojcu i bliskich krewnych, powinna wskazywać jedynie na ich pozytywne cechy; 

                                                 
1
 
Dharmiczny sposób życia: działać i żyć w zgodzie z dharma, prawem lub zasadą, która rządzi całym wszechświatem; również wiąże się z 

koncepcją właściwego wypełniania własnych obowiązków i służenia innym.
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wtedy dzieci wyrosną na aniołki. Nawet, jeśli jej relacje z rodziną lub teściami nie są dobre, 

powinna powstrzymać się od negatywnego przedstawiania ich dzieciom. Jeśli matka źle mówi 

o członkach rodziny, dzieci będą ją naśladować i później także źle mówić o niej i o innych. 

Dlatego ważne jest, aby matka wiedziała, jak należy odpowiednio wychowywać dzieci. 

 

Kobieta powinna wiedzieć, jak zarządzać domem i wychowywać dzieci zgodnie z zasadami 

moralnymi. Dodatkowo powinna posiąść te użyteczne umiejętności, które ułatwiają życie 

rodzinne, na przykład gotowanie, pierwsza pomoc i leczenie drobnych dolegliwości, a także 

znajomość polityki, matematyki, nauk przyrodniczych i innych przedmiotów, które ją 

interesują. Jeśli to możliwe, to może także angażować się w inne zajęcia poza domem, takie 

jak praca społeczna, prowadzenie niewielkiej firmy, kierowanie projektem itp. 

 

Athiyaman, świadomy tego, że 

kobiety posiadają wrodzoną wiedzę, 

oraz w nadziei, że święta i poetka 

Avvaiyar będzie żyć długo i zdrowo, 

ofiarował jej dar w postaci rzadkiego 

gatunku agrestu, znanego z wysokiej 

zawartości składników odżywczych, 

działania wzmacniającego odporność 

i przedłużającego życie. Obecnie 

dzieła literackie świętej Avvaiyar 

wciąż stanowią źródło wiedzy w 

społeczeństwie tamilskim. Niedawno 

dzielna astronautka, Kalpana 

Chawla,  oddała swoje życie w 

służbie ludzkości i badań kosmicznych, i pokazała, co mogą 

osiągnąć kobiety. P.T. Usha, lekkoatletka, która zdobyła wiele medali na igrzyskach azjatyckich, 

jest wzorem dla wszystkich kobiet, które w coraz większej liczbie biorą udział w imprezach 

sportowych na najwyższym szczeblu. Te wspaniałe kobiety są częścią historii naszego narodu, 

podobnie jak inne kobiety, które osiągają najlepsze wyniki we wszystkich dziedzinach, od 

pedagogiki po wojskowość.  

 

Guru wybitnego poety Bharati2 (1882-1921), który posiadał wiedzę z wielu dziedzin i biegle 

władał kilkoma językami, był nikt inny jak uczennica Vivekanandy, siostra Nivedita. Jego 

pierwsze spotkanie z siostrą Niveditą miało miejsce w Kalkucie, gdzie zaprosiła go do swojego 

domu. Zaproponowała, by usiadł i zapytała, czemu nie przyprowadził swojej żony. Kiedy 

Bharati odparł, że żona nie mogła przyjść, ponieważ miała wiele obowiązków domowych, 

zauważył na twarzy siostry Nivedity cień gniewu. „Piszesz o prawach i wolności kobiet – 

upomniała go – komponujesz pieśni na cześć bogini Kali, ale nie szanujesz własnej żony!”. 

                                                 
2
 Subramania Bharati: Wybitny indyjski pisarz i poeta okresu nacjonalistycznego, który jest uważany za ojca 

nowożytnego stylu tamilskiego i za jedną z największych postaci literatury tamilskiej wszystkich czasów. 

 

Astronautka Kalpana 

Chawla 

Lekkoatletka P.T. Usha 
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Bharati przyznał się do błędu i pojął, jak ważne jest, aby słowa współgrały z czynami. Wkrótce 

po tym spotkaniu obrał ją sobie za guru. Na podobnej zasadzie było wielu mężczyzn, dla 

których kobiety stanowiły wzór i stały się ich mistrzyniami duchowymi, a fakt ten potwierdza, 

jaki przykład dawały kobiety w dziedzinach, w których działały. 

 

Kobiety przede wszystkim powinny zrozumieć jedno – jak ważne jest udzielanie wskazówek 

duchowych, które prowadzi do samourzeczywistnienia. Trening duchowy jest bardzo ważny, 

jeśli ktoś chce stać się pełną osobą. Możemy tu znowu przywołać postać Manimekalai, jako 

przykład – ta kobieta, choć urodziła się, jako córka tancerki dworskiej, stała się mniszką i 

wciąż pamiętamy o niej oraz chwalimy ją za moralną doskonałość. 

 

Nie trzeba studiować wszystkich Wed i przetrawić informacji i mądrości zawartych w 

Upaniszadach; kobiety powinny znaleźć własny sposób na to, by życie było bardziej moralne a 

innych nauczać wartości humanitarnych. 

 

Powinniśmy nauczyć się kochać wszystkie dzieci na świecie tak, jak kochamy własne dzieci. 

Pokładam wielką wiarę w moc edukacji i właśnie, dlatego zachęcam dziewczynki do nauki i 

dlatego oferujemy tutaj (w aśramie) dobre wykształcenie, które pomoże im poprawić swoją 

sytuację życiową. Dziewczynki mają w sobie moc Adi Shakti3 i nasze dziewczynki powinny 

dobrze się uczyć i dzielić się ze światem swoją wiedzą. Zachęcam je, aby złożyły obietnicę: 

„Dzięki życzliwości i współczuciu Swamidżiego i innych zyskałam sposobność, by się uczyć, 

dlatego też ja z kolei, również postanawiam pomagać innym biednym dzieciom uzyskać dobre 

wykształcenie.” 

 

Dzięki swojej nauce możesz szerzyć na świecie pokój, życzliwość i miłość! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Adi Śakti: pierwsza lub pierwotna energia.  

 

“Nie trzeba studiować 
wszystkich Wed i 

przetrawiać informacji i 
mądrości zawartych w 
Upaniszadach; kobiety 
powinny znaleźć własny 
sposób na to, żeby były 

bardziej moralne i 
nauczać innych o 

wartościach 
humanitarnych.” 
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“Poprzez całe swoje 

wspaniałe życie, Pan 

Kriszna napotkał liczne 

trudności i 

niebezpieczeństwa. 

Wszystkiemu stawiał 

czoła z uśmiechem. Nie 

bał się nikogo, do nikogo 

nie żywił antypatii. 

Naprawdę był 

ucieleśnieniem miłości. 

Postaraj się być taki jak 

on, służąc innym ze 

spokojem i 

opanowaniem.” 

Swamidżi 
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Wiadomości z…  

 
 

Letnie Spotkanie Młodzieży 2020 - część 1 

 
Tego lata, 9 lipca, nasza grupa spotkała się, aby rozpocząć 

wędrówkę „Camino de Santiago”, szlakiem 

pielgrzymkowym w Hiszpanii, który planowaliśmy 

pokonać w dziewięć dni do 18 lipca. Niektórzy z nas już 

się znali, a inni, znali tylko jedną lub dwie osoby, ale już od 

pierwszej nocy została stworzona wspaniała energia 

grupowa, wypełniona miłością, troską i uśmiechami 

wszystkich i dla 

wszystkich. Martine, 

najmłodsza z nas, 

miała 12 lat, 

podczas gdy 

najstarszym i naszym „dziekanem” był 43-letni Eric, a 

pozostali byli gdzieś pomiędzy. Byliśmy pstrokatą 

grupą… młodą, energiczną i uśmiechniętą!   

‘ 

 

 

Dwunastu wspaniałych ludzi, osiem jasnych dni i jedna piękna ścieżka, która łączy ich 

wszystkich! 
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Każdego dnia szliśmy od 12 do 23 

km. 

Dzieliliśmy 3 posiłki (przynajmniej) dziennie i kilka razy 

zatrzymywaliśmy się na pyszną pizzę. 

Dużo się też 

śmialiśmy! 

Miło było móc rozmawiać o 

duchowości pośród tak 

wspaniałych krajobrazów. 
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Codziennie zatrzymywaliśmy się po drodze przy małych 

kapliczkach, aby docenić ciszę, świeżość i spokój tych miejsc. 

 

Każdego wieczoru rozbijaliśmy namioty w 

innym miejscu. 
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży 
Premanandy.  

W tym miesiącu: Zawsze uśmiechnięty w środku! 
 

“Pomyśl o tym. Możesz się uśmiechać. To znaczy, twoje usta się 

uśmiechają, ale wewnętrznie się nie uśmiechasz. Naprawdę 

uduchowiona osoba będzie uśmiechała się w jej umyśle z 

oddaniem i miłością. Będą tacy przez cały czas. Ludzie na świecie 

nie mogą tego zrobić. Często odczuwają negatywne emocje, takie 

jak złość, zazdrość, niecierpliwość i pożądanie. Jak więc możesz 

korzystać z rad ludzi na świecie dotyczących własnego, bardzo 

szczególnego, świętego życia wewnętrznego? Przyjmij tę radę 

tylko od sprawdzonego mistrza duchowego, jeśli masz szczęście 

mieć kontakt z takim mistrzem.  

 

Mimo to zawsze radzę ci szanować rodziców, rodzinę i przyjaciół. 

Traktuj ich uprzejmie, z miłością i szacunkiem. Spełniaj swój 

obowiązek - ale zachowaj wolny umysł i oddaj go Boskości.”  
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