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“Jest wiele rodzajów nauczycieli na tym świecie. Wybierz swojego mistrza
uważnie. Niektórzy mistrzowie okazują miłość, niektórzy walczą z tobą,
niektórzy siedzą w ciszy. Ale ostatecznie, wszyscy uczą Sanatana Dharmy,
starożytnego sposobu życia, będącego w zgodzie z uniwersalną energią.”

Swamidżi
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Satsang ze Swamidżim
(Fragment mowy wygłoszonej głównie do hinduskich wielbicieli przez Swamidżiego w Tamil
Nadu, podczas duchowej posługi w świątyni Ganesi, w październiku 1992.)

Uś wiadom sobie wielkoś ć
wibhuti!
(Swamidżi śpiewa bhadżan: Ganesia Śaranam, Śaranam Ganesia...)

Z

anim zaczniemy śpiewać pieśń wielbiącą Ganesię powinniśmy najpierw zrozumieć jak wielką
szansą jest możliwość śpiewania imienia Boga i myślenia o nim, żyjąc na tym świecie. Gdy
znajdziemy się w świątyni Ganesi i przy pomocy naszych języków będziemy wypowiadać jego
imię, wówczas jego łaska i współczucie z pewnością zamanifestują się wewnątrz nas. Słuchanie jego
imienia za pomocą naszych uszu sprawia, że możliwym staje się dla nas życie bez chorób, wypełnione
szczęściem i wewnętrznym spokojem. Jak wielką szansą i sposobnością jest możliwość wielbienia
Ciebie, o Wighna Winajaka!
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Na obszarze Bharatu (w Indiach) znajduje się niezliczona liczba potężnych świątyń odwiedzanych w
przeszłości przez słynnych 63 śiwaickich świętych, którzy śpiewali w nich pieśni oddania. Jedna z takich
świątyń znajduje się tu niedaleko, w waszej wiosce - macie tutaj własnego Ganapatiego do
rozwiązywania wszystkich waszych problemów! Wszyscy jesteśmy obdarowani tym, że możemy być
częścią tego przedsięwzięcia, że możemy honorować Ganesię i recytować jego imię. Nie każdy
otrzyma taką szansę myślenia o Boskości. Proszę Pana Winajaka, aby chronił was wszystkich.
Ucieleśnienia Boskości, to rzadka szansa
urodzić się jako ludzka istota i dlatego
powinniśmy wykorzystać ją do zrealizowania
Boga oraz otrzymania jego łaski. Dzisiaj
jesteśmy blisko Boga i myślimy o nim.
Powinniście urzeczywistnić jego łaskę teraz, w
tym wcieleniu. Umysł jest jak małpa, która
zawsze gdzieś skacze. Och Ganesio, musisz
poprowadzić nasze skaczące umysły we
właściwym kierunku, dawaj nam wszystkim
dobre myśli, spraw, abyśmy myśleli o Bogu i
zawsze byli blisko niego! Jeśli pragniecie
osiągnąć ten błogosławiony stan musicie
rozwinąć w sobie oddanie. Musicie mieć
wiarę w Boga i modlić się do niego przyjmując
postawę poddania. To właśnie musicie zacząć
rozwijać w swoich wnętrzach. (...)

“Jeśli
pragniesz
przezwyciężyć
swoje
ograniczenia, wykorzenić
z twojego życia trudności,
problemy i choroby, jeśli
chcesz znaleźć pracę, albo
wyjść
z
jakiejś
rozpaczliwej sytuacji, z
nędzy, albo uwolnić się od
udręki
cierpienia
wywołanego chorobą, to
myśl o Winajaka i w tym
samym czasie nałóż trochę
wibhuti na swoje czoło.”

Posiadanie wiary w Boga oznacza, że
powinniście również mu ufać. Tylko ci, którzy
doświadczyli współczucia i łaski Ganesi,
naprawdę poznają jego wielkość. Ponieważ
Ganesia posiada współczucie w tak wielkiej
obfitości, on będzie was chronił. Jeśli pragniesz przezwyciężyć swoje ograniczenia, wykorzenić z
twojego życia trudności, problemy i choroby, jeśli chcesz znaleźć pracę, albo wyjść z jakiejś
rozpaczliwej sytuacji, z nędzy, albo uwolnić się od udręki cierpienia wywołanego chorobą, to myśl o
Winajaka i w tym samym czasie nałóż trochę wibhuti na swoje czoło. Wszelkie twoje choroby mogą
zostać wyleczone. Powinniśmy odczuwać, że ten potężny Winajaka jest bardzo blisko nas. Dopóki
tego nie poczujesz, dopóty nie będziesz potrafił wchłonąć jego błogosławieństw i łaski. (...)
Nasi hinduscy przodkowie nakładali wibhuti na swoje czoła. Dlaczego? Ponieważ działa ono jak
lekarstwo, które rozwiązuje problemy i trudności. Gdy zobaczysz, że dziecko jest wystraszone, wtedy
nałóż mu wibhuti, a ten lęk z pewnością odejdzie. Uświadomcie sobie wielkość wibhuti: nie myślcie o
nim jak o zwykłym popiele. Zostało ono wykonane ze spalonego krowiego łajna, więc nie myślcie o
tym jak o jakimś popiele. Dzięki wzięciu wibhuti i nałożeniu go na ciało w trakcie śpiewania imienia
"Śiwa Śiwa", każdy, niezależnie od wyznawanej religii może uwolnić się od negatywnych skutków planetarnych lub innych - w swoim życiu. Święci, Sundaramurti Najanar i Manikkawasakar objaśniali to
w bardzo piękny sposób. (...) To wibhuti jest bardzo potężne. Załóżmy, że jakaś osoba stosuje czarną
magię wobec kogoś innego, wówczas, gdy ta atakowana osoba będzie miała nałożone na ciało wibhuti,
to żadne zło nie będzie w stanie jego, lub jej, dosięgnąć. Tak długo jak masz na swoim czole wibhuti,
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nikt nie może cię zranić. Ale my nie zawracamy sobie głowy nakładaniem wibhuti, bo twierdzimy, że
nie mamy na to czasu.
Gdy idziesz do świątyni nabierasz trochę wibhuti na palce twojej dłoni, nakładasz je na swoje czoło, a
resztę zdmuchujesz. Czy to właściwe, żeby po prostu zdmuchnąć je w taki właśnie sposób? Każdy
powinien mieć trochę wibhuti w domu. W ten sposób, zaprasza się dobro do swojego domu i odrzuca
negatywność. Jeśli nie ma wibhuti w twoim domu, negatywność może się do niego zbliżyć. Taka jest
prawda; mówili o tym nasi przodkowie i to samo mówili śiwaiccy święci, oraz 18 siddhów.
Tak wiele mocy znajduje się w wibhuti.
Jesteście jak ci ludzie, którzy trzymają
w swoich dłoniach miód, ale nie
wiedzą jak go zjeść. Tylko wtedy, gdy
poliżecie miód, będziecie mogli go
skosztować, ale zamiast tego wy
jedynie trzymacie go w swoich
dłoniach.
Jeśli
tylko
będziecie
powtarzać w kółko: "mam to, mam
to", czy w ten sposób kiedykolwiek
dowiecie się jak smakuje miód?
Dlatego
nakładajcie
wibhuti
i
przekonajcie się sami. Zobaczcie jak
wasza rodzina zaczyna prosperować i
wznosić się na wyższy poziom.
Zobaczcie jak wasze problemy zostają
rozwiązane. Tylko w ten sposób
uświadomicie sobie wielkość wibhuti.
Możecie tutaj spotkać ludzi z zachodu,
którzy mają naniesione na czoła
wibhuti oraz kumkum. Ale wy
(hinduscy wielbiciele) nakładacie go
sobie
jedynie
odrobinkę,
bo
twierdzicie, że taki jest współczesny
styl, albo nie nakładacie sobie w ogóle
mówiąc, że nie macie czasu. Kiedy
będziecie mieć czas? Jeśli nie możecie
znaleźć czasu na modlitwę, to, na co
innego przeznaczycie wasz czas?
Pragnę abyście wszyscy mieli oddanie i przebywali w bliskości Boga.
Kiedykolwiek ktoś z was zaprasza mnie na duchową posługę, ja udaję się tam, by sprawić, że
zrozumiecie łaskę Boga. Wszyscy powinniście być w stanie zrozumieć oraz uświadomić sobie moc
Boga, tę wielką siłę, którą wielbili nasi przodkowie. Ale samo zrozumienie nie jest wystarczające,
powinniście również wdrażać to zrozumienie w życie, w codziennej praktyce. Nanoście wibhuti na
wasze czoła i przegnajcie od siebie negatywność.

Hari Om!
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy
na całym świecie
Ganesia Czaturti w Centrum Śri Premanandy w Grenoble,
Francja
O ile lubimy obchody Ganesia Czaturti, o tyle nie było łatwo zorganizować ich w tym roku,
ponieważ jedynie trzech wielbicieli mogło być obecnych do pomocy [z powodu ograniczeń
związanych z koronawirusem]. Jako że koordynatorka nie mogła sama przygotować
wszystkiego u siebie w domu, a jedna wielbicielka akurat się przeniosła, zdecydowaliśmy się
obchodzić ten pomyślny dzień w nowym miejscu zamieszkania tej wielbicielki. Zbiegło się to z
18 rocznicą jej pierwszej wizyty w naszym Centrum i poznaniem Swamidżiego. Z tej okazji
przygotowała mały pokój w swoim nowym domu. Pomieszczenie było w przyjemny sposób
przygotowane na przyjęcie sześciu figur Ganesi, które przywieźli ze sobą inni wielbiciele –
jedna figura z Centrum i druga zmaterializowana dla Centrum przez Swamidżiego w 1999,
kolejne dwie pobłogosławione przez Swamidżiego i należące do dzieci koordynatorki, jak
również dwie należące do trzeciego wielbiciela.

Pokój może był malutki,
energia była potężna.

Zostaliśmy pobłogosławieni, gdyż wibhuti
zamanifestowało się na tych figurach, które
były zmaterializowane lub pobłogosławione
przez Swamidżiego… to tak jakby Ganesia do
nas mrugnął dając nam znać, że pomimo tych
trudnych czasów, przez które przechodzimy,
On jest zawsze z nami!

ale
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Złote słowa Swamidżiego
o Grupach i Centrach Śri Premanandy
“Wykonywanie abiszekamu oznacza całkowite poddanie się Bogu
i otrzymywanie jego energii jak również błogosławieństw Bóstw, które są w Centrum.
Mamy również satsangi, śpiewamy bhadżany, prowadzimy duchowe dyskusje i dzielimy
się wiadomościami z Aśramu. Swamidżi przychodzi wtedy do was; błogosławi was i
zajmuje was Bogiem i boskimi myślami. Kiedy robisz abiszekam w domu to staje się on
jak kościół chrześcijański, meczet muzułmański albo jak świątynia buddyjska lub
hinduska, gdzie ludzie modlą się do Boga. To miejsce zamieniło się w świątynię tego
samego dnia, kiedy po raz pierwszy wykonałeś w nim abiszekam.
Zmieniasz swój dom w świątynię, tworzysz z niego miejsce czystości. W dniu, w którym
robisz abiszekam i śpiewasz bhadżany, Bóg przychodzi do Twojego domu i obdarowuje
Cię swoją łaską.”

Ganesia Czaturti w Aśramie
22 września wszyscy obchodziliśmy
Ganesia Czaturti, wyjątkowy dzień,
kiedy Ganesia obdarza swoją łaską
cały świat.
Podczas mahabiszekamu do Pana
Ganesi w Pudża Holu o 10.30 rano,
wszyscy otrzymali błogosławieństwo
trzymając figurę w rękach, kiedy my
śpiewaliśmy bhadżany. Podzieliliśmy
się później słodkimi pierożkami
modakam, które były ofiarowane
Ganesi i które tak bardzo lubi!
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania
Czy mistrz duchowy jest niezbę dny?
Bardzo często zadajecie mi to pytanie dlaczego konieczne jest posiadanie guru,
duchowego nauczyciela? W związku z tym
wyjaśnię wam to po raz kolejny, gdyż jest to
bardzo ważny temat. Starożytne pisma, Wedy,
przekazy istniejące od tysięcy lat, oraz wszyscy
wielcy mistrzowie we wszystkich kulturach,
awatarowie i bardzo wielu mędrców na tym
świecie - wszyscy oni mówili i wciąż mówią, że
posiadanie guru jest istotne i niezbędne. Oni
twierdzili, że duchowy mistrz jest niezbędną
koniecznością, aby móc dokonywać realnych
postępów w duchowym życiu. Wedy opisują
duchowy trening pod pewnym kątem - ja
wyjaśnię wam to z innego punktu widzenia.
Nigdy nie mówię, że każdy musi mieć guru i
nie twierdzę, że jest to absolutny wymóg.
Nigdy nie zmuszałem nikogo z was do tego,
żebyście mieli duchowego mistrza. To
całkowicie zależy od waszego życzenia, ale w
praktyce, jeśli pragniesz się rozwijać,
wykonywać duchową sadhanę, poszerzać swoją wiedzę i dotrzeć do wyższego poziomu - to, dlaczego
posiadanie guru okazuje się wtedy być tak istotne?
Zastanów się nad tym uważnie i użyj do tego zdolności logicznego myślenia. Spójrz - małe pięcioletnie
dziecko polega w pełni na swoim ojcu i matce. Gdy dziecko jest w takim wieku, wtedy jego ojciec i
matka zapewniają mu dobrą opiekę i prowadzą je wyjaśniając mu, co jest dobre, a co złe. Rodzice
prowadzą dziecko we wczesnych latach jego życia. Później, dziecko idzie do szkoły i wtedy nauczyciele
uczą je różnych przedmiotów i ogólnej wiedzy. Gdy młody człowiek lata nauki ma już za sobą, wtedy
idzie do pracy, w której również spotyka jakiegoś mistrza danego zawodu, który uczy go rzemiosła,
albo wprowadza w zasady pracy w biurze, w fabryce, lub gdziekolwiek indziej. Jeśli nie chodziłeś do
szkoły to nie będziesz mógł pójść do pracy. Gdy szukasz pracy w biurze, a nie masz podstawowego
wykształcenia w tym kierunku, to nie będziesz mógł wykonywać tej pracy. W pracy jesteś prowadzony
przez swojego zwierzchnika i przez szefa. Twoje doświadczenie, jako pracownika wzrasta stopniowo,
etapami.
Oczywiście, są to sprawy związane z materialnym życiem, więc dlaczego mówię o tych materialnych
rzeczach i omawiam to na takich przykładach? Dlatego, że twój sposób codziennego praktycznego
życia jest materialny, również twój umysł w większości zaangażowany jest w materialnym świecie.
Materialne pragnienia sprawiają, że stajesz się wzburzony i zaburzony. Twoje myśli i oczekiwania,
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twoje pragnienia i nadzieje są zupełnie inne od tego, co się wydarza - ale ten świat wpływa na ciebie w
taki sposób, że tworzą się w tobie kolejne pragnienia.
Członkowie twojej rodziny, twoi przyjaciele oraz koledzy, wśród których przebywasz - czy ktoś z nich
interesuje się duchowymi sprawami? Słuchasz tego, co inni mówią, oglądasz TV i czytasz codzienne
gazety oraz magazyny - w ten sposób twój umysł staje się zaangażowany w materialne sprawy. A
później zaczynasz interesować się duchowością i pragniesz spotykać duchowych mistrzów oraz ludzi
posiadających boskie moce, albo awatarów i chcesz ich błogosławieństw, energii i łaski. Dlaczego?
Ponieważ teraz interesujesz się duchową ścieżką, czujesz, że jest to dobre, oraz uważasz, że
otrzymanie błogosławieństw takich ludzi jest pomocne na ścieżce prowadzącej do oświecenia. To jest
dobre nie tylko dla osiągania duchowych celów - wielu ludzie chce błogosławieństw mistrzów, by
łatwiej realizować cele w materialnym świecie. Pragną szczęśliwego życia, dobrej pracy, uleczenia z
chorób, rozwiązania problemów i uporządkowania różnych trywialnych spraw. Z wszystkich tych
powodów, zarówno duchowych, jak i materialnych, chcesz otrzymywać błogosławieństwa od mądrych
i dysponujących mocą, duchowych ludzi.
Widzimy, więc, że spośród tych, którzy podążają duchową ścieżką, generalnie możemy wyróżnić dwa
rodzaje ludzi, żyjących w dzisiejszym świecie. Niektórzy ludzie mają wiarę w powszechną energię, w
Boga, albo w Boskość - nazwij to tak jak lubisz - ale wykorzystują tą swoją wiarę w samolubny sposób.
Na czym polega ten samolubny sposób? Myślenie jedynie o ciele, myślenie o twoich własnych
zamiarach, o twojej przyszłości, o twoich dzieciach, o twoim partnerze, o twojej rodzinie i posiadanie
jedynie pragnień związanych z prowadzeniem szczęśliwego życia w tym świecie. Ten rodzaj myślenia,
modlenia się i pragnień, jest samolubny i nie rozwinie cię duchowo w twoim życiu, a jedynie
materialnie. Tacy ludzie pragną być szczęśliwi i żyć na tym świecie bez problemów. Ludzie nie lubią,
gdy są chorzy, więc natychmiast proszą Boga, żeby zabrał ich chorobę. Podobnie nie lubią żyć pokornie
i w prosty sposób, więc proszą Boga o materialne rzeczy.
Wiele osób utrzymuje kontakty z duchowymi mistrzami, awatarami oraz gurudewami i spotyka się z
nimi, ale jedynie kilkoro z nich szczerze im ufa i naprawdę pragnie duchowej ścieżki. Większość ludzi
oczekuje od mistrzów błogosławieństw, które zapewnią im dobrego partnera i dobrą pracę. To nie
jest duchowość. Tacy ludzie chcą jedynie, by rozwiązano ich problemy przy użyciu duchowości.
To mogłoby być do przyjęcia, jeśli po tym, gdy twoje problemy zostaną już rozwiązane, bardziej
zwróciłbyś swoje życie w stronę prawdziwej duchowości, ale ja widzę, że to karmiczne ciało nigdy nie
osiąga satysfakcji. A nawet wręcz przeciwnie - te codzienne problemy często zdają się wtedy nawet
wzrastać. Gdy jedne problemy zostają rozwiązane, ludzie tworzą kolejny problem, a potem kolejny
problem i jeszcze jeden problem. To się nigdy nie kończy.
Co w takim razie myślą o tym wszystkim duchowi mistrzowie? Dlaczego cię wspierają i pomagają ci
rozwiązywać twoje problemy? Gurudewowie i mistrzowie myślą sobie, że te dzieci przechodzą przez
jakieś małe, trywialne problemy i że gdy pomogą im je rozwiązać, wtedy będą one mogły
urzeczywistnić taką samą duchowość, jaka jest w tych mistrzach. Mistrzowie mają nadzieję, że gdy
pomogą takim dzieciom, to one zaczną wykonywać trochę duchowych sadhan. Taki jest powód, dla
którego je błogosławią i rozwiązują ich problemy - ale bardzo często te dzieci nie uświadamiają sobie i
nie rozumieją, jakiej pomocy udzielają im gurudewowie. Skąd pochodzą te problemy? W większości
wy sami je stwarzacie, z powodu waszych cielesnych pragnień, niepotrzebnych myśli i pomysłów. Jeśli
wciąż pozostajesz zaangażowany w tworzenie sobie tych problemów, to nie możesz rozwijać się w
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duchowym życiu. Właśnie, dlatego mistrzowie mówią wam abyście najpierw ograniczyli wszystkie
nadmierne pragnienia, ego, negatywne emocje, krytycyzm i usunęli depresyjną mentalność.
Zawsze powtarzam - bardzo głęboko kontemplujcie, dlaczego się narodziliście, jak długo zamierzacie
żyć na tej ziemi i po co tu przyszliście. Kim jesteś i jaki jest cel twojego życia tutaj? Czy już
dowiedziałeś się czegokolwiek w tych kwestiach?
Aż do teraz w twoim życiu cieszyłeś się tym światem, ale jednak nie doświadczyłeś czystej błogości
płynącej z najwyższej mądrości. Cieszysz się tymi małymi materialnymi rzeczami i przywiązaniami, ale
twoja radość i śmiech są tymczasowe i zależne od tych rzeczy. Twój płacz, również jest tymczasowy i
zależny od tych rzeczy. Radość z seksu jest tak bardzo krótkotrwała w przeciwieństwie do radości
paramanandam - najgłębszej radości wypływającej z głębi twojej Jaźni.
Czy zamierzasz kiedyś zakończyć pogoń za realizacją swoich pragnień? Czy zamierzasz kiedyś
rozpocząć wędrówkę w kierunku paramanandam? Mówisz mi, że pragniesz zobaczyć światło, że
pragniesz urzeczywistnić prawdę w sobie i że pragniesz najwyższego zrozumienia.
Jedyna droga do tego prowadzi przez nauki zrealizowanych mistrzów. Tylko tacy mistrzowie wiedzą.
Dlaczego tak jest? Ci mistrzowie się w tym wykształcili. Tacy mistrzowie znają prawdę. Oni
urzeczywistnili siebie.
Niektórzy mistrzowie rodzą się z tą wiedzą; niektórzy mistrzowie nauczyli się tego od swoich guru;
niektórzy mistrzowie są boskimi inkarnacjami, awatarami. Na tej ziemi żyją różnego rodzaju
mistrzowie. Jedynie taki mistrz wie, jakiej ścieżki potrzebuje uczeń, by skutecznie mógł nią podążać do
celu. Mistrz wie, z jakiego kierunku powinny przychodzić nauki duchowe i jakie podejście jest
potrzebne, aby uczeń je zrozumiał i za nimi podążał. Tylko taki mistrz wie, jakiego rodzaju wiedza jest
już rozwinięta w uczniu, a co trzeba w nim, lub w niej, zasilić.
Nie potrafisz sam tego rozpoznać. To, co lubisz, a to, czego potrzebujesz to dwie zupełnie różne
rzeczy. Mistrz ocenia cię i zna twoje możliwości. Mistrz przygląda się tobie i wtedy już wie "O, mój
uczeń potrzebuje wsparcia poprzez medytację", albo "Ten mój uczeń potrzebuje teraz postudiować
moje duchowe nauki, a tamten uczeń osiągnie korzyści, gdy przez pewien czas skupi się na rytuałach",
albo " Ten uczeń potrzebuje rozwinąć wewnętrzną harmonię przy pomocy wibracji pieśni duchowych
i mantr." Niektórzy uczniowie nie potrzebują obecnie medytacji, ale potrzebują satsangu, duchowych
dyskusji i studiowania nauk. Taki mistrz zna mentalność ucznia, jego poziom dojrzałości i wie wszystko
o swoim uczniu. Jeśli uczeń podąża za wskazówkami mistrza, wtedy on, lub ona, będzie się rozwijać i
rozwijać, coraz bardziej i bardziej.
Niektórzy mistrzowie nigdy nic nie mówią. Oni tylko udzielają darszanu. Po prostu siedzą w ciszy.
Niektórzy wygłaszają przemowy, niektórzy piszą osobiste listy, a inni mistrzowie jedynie okazują swoją
miłość. Na tym świecie przebywa wielu różnego rodzaju nauczycieli. Ostrożnie wybierz swojego
mistrza. Niektórzy mistrzowie okazują ci miłość, niektórzy walczą z tobą, a niektórzy siedzą w ciszy.
Ale ostatecznie wszyscy ci mistrzowie nauczają Sanatana Dharmy, starożytnej ścieżki życia, będącej w
harmonii z uniwersalną energią. Ta dharma, ta Wielka Droga, nie jest czymś nowoczesnym. To nie jest
coś, co powstało niedawno. Ona powstała u zarania dziejów, pochodzi z czasów początku tej Ziemi.
To wtedy powstała Sanatana Dharma. Tacy mistrzowie uczą cię Sanatana Dharmy.

To, dlatego mówię, że mistrzowie są bardzo, bardzo istotni.

Dżej Prema Śanti!
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ŚĆ

Zdrowe życie...
Zgodnie ze starym porzekadłem „Kobieta powinna jeść z umiarem” i rzeczywiście kobiety
powinny mieć kontrolę nad tym, co i w jakiej ilości jedzą oraz powinny nauczyć się tej
samokontroli już we wczesnym wieku. Wiele można by mówić o tej „kontroli nad językiem”, ale
w głównej mierze dotyczy to smaku. Jeśli masz chętkę na owoce lub słodycze, to ciesz się nimi,
ale w niewielkich ilościach. Fakt, że lubisz smak słodyczy, nie oznacza, że powinnaś sobie pobłażać;
jeśli tak będziesz postępować, zwiększysz prawdopodobieństwo, że zachorujesz.
Może zadajesz sobie pytanie: „A co z mężczyznami? Czy oni nie powinni uważać na to, co jedzą?
Oczywiście, lecz kontrola nad nawykami żywieniowymi jest ważniejsza dla kobiet niż dla
mężczyzn. Dzieje się tak, ponieważ kobiety można porównać do kierowców pojazdów – powinny
być doskonałymi kierowcami i pilnować, aby pojazd, jakim jest rodzina, poruszał się płynnie, bez
niepotrzebnych stresów i chorób. Brak kontroli nad spożywanym pokarmem spowoduje u kobiet
choroby, właśnie, dlatego powinny się one ograniczać już od dzieciństwa.
Niektóre matki, kierując się wielką miłością do swoich dzieci, nie zawahają się kupić wszystkich
słodyczy, jakich dziecko sobie zażyczy. W efekcie dziecko będzie chciało jeść coraz więcej i w ten
sposób ignorancja matki naraża dziecko na ryzyko w przyszłości. Niezdrowe nawyki żywieniowe
są szczególnie szkodliwe dla tych dziewczynek, które w przyszłości będą matkami. Niektórzy
rodzice zachęcają córki do tego, aby jadły więcej i stały się pulchne, a nawet grube, gdyż sądzą, że
im więcej dziewczynka zje w młodości, tym łatwiej będzie jej urodzić zdrowe dziecko, gdy będzie
dorosłą kobietą. Jest to błędne przekonanie – przejadanie się sprawia, że dzieci mają nadwagę lub
stają się otyłe, co tylko skutkuje problemami zdrowotnymi, w tym także utrudnia zajście w ciążę.
Dlatego, aby zapewnić dzieciom lepszy start w życie, rodzice powinni zwracać uwagę na nawyki
żywieniowe córek. Dziewczynka, która ma ochotę na wszystko, co widzi, nie będzie żyła zdrowo;
jak ostrzegają specjaliści, będzie ona podatna na choroby.
Czym jest zdrowe życie? Powiedziałbym, że zdrowe życie zasadniczo oznacza życie z jasnym i
otwartym umysłem, wolnym od nieczystych myśli. Niemniej jednak istnieją różne choroby, na
które dany człowiek może być bardziej podatny ze względów genetycznych. Kobiety powinny
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przedsięwziąć środki, aby uniknąć takich chorób. Jedną z takich metod, które kobiety mogą
zastosować, jest niejadanie wyłącznie dla smaku. Inny sposób to stosowanie głodówek zgodnie z
hinduską filozofią sanatana dharma. Posty stosuje się od czasów starożytnych, zaś regularne i
odpowiednie stosowanie postu jest dobrym sposobem na unikanie chorób.
Zauważyłem, że wczesnym rankiem do państwowych szpitali zgłasza się o wiele więcej kobiet niż
mężczyzn. Pragną one otrzymać leczenie oraz kupić leki w aptece. Głównym powodem takiego
stanu rzeczy jest fakt, że w ogóle kobiety nie wiedzą, jak funkcjonuje ciało i cierpią z powodu
stresu, w który same siebie wpędzają. Spożywanie niewłaściwych pokarmów, o nieregularnych
porach oraz brak higieny to inne spośród najważniejszych czynników wywołujących choroby u
kobiet.
.
Nadmierna aktywność seksualna z poślubionym partnerem to niezdrowy nawyk, który może
osłabić zarówno ciało, jak i umysł. Seks to naturalna część życia rodzinnego, lecz im bardziej
angażujemy się w iluzoryczne przyjemności, tym więcej cierpienia to spowoduje. Istnieje
przysłowie tamilskie: „właściwa miara to skarb”, co znaczy, że koniecznie należy panować nad
sobą we wszystkich codziennych czynnościach.
W przeszłości głodówka była stałym elementem życia człowieka, a nawet i obecnie kobiety
regularnie przestrzegają postów religijnych w świątyniach, na przykład w świątyniach
poświęconych bogini Amman lub bogu Murudze. Kiedy pościmy, całkowicie oddajemy się Bogu, a
wówczas ciało i umysł stają się czyste. Nie jest dobrze biec do lekarza albo szpitala z lekkimi
dolegliwościami. Lepiej jest zaoszczędzić pieniądze, które wydalibyśmy na leki i zamiast tego
zastosować głodówkę. W ten sposób dasz wytchnienie wszystkim narządom ciała, które dzięki
temu zregenerują się a ty szybko poczujesz się zdrowy i sprawny.
.

“
Jeśli istnieje coś, co możemy na
tym świecie nazwać rodziną, to
jest tak dzięki kobietom. To,
dlatego, że kobieta jest światem,
kobieta jest rodziną. U ptaków,
zwierząt i innych żywych istot to
kobieta wydaje na świat nowe
życie.”
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Na ziemi chorobę postrzega się, jako cierpienie. Kiedy to cierpienie pojawia się w ciele? Dlaczego
ręka, noga albo inna część ciała cierpi z powodu dolegliwości? Kiedy dana część lub narząd ciała
nie jest już w stanie odpowiednio funkcjonować, wówczas cierpi. Cierpienie może być wynikiem
albo braku pożywienia, albo przejadania się. Niektóre kobiety żyją w autentycznym ubóstwie i
brakuje im wielu składników odżywczych, co skutkuje niedożywieniem. Jest jednak także wiele
kobiet, które mają środki, żeby jeść dobre, pożywne pokarmy, a i tak mają niezdrową dietę.
Tysiące kobiet szuka pomocy z powodu z różnych dolegliwości i chorób tylko, dlatego, że nie
potrafią zachować dyscypliny – jedzą niezdrowe pokarmy, podjadają przekąski oglądając telewizję,
nie są zainteresowanie utrzymaniem zdrowego ciała oraz ignorują sygnały takie jak zaparcie.
Choć obecnie jest wiele dobrze wykształconych młodych kobiet, mimo to żyją one w ignorancji.
Większość młodych kobiet chętnie pija napoje bezalkoholowe, które są niczym innym jak
mieszaniną szkodliwych substancji chemicznych. W domu jedzą tradycyjny ryż z curry oraz piją
herbatę lub kawę. Jak ciało ma sobie poradzić z taką mieszaniną pokarmów?
Kobiety z natury cechują się boskim pięknem. Mają czułe serca a ich ciała zmieniają się w
kolejnych etapach życia. Powinny dbać najlepiej jak potrafią o ciała, które dał im Bóg.
Unikaj przejadania się oraz spożywania posiłków w nieregularnych lub nietypowych porach.
Kobiety w ciąży powinny szczególnie uważać na swoją dietę. Powinny one ostrożnie uprawiać
seks. Kobiety brzemienne powinny unikać wszelkich pochopnych decyzji, które mogłyby mieć
negatywne skutki. A zatem, w odniesieniu do wspomnianych kwestii kobiety potrzebują
cierpliwości i nie powinny spożywać niezdrowych pokarmów. Poza tym, jeśli pracujesz w domu,
nie używaj wyłącznie urządzeń elektrycznych ani nie odkładaj pracy do czasu, aż będzie prąd 1.
Dobrze byłoby, aby kobiety jadały pokarmy wegetariańskie, zaś soli, tamaryndowca i ostrych
przypraw używały oszczędnie. Twoją odporność poprawi przede wszystkim regularnie stosowana
głodówka.
Jeśli istnieje coś, co możemy na tym świecie nazwać rodziną, to jest tak dzięki kobietom. To,
dlatego, że kobieta jest światem, kobieta jest rodziną. U ptaków, zwierząt i innych żywych istot to
kobieta wydaje na świat nowe życie. To kobiety troszczą się o rodzinę i dbają o nią, i właśnie,
dlatego tak bardzo nalegam, aby szczególnie one dobrze dbały o swoje zdrowie.
Kobiety, które interesują się duchowością i bezinteresownie służą społeczeństwu, są promienne.
Moje doświadczenie i to, co widzę, pokazują mi, że kobiety, które szczerze oddały swoje sercu
Bogu i poświęciły swoje życie służbie ludzkości, ogólnie cieszą się o wiele lepszym zdrowiem.

W Indiach bardzo częste są awarie zasilania oraz wyłączenia prądu, niekiedy trwają one wiele godzin. [Przyp.
tłum.].
1
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“W hinduizmie jest wiele form Boga, grup i różnych wierzeń. Większość
gałęzi hinduizmu czci Pana Ganesię. Oddajemy mu cześć przed każdą
pudżą, działaniem religijnym, dużymi zmianami i kolejnymi etapami
w życiu. Dlaczego? Pan Ganesia jest wielką, pierwotną energią, która
wspiera nas w oczyszczaniu drogi do postępów w jakiejkolwiek sytuacji.
To, dlatego jest on nazywany Winajaka; tym, który usuwa przeszkody i
trudności. Na corocznym festiwalu Winajaka Czaturti wspominamy jego
narodziny i modlimy się do niego prosząc go
o błogosławieństwa.”

Swamidżi
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Wiadomości z…

Letnie spotkanie młodzieży 2020 – cz. 2

Dwunastu wspaniałych ludzi, osiem świetlistych dni i jedna piękna ścieżka, która połączy
ich wszystkich!

Camino de Santiago 2020 było niesamowitą pielgrzymką, która odbyła się od czwartkowego
wieczoru 9 lipca do sobotniego poranka 18 lipca. Chociaż nie wszyscy się znaliśmy, od
samego początku wytworzyła się wspaniała energia grupowa, a wszyscy okazali miłość i
życzliwą troskę o siebie nawzajem.
Wszyscy dzieliliśmy się trochę sobą, naszą miłością i osobistą mądrością na wiele różnych
sposobów.
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Przytulasy

Cisza

Bitwy!

Uśmiechy

Przeszkody
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Dzieliliśmy się również między sobą możliwością marszu niosąc Lingamy Swamidżiego, jak
również małą figurkę Boskiej Matki zmaterializowaną przez Niego.

Przeżyliśmy magiczne momenty przybycia i opuszczenia różnych miejsc.
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Po drodze zrobiliśmy też zasłużone przerwy. Bez względu na to, gdzie
byliśmy, zawsze był czas na medytację, muzykę, dzielenie się
doświadczeniami lub błogosławieństwem lingamami.

Na koniec wszyscy zapisaliśmy, co skłoniło nas do
przyłączenia się do tej wyprawy i co w innych
najbardziej nas zainspirowało.
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość
Młodzieży Premanandy.
W tym miesiącu:

Bycie w jedności z innymi w Młodzieży
Premanandy!
“Wielu z was pyta mnie:„ Swamidżi, dlaczego założyłeś grupę Młodzieży
Premanandy i jaki jest twój cel tworzenia tej międzynarodowej grupy? ” Wszyscy
urodziliście się w różnych krajach, w różnych społeczeństwach, w różnych klasach
społecznych, w różnych religiach i jesteście z różnych ras. Wasze kolory skóry są w
różnych odcieniach i mówicie tak wieloma językami, ale nie zwracacie uwagi na
wszystkie te różnorodności i bez dyskryminacji, jednoczycie się, aby osiągnąć
rozwinięty i dojrzały stan. Powinniśmy pomyśleć o różnicach między kulturami
Wschodu i Zachodu i dzielić się tym, co najlepsze, wymieniając dobre i pożyteczne
pomysły i tradycje. W ten sposób Młodzież Premanandy z każdego kraju ma dobre
kontakty z osobami z innych krajów. Współdziałają ze sobą w pozytywny i duchowy
sposób i rozwijają się szybciej, zarówno psychicznie, jak i duchowo.”

