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“Poszukiwanie Boskości wewnątrz siebie to duchowa ścieżka.
Zjednoczenie się z Boskością jest jej celem. To prawdziwe,
rzeczywiste i wieczne szczęście.”
Swamidżi
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Satsang ze Swamidżim
Nigdy się nie bój

D

Statuetka Boskiej Matki w formie Bhuwaneśwari

laczego miałbyś się bać? Nie
powinieneś się bać niczego, ani
nikogo. Zawsze przypominam ci,
że Boskość żyje w tobie. Boska
Matka jest
jedyną, wszechobecną,
pierwotną siłą, która ożywia nas
wszystkich i wszystko, co żyje. Im bardziej
pamiętasz o Bogu, tym więcej łaski i opieki
Boskiej Matki wypełni twoje serce. Boska
Matka zawsze chroni wszystkie żyjące
istoty, nawet te, które pozostają
nieświadome jej istnienia. Boska Matka
jest we wszystkim i wszystko wie.
Przypominaj sobie każdego dnia o
konieczności wzmacniania swojej wiary i
szczerości. Gdy ona jest w twoim sercu,
cóż mogłoby cię zranić i czego miałbyś się
bać? To ona jest tą, która potrafi zniszczyć
zło i niesprawiedliwość, to ona wspiera
praworządność. Myśl o niej codziennie, a
jej obecność będzie w tobie wzrastała
każdego dnia. Ona będzie cię niosła jak
małe dziecko. Będzie cię mocno trzymała
w swoich ramionach podczas każdej
napotkanej trudności, przy każdej
przeszkodzie
i
w
każdym
niebezpieczeństwie. Ona nigdy nie
pozwoli, by negatywne siły zbliżyły się do
ciebie.

Po co miałbyś wzbudzać w sobie strach, rozpamiętując minione wydarzenia, ból i cierpienie? Zbliż się
do Boskiej Matki i módl się do niej z całego swego serca. Złóż wszystkie swoje problemy, trudności i
smutki u jej boskich stóp, które są jak piękne kwiaty lotosu. Proś ją o całkowite poddanie Bogu, a z
pewnością otrzymasz świętą łaskę. Nie tylko nie musisz się nigdy bać. Jeśli prawdziwie zrozumiesz, że
Matka jest obecna wewnątrz ciebie, wtedy pojmiesz jej wspaniałą matczyną naturę. Ona jest
najwspanialszą matką. Ona jest Boską Matką. Kocha cię tak bardzo, że obserwuje, kiedy popełniasz
swoje pierwsze błędy i pozwala ci je popełniać. Ona rozumie twoje próby, testy i cierpienia, ale wie, że
dopiero wtedy bardzo dobrze nauczysz się swojej lekcji, jeśli najpierw upadniesz i popełnisz błąd. Nie
ważne ile razy się pomylisz, ona jest tu zawsze, gotowa, aby otrzeć twoje łzy i powtórzyć twoje lekcje.
Jeśli uświadomisz sobie jej obecność, ona dotknie twojego umysłu i serca z ogromną mocą. Wtedy
wszystko, co zdawało się być porażką, zmieni się w duchowy sukces. Ona użyje twojej słabości, żeby
uczynić cię silnym, duchowym bohaterem, kroczącym do przodu na duchowej ścieżce. Droga do celu
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może trochę potrwać, ale z pewnością do niego dotrzesz. Nawet, gdy będzie się wydawało, że
wszystko jest już stracone, Matka z pewnością przyjdzie do ciebie i ocali cię. W taki sposób Ona
pokazuje ci, że najlepiej jest mieć wiarę w nią i w jej łaskę, a nie w żadną światową rzecz.
Bardzo zachęcam was wszystkich, abyście nieustannie modlili się do Boskiej Matki. Ona nigdy cię nie
zawiedzie. Mogłeś popełniać wiele błędów w przeszłości z powodu swojej ignorancji. Ale teraz, jeśli
pragniesz prowadzić święte i spokojne życie, musisz bez zwłoki zacząć jej poszukiwać. Módl się do niej
regularnie z całego swojego serca. Uświadom sobie swoje pomyłki oraz błędy i błagaj ją o wybaczenie.
Wtedy z pewnością nie będziesz musiał czegokolwiek, ani kogokolwiek, się bać. Jeśli czujesz
pomieszanie, powtarzaj w sercu modlitwę, „O Boska Matko, jesteś jedyną, która może mnie naprawdę
uszczęśliwić i uwolnić mnie od tych wszystkich problemów, zmartwień i karmy! Stworzyłaś to ciało i
moje życie. Cierpię z powodu strachu, a to oznacza, że Ty mnie testujesz. Kiedy jestem spokojny i
szczęśliwy to znaczy, że otrzymałem twoją boską łaskę. Jesteś jedynym prawdziwym świadkiem
wszystkiego, co wydarzyło się w moim życiu. Teraz to znowu Ty odwróciłaś moją uwagę od
materialnego świata i otworzyłaś moje wewnętrzne oko mądrości, dzięki czemu mogę dostrzegać
duchową ścieżkę. Proszę zaakceptuj mnie całkowicie, proszę usuń mój strach i daj mi prawdziwą
mądrość oraz spokój.” Jeśli w taki sposób będziesz się szczerze modlić, odkryjesz, że Boska Matka jest
nieskończenie łaskawa. Ona nigdy nie zawiedzie dziecka, które stara się z nią zjednoczyć.
Wielu z was pyta mnie, czym jest łaska Matki? Najpierw musisz zrozumieć istotę Matki. Matka jest
całkowitym szczęściem, czystością, niesamowitym współczuciem i najwyższą łaską. Żaden atom we
wszechświecie nie może poruszyć się bez jej wiedzy. Łaska Boskiej Matki jest w swej istocie
wspierającą energią Najwyższego Boga, działającą dla twojego rozwoju w kierunku wolności i
szczęścia. Im więcej ją prosisz, im częściej zwracasz się w jej kierunku, tym łatwiej Ona udziela ci łaski.
Aby ją otrzymać musisz starać się wypełniać swoje serce myślami o Bogu oraz światłem i prawdą.
Musisz odegnać negatywne uczucia i pozwolić Matce zamieszkać w twoim sercu. Nie dawaj ani
odrobiny miejsca ciemnym myślom i czynom w twoim sercu. Zajmij swój umysł i serce modlitwą oraz
wykonywaniem duchowej służby, najlepiej jak tylko potrafisz. Wtedy z pewnością Ona uwolni cię
całkowicie od wszystkich lęków.
Wpadłem na pomysł, żeby poprosić Boską Matkę, aby rozprzestrzeniła odrobinę dodatkowej łaski
pośród wszystkich moich wielbicieli. Ona wie, że proszę bezinteresownie i pragnę jedynie, aby jej
wszystkie dzieci stały się doskonałe. Prawdziwe matki zawsze pragną, aby ich dzieci były doskonałe i
wiodły szczęśliwe życie, dlatego ona wyraziła zgodę. Modlę się do niej, aby wszyscy moi wielbiciele
prowadzili życie wolne od ignorancji, chorób, zmartwień, trudności i problemów. Modlę się, aby ich
życie wypełnione było radością, odwagą, sukcesem i jednością w rodzinie. Żyjmy wszyscy w zdrowiu,
bogactwie, pokoju i dobrobycie.
Jej błogosławieństwa i łaska otaczają nas wszystkich. Prowadźcie życie pełne dobrych myśli i czynów.
Żyjcie w stałej świadomości obecności Boga, a będziecie żyli bez bólu i cierpienia, wiedząc, że
wszystko jest jej życzeniem, jej wolą i jej czystą miłością.
Skoro tak, czemu miałbyś się bać?
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy
na całym świecie
Obchody Nawaratri w Centrum Śri Premanandy
w Kolombo, Sri Lanka

Po wprowadzeniu przez rząd
surowych ograniczeń podczas
pandemii, tegoroczne obchody
Nawaratri w Centrum w Kolombo
były bardzo ciche, bez żadnych
innych wielbicieli. Szczerze się
modliliśmy do Boskiej Matki, aby
jej błogosławieństwa spłynęły na
wszystkich!

Dżej Prema Śanti!

Obchody Nawaratri w Centrum Śri Premanandy
w Montpellier, Francja
Dziewięciodniowy festiwal Nawaratri, podczas którego czcimy Boską Matkę,
rozpoczął się 17 października. Te dni obfitowały w cenne dla nas momenty w tym
ciężkim okresie podczas kwarantanny, oczarowały nas prezentem od Swamiego w
postaci powstania Centrum Śri Premanandy. Możliwość śpiewania bhadżanów
razem, otrzymanie błogosławieństwa poprzez statuetkę Boskiej Matki,
uczestnictwo w abiszekamach – wszystkie praktyki, które możemy uznać za
rutynę – nabrały teraz pełnego znaczenia.
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Wszyscy byliśmy szczęśliwi, że przeżyliśmy wspólnie ten przyjazny i duchowy
czas. Dziękujemy Boskiej Matce i Swamidżiemu za otrzymanie tak wielu
błogosławieństw!
Dżej Prema Śanti!

Abiszekam do Boskiej Matki

Złote słowa Swamidżiego o Grupach
i Centrach Śri Premanandy
“Jestem tutaj, aby pokazać wam drogę w stronę dobrej
przyszłości. Z tego powodu powołałem Koordynatorów Centrów w
różnych miejscach i uczyniłem ich moimi reprezentantami. Kiedy
jestem tutaj na Ziemi, oni wychodzą naprzeciw ludziom i

przekazują im dobre wieści. Nie są to doświadczenia, które zdobyli
z książek. To jest boska energia, która pochodzi prosto od Boga.
Stworzyłem Centra tylko i wyłącznie w celu dzielenia się tym ze
wszystkimi i aby dać wszystkim taką możliwość.”
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Obchody Nawaratri w Aśramie

Dziesięciodniowe obchody Nawaratri miały miejsce w Aśramie od 17 do 26 października i
były wypełnione duchowymi praktykami. Tradycyjnie, rozpoczęliśmy od wysiania dziewięciu
rodzajów ziaren do ziemi, przed głównym ołtarzem Pudża Holu, na której dziewięć
kumbamów, reprezentujących dziewięć różnych rodzajów Boskiej energii, zostało uroczyście
umieszczonych.
Na lewo od głównego ołtarza, postawiliśmy „kolu” / stopnie, udekorowane figurkami
symbolizującymi różne etapy stworzenia, od kamieni po rośliny, zwierzęta, ludzi i wreszcie
świętych i bóstwa.
Każdego dnia, robiliśmy pudżę do Bogini Durgi podczas recytacji 108 imion Ammy i każdego
wieczoru inny mieszkaniec Aśramu robił abiszekam Ammy.
Dziewiątego dnia odbyła się ayudha pudża. Chodzimy wtedy od budynku do budynku i
wykonujemy krótką pudżę, aby pobłogosławić wszystkie narzędzia, instrumenty, pojazdy i
książki w Aśramie.
Dziesiątego, ostatniego, dnia nazywanym Vijaya Dasami lub dniem zwycięstwa Światła nad
negatywnymi siłami, wykonaliśmy Mahabiszekam Ammy i wszyscy otrzymali błogosławieństwo
figurą Ammy. Byliśmy zachwyceni, że w tym roku mogliśmy transmitować na żywo
Mahabiszekam, dając w ten sposób wielbicielom z całego świata możliwość, aby dołączyć do
modlitw i obrzędów.
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Od lewej do prawej: kolu; dziewięć kumbamów postawionych na ziarnach
wysianych do ziemi;Pudża do Durgi; wieczorny abiszekam Ammy i ayudha pudża.
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Satsang: Śakti jest energią

Ś

akti
jest
starożytnym
sanskryckim
słowem,
oznaczającym boską siłę lub
energię. Śakti jest siłą.
Atomy zostały stworzone
przez tą siłę. Kamienie,
ziemia, woda, rośliny i
zwierzęta wszystkie zostały
stworzone przez boską siłę.
To ta pierwotna siła
stworzyła świat i stworzenia
na nim żyjące. Rodzaj
ludzki został stworzony
przez
Śakti.
Dlatego
człowiek może użyć boskiej
siły,
aby
doświadczyć
swojej własnej subtelnej,
duchowej natury poza swoją
zwykłą, materialną naturą.
Poprzez czyszczenie umysłu
z niepotrzebnych myśli i
otworzenie się na boską
Śakti, można doświadczyć
tej Śakti. Zalewa ona umysł
i ciało, i wtedy doświadcza
się Śakti. To doświadczenie
pozwala nam poznać swoje
prawdziwe Ja, które również jest Śakti! To jeden ze sposobów opisywania Boskiej Matki, którą
nazywamy Śakti. Wszystko na tym świecie jest poruszane przez tę nadrzędną siłę. Możesz
nazywać ją jak chcesz. Dla niektórych może to być Śiwa. Ogromna moc Pana Śiwy jest również
nazywana Śakti. Jak ogień i jego żar, jak słońce i jego promienie. Śiwa jest Ojcem, a Śakti jest
Matką. Śakti jest pierwotną siłą wszelkiej egzystencji.
Właściwości Śakti są często porównywane z ogromną miłością matki. Miłość matki jest
bezinteresowna, czysta i nieskończona. Ale jak możemy adekwatnie do tego, opisać nieskończoną
Matkę całego wszechświata? Lepiej jest kontemplować Jej wielkość i majestat. Ona jest
wszechmocna. Jest inteligencją, świadomością, wiedzą, nadrzędną pięknością, absolutnym
współczuciem, boską chwałą, dostojeństwem... Nie ma końca lista Jej chwały. Różne formy Śakti

8

Prema Ananda Vahini October 2020

są reprezentowane przez pełne mocy i dobroczynne boginie o różnych naturach, wyglądzie i
sukienkach. Święci widzieli te formy w medytacji. Czasami te formy manifestowały się przed tymi
oddanymi duszami, i wtedy oni je opisywali lub przedstawiali dla użytku innych wielbicieli.
Staraj się czuć Jej wspaniałą energię. Ona jest w tobie! Ona jest twoją Boską Matką! Ona cię
stworzyła! Ona należy do wszystkich niezależnie od religii rasy, języka czy koloru. Ona jest mocą
Boga, jak taka wielka siła może zwracać uwagę na takie małe i słabe ograniczenia? Jak małe
dziecko, które ufa swojej matce bezgranicznie, oddaj swoje myśli i problemy swojej boskiej i
uniwersalnej Matce. Po zrobieniu tego i po szczerym wołaniu Jej, żeby do ciebie przyszła, obiecuję
ci, że pobłogosławi cię Ona prawdziwą wiedzą, całkowitym spokojem i radością, która nie zna
granic.
Poszukiwanie Boskości wewnątrz jest duchową ścieżką. Zjednoczenie się z Nią i stanie się Nią jest
jej celem. To jest rzeczywiste, prawdziwe i niekończące się szczęście. Błogosławię was, abyście
poczuli Śiwę i Śakti, prawdę leżącą we wszelkim stworzeniu, i znaleźli wieczne szczęście.

“Staraj się czuć Jej wspaniałą energię. Ona jest w tobie! Ona jest
twoją Boską Matką! Ona cię stworzyła! Ona należy do wszystkich
niezależnie od religii rasy, języka czy koloru. Ona jest mocą Boga.”
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania

Swamidżi, powiedziano mi, że są pewni mistrzowie, którzy obecnie nie
przebywają w ciałach fizycznych, jednak przekazują swoje przesłania na różne
sposoby. Czy są one autentyczne?
Powinniśmy być bardzo ostrożni przyjmując channelingi lub telepatyczne przesłania. Po pierwsze,
musimy sprawdzić czy osoba, która przekazuje te przesłania jest dobrym człowiekiem.
Czy ten ktoś prosi o pieniądze? Czy interesuje go dostawanie za to prezentów? Czy ma dobrą opinię
jeśli chodzi o relacje z osobami odmiennej płci? Czy ta osoba przekazuje te przesłania mając na
względzie dobro innych, czy może po to, żeby zyskać sławę, dobre imię, a może robi to dla zysków?
Jeśli ten ktoś jest prawdziwie szczery, wiarygodny, uprzejmy, czysty i kochający, wtedy można jemu,
lub jej, zaufać. W innym przypadku powiedziałbym, że najlepiej jest trzymać się z daleka od kogoś
takiego.

Niektórzy ludzie bardzo starają się podążać duchową ścieżką, ale wydaje się,
że ich to nie zmienia. Dlaczego tak się dzieje?
Wszystko ewoluuje. W każdej sekundzie zachodzą zmiany we wszystkich istotach. Ta planeta jest
żywym, współzależnym systemem, w którym wszystkie istoty dojrzewają, rozwijają się i wspierają
wzajemnie. Obecnie ludzkość zaburza naturalne procesy ewolucji Ziemi, poprzez wprowadzanie zmian
genetycznych, stosowanie środków chemicznych i wywoływanie różnych mutacji. Wszystkie istoty
podróżują w kierunku powszechnego światła, wielkiego Absolutu, prawdziwej rzeczywistości.
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Na innych planetach, oraz w innych wymiarach, również żyją pewne istoty. Wszystkie one ewoluują.
Niektórzy ludzie odbywają swoją podróż i zmieniają swoją świadomość szybciej od innych. Niektórzy
ludzie aktywnie angażują się w ewolucję swojej świadomości podążając duchową ścieżką wyznaczoną
przez jakiegoś duchowego mistrza. Jeśli szczerze aspirujesz do wyższej wiedzy, twoje życie będzie
jedną ciągłą zmianą, wzrostem, oraz duchowym urzeczywistnianiem się.
Jak powiedziałem już wcześniej, jeśli wspierasz autentyczne duchowe misje, jeśli jesteś szczery,
uczciwy, prawdomówny i pokorny w swoich duchowych dążeniach, oraz jeśli pragniesz uczyć się o
prawdziwej miłości i czystości, wtedy z pewnością duchowa ścieżka - ta duchowa energia - będzie się
tobą opiekować, będzie cię prowadzić i da ci to, czego potrzebujesz. Takie jest duchowe prawo.
Duchowa wiedza i zrozumienie nie mogą być zdobyte jedynie poprzez czytanie książek.
Gdy kupiłeś jakieś urządzenie najpierw czytasz instrukcję obsługi, a gdy już dowiesz się jak je używać
wtedy już nie czytasz więcej tej instrukcji, czyż nie? Stosujesz te zalecenia w praktyce. Podobnie, gdy
już przeczytasz o podstawach duchowości, zdrowy rozsądek nakazuje, żeby zacząć wdrażać je w życie,
zamiast pozostawać na etapie czytania tych samych instrukcji do końca życia. Błogosławię was, abyście
zaangażowali się w praktyczne działania i w ten sposób ewoluowali na waszych indywidualnych
ścieżkach.

Swamidżi, jak mogę naprawdę zmienić mój umysł?
Ten świat, cały ten wszechświat, ciągle się zmienia, ale najbardziej trudną rzeczą jest zmiana egoumysłu! Wielu ludzi czyta moje duchowe idee i słucha moich wskazówek. Oni myślą, że zrozumieli to,
co powiedziałem, ale w rzeczywistości tak naprawdę nie zrozumieli tego. Oni jedynie tak sobie myślą
w swoich umysłach, że to zrozumieli. Gdy naprawdę zrozumiesz, co mówię, wówczas skutek tego
będzie taki, że cię to odmieni. Twój umysł zmieni się na lepsze. Ale twój umysł nie chce się zmienić.
On chce pozostawać takim, jakim jest i mówi ci, że zrozumiał słowa Swamiego, po to tylko żeby cię
zwieść i by móc pozostawać leniwym oraz niezmienionym. Duchowy rozwój oznacza nieustanną
zmianę umysłu wraz z jego starymi wzorcami i skłonnościami. Te nawyki muszą zostać przełamane.
Łatwo możesz ogłosić, że zrozumiałeś, co powiedziałem. Mówię bardzo prosto. Nie interesuje mnie
to, że jedynie rozumiesz moje słowa. To nie ma znaczenia. Czy naprawdę przyswoiłeś to, co do ciebie
mówię i czy zamierzasz coś z tym zrobić? Wokół tego zagadnienia skupia się mój satsang.

Jak najlepiej mogę wyciągnąć korzyści z twojej rady?
Czytaj moją radę ze spokojnym umysłem. Zatrzymaj w swojej głowie gonitwę umysłu wraz z całą jego
paplaniną. W trakcie, gdy czytasz moje słowa utrzymuj umysł w stanie otwartości i wolności od
osądzania tego, co mówię. Nie oczekuję, że musisz wierzyć we wszystko, co mówię do ciebie. Proszę
cię jedynie, żebyś najpierw opróżnił swój umysł i przygotował się na odbiór pewnej dozy wyższej
wiedzy. Bądź cichy i spokojny. Zatrzymaj błądzenie umysłu. Skup się głęboko na tym, co mówię. Moje
idee wypływają z prawdy, która jest wewnątrz mnie. Jeśli pozostajesz wyciszony w swoim wnętrzu,
wówczas to, co mówię odnajdzie swoją drogę do twojego serca i pozostanie w nim. Nie chcę, żeby
moja prawda trafiała do twojego skaczącego, małpiego umysłu. Moja prawda powinna żyć w twoim
sercu. Wówczas twoje życie automatycznie będzie się zmieniać, a ty będziesz coraz bardziej i bardziej
zbliżał się do prawdy.
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POTĘGA 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
do lepszego zrozumienia uniwersalnej kobiecości.

Czystość zewnętrzna i
wewnętrzna

K

obieta powinna dbać o to, aby jej
umysł i serce pozostawały czyste.
Podczas kontaktów i rozmów z
innymi, powinna pozwalać, aby w jej
wnętrzu rodziły się tylko dobre myśli. Aby
utrzymać ciało w dobrym zdrowiu, powinna
dopilnować, aby w jej sercu nie zbierał się
kurz, bowiem Bóg żyje w sercach tych,
którzy są czyści. Ale powinna dbać o
czystość nie tylko wewnętrzną, ale i
zewnętrzną; jeśli zewnętrze nie jest czyste,
wówczas wnętrze też nie będzie czyste.
Stare tamilskie przysłowie głosi: „Życie
kształtuje się pod wpływem twoich myśli”.
Oprócz czystości ciała, czystość zewnętrzna
obejmuje także czystość domu i jego
otoczenia; jeśli dom nie będzie czysty, kurz,
brud i pleśń sprawią, że mieszkańcy domu
będą chorować.

Najlepiej byłoby, aby dziewczynki uczono
higieny i zasad zachowania zdrowia już od
wczesnego dzieciństwa. Jeśli nie nauczą się
tego, nie tylko same będą chorować, ale i inni za ich sprawą będą chorzy. Ogólnie kobiety
powinny bardziej zwracać uwagę na kwestie zdrowotne i higieniczne niż mężczyźni, bowiem jak
bez tej wiedzy będą w stanie dbać o dom i przygotowywać zdrowe pożywienie dla rodziny?
Kobieta w ciąży powinna również dbać o swoje zdrowie po to, aby dziecko urodziło się zdrowe i
dobrze się rozwijało. Czystość jest związana z duszą.
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Przykładowo, przyroda zapewnia nam wszystkie naturalne zasoby niezbędne do tego, aby
podtrzymać życie: czyste powietrze, czystą wodę, drzewa owocowe, deszcze monsunowe i wiele
więcej; to przykłady obfitości natury. Jednak obecnie, ze względu na egoistyczną chciwość
ludzkości, naturalne zasoby Ziemi ulegają zniszczeniu, zaś powietrze i środowisko są zatrute i stają
się niebezpieczne. Analogicznie, kobiety z natury posiadają cechy służące podtrzymaniu życia na
Ziemi i te czyste, naturalne cechy także ulegają zanieczyszczeniu. Ale, co dziwne, kobiety same
zatruwają swoją naturalną czystość, niszcząc siebie.
Autodestrukcja zaczyna się, gdy zgubna maya chciwości zawładnie umysłem kobiety; rodzi ona
wówczas zazdrość i przebiegłość, które wspólnie prowadzą kobietę w niebezpieczny, ciemny
zaułek. Nie pamięta ona już wtedy, że jest ucieleśnieniem Śakti. Ta zachłanność spowodowana źle
pojętą dumą sprawia również, że kobieta jest bezczynna i bierna. W dzisiejszych czasach, w imię
postępu i modernizacji, dostępnych jest wiele rodzajów urządzeń kuchennych i domowych, które
pomagają we wszelkiego rodzaju pracach domowych – od gotowania po pranie. Te
zautomatyzowane urządzenia nie tylko zanieczyszczają przyrodę, ale także przyczyniają się do
niszczą czystości tych, którzy ich używają, szkodzą ich zdrowiu fizycznemu i ich naturalnemu
pięknu. Gospodynie domowe, które polegają wyłącznie na tych maszynach i urządzeniach,
zapomniały, jak ważna jest aktywność fizyczna. Zamożne kobiety w większości nie są
przyzwyczajone do samodzielnego wykonywania prac domowych, a wiele z tych, które dorastały
zgodnie z tym stylem życia, już w dzieciństwie miało nadwagę, zaś teraz, w dorosłym życiu, zmaga
się z otyłością. Kobiety te często mają problemy z zajściem w ciążę, a niektóre z nich mogą nawet
umrzeć wskutek tych problemów.
Co jest przyczyną tego wszystkiego? Czy jest to głupie pragnienie zdobycia fałszywego prestiżu,
jaki wiąże się z ostentacyjną konsumpcją? Ale nawet, jeśli kobiety zdadzą sobie sprawę z krzywdy,
jaką wyrządza im ten niepotrzebny luksus, i doświadczą jej, to najwyraźniej i tak nie mają
wystarczającej motywacji, by zmienić swoje postępowanie, a taka postawa z pewnością przyniesie
cierpienie zarówno ciału, jak i duszy.
Najgorsze jest wyśmiewanie się lub pozwalanie sobie na lekceważące komentarze na temat
innych, zwłaszcza tych, którzy są w gorszej sytuacji. Ignorancja sprawia, że człowiek zachowuje się
w ten sposób, a niektóre zamożne kobiety zachowują się tak przez całe swoje życie. Wyrażają
pogardę wobec biedniejszych, robią krzywdzące, oczerniające uwagi lub gesty w obecności osób
pozbawionych środków do życia lub tych kobiet, które bardzo ciężko pracują, aby zarobić na
życie. Takie myślenie i zachowanie jest godne pożałowania i jest spowodowane ignorancją i
całkowitym brakiem zrozumienia.
Pozwolę sobie teraz wspomnieć o ryżu. Nawet obecnie niektórzy ludzie na wsi jedzą ręcznie
łuskany ryż, który jest o wiele bogatszy w składniki odżywcze w porównaniu z ryżem białym, to
znaczy takim, w którym zewnętrzna warstwa ziarna została usunięta wraz z łuską – to właśnie
łuska chroni ziarno ryżu i jego cienką zewnętrzną warstwę zawierającą dane nam przez Boga
składniki odżywcze, które ułatwiają trawienie. Tak, więc, gdy ktoś cierpi na niestrawność, nie
powinien obwiniać pożywienia. Ludzie powinni wiedzieć, że pełen ryż jest zdrowszy niż ryż
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polerowany, którego spożywanie może być przyczyną różnych dolegliwości. Dlatego ignorantem
jest ten, kto lekceważy kobietę, która poświęca czas na ręczne łuskanie ryżu dla swojej rodziny.
Co wewnątrz, to na, zewnątrz – co oznacza, że stan umysłu wpływa na stan ciała. Zdrowe ciało
będzie źródłem dobrych, jasnych myśli i działań, i na odwrót – dobre myśli i uczucia pomogą
zachować zdrowe ciało bez chorób. Dlatego kobiety powinny patrzeć nie tylko na swoje dzieci,
ale na cały świat z czystym umysłem.
Nie tylko mędrcy, którzy mówią o duchowości, tacy jak ja, ale także uczeni i wychowawcy, którzy
dyskutują o sprawach doczesnych, podziwiają i chwalą kobiety. Dzieje się tak z powodu ich
czystości, ponieważ to one rodzą dzieci i kształtują ich charaktery, a także z powodu ich
opiekuńczej, macierzyńskiej natury. Przyrównują oni kobiety do ziemi, która rodzi całą florę i
faunę – wszystkie skarby natury. Kobiety, które cieszą się tak wielkim poważaniem, powinny
czynić dobro dla świata, powinny szanować wszystkich w taki sam sposób, w jaki szanują siebie i
powinny uważać, aby ich umysł nie dawał się wciągnąć w podstępy i oszustwa. Ważne jest, aby
chroniły i utrzymywały czystość zarówno ciała, jak i umysłu.
Te mądre osoby z przeszłości udzielały rad, co kobiety mogą zrobić, aby rozwijać się we właściwy
sposób. Wskazywały na znaczenie dobrych nawyków żywieniowych, dobrych standardów ubioru,
właściwego odpoczynku i dzieliły się swoimi mądrymi radami na temat najcenniejszych ozdób,
które mogą zdobić kobietę, a są nimi cnoty, takie jak cierpliwość, miłość, życzliwość i współczucie.
Byłoby dobrze, gdyby kobiety zapoznawały się w tymi cennymi radami i stosowały się do nich, bo
rady te są zgodne z naturą; postępując tak, pewnością osiągną wyższy poziom.
Jeśli kobieta czuje, że coś może zaszkodzić jej wewnętrznej lub zewnętrznej czystości, powinna
przejąć kontrolę nad pięcioma zmysłami, jak żółw, który wciąga głowę i kończyny do środka
skorupy, aby się chronić. Dopiero wtedy ujawni się jej wrodzona, dana przez Boga, ukryta w niej
czystość. W społeczeństwie tamilskim witamy pannę młodą mówiąc: „Bogini Lakszmi przybyła,
aby zapalić lampę ogniska domowego”. Jest to absolutna prawda. Kobieta jest jak światło, które
rozświetla mrok i dlatego powinna być świetlistym przykładem cnoty. W tym celu powinna dbać
o to, aby nie zbezcześcić swojej wewnętrznej czystości, powinna też dbać o swoje zdrowie.
Kobiety powinny ukazywać światu swoją wyjątkowość; w ten sposób z pewnością zostaną
wyniesione na najwyższy szczyt wszystkich możliwych dziedzin ludzkiego życia.

“Kobiety z natury posiadają cechy
służące podtrzymaniu życia na
Ziemi. (...)
Dlatego kobiety powinny patrzeć
nie tylko na swoje dzieci, ale na
cały świat z czystym umysłem.”
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“Włóżcie swoje serce i duszę w obchody Nawaratri w aśramie
lub w Waszych Centrach. Teraz jest czas, aby sięgnąć Boskości i
otrzymać błogosławieństwa i łaskę Boskiej Matki, które Ona
zawsze trzyma dla Was w obfitości.”
Swamidżi
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Duchowa moc znajdująca się w świątyniach
(Fragment przemówienia Swamiego do indyjskich wielbicieli w Tamil Nadu, w miejscu
budowy świątyni Ramy, w październiku 1992 roku.)
Hari Om! Wielu uczestniczących w dzisiejszych uroczystościach
hinduskich sadhu i wyrzeczeńców, wylało na was wszystkich
swoją łaskę i błogosławieństwa. To wielka i rzadka okazja móc
ich zobaczyć, słuchać ich przemówień i w efekcie móc wdrażać
ich rady w swoje życie, w ten sposób osiągnąć wysoki poziom
rozwoju. Przyjrzyjmy się hinduistycznej Sanatana Dharmie w
tym kraju. Słuchamy związanych z nią nauk - wiemy o nich,
myślimy o nich, a mimo to nigdy nie stosujemy ich w praktyce.
Jednocześnie nie potrafimy powiedzieć, dlaczego nie
wdrażaliśmy ich w życie, ani czemu wciąż nie robimy tego
dzisiaj. (...)
Wiele świątyń zostało zbudowanych w tym kraju przez
przedstawicieli różnych królewskich rodów. Weźmy dla
przykładu świątynię Ammy Madurai Minakszi - obecnie nikt
nawet nie pomyśli o wybudowaniu tak wielkiej świątyni. Jest to wspaniała świątynia, wypełniona
energią i mocą Boskiej Matki. Na obszarze Bharatu (Indii) znajduje się bardzo dużo podobnych
świątyń i wiele z nich można znaleźć tutaj, w Tamil Nadu.
Nie pojmujemy mocy i energii znajdującej się w tych świątyniach, tak samo jak nie rozumiemy
mocy i energii hinduskiej Sanatana Dharmy. Nawet, gdy żyjemy, jako hinduiści, nie rozumiemy tej
mocy, ani energii hinduistycznych bóstw. Pomyślmy o tym świecie ze wszystkimi znajdującymi
się tu religiami i pomyślmy o Indiach, tej wielkiej ziemi zwanej Bharatem, oraz o duchowej mocy,
która się tu znajduje. Pomyślmy o wszystkich świątyniach znajdujących się w tym kraju oraz o
duchowej mocy, która je wypełnia. (...)
W Palani przykładowo, Muruga mówi do ludzi, rozwiązuje ich problemy i usuwa przeszkody. On
jest tam nawet dzisiaj i rozmawia z tymi, którzy tam się znajdują - to dlatego ludzie składają
pieniądze u jego lotosowych stóp mimo, że nikt ich nawet o to nie prosi. W taki sam sposób Boska
Matka w Samayapuram rozwiązuje problemy i usuwa przeszkody ludzi, którzy do niej przychodzą.
Ona również zabiera ich karmy. To o czym mówiło 63 Śiwaickich świętych, 12 Alwarów i 18
Siddhów, jest prawdą. Z tym krajem związana jest wspaniała wielkość. Również ta sama wielkość
oraz potężna prawda
zawarta jest w Sanatana
Dharmie.

Świątynia
Ammy
Madurai
Minakszi
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Wiadomości z…

Młodzież Premanandy z Belgii i Holandii wykonująca Abiszekam Murugi
`
Młodzież Premanandy to sieć młodych ludzi związanych ze Swamidżim i duchowością.
Wymiana pomysłów, motywowanie i pomaganie sobie nawzajem to podstawy Młodzieży
Premanandy. Dzięki pozytywnym interakcjom w grupach członkowie mogą czuć się radośni i
zachęcani do dalszego rozwoju Grup Młodzieżowych, poszerzając w ten sposób ich zasięg,
tak, aby byli inspiracją dla coraz większej liczby młodych ludzi na całym świecie. Powyższe jest
dobrym przykładem takiej pozytywnej interakcji między Aniruddhanem, koordynatorem
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Młodzieżowej Grupy Premanandy w Maastricht, a Bhumi, osobą kontaktową dla belgijskiej
Młodzieży Premanandy. Tutaj Bhumi dowiedział się więcej o wykonywaniu abiszekamu i obaj
zostali zainspirowani tą duchową wymianą.

Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość
Młodzieży Premanandy.
W tym miesiącu: Wzajemne odwiedziny
“Aby zakładać odnoszące sukcesy grupy młodzieżowe na całym świecie,
konieczne jest przygotowanie dobrego i solidnego międzynarodowego
fundamentu jedności i wspólnoty. Młodzież Premanandy z różnych krajów
powinna wymieniać się listami, pomysłami na służbę, ideami kulturowymi, a
także mogą się wzajemnie odwiedzać. W ten sposób znikną podziały na rasę,
kolor i status.”
“Teraz tworzymy grupy Młodzieży Premanandy na całym świecie. Nawet, jeśli
masz tylko dwóch, trzech lub czterech członków, to wystarczy. Energia Boskości
pomoże tym gałęziom naszej grupy młodzieżowej pomóc coraz większej liczbie
młodych podążać dobrą ścieżką. Grupa młodzieżowa da im świetne pomysły na
to, jak się zachować, jak pielęgnować dobre nawyki osobiste, jak znaleźć oddanie
w sobie, jak być pewnym siebie, jaką powinni wybrać drogę edukacji i jak mieć
świetlaną przyszłość. W ten sposób ponownie odniesiemy zwycięstwo dla Vel!
Dziś musimy korzystać z nowoczesnych technologii. Młodzież Premanandy,
podobnie jak bracia i siostry z jednej międzynarodowej rodziny, może
korespondować przez Internet i listy, wymieniając się pomysłami i satsangami.”

