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“Jeśli uda ci się skierować umysł w jednym kierunku, będziesz miał lepsze 
zdrowie fizyczne. Ponadto, wyćwiczony, jednoupunktowiony umysł wykonuje 
różne zadania łatwiej i szybciej.” 
  

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Czysty umysł  

 

języku tamilskim 

(moim ojczystym 
języku) słowo 

czystość to 

„Parisuttam”. Jest to słowo o 

bardzo bogatym znaczeniu i 

odczuciu. W normalnym, 
współczesnym świecie, czystość 

nie jest czymś o czym się 

dyskutuje, ani też nie postrzega 

się jej jako cennej wartości. Ale 

w duchowości ma ona 
największą wartość, ponieważ 

tylko kompletnie czysty umysł 

może dosięgnąć stóp Boga.  

 

Normalnie, umysł jest 
zaangażowany w świat 

materialny. Zawsze przywiązuje 

się do niepotrzebnych rzeczy. 

Zawsze jest zakłócany przez 
napięcie i złe myśli. Przywiązuje 

się do myśli z przeszłości, do 

tego, co się dzieje w danym 

momencie i tego, co może się 

stać w przyszłości. Jest pełen 
pomysłów o tym, czego chce. 

Chce nie tylko normalnych 

rzeczy, takich jak jedzenie i 

picie, ale przyjemności 

wszelkiego rodzaju. Chce być 
ciągle wypełniany. Potrzeby 

egoistycznego umysłu są nigdy 

niezaspokojone.  

 

Musisz stanąć twarzą w twarz z faktem, że aby mieć duchowe życie musisz zacząć oczyszczać 
siebie. Jest to ciągły proces, który nie skończy się dopóki nie dosięgniesz Boga. Będziesz musiał 

oczyścić wszystko, co jest w twoim umyśle. Twoje cechy, które ranią innych, nieczyste myśli i 

egoistyczne pomysły będą musiały być oczyszczone i cały twój sposób myślenia musi się 

zmienić. Oto, co znaczy, uczynić umysł czystym.  
 

W 
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Praktycznie może to być trudne do zrobienia, ponieważ jest wiele, wiele problemów, które 

napotykamy w codziennym życiu. Ale może to być zrobione, jeśli jesteś prowadzony przez 

wielkiego duchowego mistrza. Najpierw musisz zrozumieć siebie, aby się oczyścić. Musisz 

zbadać procesy swojego umysłu i zrozumieć, dlaczego podąża on w przeciwnym kierunku od 

duchowości. Po zdiagnozowaniu, co jest z nim nie tak możesz powoli go kontrolować.  
 

Musisz zrozumieć, że umysł jest nieczysty, ponieważ jest przyzwyczajony robić rzeczy w pewien 

sposób. Na przykład, 

może zawsze chcieć palić 

lub podziwiać kobietę z 
powodu jej urody. Miał 

zwyczaj tak robić. To 

stare przyzwyczajenie 

twojego umysłu. Więc 
musisz najpierw 

zrozumieć, że palenie jest 

złe dla twojego zdrowia i 

stanu mentalnego. Potem 

musisz zrozumieć, że 
twój podziw dla pięknej 

dziewczyny będzie 

prowadził do dalszych 

niepotrzebnych myśli na 

jej temat. Wtedy możesz zacząć kontrolować swój umysł. Zredukuj palenie i przekonaj się, że 
możesz być niezależny od papierosów. Myśl o dziewczynie jak o swojej siostrze lub matce. To 

jest droga do oczyszczenia. Zastąp swoje niezbyt dobre tendencje pomocnymi. Praktykuj dobre 

myśli i idee i nie pozwól swojemu umysłowi uciec z tobą w niepotrzebne wyobrażenia. 

 

Zawsze pamiętaj, że nie staniesz się dojrzały bez bycia czystym. Niektórzy mogą powiedzieć, że 
oczyszczanie umysłu jest jak zrzucanie wagi. Musisz w końcu zgubić negatywne tendencje, 

zostawiając tylko te dobre. W ten sposób będziesz miał jasny, wolny i niezależny umysł .  

 

Powinieneś bezustannie ćwiczyć utrzymanie swojego umysłu wolnym i czystym. Porzuć 
zazdrość i żądze. Szczególnie musisz uważać na egoizm, uczucie „ja” chcę wszystkiego, „ja” 

mogę wszystko i „ja” wiem wszystko. Próżność i zarozumiałość jest tymi dwoma niegrzecznymi 

ludźmi, które dobrze się mają żyjąc wewnątrz ciebie. Wyrzuć tych dwoje na zewnątrz. Ale w 

momencie, w którym ich wyrzucisz, będą się oni starali zakraść do ciebie z powrotem. Trzymaj 

ich wciąż z dala od siebie i powiedz im, żeby pilnowali swojego interesu. Jeśli będziesz im to 
dość często powtarzał, posłuchają cię. Twój umysł i Ty sam jesteście bardzo dobrymi ludźmi. 

Egoizm i arogancja są twoimi wrogami – trzymaj ich i ich przyjaciół (zazdrość, pożądliwość, itp.) 

z dala od siebie.  

 

 

 

 

“Zawsze pamiętaj, że nie staniesz 

się dojrzały bez bycia czystym. 

Niektórzy mogą powiedzieć, że 

oczyszczanie umysłu jest jak 
zrzucanie wagi. Musisz w końcu 

zgubić negatywne tendencje, 

zostawiając tylko te dobre. W ten 

sposób będziesz miał jasny, wolny 

i niezależny umysł.” 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

 

Świę towanie Mahaś iwaratri 2021 w Centrum Śri 

Premanandy w Grenoble, Francja 
- Yamuna  

 
Zanim opowiem wam jak świętowaliśmy Mahaśiwaratri w tym roku, muszę podać wam kontekst. W 
naszym Centrum Premanandy w Grenoble jest zamieszanie – nasi koordynatorzy Dhanalakshmi i 
Kasturirangan sprzedali ostatnio swój dom, a ostatni abiszekam, jaki mieliśmy w tym inspirującym i 
pełnym mocy miejscu był w grudniu 2020. To było centrum, gdzie „poznałam” Swamiego i jego misję w 
2002 roku, a opuszczenie tego miejsca było wyjątkowo wzruszające dla mnie. Był to również oczywiście 
kamień milowy w życiu naszych koordynatorów. 
 
Byliśmy zasmuceni, że z powodu międzynarodowej sytuacji dotyczącej zdrowia, nasi koordynatorzy nie 
mogli pojechać do Indii jak to robili, co roku od lat 90-tych, ale z drugiej strony, czułam się również 
trochę szczęśliwa, że mogłem organizować te uroczystości z nimi. Ich sposób prowadzenia centrum jest 
bardzo prosty: każdy dzieli się pomysłami, co moglibyśmy zrobić, omawiane są różne propozycje i albo 
są one akceptowane albo nie (zazwyczaj tak!) i wtedy każdy z nas wykonuje jakieś zadanie i wszystko się 
dobrze układa. Jest to zawsze cudowne doświadczenie współpracy. Tym razem Dhanalakshmi i 
Kasturirangan zostali trochę za kulisami, żeby pozwolić nam robić, co zwykle robiliśmy; czułam dużo 
szacunku w tej postawie. Wszystko szło bardzo naturalnie, każdy z nas proponował zrobienie czegoś 
pożytecznego lub przyniósł coś na uroczystość, a dokładny program przygotowano kilka dni przed 
ważnym dniem.  
 
Jestem w kontakcie z Shivanti, która mieszka 300km dalej (w Montpellier); zaproponowałam jej, aby 
przyjechała do Grenoble na święto i została u mnie przez kilka dni. Od jej powrotu z Indii 2019 nie 
miałyśmy jeszcze okazji, żeby się zobaczyć i byłam bardzo szczęśliwa, że przyjęła moje zaproszenie. 
  

11 marca obudziłam się z niezwykle 
ogromnym uczuciem wdzięczności, 
ponieważ kiedy cały świat drżał ze 
strachu, my braliśmy udział w duchowych 
uroczystościach, z Boską radością i 
miłością! Jakie to szczęście! Myślę, że 
nigdy nie czułam się taka szczęśliwa, że 
należę do misji Swamidżiego.   
 

 

 

 

 
Tamtego dnia zaplanowałam, że 
zakończę pracę o 11 rano i odbiorę 
Shivanti ze stacji o 12.55 po południu. 

Po emocjonalnym spotkaniu pojechałyśmy od razu do domu naszych koordynatorów; chwilowo jest to 
małe, ale dobrze wyposażone mieszkanie. Przygotowaliśmy prasad i girlandy na trzy abiszekamy, które 
miały odbyć się podczas wielkiej nocy Śiwy. Trzeba zaznaczyć, że podczas ostatnich dziesięciu miesięcy 

Przygotowania przed 

Mahaśiwaratri 
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kryzysu wywołanego przez Covid, tylko dwa razy zrobiliśmy abiszekam. Wcześniej natomiast centrum 
organizowało program, co tydzień. Z wyjątkową przyjemnością, więc przygotowywaliśmy się na to 
święte wydarzenie. 
 
Około godz. 17.00 Nagalakshmi dołączyła do nas i wszystkie pojechałyśmy do domu na wsi do Terry i 
Dawida, niedaleko Grenoble. Powitali nas ciepło i radośnie, zarówno jak Aavani i Stephane, które już 
tam były. Nie było tylko Roberta, który nie mógł przyjechać z powodu sytuacji związanej z Covid. 
Wszyscy się tak bardzo cieszyliśmy, że znów byliśmy razem! Spontanicznie zaczęliśmy rozkładać 
wszystko do pierwszego abiszekamu. Nasz program obejmował abiszekamy do pięciu lingamów, z 
których cztery urodził Swamidżi; w międzyczasie było czytanie satsangów, dzielenie się naszymi 
doświadczeniami ze Swamidżim, jak również inne działania. Zaplanowaliśmy również, że połączymy się z 
Aśramem, aby uczestniczyć w programie transmitowanym na żywo.  

 

 

 
 

Uroczystość zaczęła się około 
godziny 20.00 od Guru Astotry 
i bhadżanów. Później mieliśmy 
pierwszy abiszekam, po którym 
wszyscy otrzymali 
błogosławieństwa lingamami. Po 
tym była 20-minutowa 
medytacja. Po umyciu naczyń, 
napiliśmy się herbaty i 
podzieliliśmy się 
doświadczeniami ze Swamidżim. 
To było bardzo interesujące, a 

czasami także zabawne. To trwało przez dość długi czas, ponieważ, jak już wspomniałam, nie widzieliśmy 
się od wielu miesięcy i mieliśmy wielką potrzebę spędzenia czasu razem.  
 

Nadszedł czas na drugi abiszekam, po 
którym Dhanalaksmi poprowadziła 
nas w śpiewaniu wedyjskiej pieśni do 
Śiwy – było to bardzo piękne 
doświadczenie, które pozwoliło nam 
wyrazić oddanie w inny sposób. 
Później był quiz o duchowości, z 
pytaniami o Swamidżiego i jego 
nauki. Był to bardzo przyjemny 
sposób na relaks i na przypomnienie 
sobie wydarzeń z życia Swamidżiego. 
Był też pyszny prasad i korzenny chai 
w stylu indyjskim, który był 
prawdziwym smakołykiem i 
przypomniał nam o czasie 
spędzonym w Aśramie. 

   
Potem połączyliśmy się z programem na żywo na dużym ekranie.  Było to bardzo wzruszające zobaczyć 
wielbicieli z tak wielu krajów świętujących Mahaśiwaratri w tak pięknej duchowej jedności. Oglądaliśmy 
transmisję do końca, kiedy nadszedł czas na nasz ostatni abiszekam. Ty razem pomagałam i byłam bardzo 
zadowolona, że wszystko dobrze poszło pomimo faktu, że nie robiłam abiszekamu od dłuższego czasu.  
 

Śpiewanie 
bhadżanów 
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Po kolejnej sesji medytacyjnej 
zakończyliśmy duchowe uroczystości 
ofiarując arati. Napiliśmy się jeszcze 
herbaty i zjedliśmy niesamowicie pyszne 
czekoladowo-dyniowe ciasto zrobione 
specjalnie na urodziny Kasturirangana. 
Mam nadzieję, że ten szczęśliwy zbieg 
okoliczności sygnalizuje jego szybki 
powrót do zdrowia! 
 
Nadchodził świt i zanim wyjechaliśmy, 
podziękowaliśmy naszym gospodarzom 
za ich niezwykle ciepłą gościnność i 
poszliśmy na spacer na świeżym 
porannym powietrzu, podziwiając piękne 
ośnieżone góry i majestatyczne drzewo, 
które było z pietyzmem udekorowane przez sąsiadów Terry i Dawida. Około 9 rano pojechaliśmy z 
powrotem do Grenoble, gdzie wsiedliśmy do naszych samochodów, żeby wrócić do domu. Miałam 
szczęście, że Shivanti zatrzymała się u mnie. Podzieliłyśmy się wieloma historiami o Swamidżim i 
świetnymi indyjskimi przepisami. Następnego dnia pojechałyśmy do klasztoru buddyjskiego w 
Montchardon. Z powodu pandemicznych obostrzeń nie mogłyśmy wejść do środka, ale mogłyśmy 
nacieszyć się stupą i młynkiem modlitewnym na zewnątrz. Kolejnego dnia Shivanti wyjechała i po ‘teście 
cierpliwości’ (opóźnienia pociągu między dwiema stacjami) w końcu bezpiecznie dojechała do domu. 

 
Jestem niesamowicie wdzięczna, że mogłam dzielić tak cenne momenty z tymi wszystkimi ludźmi, 
różniącymi się od siebie, ale zjednoczonymi w miłości Swamidżiego. 
  

Dżej Prema Śanti! 

 

Świę towanie Mahaś iwaratri 2021 w Centrum Jednoś ci 

Premanandy, Amelia 
- Rosa i Sergio 

 

Kilka miesięcy temu mieliśmy w Centrum Jedności duży pożar, który zniszczył ważną część 

starego gaju oliwnego. Na szczęście od razu przyjechali strażacy i zakres zniszczeń został 
ograniczony. Myśleliśmy wcześniej, że stracimy wiele stuletnich drzew, ale czujemy ulgę, kiedy 

widzimy nowe liście na prawie wszystkich drzewach, które się paliły. Straciliśmy jedynie dwa 

duże drzewa, ale zauważyliśmy już zielone pędy wyrastające od ich korzeni. 

 

W zeszłym roku doświadczyliśmy tak dużego 
niedoboru wody, że po raz pierwszy od tysiąca lat 

źródło zupełnie wyschło! Modliliśmy się do 

Swamidżiego o pomoc i dzięki jego łasce teraz 

źródło ponownie daje dużo wody! Dziękujemy 

Swamidżi! 
 

Na uroczystość Mahaśiwaratri zaprosiliśmy 

dwójkę przyjaciół, żeby zrobili z nami piękny 

abiszekam do Śiwalingamu podarowanego przez 
Swamidżiego i który stoi w małej świątyni blisko 

Świętowanie urodzin Kasturirangana 
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źródła wody. Po abiszekamie zaśpiewaliśmy Om Namah Śiwaja 108 razy. Później 

kontynuowaliśmy uroczystość w naszej świątyni, gdzie śpiewaliśmy bhadżany i kirtany, 

medytowaliśmy, otrzymaliśmy błogosławieństwa lingamem i przeczytaliśmy satsang. Była mocna 

energia i zarówno my jak i nasi przyjaciele czuliśmy obecność i błogosławieństwo Swamidżiego. 
 

Dżej Prema Śanti! 

ś
ż

- Shiva Sundari (Młodzież Premanandy, Holandia)  

 
Shiva Sundari, wraz z Aniruddhanem, koordynowali transmisję programów podczas 

Mahaśiwaratri, które były nadawane przez prawie 12 godzin i łączyły wielbicieli z całego świata 
podczas międzynarodowego programu. W poniższym artykule dzieli się ona z nami swoimi 

uczuciami o Swamidżim i opowiada o swojej sewie podczas Mahaśiwaratri.  
 

Mahaśiwaratri to wyjątkowy czas na modlitwę i medytację z energią Śiwy. Kiedy zestroimy się i 

poddamy energii Śiwy, otwieramy się na otrzymanie jego boskiej łaski.  

 
Kiedy byłam mała, były to późne lata 

80, moja mama (Pavitra) wiele razy 

jeździła do Indii i często spotykała się 

ze Swamidżim. Dorastałam, więc w 
atmosferze oddania, w której były 

obecne rytuały, śpiewanie świętych 

imion i inne duchowe praktyki. Po raz 

pierwszy spotkałam Swamidżiego w 

Aśramie w 2010 roku, podczas 
Mahaśiwaratri, kiedy miałam 24 lata. 

Główną rzeczą, jaką pamiętam była 

energia o niesamowicie wysokiej 

wibracji. Nie mogłam już myśleć, 

wszystko działo się tak szybko. Tyle się 
ze mną i wewnątrz mnie działo, czego 

nie mogłam zrozumieć. Czułam opiekę i bardzo dużo miłości i szczęścia.  

 

Teraz mam 35 lat, mam dobrego męża u boku i dwóch pięknych małych synków, Arjunę i 

Sundhera. Czuję, że otrzymałam duże błogosławieństwo. Jak w życiu każdego człowieka bez 
wątpienia wyzwania i problemy do rozwiązania były, są i będą. Ale kiedy siedzę w ciszy i myślę o 

Swamidżim, wchodzę w stan poddania i czuję bardzo dużo wiary, siły, błogości, radości, spokoju 

i przewodnictwa. W takich chwilach mocno czuję, że cokolwiek do nas przychodzi, jest od 

Boga, a więc nie trzeba się o nic martwić. Ścieżka bhakti daje mi spokój umysłu, usuwa 
zmartwienia i stres i wnosi światło do mojej rodziny.  
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Wykonywanie służby z 

oddaniem podczas wielkiej nocy 

Śiwy była wspaniałą okazją, aby 

zbliżyć się duszą do Boga. 

Łączenie się z innymi 
wielbicielami i wykonywanie 

wspólnie cudownej służby daje 

bardzo dużo radości i inspiracji. 

Podnosi energię. Jak zawsze 

były również testy, małe lekcje 
przypominające, abym była 

cierpliwa, miała wiarę i 

poddanie. Dziękuję Swamidżi za 

prowadzenie mnie po duchowej 
ścieżce!  

 

 

Z wyrazami miłości - Om Namah Śiwaja.  

Shiva Sundari 

 

 

 

Świę towanie Mahaś iwaratri 2021 w Centrum Śri 

Premanandy w Las Rosas, Argentyna 
- Kanagavalli i Parasurama 

-  
 

W nocy 11 marca obchodziliśmy Mahaśiwaratri 

robiąc abiszekam i również oglądając transmisję 

na żywo. Mogliśmy brać udział w uroczystościach 

w Aśramie i w niektórych centrach. Nie spaliśmy 
przez całą noc pełną życzliwości i pięknej energii. 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Doświadczenia ze Swamidżim 
10 lat bez fizycznej obecności Swamidżiego! 

mieszkaniec Aśramu 

 
Duchowość jest jak ocean w subtelnej formie i pływanie w 
nim może prowadzić nas ku doświadczeniu czystej boskiej 
miłości. Jeśli naprawdę otworzymy nasze serca ze szczerą 
intencją odczuwania miłości w naszym wnętrzu, wówczas 
możemy jej doświadczyć! Nie jesteś w stanie pochwycić jej za 
pomocą umysłu - doświadczysz jej jedynie w głębi twojego 
serca. 
 
Swamidżi był nieustannie zanurzony w tej najwyższej 
świadomości i wciąż kontynuuje wykonywanie swoich 
obowiązków oraz pomaga nam pomimo tego, że nie jest tu 
fizycznie obecny. 
 
Jak możemy doświadczać jego obecności, jego 
bezwarunkowej miłości, jego przewodnictwa i pomocy? To 
nie jest trudne: usiądź w ciszy, otwórz swoje serce i módl 
się! Wezwij go i powiedz mu o swoich problemach, zadaj 
pytania, albo wypowiedz prośbę. Możesz otrzymać 
natychmiastową odpowiedź, albo coś może się wydarzyć w 
ciągu nadchodzących dni… 
 
Mam wiele tego rodzaju doświadczeń. Czasami proszę go o 

pomoc w rozwiązaniu pewnych uciążliwych dla mnie emocjonalnych problemów, o pomoc w 
rozwiązaniu fizycznych problemów, lub o wsparcie w duchowym rozwoju. Jednakże Swamiego nie ma 
tutaj fizycznie i nie może udzielić mi bezpośredniej odpowiedzi tak jak dawniej, więc trudno jest mi 
wytłumaczyć sposób, w jaki teraz działa jego pomocna dłoń. Zwykle, gdy siedzę w ciszy skupiając się na 
Swamidżim słyszę pewnego rodzaju głos, który udziela mi odpowiedzi, lub mam bardzo silne odczucie, 
co muszę zrobić. Jednak często po prostu wydarzają się pewne sytuacje i dopiero później uświadamiam 
sobie, że była to odpowiedź na moją modlitwę. 
 
Chcę przedstawić wam to na przykładzie: 
 

Trzy lata temu sprawowałem pełną opiekę nad moją 89 letnią matką, która doznała wypadku i po 
kilkutygodniowym pobycie w szpitalu stan jej zdrowia wciąż był ciężki. Ona musiała przyjmować wiele 
lekarstw wraz z dodatkowymi tabletkami, które miały zapobiegać skutkom ubocznym podstawowych 
leków i ja dbałem o to, żeby zażywała je wszystkie o odpowiednich porach. Jednakże wszystko 
wskazywało na to, że jej stan się nie poprawi. Jej ciało było opuchnięte od nadmiaru wody i mimo, że 
przyjmowała leki to jej kondycja pogarszała się z każdym dniem. Ona bardzo cierpiała, nie była w stanie 
poruszać się samodzielnie, mało, co jadła i przez cały czas wymiotowała. Stawała się coraz słabsza i 
słabsza. Wszyscy w rodzinie sądzili, że wkrótce nas opuści. Również lekarz wyczerpał wszystkie znane 
mu możliwości pomocy. Gdy w pewnym momencie jej ciało zakumulowało około 17 litrów nadmiaru 
wody, nie mogłem już znieść jej cierpienia. W wielkim smutku i konsternacji, ale z całego serca, 
zwróciłem się do Swamidżiego z krótką, ale intensywną modlitwą: "Swami, proszę pomóż mojej mamie. 
Albo uwolnij ją szybko od cierpienia pozwalając jej umrzeć, albo okaż jej swoją łaskę i spraw, żeby 
wyzdrowiała - ale zrób cokolwiek!” 
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Tego samego dnia, gdy szukałem w Internecie informacji dotyczących problemów z zastojem wody u 
starszych osób, natknąłem się na opis głogu i pojawiła się we mnie myśl, że ta roślina może się okazać 
pomocna. Natychmiast udałem się do sklepu ze zdrową żywnością, w którym znalazłem i kupiłem 
tabletki zawierające głóg. Zacząłem podawać je mojej mamie i ku mojemu zdumieniu jej stan zaczął się 
szybko poprawiać. Ona zaczęła więcej jeść, odzyskała siłę oraz nadzieję, a poziom wody w jej organizmie 
w przeciągu następnych kilku tygodni powrócił do normy. Powoli zaczęła odstawiać lekarstwa, które 
dotychczas przyjmowała i ostatecznie nie musiała już ich w ogóle przyjmować! Po dwóch miesiącach w 
pełni wyzdrowiała i ze słabej kobiety, niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania, stała się 
samodzielna! Wszyscy, włącznie z lekarzem, byli zaskoczeni takim obrotem sprawy i bardzo się cieszyli, 
że wszystko potoczyło się w taki cudowny sposób! 

 

Dżej Prema Śanti!  
 

 

 

Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 
Czy to my trzymamy się z dala od Boga, czy może to Bóg trzyma nas na dystans? Na 
czym polega przeszkoda albo trudność, która sprawia, że nie możemy zbliżyć się do 
Boga? 

 
Zawsze jesteście z Bogiem i nigdy nie jesteście od niego oddaleni. Wniosek, że ktoś sam oddziela się od Boga 
jest błędny. To Bóg jest tym, który was uaktywnia, to on jest waszym stwórcą i on sprawia, że wykonujesz 
działania. On przysłał was na ten świat, ale wy nie wiecie, po co to zrobił. Z powodu tej ignorancji nie jesteście 
w stanie go zrozumieć.  
 
Jest taka idea zgodnie, z którą każda osoba powinna dążyć do samorealizacji. Dopóki człowiek nie pozna tej 
idei, pozostaje w ciemności i utrzymuje siebie z dala od Boga. Ten świat jest stwarzany, podtrzymywany i 
niszczony przez Boga. To jest ta prawda, którą nieustannie powinniśmy sobie uświadamiać. Przyczyną naszej 
ignorancji jest zanieczyszczenie naszych serc przez złe tendencje takie jak żądze, złość, ego, itp. Właśnie takie 
tendencje zniewalają nas i utrzymują z dala od Boskości. 
 
O Boże! Myśli o tobie nie pojawiają się w moim umyśle. Czy to ja, czy może ty jesteś odpowiedzialny za to 
wyobcowanie? Poddałem siebie w pełni u twoich stóp, więc dlaczego, o Boże, pozostajesz obojętny wobec 
mnie? W taki sposób zapytuje umysł pogrążony w bólu. Ogłaszasz ot tak po prostu, że w pełni poddałeś się u 
stóp Boga, ale wciąż nawet jeszcze nie przełożyłeś na działanie twojej idei poddania się. Co powstrzymuje cię 
przed uczynieniem tego? 
 
Mówisz, że posiadasz purna śaranagati, ale twój umysł jest jak małpa skacząca z jednej gałęzi na drugą. 
Rozbrykany umysł podąża swoimi ścieżkami i jego aktywność nie jest w żaden sposób ograniczana. Ten 
nieustannie działający umysł w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że powinien przestać się poruszać i 
odnajduje wielką radość we śnie, ale jednak sen nie jest stanem nieporuszenia umysłu. Niektórzy ludzie sądzą, 
że ich umysły odpoczywają, gdy zasypiają i głośno chrapią. Twierdzenie, że umysł wycisza się podczas snu, jest 
nieporozumieniem. Bądź świadomy, wolny od snu i zawsze myśl o Bogu! Koncentruj wszystkie swoje myśli na 
Bogu. Niech bezużyteczne myśli odejdą i niech wszystkie twoje myśli będą o Bogu. Wówczas, gdy twój umysł 
pozostaje w spoczynku, gdy niczego nie robi, zbliżasz się do Boga. Bo to ty trzymasz się z dala od Boga przy 
pomocy swoich nieokiełznanych myśli. Kierujesz wszystkie swoje myśli w złym kierunku i oczekujesz, że 
zaspokoisz pragnienia umysłu, co w rzeczywistości jest szkodliwe dla jego dobrostanu. Jeśli naprawdę i 
szczerze będziesz myślał o Bogu, wówczas zaczniesz się do niego zbliżać i w konsekwencji będziesz widział 
Boga. 
 
Mówi się, że uczeń powinien poddać siebie u stóp swojego Guru. Mimo, że tak 
zrobiłem, wciąż nie mam pewności, w jaki sposób powinienem zachowywać się w 
świecie. 
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Śaranagati, czyli poddanie to jedno, a ten świat to inna kwestia. Świat (światowe życie) oraz Bóg nie mogą być 
jednym. Duchowe życie i światowe życie nie mogą biec tym samym torem. Świat jest miejscem pełnym 
kłamstw oraz pretensji. Bóg oznacza oddanie i prawdziwość, w znaczeniu szczerego ukorzenia się u jego stóp. 
Duchowe życie jest wypełnione jedynie boskimi myślami. Te dwa określenia - światowe życie i duchowe życie 
- oznaczają przeciwne bieguny, podobnie jak wschód i zachód, północ i południe. Jeśli mówisz, że całkowicie 
poddałeś się Bogu, a w tym samym czasie pozostajesz zaangażowany w światowe życie, wówczas ja muszę 
zadać ci jedno pytanie: w jakim celu poddałeś się u stóp Boga? Czy zrobiłeś to, żeby uzyskać dla siebie coś 
więcej w tym życiu, czy może jednak jest to naprawdę prawdziwe i totalne poddanie? Można mieć, co do tego 
pewne wątpliwości. Twoje poddanie powinno być dla duchowego życia.  
 
Nie martw się o ten świat, ani o ścieżki, którymi on podąża. Zapomnij całkowicie o światowych ścieżkach. 
Czemu przejmujesz się, gdy ten świat uważa cię za głupca albo za w pewnym stopniu obłąkaną osobę? Nie 
zwracaj uwagi na tego rodzaju stwierdzenia będące wytworem umysłów zaabsorbowanych tym światem. Tacy 
ludzie w jednej chwili będą nazywali cię głupcem, a w następnym momencie, gdy zmienią się okoliczności, 
mogą wychwalać cię przy pomocy wyszukanych słów. Niech oni myślą sobie, co tylko chcą. Pośród pochwał 
lub obwiniania, po prostu podążaj swoją własną drogą. Medytuj u lotosowych stóp Pana. Zapomnij o swoich 
krytykach. Jeśli nie będziesz potrafił ich ignorować będzie to oznaką, że wciąż nie poddałeś się w pełni i nadal 
masz pragnienia.  
 
Wyróżniamy trzy rodzaje poddania: śaranagati, padaravintha śaranagati oraz paripurna śaranagati. Pierwszy 
rodzaj to najpospolitsze poddanie, określające stan, w którym wciąż wahamy się by w pełni się poddać. Drugi 
rodzaj opisuje kogoś, kto poddaje się u lotosowych stóp po to, aby móc wielbić tylko te boskie stopy. A 
trzecie określenie, paripurna śaranagati oznacza prawdziwe i totalne poddanie, beż żadnych wahań i 
zastrzeżeń - wtedy to poddaję się całkowicie u twoich stóp Boże. Gdy twoje poddanie stanie się poddaniem 
trzeciego typu, wówczas kompletnie będziesz ignorował ten świat.  
 
Rozważ i zdecyduj, jaki rodzaj poddania cię interesuje i następnie podążaj za tym. Poddanie nie powinno 
sprowadzać się u ciebie do zwykłego mówienia o tym - ono powinno wyrażać się w twoich działaniach. 
Poddanie to po prostu słowo, będące połączeniem kilku sylab. Słowa, słowa, wszystko to tylko słowa. Przełóż 
te swoje słowa na działania. Po osiągnięciu stanu pełnego poddania nie posiadasz już żadnej odrębnej 
indywidualności, jedynie realizujesz zamiary guru, albo Boga. 

 
 

Ten świat jest pełen oszustwa, fałszu, 
niewdzięczności, ego, samolubstwa i pretensji. 
To jest taki świat, w którym ludzie mówią 
jedno, a robią coś innego. Ich słowa i działania 
nie są ze sobą zgodne, wręcz przeciwnie - 
one są sprzeczne! Ludzie uganiają się tu za 
pieniędzmi, sławą i pozycją.  
 
Obecnie dla ciebie Bóg znajduje się poza tym 
światem. Zapomnij o świecie i myśl, że 
wszystko, za wyjątkiem Boga, jest iluzoryczne. 
Zapomnij o sobie i zawsze pamiętaj tylko o 
Bogu. Utrzymuj swój umysł u jego 
lotosowych stóp. Pozostając poza wpływem 
słów i działań innych ludzi na tym świecie, 
spełniaj swój obowiązek - tym jest Bóg. Ale 
jeśli wsłuchujesz się w głos tego, co światowe, 
wówczas twoje poddanie jest bezużyteczne.  
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Satsang: MEDYTACJA  

 

W ciele i umyśle istnieje moc pamięci. Wspomnienia, myśli, idee, wrażenia i emocje są połączone 

z mózgiem, a zatem z umysłem. Normalnie nie jesteś w pełni świadomy swoich uczuć i będą one 

nieustannie przeskakiwać to tu, to tam. Dlaczego umysł biega w ten sposób od jednego tematu 

do drugiego? To, dlatego, że tak wiele widziałeś i słyszałeś na świecie, pamięć przywołuje te 
doznania. Doświadcza i biegnie bez końca od jednego wspomnienia lub wyobrażonej projekcji 

do następnej. Umysł niepotrzebnie wyobraża sobie te wszystkie, tak naprawdę nieistniejące 

rzeczy. Te bezużyteczne wyobrażenia, oczekiwania i lęki niosą za sobą nieszczęście. Lęk 

powoduje cierpienie psychiczne i fizyczne. Jeśli uda ci się skierować umysł w jednym kierunku, 

faktycznie uzyskasz lepsze zdrowie ciała. Mało tego, wyszkolony, skupiony na jednym punkcie 
umysł wykonuje zadania łatwo i szybko. 

 

Aby zobaczyć i urzeczywistnić Boga, nasze fizyczne ciało jest koniecznością i dlatego powinniśmy 

o nie dbać, ponieważ potrzebujemy go, aby pomogło nam osiągnąć mądrość. Jesteśmy zdolni 
fizycznie doświadczać wrażeń w całym ciele od stóp do głów, ale tylko umysł jest w stanie 

zapamiętać i kontemplować to, czego doświadcza. Duchowe energie i wibracje są w nas, ale giną, 

gdy umysł myśli o sprawach zewnętrznych. Energia duchowa dosłownie z nas wychodzi. Dlatego 

święci i filozofowie radzą, abyśmy trzymali myśli w ciele. Różne idee, które wielokrotnie 

przechodzą przez umysł, wpływają na ciało. Ta wiedza może pomóc ci osiągnąć wyzwolenie i 
mądrość duchową. W ten sposób możesz również zobaczyć, w jaki sposób siła myśli może 

niekorzystnie wpływać na ciało. 

 

Istnieje wiele korzyści z powstrzymywania umysłu przed rozpraszaniem energii we wszystkich 

kierunkach. Energia uzyskana ze skierowania umysłu w jednym kierunku może być wykorzystana 
we wszystkich dziedzinach życia, a nie tylko w duchowości. To energia wielozadaniowa. Musisz 

zdecydować, jak prawidłowo wykorzystać energię uzyskaną ze skoncentrowanego umysłu. Na 

przykład chirurg szpitalny zainteresowany medytacją może poświęcić piętnaście minut na 

kontemplację przed wykonaniem operacji. Może siedzieć gdziekolwiek – nawet wyprostowany 

na wygodnym fotelu. Usiądzie wygodnie i zamknie oczy. Na początku jego umysł będzie biegał w 
różnych kierunkach – otrzyma wiele wrażeń z rzeczy widzianych i słyszanych – tak wiele 

pomysłów pojawi się w umyśle. Koncentruje się i, uświadamiając sobie natrętne myśli, 

powstrzymuje te idee, zamykając umysł na zewnętrzne wrażenia. Zaczyna medytować i po 

piętnastu minutach otwiera oczy, a jego umysł jest wolny i spokojny. Wtedy pójdzie na operację i 
będzie mu łatwo ze względu na tę wolność umysłu. Jego operacja zakończy się sukcesem. 

 

Osoba duchowa wyjdzie z jednoupunktowionej medytacji z blaskiem na twarzy, a jej 

skoncentrowana, błoga energia będzie świecić i szerzyć radość na innym. 

 
Właściwie najlepiej jest po prostu zachować spokój – nie mów za dużo. Kiedy zaczynasz 

zdobywać mądrość, nie ma miejsca na rozmowę – tylko ci, którzy nic nie wiedzą, będą mówić 

dalej. 

 

Kiedy szalony byk szarżuje na ciebie, nie możesz go złapać za rogi i powstrzymać – zostaniesz 
ciężko ranny lub upadniesz i rozbijesz głowę. Najpierw musisz pozwolić mu biegać i biegać. 

Będzie biegał wszędzie i w końcu będzie tak wyczerpany, że zapomni o bieganiu. Podobnie, kiedy 

jesteś zmęczony bieganiem do wszystkich atrakcji świata, ostatecznie zwrócisz się do wewnątrz, 

ku prawdzie w swojej Jaźni.     
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WIELKOŚĆ KOBIET 

Macierzyństwo – Boskość – 

Miłość 
 

asze społeczeństwo wysoko ceni kobiety szczególnie za macierzyństwo, życzliwą naturę 

i wrodzone boskie cechy. Ponadto w każdej wsi w stanie Tamil Nadu można znaleźć 

świątynie, w których jako główne bóstwa czci się boginie. Zgodnie z tradycją kobiety 
od zawsze otacza się szacunkiem i czcią. Jednak obecnie w praktyce często słyszymy o 

bardzo nieodpowiednim postępowaniu kobiet. 

Rozważając potęgę kobiet, powinniśmy jednocześnie starannie rozważyć również błędy i 

niepowodzenia. Coraz częściej słychać o kobietach popełniających przestępstwa lub działających 

w desperacji, na przykład takich, które odbierają sobie życie, a nawet zabijają własne dzieci, 
zanim zabiją siebie. Czy takie postępki nie świadczą o tym, że szlachetne cechy kobiece  

stopniowo zanikają? 

Mogą istnieć tysiące powodów, dla których kobieta popełnia taki desperacki czyn… powodem 

może być sytuacja społeczna lub jakiś problem dotyczący rodziców albo męża. Niezależnie od 

powodu, kobieta powinna być w stanie śmiało stawiać czoła problemom i żyć dalej. Każda 
kobieta będzie musiała stawiać czoła wyzwaniom w życiu, a jeśli nie znajdzie jakiegoś sposobu, 

żeby się z nimi uporać, to będzie żyć tak, jakby nie żyła naprawdę. Jeśli jej mąż jest 

nieodpowiedzialny i stoczył się, wówczas kobieta nie powinna rezygnować z odpowiedzialności 

za rodzinę, lecz powinna robić, co w jej mocy, aby żyć niezależnie. Samobójstwo i morderstwo 

to czyny popełniane pod wpływem egoizmu i bierności. Kobieta powinna mieć wiarę w Boga i 
pewność siebie, bo bez tych cech jej życie równie dobrze można by z góry uznać za skazane na 

porażkę.  

 

W naszym społeczeństwie istnieją zasady etyczne, będące wskazówkami jak żyć, zarówno dla 
kobiet, jak i dla mężczyzn, zaś ci, którzy z własnej woli nie przestrzegają tych norm, doświadczą 

poważnych problemów, których główną przyczyną będzie egoizm i chciwość. Narzekanie i 

obwinianie innych za problemy i przeciwności to cechy, które sprawiają, że kobiety uchylają się 

od wypełniania swoich obowiązków, a tym samym tracą zaszczytny status matek. Kiedy już do 

tego dojdzie, kobieta zaczyna podejmować lekkomyślne, egoistyczne decyzje, zapominając o 
swoich obowiązkach, jako matki.  

N 
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Podobnie jak światło świecące w ciemności, kobiety posiadają dar wskazywania światu drogi, ale 

jeśli serce kobiety jest pełne mroku i pozbawione światła, to nie tylko nie będzie ona potrafiła 

wskazywać drogi innym, ale i sama nie będzie potrafiła żyć we właściwy sposób. Nie wszystkie 

małże rodzą perły, a te, które to robią, są bardzo cenione i chronione, zaś  skorupki bez pereł 
wyrzuca się. Można by powiedzieć, że wartość charakteru można ocenić w podobny sposób. 

Niektóre kobiety za swoje wady lub porażki obwiniają mężów albo innych mężczyzn, ale 

powinny uświadomić sobie, że często główna część winy spoczywa na nich. Przyglądając się 

naturze, widzimy, że całą pracę wykonują mrówki płci żeńskiej, że lwice polują lepiej niż lwy 

oraz że w przypadku ludzi, dziewczynka nauczy się mówić wcześniej niż chłopczyk. Kobiety z 
natury mają więcej talentów niż mężczyźni i moglibyśmy tak bez końca wymieniać ich 

niezliczone naturalne zdolności, ale w takim razie, naprawdę nie ma sensu, aby obwiniały innych .  

 

 
 

 

 

“Ja sam czczę Boga w formie bogini 

(Ambal).  Moja matka, która dała mi życie 

i troszczyła się o mnie, także jest dla mnie 

jak bogini. A nawet obecnie w naszym 

aśramie to kobiety dają nam przykład; są 

pełne oddania i gotowe do służenia innym, 

zarządzają aśramem oraz wszystkimi jego 

organizacjami dobroczynnymi.”   

 
 

 

Poza niewielką grupą kobiet, które obierają ścieżkę duchową w życiu, większość kobiet – 
obecnie jak również w przeszłości – wybiera życie w rodzinie. W świetle tego faktu nasi 

przodkowie pokazali nam wartość takiego stylu życia i przekazali nam szczegółowe wskazówki 

etyczne, jak żyć w rodzinie w sposób szlachetny i integralny. Jeśli chodzi o właściwe kierowanie 

życiem rodziny, to główna odpowiedzialność za to zwykle spoczywa na barkach kobiet. Choćby 
nawet mężczyzna zajmował wysoką pozycję w społeczeństwie, jeśli jego życie rodzinne nie jest 

harmonijne, odbije się to na nim niekorzystnie, i wcześniej czy później przyczyni się do utraty 

szacunku. A ponieważ kobieta pełni tak odpowiedzialną rolę, jeśli chodzi o zarządzenie rodziną, 

stąd wniosek, że dobra lub zła reputacja mężczyzny także w dużym stopniu spoczywa w jej 

rękach, prawda? Przykro jest obserwować, że obecnie kobiety, na których spoczywa taka 
ważna odpowiedzialność, popełniają brutalne i nikczemne czyny.  

 

Widzimy, że spośród tych trzech aspektów kobiecości – macierzyństwa, miłości i boskości – 

wspaniałe cechy macierzyńskie podupadają w wielkim stopniu, kiedy zabraknie czystości. 

Prawdziwa miłość jest jak jedwabna wstążka, którą wszyscy są związani razem i może ona 
zjednoczyć świat, i to właśnie kobiety najlepiej potrafią okazać tę prawdziwą miłość. Prawdę 

powiedziawszy, kiedy myślimy o słowie „matka”, w naturalny sposób kojarzymy je ze słowem 

miłość. Rumieniec romantycznego pożądania na twarzy kobiety w żaden sposób nie może 
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równać się z pięknem boskiego blasku na twarzy kobiety, którą cechuje czysta i prawdziwa 

miłość. 

  

Czym jest miłość? Miłość nie ma nic wspólnego z fałszem, zazdrością i nieszczerością. Możemy 

również powiedzieć, że miłość to Bóg. Budda, który osiągnął oświecenie wyrzekając się 
przywiązania do tego, co ziemskie, stwierdził, że prawdziwa miłość to jedne źródło, z którego 

możemy czerpać szczęście i że poza miłością, wszystko inne przynosi nam cierpienie. Święty i 

poeta, Thiruvalluvar, napisał, że im większe nasze przywiązanie do czegoś, tym większe będzie 

cierpienie. Obecnie kobiety są bardziej przywiązane do rzeczy materialnych, które są złudne i 

iluzoryczne. To, co prawdziwe uznają za fałszywe, a to, co fałszywe, biorą za prawdziwe, zaś 
wskutek takiego zaburzonego postrzegania nie potrafią rozpoznać prawdziwej miłości i kończy 

się tym, że mają trudne lub nieszczęśliwe życie.       

 

Rodzice zwykle ufają swoim dzieciom, ale dzieci podkopują to zaufanie. Kiedy rodzice 
wychowują córkę, starają się chronić ją przed wszystkim, i są w stanie znieść wszystko z miłości 

do dziecka. Ale córki często nie rozumieją nawet tej ziemskiej miłości i dlatego rady rodziców 

są dla nich przykre.  Wówczas wiodą one życie, w którym pojawia się wiele fałszywych, 

iluzorycznych doświadczeń, a te z kolei pozostawiają u wielu z nich niezaleczone rany. Dopiero 

w późniejszym okresie życia pojmują swoje błędy i, przypominając sobie rady rodziców, ciężko 
wzdychają, czując smutek, a każde westchnięcie postarza je. Kobiety, które potrafią uczyć świat, 

jak kochać, marnują swoje życie w ten sposób. Kochane kobiety, proszę, zrozumcie to. 

Pożądanie i pragnienie przypominają krople rosy na trawie, które z natury wyparują w świetle 

słońca. Ale umysł spowity mrokiem ignorancji wierzy, że pragnienie jest niezmienne i trwałe, a 

tym samym zostaje oszukany.   
 

Meenakshi, Kamakshi, Kali, Cholini… moglibyśmy dalej tak wymieniać wszystkie niezliczone 

boginie w tym kraju, a wszystkie z nich inkarnowały na ziemi i cudownie przejawiały cechy 

właściwe dla kobiet, takie jak odwaga, współczucie, miłości i odpowiedzialność. Ich sława i moc 

przetrwały po dziś dzień i wciąż czcimy te boginie i pokładamy wiarę w ich moce.  
 

Jako matki, które dały nam życie, kobiety przypominają stwórcę Brahmę. Matki okazują 

obiektywną i bezwarunkową miłość wszystkim swoim dzieciom – zarówno tym, które rodzą się 

idealnie zdrowe, jak i niepełnosprawnym. Jak boginie wysłuchują naszych modlitw, zaspokajają 
nasze potrzeby i chronią świat. Dlatego to właśnie one mogą przejawiać wyższe poziomy 

charakterystyczne dla macierzyństwa, takie jak miłość i boskość.  

 

Ja sam czczę Boga w formie bogini (Ambal).  Moja matka, która dała mi życie i troszczyła się o 

mnie, także jest dla mnie jak bogini. A nawet obecnie w naszym aśramie to kobiety dają nam 
przykład; są pełne oddania i gotowe do służenia innym, zarządzają aśramem oraz wszystkimi 

jego organizacjami dobroczynnymi. 

 

Serce boli, gdy widzi się, że obecnie wypaczonych jest bardzo wiele kobiecych cech – wzniosłe 

myśli, cierpliwość, służenie innym i bycie światłem, które wskazuje rodzinie drogę.  
 

Czy okręt, który boi się fal, może płynąć po morzu? Analogicznie, nigdy nie powinnaś martwić 

się drobnymi problemami, nie traktuj ich poważnie. Jako kobieta powinnaś pielęgnować w sobie 

boskie cechy, takie jak macierzyństwo, miłość i boskość. Właśnie one są potrzebne we 

współczesnym społeczeństwie.  
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Bóg jest w tobie 
 

Zadajesz tak wiele pytań. Pytania 
prowadzą do kolejnych pytań. 

Nigdy nie będzie końca twoim 
pytaniom. Nie lubię zbyt wiele 
mówić. Nie lubię dawać twojemu 

umysłowi zbyt wiele pracy, 
ponieważ chcę, aby twój umysł był 
WOLNY. Umysł powinien być 

wolny od myśli. Prawdziwe Ja jest 
wtedy, kiedy absolutnie nie ma 
myśli „Ja”. Większość myśli 

odnosi się do ego. Musisz być 
uczciwy i badać prawdziwą naturę 
umysłu. Kiedy wreszcie odłożysz 

na bok wszystkie troski, wszystkie 
myśli i wyeliminujesz wszystkie 
przywiązania, tak, że będziesz 

całkowicie należeć do Boga, Sam Bóg 
przyniesie ci wszystko, czego potrzebujesz. Kiedy umysł jest czysty, wtedy jest też prawdziwa 
jasność i radość. Kiedy wkradają się myśli i pragnienia, przynoszą one wraz z sobą ból i cierpienie.  

 
Bóg jest w tobie. Dlaczego myślisz, że Bóg jest czymś oddzielnym od ciebie? Dlaczego myślisz, że 
musisz zrozumieć Boga, jako coś, co nie jest w tobie?  Bóg jest wewnątrz i jedyna drogą, aby 

doświadczyć Boskości wewnątrz jest przede wszystkim odrzucenie ego, uciszenie umysłu i 
sięgnięcie głęboko do swojego prawdziwego Ja. Poprzez zanurzenie się w głębi swojego Jaźni, 
doświadczysz prawdziwego i trwałego szczęścia.  

 
Umysł, który jest wolny od złości i pragnień jest naprawdę blisko swojego prawdziwego Ja, które 
jest Bogiem wewnątrz ciebie. Doświadczasz czegoś jak radości swojego Ja, kiedy twoje pragnienia są 

zaspokojone. Ale jest to tylko chwilowe. Usuń pragnienia, a wtedy poznasz zadowolenie i czystą 
radość.  
 

Czy myślisz, że bogaci i sławni są szczęśliwi? Mogą być bogaci materialnie, ale tak naprawdę są oni 
bardzo biedni, ponieważ są daleko od swojej Jaźni. Twój ziemski status nie ma nic wspólnego z 
twoim duchowym statusem. Nie widzę bogactwa, pozycji, koloru skóry czy religii. Te rozróżnienia 

są dla mnie bez znaczenia. Moi wielbiciele i uczniowie mogą pochodzić z każdej warstwy społecznej, 
bogatej lub biednej. Mogą być inteligentni lub głupi. Boska Matka czyni mnie odpowiedzialnym za 
każdy rodzaj ludzi.  

 
Naucza mnie ona i tak samo uczy ich poprzez mnie i wydarzenia w moim życiu. Jeśli takie jest twoje 

przeznaczenie, będziesz pod moim wpływem i w jakiś sposób osiągniesz duchowość.  
 
Chcę, żebyście wszyscy się rozwijali. Przeznaczeniem tych wszystkich, którzy teraz są ze mną, jest 

uczestniczenie w wielkim odrodzeniu duchowej odnowy, która została zaplanowana przez Boską 
Matkę. Pozwólmy jej z pokorą i cierpliwością odegrać jej dramat.  
 

Jesteście błogosławieni biorąc udział w tych wielkich wydarzeniach.  
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Wiadomości z…  

 
 
 

 

 
 

Roczny raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na koniec każdego roku koordynatorzy Młodzieży Premanandy proszeni są o napisanie 
podsumowania działań ich grup, zarówno, jako zachęty dla innych, jak i sposobu refleksji. Kiedy 

Swamidżi był jeszcze w ciele, zawsze prosił o przeczytanie tych raportów i błogosławił je. Od 
czasu Samadhi Swamidżiego trzymamy się tej tradycji, umieszczając sprawozdania u podnóża 
Śiwalingamu w jego świątyni Samadhi. Bez wątpienia Swamidżi nadal czuwa i zachęca Grupy 
Młodzieżowe Premanandy na całym świecie do niesienia światła dzieciom na całym świecie. 

 
 
 

Doroczny raport w świątyni Samadhi Swamidżiego  
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu:   

 

Być zbalansowanym w życiu 
 

 “Twoje lata studenckie stały się precedensem dla twojego późniejszego życia. Dyscypliny, 
których uczy się w szkole, na uczelni lub na uniwersytecie, będą ci służyć przez całe życie. 
Oczywiście nie chcę zawsze mówić o powstrzymywaniu się. Chcę również zachęcić Cię do 
zrównoważonego życia. Jedz dobrze, ale zdrowo. Bierz aktywny udział w sporcie lub jodze. 
Spróbuj nauczyć się gry na instrumencie muzycznym lub wziąć udział w zajęciach 
plastycznych. Śpiew jest bardzo korzystny dla wszystkich. Jeśli będziesz praktykować z 
duchowym nastawieniem, te rzeczy pomogą ci dojrzeć do zrównoważonej osoby i dadzą ci 
boską inspirację.” 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Uprzejmie informujemy, że Yogesh, Koordynator Młodzieży Premanandy ze 

Szczecina w Polsce, niedawno zrezygnował z koordynatorstwa. Razem z Shakti 

zarządzał Grupą Młodzieżową. Poinformował nas, że jest wdzięczny, że miał 

taką możliwość, ale ze względu na zmiany w jego życiu postanowił zaprzestać 

pełnienia tej funkcji. 

 

Jesteśmy pewni, że boska energia jest w silnie z Yogeshem i będzie go 

prowadzić przez całe życie. Bardzo doceniamy jego lata służby w Młodzieży 

Premanandy, podnoszące na duchu młodych ludzi i wprowadzające w życie 

nauki Swamidżiego. Życzymy również Shakti wszystkiego najlepszego i ufamy, 

że otrzyma wszelką pomoc i wsparcie, jakich potrzebuje, aby móc kontynuować 

swoją ważną rolę, jako Koordynator Młodzieży Premanandy w Szczecinie. 
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