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“Kiedy służysz, nie myśl w materialny sposób. Nie ma nic do wygrania czy 

stracenia. Po prostu starasz się zrobić coś, aby pomóc.”  
 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Ogień miłości musi ogrzać 

świat 
(Międzynarodowa Konferencja Premanandy Satsang wygłoszony pierwszego dnia - 9 lipca 1998 r.)  

 

 

Drogie Boskie Dusze... 
 
Rozpoczniemy pierwszą Międzynarodową 

Konferencję Premanandy w pomyślny dzień 

Guru Purnimy, specjalną wedyjską ceremonią 

ognia. Ten jagam ma szczególny cel, który 

każdy z was powinien zrozumieć i zrealizować 

we własnym sercu. Ten cel musi stać się 

częścią waszego życia, jeśli szczerze chcecie 

służyć Bogu. Jagam usunie trudności i 

problemy, które możemy napotkać w trakcie 

naszych największych starań służenia innym. 

Poprzez prowadzenie tej Konferencji służymy 

innym. Po pierwsze, pomagamy tym, którzy 

znają naszą misję, aby zbliżyli się do boskiego 

światła, będącego w ich wnętrzu. Pomagamy 

im zrozumieć moje przewodnictwo w 

kierunku szczęśliwego i naturalnego życia 

zgodnego ze starożytnymi, duchowymi 

prawami. 

 

Po drugie, będziemy pomagać innym być może znaleźć to, czego szukają w życiu. Dajecie im szansę 

zacząć nowe życie i wejść w kontakt ze mną, tak, żebym mógł im pomóc na duchowej ścieżce i wskazał 

im drogę do wewnętrznego szczęścia. Wykonywanie tego wszystkiego nie jest łatwym zadaniem. 

Dlatego przeprowadzamy ten jagam, modląc się do Boga, aby usunął trudności, żeby był z nami przez 

cały czas, aby w pełni wykorzystać każdą minutę naszego wyjątkowego spotkania. Wibracje, które 

zapoczątkują tutaj w czasie tych szczególnych czterech dni, wytworzą duchowy blask i rozpalą iskrę 

zrozumienia w sercach tych wszystkich, którzy usłyszą o naszych staraniach. 

 
W trakcie przygotowań do tej Konferencji mogliście napotykać wiele trudności i czasami wydawały się 

one nie do rozwiązania. Kiedy wstępuje się na uniwersytet duchowości, jedną z pierwszych lekcji do 

przerobienia jest to, że pojawi się wiele problemów i testów do pokonania. Jednakże nie powinno się 

uciekać od problemów czy waszych obowiązków z powodu strachu spowodowanego przez kłopoty. 

Aby podążać duchową ścieżką, musicie stać się odważni i nieustraszeni. Będziecie napotykać problemy 

wszędzie we wszystkich aspektach waszego życia. Takie są boskie sposoby testowania waszej wiary i 
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wytrwałości. Aby móc nawet myśleć o wyzwoleniu z tego koła narodzin, śmierci i całego cierpienia, 

musicie być bardzo, bardzo silni. Poprzez stawianie czoła wyzwaniom, ćwiczymy nasze duchowe 

mięśnie wiary, wytrzymałości, cierpliwości i intuicji. Im bardziej umiecie sprostać trudnościom, tym 

jesteście silniejsi, nieprawdaż? To, co było dla was ogromnym wyzwaniem, kiedy byliście mali, nie jest 

już takie, kiedy jesteście starsi. Podobnie, dzisiejszy dylemat jutro wyda się niczym, jeśli przepłyniecie 

przez niego na łodzi wiary i pozytywnego myślenia. Więc nie traćcie czasu na myślenie, od kogo 

pochodzą te wszystkie wyzwania. Czy od życia, Swamiego czy Boga? To nie ma znaczenia. Podejmijcie 

się każdego wyzwania, jakby było ono duchowym ćwiczeniem i myślcie o Bogu. Poproście o 

prowadzenie. Poczekajcie krótką chwilę. Pomódlcie się znów i działajcie cierpliwie zgodnie z 

wewnętrznym przekonaniem lub zgodnie z radą kogoś, kogo szanujecie. Zawołajcie mnie – zawsze 

jestem gotowy wam pomóc. Nigdy o tym nie zapominajcie. 

 

Napotykacie wspaniałe wyzwania dla waszych dusz, kiedy zaczynacie drogę służenia innym. Wiecie, że 

chcę, abyście wszyscy pomagali waszym bliźnim. Dzisiaj jest mój dzień! To dzień, kiedy czci się 

duchowego mistrza. Wiem, że lubicie wykonywać pudże i ofiarować szaty oraz kwiaty, itd. To bardzo 

miłe i inspirujące dla wielu ludzi. Ale, prawdę mówiąc, to wasza służba jest mi tak naprawdę potrzebna. 

Najlepszy podarunek, jaki możecie mi dać w mój szczególny dzień, to zebrać się razem i napisać na 

dużej kartce: „Swamidżi, szczęśliwej Guru Purnimy, dzisiaj obiecujemy, że zbierzemy się wszyscy razem 

i rozpoczniemy wspaniały projekt pomocy naszym braciom i siostrom na tym świecie, którzy 

potrzebują naszej pomocy. To nasz prezent dla ciebie, Swamidżi, z okazji twojego wyjątkowego dnia”. 

Potem wszyscy powinniście podpisać ją z miłością. Wtedy będę wiedział, że jagam wykonał swoją pracę 

i rozpalił ogień miłości w waszych sercach, tak, abyście mogli ogrzać świat pełnymi miłości płomieniami. 

 
Teraz widzicie, że przesłanie na pierwszy dzień dotyczy robienia czegoś dobrego dla tego świata. Każdy 

mówi o „mojej duchowej praktyce, moich problemach, moim rozwoju”, kiedy esencją duchowości jest 

tak właściwie pozbycie się tych idei ja i moje oraz zanegowanie nieznośnego ego, które, przede 

wszystkim, stwarza nam kłopoty. Aby to zrobić, trzeba stać się bezinteresownym. Najpewniejszym 

sposobem na to jest ciągłe myślenie o innych i opieka nad nimi. Postawcie innych przed sobą. Postawcie 

siebie na ostatnim miejscu. Dbajcie o siebie, – ale najpierw zauważcie potrzeby innych. Mogę was 

zapewnić, że ten jest prawdziwie bezinteresowny, kto ma czas dla innych i im pomaga, on szybko 

znajdzie spokój umysłu. Ci, co pomagają będą czuli ciepło od ognia miłości w swoich sercach, jak 

jaśniejącą energię, która wesprze ich we wszystkich przedsięwzięciach. Dlaczego? Ponieważ sami staną 

się ucieleśnieniem bezinteresowności, paląc ego w ofiarnym ogniu boskiej miłości do wszystkich istot. 

 
Co was powstrzymuje od dawania, bez myślenia o sobie? Po pierwsze, strach. Strach, że nie zrobicie 

czegoś dobrze; strach przed podjęciem wysiłku; strach przed utratą pieniędzy; strach, że inni nie będą 

myśleli o was dobrze. Wewnątrz was jest miliard lęków. Po pierwsze, musicie pokonać strach. 

Żołnierze idą na wojnę i poświęcają swoje życie… wy musicie tylko wystawić stopę za próg waszych 

domów i czynić dobro dla innych. Dlaczego się boicie? Jestem tu, żeby was prowadzić i wam pomagać. 

Kiedy się boicie, nie możecie nic zrobić. Wiara przeprowadzi was przez wszystkie lęki. Myślcie o mnie 

lub o Bogu i działajcie. Bądźcie pozytywni. 

 
Kiedy wykonujecie służbę, nie myślcie w ziemski sposób. Nie ma tu nic do wygrania czy stracenia. Po 

prostu starajcie się zrobić coś, aby pomóc. Możecie zacząć waszą służbę w jednym z naszych Centrów 

lub pomagając sąsiadowi czy opiekując się niepełnosprawnymi dziećmi. Możliwości są nieskończone. Ale 

nie oczekujcie konkretnego rezultatu. Powinniście być gotowi na każdy wynik. Nie oczekujcie niczego, 

a wtedy będziecie szczęśliwi, wykonując po prostu waszą służbę. Nie porównujcie siebie z innymi i z 
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tym, co robią. Nie starajcie się dowiedzieć, czy dobrze sobie radzą, czy robią postępy, ponieważ to 

sprawi, że będziecie myśleć, że nie jesteście wystarczająco dobrzy.  

 
To wszystko są niepotrzebne myśli. Porównywanie waszego życia z życiem innych, nie jest nigdy 

owocne. Każdy działa, myśli i modli się w całkowicie indywidualny sposób. 

 

 
“Kiedy zaczynałem swoją misję na 

świecie, byłem zaledwie młodym 
chłopcem. Nie miałem miejsca, do 
którego mogłem się udać i nikogo do 

pomocy. Ale modliłem się do Boga i 
wykonałem tak dużą służbę dla tysięcy 

ludzi, bo po prostu miałem taką silną 
wiarę i żelazną wolę. W waszej grupie 
macie tak dużo osób. Pomyślcie o tym, 

co możecie osiągnąć, jeśli wszyscy 
razem będziecie pracować z 
niezachwianym oddaniem!” 
 

 

 

Kiedy wykonujecie służbę, możecie popełniać małe błędy i inni też mogą je popełniać. To również nie 

ma znaczenia. Nie poddawajcie się, kiedy już coś rozpoczęliście. Zawsze utrzymujcie swoje umysły 

skupione na własnym ideale. Nie pozwólcie na zmianę koncentracji lub nie dopuśćcie, by ktoś inny 

zmienił wasze zdanie. Zawsze bądźcie szczerzy z własnym sumieniem. Nawet, jeśli nie ma nikogo, żeby 

wam pomóc, to nie ma znaczenia. Jeśli posiadacie wiarę w siebie, dacie sobie radę sami. Zawołajcie 

Boga, aby dał wam siłę i zapewnił wam to, co jest niezbędne. Kiedy zaczynałem swoją misję na świecie, 

byłem zaledwie młodym chłopcem. Nie miałem miejsca, do którego mogłem się udać i nikogo do 

pomocy. Ale modliłem się do Boga i wykonałem tak dużą służbę dla tysięcy ludzi, bo po prostu miałem 

taką silną wiarę i żelazną wolę. W waszej grupie macie tak dużo osób. Pomyślcie o tym, co możecie 

osiągnąć, jeśli wszyscy razem będziecie pracować z niezachwianym oddaniem! 

 

Teraz rozpaliliśmy święty ogień i oddaliśmy siebie wspaniałemu celowi służby dla ludzkości. Mamy 

przewodnictwo Boga w postaci lampy oświetlającej naszą drogę i Jego moc gromadzi się, żeby nam 

pomóc we wszystkich naszych wysiłkach. Ogień Jego miłości płonie w naszych sercach. Od dzisiaj, w 

ten najświętszy i pełen mocy dzień Guru Purnimy poświęćmy siebie samych rozprzestrzenianiu dobrej 

woli, uniwersalnego światła i przesłaniu nadziei, pokoju oraz wskazywaniu drogi ku nieskończonemu, 

wewnętrznemu szczęściu. Pozostańmy przez chwilę w ciszy i zwróćmy nasze myśli do najwspanialszego 

Guru, Boskiej Mocy, która przenika wszystko, co istnieje. Otrzymujmy błogosławieństwa tej Wielkiej 

Miłości przez całe nasze życie. 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Moje doświadczenia ze Swamidżim  
 Ankit, Indie 

 
Od dzieciństwa zawsze jedno pytanie krążyło mi po głowie, 
a mianowicie:  

Co jest celem mojego życia? 
 
Zawsze poszukiwałem Boga, ale w pewnym momencie – 
kiedy byłem na studiach licencjackich z inżynierii – zostałem 
ateistą, ponieważ byłem w konflikcie z Bogiem. Jeśli Bóg 

istnieje, myślałem, dlaczego mi się nie pokazuje, dlaczego 
pozostaje tak bardzo w ukryciu przed nami?    
 

Po uzyskaniu stopnia licencjata w dziedzinie nauk 
technicznych, zacząłem przygotowywać się do egzaminów 
rządowych. Bardzo się starałem, a zawsze wydawało mi się, 

że jestem o krok w tyle. Podczas jednego z tych egzaminów, 
zamiast zabrać się od razu do pracy, przez 15 minut po 
prostu patrzyłem się obojętnie na ekran komputera zanim 

nagle przypomniało mi się, że jest limit czasowy, a ja właśnie 
straciłem kwadrans z godziny! Kiedy egzamin się zakończył, 
miałem dziwne uczucie, że była jakaś moc, która próbowała 

powstrzymać mnie przed przystąpieniem do egzaminu. Ale ja ją zignorowałem, podsumowując, że 
to musiała być moja wyobraźnia.       
 

Po tym wydarzeniu, przystąpiłem jeszcze do trzech egzaminów, ale na żadnym mi się nie powiodło. 
W końcu zdecydowałem się porzucić ten pomysł całkowicie i popadłem w małą depresję, na którą 
nawet brałem lekarstwa. Minął miesiąc, kiedy mój kuzyn zapytał swojego przyjaciela czy znalazłaby 

się może praca dla mnie w firmie w Trichy. Jednak, w związku z tym, że pochodzę z Kanpur 
(położonego najdalej na północy Indii) przyjaciel ten, który był wtedy za granicą, pomyślał, że 
prawdopodobnie nigdy nie będę chciał zostać w Trichy na długo, ponieważ było to tak daleko od 

mojego domu.  
 
Kiedy to wszystko miało miejsce, moja ciocia ze strony matki zadzwoniła i zaproponowała, żebym 

zrobił pudżę. Pomimo mojego trwającego konfliktu z Bogiem, coś się we mnie poruszyło w 
związku z tym pomysłem i, z całego mojego serca, właśnie to zrobiłem. Następnego ranka 
obudziłem się o 4 rano i kiedy siedziałem na łóżku, nagle usłyszałem wyraźny dźwięk damaru – 

instrumentu muzycznego Siwy. Zdumiony, przez kilka sekund nie mogłem zrozumieć, co się działo, 
ale potem tak wiele emocji pojawiło się we mnie, że zacząłem w niekontrolowany sposób płakać i 
szlochać; z jakiegoś powodu wiedziałem, że Siwa przyszedł zabrać ode mnie cały ból. (Myśląc o tym 

ponownie teraz wywołuje to łzy w moich oczach).     
 
Mój płacz obudził moją mamę, która oczywiście była zaniepokojona moim stanem. Szlochając, 

powiedziałem jej o dźwięku damru i o tym, że Siwa przyszedł zabrać mój ból, ale widziałem, że ona 
w to nie wierzyła. Przypuszczając, że taka rzecz byłaby niemożliwa, starała się jak tylko mogła, żeby 
pocieszyć mnie i powiedziała mi, żebym poszedł spać. Ale oczywiście nie mogłem zasnąć i tego 

ranka płakałem przez dwie i pół godziny, a jednak czułem się taki szczęśliwy! Krótko po tym, mój 
kuzyn zadzwonił do mnie i powiedział, żebym spakował torby i pojechał do Trichy, żeby zacząć 

nową pracę! A ponieważ jego przyjaciel mieszkał w Aśramie Sri Premanandy, to właśnie tak się tam 
znalazłem! 
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 Jak tylko przyjechałem do Aśramu, poczułem silną, pozytywną energię i poczułem się tak dobrze 
w otoczeniu natury, że chciałem tam zostać. Nie potrafię opisać słowami tej energii, można jedynie 
samemu ją poczuć, kiedy się tu przyjedzie. Później powiedziałem do mojej Mamy „widzisz, Siwa 

sprowadził mnie do tego miejsca, a Ty mi nie wierzyłaś!” Z Kanpur do Trichy! Wierzę również, że 
jedynie przez boskie połączenie można przybyć do aśramu w ten sposób. W międzyczasie 
spotkałem wiele osób, które opowiedziały mi o swoich doświadczeniach ze Swamidżim. Słysząc te 

wszystkie historie, trochę żartobliwie wewnętrznie powiedziałem Swamidżiemu, że chcę zobaczyć 
węża, i po chwili o tym zapomniałem. Pewnego ranka, jednak, po zrobieniu abiszekamu do 
Nandiego w świątyni Sri Premeshvarar, wróciłem do pokoju, a tam, na progu, leżał duży wąż, który 

wyglądał podejrzanie, jakby leżał czekając na mnie. Tak mnie to wystraszyło, że uciekłem; on też! 
  
Później pojawiła mi się myśl, że, hej, proszenie Swamidżiego o coś bez pomyślenia może być 

trochę niebezpieczne. Pomodliłem się w ciszy do Swamidżiego, że od tej pory nie powinien on 
odpowiadać na żadne moje ‘prośby’ chyba, że przemyślę to wcześniej dobrze i sformułuję to na 
piśmie! 

 
Jako że byłem bardzo zajęty moją nową pracą, nie zawsze byłem świadomy, kiedy była wyjątkowa 
okazja w Aśramie, ale pomimo tego prawie zawsze zdarzało się tak, że szedłem do świątyni w 

momencie, kiedy miał zacząć się jakiś specjalny rytuał. Czułem, że to Swamidżi ponaglał mnie, aby 
wziąć w nim udział; rozumiałem, że to był sposób, w jaki pokazywał swoją pełną miłości troskę 
wszystkim tym, którzy otworzą swoje serca dla niego i poproszą go o łaskę. I tak dzięki łasce 

Swamidżiego otrzymałem możliwość regularnego wykonywania pudży do Lingamu Samadhi w 
niedzielę wieczorem.    
 

Pewnej takiej niedzieli, kiedy uczestniczyłem w porannym abiszekamie do Ganesi, powiedziałem 
wewnętrznie do Swamidżiego: “Swamidżi, każdej niedzieli robię pottu na twoim Lingamie Samadhi, 
czy mógłbyś mnie proszę pobłogosławić robiąc pottu na mnie, tak żeby świat mógłby w jakiś 

sposób mnie rozpoznać?" Tego wieczoru, kiedy wszedłem do moolasthanam (sanctum sanctorum), 
żeby zrobić pudżę, ktoś zwrócił mi uwagę, że przed zrobieniem abiszekamu powinienem najpierw 
zrobić sobie pottu na czole, coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. W momencie, kiedy to 

zrobiłem, zdałem sobie sprawę, że o to właśnie poprosiłem Swamidżiego podczas porannego 
abiszekamu! To był taki wyjątkowy moment dla mnie, przez resztę dnia byłem prawie w siódmym 

niebie!  Zdałem sobie sprawę jak bardzo Swamidżi słucha nas. Czuję, że jest naprawdę cudowny i 
dokładnie wie, czego potrzebujemy.   
 

Kilka miesięcy później przeniesiono mnie do pracy w Bangalore. Z łaską Swamidżiego przeniesienie 
przebiegło bez zakłóceń, pojechałem do Bangalore, odłożyłem bagaż i zacząłem nową pracę. 
Ostatnio, w marcu tego roku, przyjechałem do Aśramu na Mahashivaratri. Znów zacząłem szukać 

pracy i pomimo, że chodziłem na rozmowy kwalifikacyjne to nie miałem żadnych pozytywnych 
rezultatów. Jednak, kiedy byłem w Aśramie, poszedłem jeszcze na pięć rozmów o pracę i 
zaproponowano mi trzy posady, o które aplikowałem. Jedną z ofert otrzymałem nawet w 

Mahashivaratri. Tym razem miałem okazję mieć dobrą posadę w międzynarodowej firmie. To z 
pewnością dzięki łasce Swamidżiego - on zaprowadził mnie od niczego do czegoś!  
 

Na koniec powiem, że Swamidżi tu jest i na pewno słucha. I nawet, jeśli o to nie prosimy, on da 
nam to, co jest dla nas właściwe i najlepsze. Co ważniejsze, w tym samym czasie oczywiście 
prowadzi mnie i rozwija duchowo, więc teraz mogę szczerze powiedzieć, że jestem naprawdę 

szczęśliwy. I w końcu mam odpowiedź na to palące pytanie - teraz wiem, że najważniejszym celem 
w życiu jest poznać Boga, poznać swoją prawdziwą jaźń!  

 

Dżej Prema Śanti!  
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 Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
Dlaczego mówisz, że nie powinniśmy 

krytykować innych? 
 
Kiedy wejdziesz w nawyk ciągłego krytykowania 
innych, twój umysł zawsze będzie mieć tendencję, aby 
widzieć negatywną stronę wszystkiego. Ego zwykle 

idzie w stronę negatywnego nastawienia. Na 
duchowej ścieżce musimy pracować nad sobą, aby 
doprowadzić umysł do stanu równowagi. Jeśli zawsze 

będziemy sprowadzać myśli do niskiego poziomu, nie 
będziemy zrównoważeni. Nawyk krytykowania jest 
strasznie destrukcyjny. Po pierwsze, możesz 

wypowiadać się na czyjś temat niesłusznie i błędnie.  
Wtedy, osoby, z którymi rozmawiasz też będą 
chłonąć twoje negatywne nastawienie i będą mieć złą 

opinię o osobie krytykowanej. To tworzy podział i 
niszczy jedność. Co więcej, powinniście uświadomić 
sobie, że możecie nigdy nie znać dokładnie prawdy o 

osobie, którą krytykujecie i jej sytuacji życiowej. 
Możesz powiedzieć, „Och, ona nigdy się nie uśmiecha 
rano.” Ta osoba może cierpieć na poważną chorobę, 

która sprawia, że rano czuje się źle i możliwe, że nie chce obciążać innych mówieniem o tym. Poza 
tym, twoja krytyka również powoduje u niej negatywne myśli. Prawda?   
 

Krytyka może być użyteczna tylko wtedy, kiedy jest konstruktywna, a nie destruktywna. To 
oznacza, że lepiej jest mówić do ludzi w pozytywny i pomocny sposób oraz podsuwać im pomysły i 
alternatywy. To jest prawdziwa służba. Jeśli rozmawiacie ze sobą uprzejmie i miło, możecie 

dowiedzieć się wielu pozytywnych rzeczy o drugiej osobie. Wtedy zniknie u ciebie skłonność do 
krytyki. Jeśli chcesz wytknąć wady, zrób to w przemyślany i pomocny sposób. Twój umysł również 
nie będzie zanieczyszczony przez przygnębiające i pełne goryczy myśli.  

 

Dlaczego mówisz, że najpierw powinniśmy skrytykować siebie zanim 

skrytykujemy innych?  
 
Twój umysł działa w indywidualny dla ciebie sposób i zgodnie z twoimi narodzinami, państwem, 

kulturą i wychowaniem. Nie wszyscy będą myśleć jak ty. Mogą oni robić rzeczy w zupełnie inny 

sposób. Musisz postrzegać sprawy obiektywnie, aby osiągnąć prawdziwy stan jasności umysłu. Aby 

to zrobić najlepiej jest sprawdzić najpierw, co jest w twoim umyśle i oczyścić go trochę. Czy masz 

dobry powód, żeby kogoś krytykować czy krytykujesz go z powodów osobistych? Czy chcesz 

zemścić się na tej osobie, ponieważ czujesz, że wcześniej zrobiła coś przeciwko tobie? Czy ta osoba 

skrytykowała cię wcześniej i chcesz jej zrobić to samo? Czy jesteś już zły na tę osobę?  Czy twoja 

krytyka dotyczy tematu lub sprawy, o której za dużo nie wiesz? Czy na twój umysł mieli wpływ 

inni? W ten sposób możemy sprawdzić stan naszego umysłu i oczyścić go z negatywnego 

nastawienia. Musimy oczyścić się z wpływów krytyki. Spróbuj. Zobaczysz, że twoja krytyka i złość 

osłabną.          
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Jak możemy się nastawić, żeby nie czuć się zranieni przez kogoś, kto nas 

krytykuje?  
 
Większość ludzi źle przyjmuje krytykę. Czują się tak jakby osoba krytykująca próbowała ich zranić. 

Osoba na duchowej ścieżce powinna świadomie odpuszczać sobie takie odczucia. Po pierwsze, 

utrzymując umysł czystym i bez reakcji lub ekscytowania się, pomyśl szczerze czy jest prawda w 

krytyce. Zazwyczaj znajdziesz tam jakąś prawdę. Po drugie, jeśli nie czujesz, że krytyka jest 

uzasadniona, nie reaguj lub nie kłóć się. Zachowaj spokój i powiedz, że sprawdzisz to, co ta osoba 

mówi. To pokazuje, że nie reagujesz na krytykę i wysłuchujesz opinii, jaką stara się wyrazić druga 

osoba. Po trzecie, i co najważniejsze, jeśli wzmocnisz wiarę w Boga i zawsze będziesz starać się 

podnieść poziom swojej świadomości, automatycznie będziesz coraz mniej reagować na krytykę, 

słowa pełne złości i oskarżenia. Jeśli wypełnisz swoje serce i umysł miłością, automatycznie twoje 

oczy będą patrzeć z miłością. Najwięksi święci kochali nawet tych, którzy wyrządzili im największą 

krzywdę lub nawet zabili ich śmiertelne ciała.        

Zachęcałem wielbicieli i duchowych poszukiwaczy, aby brali udział w zmianie środowiska i 
atmosfery wokół nich. To już się dzieje w różnych krajach, gdyż słychać tam głosy moich uczniów.  
Nie możesz się zmienić uciekając od siebie. Gdziekolwiek pójdziesz i bez względu na środowisko, 

to ty musisz się zmienić. Ostatecznie, tylko ty możesz to zrobić. Oczywiście, że proces jest szybszy 
i pewniejszy, jeśli masz oświeconego, duchowego przewodnika, który przeszedł tę ścieżkę. Jest to 
wewnętrzny proces. Jeśli masz być na świecie, bądź, ale zmieniaj się szczerze i powoli. Bądź pokorny 

i skromny, ale zawsze utrzymuj ogień czystej miłości w swoim sercu. Tą miłością jest miłość do 
Boga. Jeśli ofiarujesz swoje serce Bogu w geście poddania, twoja ofiara wywołuje czyste uczucia, 
które zmieniają zarówno ciebie jak i twoje środowisko. Nie ma potrzeby uciekać od świata. Jak 

mamy zmienić świat na lepsze, jeśli wszyscy uciekniecie?     

 

Jak możemy zmniejszyć negatywne nastawienie, które inni czują wobec nas?  
 

 
Jako duchowy aspirant zawsze starasz się oczyścić świadomość i zachować spokój oraz być 
szczęśliwym wewnątrz. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić to uśmiechnąć się! Uśmiechaj się 
czystą miłością jak ciepłe słońce! Spróbuj, a zobaczysz, że problemy i negatywne odczucia odejdą 

jak chmury na wietrze. Spójrz na mnie! Zawsze uśmiecham się do ciebie z miłością. Mój uśmiech 
jest z serca, a nie tylko na mojej buzi. To jest uśmiech Premanandy i potrafi on czynić cuda.     
 

Sprawdźmy czy wszyscy potraficie zrobić uśmiech Premanandy i przynieść radość wszystkim, kogo 
znacie.  

 

Jak najlepiej mogę skorzystać z twojej rady?  
 
Odczytaj moją radę ze spokojnym umysłem. Zatrzymaj rozbiegany i rozgadany umysł w twojej 
głowie. Utrzymuj umysł otwarty i wolny od osądu tego, co przekazuję, kiedy czytasz moje słowa. 

Nie mówię ci, że musisz wierzyć we wszystko, co ci powiem. Proszę cię po prostu, abyś najpierw 
oczyścił swój umysł i stał się otwarty na wyższą wiedzę. Bądź nieporuszony i spokojny. Zatrzymaj 
wędrujący umysł. Skoncentruj się dobrze na tym, co mówię. Moje pomysły pochodzą od prawdy, 

która jest wewnątrz mnie. Jeśli jesteś nieporuszony wewnątrz, to to, co mówię trafi do twojego 
serca i zostanie tam. Nie chcę, żeby moja prawda trafiła do twojego skaczącego, małpiego umysłu.    
 

Moja prawda powinna mieszkać w twoim sercu. Wtedy twoje życie automatycznie się zmieni, a ty 
coraz bardziej będziesz zbliżać się do prawdy.  
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie  

 

Nowa Grupa Śri Premanandy w Montpellier  
 
Z radością ogłaszamy, że w Montpellier we Francji powstała nowa Grupa Śri Premanandy i że 

wkrótce odbędzie się jej oficjalne otwarcie.  
 
Śiwanti, koordynatorka nowej Grupy, od dawna jest wielbicielką Swamidżiego i teraz zdecydowała 

się poświęcić misji rozpowszechniania jego duchowego przesłania poprzez organizowanie 
różnorodnych aktywności w tej Grupie. Życzmy jej wszystkiego, co najlepsze i sukcesów w 
wykonywaniu tej pięknej sewy. Naprawdę jest to bardzo pomyślne, że dzięki łasce Swamidżiego 

dana nam została sposobność generowania pozytywnych wibracji dla dobra tego świata - zwłaszcza 
w obecnych czasach bardzo jest to potrzebne.  

 

Złote słowa Swamidżiego o Centrach i 

Grupach Śri Premanandy  
 

Powszechnie wiadomym jest, że obecnie młodsza generacja uważa złe nawyki, takie 

jak zażywanie narkotyków i picie alkoholu, za dobre. Podobnie całe społeczeństwo 

zmierza w złym kierunku. Nie chcę, żeby młodzi ludzie angażowali się w tego rodzaju 

rzeczy i właśnie, dlatego zachęcam ich, aby wchodzili na duchową ścieżkę. Moje 

życzenie jest takie abyście również i wy zachęcali młodzież do podążania dobrą 
drogą.  

* 
Ludzie żyją w pewien określony sposób z przekonaniem, że jest to właściwe i dlatego 

właśnie tak wybierają. Ponieważ brakuje im dojrzałości ludzie sądzą, że mogą żyć 

tak jak im się żywnie podoba i dlatego uganiają się za rzeczami, które dają im 

fałszywe, tymczasowe szczęście. Ludzie zgubili swoją drogę i po prostu staczają się w 

dół, podążając złą ścieżką. Ja podejmuję wiele starań by z miłością i troską 
sprowadzać ludzi na właściwą drogę, ale jaki wysiłek podejmujecie wy, 

koordynatorzy, w tym zakresie? 

 

* 
Kiedykolwiek ktoś angażuje się w duchowość, zdobędzie spokój umysłu i dzięki 

oddaniu rozwinie wyższe cechy. Dlatego również pytam się, jakie działania podjęli 

koordynatorzy w kwestii pomagania ludziom tak, aby zaczęli oni odczuwać w swoich 

sercach oddanie? Jak daleko zaszliście w tego rodzaju służbie? 
 

Dobrze jest dokładnie zastanowić nad tymi punktami. Przemyślcie głęboko, co już 

zrobiliście oraz co więcej moglibyście zrobić, by pomagać i służyć ludzkości.  
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Satsang: 
Niczego nie zabieramy ze sobą, gdy umieramy! 

(Satsang z Guru Purnimy w 1980 roku) 

 
Ucieleśnienia Boskości!  
 
Takich ludzi, którzy są w stanie wielbić Boga i myśleć o nim w trakcie trwania swojego życia, możemy 

nazwać prawdziwymi szczęściarzami. Dzisiaj jest Guru Purnima, święto, które obchodzone jest na całym 

świecie. Tutaj w Aśramie my również każdego roku obchodzimy ten dzień we wspaniały sposób. Wielbiciele 

w Singapurze, Australii, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Włoszech, Francji i USA telefonowali oraz 

pisali, że będą dzisiaj wykonywali specjalne praktyki związane z Guru Purnimą.  

 

Celem ludzkich narodzin jest poszukiwanie drogi, na której możliwym staje się dotarcie do Boga. Wszystko, 

czego potrzeba do osiągnięcia tego to wspaniały dar oddania. Nigdy nie powinniśmy zapominać o celu 

naszych narodzin w ludzkim ciele. Jeśli nie będziemy myśleli o Bogu w tym obecnym wcieleniu, no to, kiedy 

zamierzamy to robić? Powinniśmy żyć utrzymując nieustannie w umyśle myśli o Bogu, a żeby móc tego 

dokonać powinniśmy w pełni poddać siebie u jego stóp.  

 

Dzisiaj chciałem przybyć na miejsce tych obchodów zaraz z rana, ale wszystko musi wydarzać się zgodnie z 

życzeniem Boga. Bóg wykorzystuje wszelkie okazje, aby sprawić, że zrozumiemy nietrwałość tego świata, 

znajdującego się pod władzą maya-iluzji. Tylko Bóg jest prawdziwy i poprzez swoją łaskę pomaga nam 

urzeczywistnić tę prawdę. Z pewnością pewnego dnia to zrozumiecie. Każdy z obecnych tu dzisiaj przybył 

tutaj, aby urzeczywistnić Boga, ale jak dużo jego łaski tak naprawdę zdobyliście i w jakim stopniu się mu 

poddaliście? Nie wiecie tego. Przebywając tu pośród was czekam cierpliwie na to, aż zaczniecie o nim 

myśleć. Każdy z was ma odmienny charakter i odpowiednio do waszych indywidualnych cech staram się 

podnieść poziom waszego życia, żebyście mogli urzeczywistnić Boga. Staram się również uwalniać was od 

waszych karmicznych skutków.  

 

Jedynie w sprzyjających okresach czasu człowiek dostaje szansę spotkania rozwiniętych istot, sadhu, riszich 

oraz innych ludzi o wielkich duszach. Nigdy nie powinniście zakładać, że przebywanie blisko mojej fizycznej 

postaci oznacza, że jakaś osoba jest blisko ze mną, ani tego, że gdy ktoś jest oddalony ode mnie fizycznie, to 

nie jest ze mną. Dopiero, gdy ktoś potrafi zbliżyć się do mojej duszy, albo boskiej mocy we mnie, ma to 

wartość! Nikt, kto przybywa do mnie nie pozostanie tu ze mną na zawsze, każda z tych osób będzie tu ze 

mną jedynie przez pewien czas.  

 

Są tacy ludzie, którzy zamiast pomyśleć dwa razy zaczynają wypowiadać słowa uwłaczające guru, albo 

przeciw Bogu i w ten sposób ściągają na siebie nieszczęścia. Ludzkie istoty dążą do podejmowania działań 

motywowanych egoizmem i napuszonymi ideami. Tacy ludzie generalnie nie mają wystarczającej cierpliwości, 

która pozwalałaby im trafnie określać mentalność, albo poziom dojrzałości innych ludzi. Jeśli ktoś niczego 

sobie nie uświadomił o sobie to, jakim sposobem spodziewa się zrozumieć cokolwiek o innych? "Jak mogę 

go zranić?" - taka oto myśl jest powszechna w ludzkich umysłach. Ktoś, kto myśli w taki sposób nie 

uświadamia sobie jak poważnym przestępstwem jest celowe ranienie uczuć innych. Zawsze powinniście 

szanować i doceniać słowa riszich oraz świętych, i doceniać wartość ich błogosławieństw.  
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Wykorzystajmy najlepiej jak potrafimy tą daną nam sposobność urzeczywistnienia Boga. Powtarzanie imion 

Boga za pomocą samego języka, podczas gdy w twoim umyśle skupiasz się na innych myślach, nijak ci nie 

pomoże. Ale dzięki szczeremu wykonywaniu duchowych praktyk będziesz w stanie poddać się w pełni Bogu 

i dzięki takiemu praktykowaniu twoje ego, zazdrość, arogancja i samolubstwo będą się stopniowo zmniejszać 

i zanikać. Bezwartościowe i pozbawione znaczenia rozmowy nikomu nie pomogą w czynieniu postępów na 

duchowej ścieżce.  

 

Ktoś, kto decyduje się na podążanie duchową ścieżką, musi mieć ogromną cierpliwość. Taka osoba powinna 

być gotowa na znoszenie wszelkiego rodzaju zniewag. Światowi ludzie nie rozumieją cech, jakie posiada taka 

osoba i dlatego znieważają ją. Co możemy zrobić, gdy sami znajdziemy się w takiej sytuacji? Uduchowiona 

osoba powinna cierpliwie to wszystko znosić nie zważając na złe słowa, gdyż ona wie, że inni ludzie są 

ignorantami i dopiero pewnego dnia uświadomią sobie swój błąd. W takich sytuacjach duchowy aspirant 

dobrze, żeby po prostu tylko "był".  

 

Ktoś może wraz z wiekiem stawać się coraz bardziej dojrzały i zostać obdarowany wiedzą, ale jaki będzie 

pożytek z tego wszystkiego, jeśli nie będzie potrafił poddać się Lotosowym Stopom Boga? Możemy posiadać 

bogactwa, status społeczny, wykształcenie, materialne dobra i mieć dom jak pałac, ale wszystko to jest 

bezużyteczne bez miłości wobec Boga. Niczego nie zabieramy ze sobą, gdy umieramy.  

 

Nie przykładamy odpowiedniej wagi do spraw, które mają rzeczywistą wartość. Stajemy się niewolnikami 

pochwał i przyjemnych słów. Niektórzy mówią do nas w miły sposób oraz z uśmiechem na twarzy i my pod 

wpływem tego wierzymy, że tacy ludzie są wypełnieni miłością. Nie potrafimy rozpoznać prawdziwej miłości i 

dlatego jesteśmy zwodzeni. Nasze umysły schwytane są w pajęczą sieć iluzji. Nie potrafimy odróżnić prawdy 

od fałszu i nie potrafimy nawet zgłębić naszych własnych serc i uczuć. Zbudź się! Nie dawaj się zwodzić 

zwykłym słowom. Miłość powinna wytryskiwać spontanicznie z serca. Bóg jest prawdą! Bóg jest miłością! To 

wielka sprawa narodzić się, jako ludzka istota! 

 

Gdy spoglądasz na statuetkę naszej Boskiej Matki, Athale, gdybyś jeszcze potrafił zrozumieć jej moc i chwałę! 

Czyż Matka Kali nie przemawiała do Sri Ramakriszny Paramahamsy? Ta energia w takich świątyniach mówi 

tylko do bardzo nielicznych. Zrozumienie tego rodzaju energii przez duszę jest duchowością. Jeśli posiadasz 

wiarę, wówczas bóstwo znajdujące się w świątyni zacznie z tobą rozmawiać. Jednakże, gdy ja mówię, że 

rozmawiam z Boską Matką, wtedy ludzie śmieją się i mówią, że jestem szalony, ponieważ oni nie posiadają 

zdolności, by uwierzyć albo pojąć, że ona naprawdę mówi do nas w taki sposób. Żyjemy w świecie 

obmawiania innych, więc jak możemy oczekiwać, że Matka będzie z nami rozmawiała? 

Czy urzeczywistniamy Boga? Nie, to jest trudne z naszą ograniczoną wiedzą, jaką posiadamy. Czy potrafimy 

korzystać z naszego szóstego zmysłu? Nie mamy czasu! Czy myślicie o Boskości? Brak czasu! Czy chodzicie 

do świątyni? Brak czasu! W takim razie, kiedy nadejdzie ten czas? Znajdujemy czas, aby myśleć o Bogu, albo 

na modlitwę w świątyni, dopiero wtedy, gdy nadchodzą problemy i choroby. Powinniście uświadamiać sobie 

wasze błędy, prosić o boskie przebaczenie za nie i o pomoc w waszych staraniach poprawienia się.  

 

Uchwyć się mocno Boga. Dzięki spotkaniom z różnymi sadhu nasze skutki karmiczne zostają anulowane. 

Nie traćcie czasu na dociekania czy jakiś sadhu jest prawdziwy, czy nie - to nie jest nasza odpowiedzialność. 

Zawsze okazuj szacunek mędrcom, którzy weszli na duchową ścieżkę. Utrzymuj w umyśle dobre myśli i żyj 

w prawy sposób.  

 

W wielu aśramach kobietom nie zezwala się na wykonywanie abiszekamów i pada pudży, ale w tym Aśramie 

kobiety mają na to pozwolenie i biorą aktywny udział w spełnianiu tych świętych obowiązków. Nie ma takich 
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reguł, które mówiłyby, że one nie mogą tego robić, jednak wciąż rzadko się im na to pozwala. Mimo, że 

kobiety posiadają rozwiniętą cierpliwość oraz potrzebne umiejętności by przeprowadzać te religijne 

ceremonie, to nie dawano im na to szansy. Jeśli faktycznie byłoby to dla nich zakazane, wówczas Siostra 

Nivedita nie mogłaby służyć i pomagać Swamiemu Wiwekanandzie w jego wielkiej misji. Również tamilska 

święta Karaikkal Ammaiyar nie stałaby się jedną z 63 śiwaickich świętych Tamil Nadu, ani też Auvaiyar nigdy 

nie skomponowałaby znaczącej tamilskiej poezji wychwalającej Boga. Swoimi przykładnymi żywotami one 

pokazały nam, na jakie wyżyny mogą się wspiąć kobiety podążające duchową ścieżką. Taka jest wielkość 

kobiecości! Generalnie ludzie nie posiadają zdolności umożliwiających zrozumienie tego. 

 

Jeśli twój umysł jest czysty nie musisz obawiać się krytyki ze strony innych. Nie ma potrzeby by pod jej 

wpływem popadać w zdenerwowanie i pomieszanie, ani tracić wewnętrznej równowagi. Podczas tej Guru 

Purnimy kobiety-wielbicielki wykonały dwie pada pudże, przez co zostały bardzo obdarowane. Takie pudże 

powinny być wykonywane z czystym umysłem oraz dobrym sercem - jest to w tym wszystkim 

najistotniejsza sprawa.  

 

Kończę moimi błogosławieństwami dla wszystkich, zarówno obecnych tutaj, jak i przebywających na całym 

świecie, w tym jakże szczególnym dniu.  

 
 

HARI AUM! 
 

Pada pudża do Swamidżiego wykonana przez wielbicieli w 

2010 



12 Prema Ananda Vahini July 2021 

 

WIELKOŚĆKOBIET 

Wyjątkowa, naturalna czułość 
 

raktujemy nasze matki 

jakby były ni mniej ni 
więcej tylko boginiami.  

Dzieje się tak, dlatego, 

że to one nosiły nas w 

swoim łonie przez 9 

miesięcy, w czasie, gdy nasze 
ciała formowały się z ich 

krwi i to one żywiły nas 

swoim mlekiem, gdy się 

urodziliśmy. Gdy nieco 

później, jako niemowlęta, 
tylko zapłakaliśmy z głodu, 

matki rzucały wszystko, żeby 

nas nakarmić i zaspokoić 

wszystkie nasze potrzeby. 
To naprawdę jest wyraz 

najgłębszych uczuć i więzów 

miłości, których nie da 

wymazać z pamięci. Mędrzec 

Pattinathar nigdy nie 
zapomniał miłości swojej 

matki i skomponował dla 

niej pieśń, którą wykonał 

podczas końcowych 

rytuałów kremacyjnych; 
prorok Mahomet stwierdził: 

„Raj leży u stóp twojej 

matki”; Budda wyjaśnił 

swoim uczniom, że rodząc go, matka dała mu także szansę na osiągnięcie wyzwolenia, zaś 

Ramakrishna uważał swoją żonę za Boską Matkę.  „Nie ma świątyni potężniejszej niż matka”, 
brzmi stare przysłowie tamilskie i miliony ludzi uświadomiły to sobie już w swoim życiu, lecz 

niestety kilka milionów innych nadal nie rozumie tej prawdy. 

 

T 
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W tysiącach rodzin widzimy także głębokie uczucie między siostrami, bezinteresowną troskę o 

rodziców i rodzeństwo, poczucie lojalności wobec nich oraz podtrzymywanie silnych więzów 

miłości.  Ponadto w niektórych rodzinach bardzo bliskie są sobie również dalsze członkinie 

rodziny, takie jak ciotki, szwagierki, teściowe i synowe.  Jednak w większości rodzin te bliskie 

więzi pomiędzy członkami rodziny niestety zupełnie zanikły. 

 

Ten rodzaj czułej przyjaźni między kobietami istnieje od zarania czasów. Nawet, jeśli to 

uczucie jest stabilne, to gdyby przyjaciółki rozumiały się jeszcze lepiej, bliskość ta byłaby jeszcze 

silniejsza i z pewnością przetrwałaby problemy i kłopoty i nic nie mogłoby jej zniszczyć. Tej 

czułości, uczucia nie można wyjaśnić ani wyrazić słowami, ale kobieta okazuje ją swoim 

zachowaniem i czynami, a to z powodu wrodzonych jej cech. Święci i mędrcy twierdzili nawet, 

że słowo „kobieta”, jako takie można zdefiniować, jako miłość i czułość.  

 

Wiele powiedziano i napisano o tym, jak wielkim 

błogosławieństwem jest narodzić się w ciele kobiety i 

że zapewne taka dusza musiała wcześniej 

odpokutować, aby sobie na to zasłużyć. W niniejszej 

serii artykułów do pewnego stopnia objaśniam, jak 

wspaniałe są takie narodziny.  Gdybym urodził się 

kobietą, bez wątpienia o wiele więcej napisałbym o 

najbardziej intymnych myślach i uczuciach kobiet.  To, 

co tu piszę, opiera się na tym, czego dowiedziałem się 

poprzez rozmowy i kontakty z kobietami. 

 

Choć myśli i uczucia dotyczące różnych spraw i zachowania mogą różnić się w różnych 

krajach, zaś kultury są odmienne od siebie, czułość, miłość i oczekiwania kobiet są podobne. 

Ogólnie, kiedy kobieta zaprzyjaźnia się lub wchodzi w relację z kimś i okazuje czułość i miłość, 

będzie oczekiwać w zamian takiego samego czułego uczucia, a gdy to nie nastąpi, poczuje się 

zraniona. To dotyczy wszystkich kobiet, niezależnie od tego, jaką formę, ich zdaniem, powinno 

przyjąć odwzajemnienie uczuć. Pozornie może wydawać się to nieco egoistyczne. Wszystkie 

kobiety doświadczają tego cierpienia a jego powodem jest oczekiwanie odwzajemnienia miłości 

i czułości. Żadna kobieta nie może zaprzeczyć, że tak czuje, ponieważ matczyna czułość to 

cecha wrodzona kobietom i część ich boskiej natury. Wiele osób rozumie i ceni ten rodzaj 

czułości, ale równie wiele tego nie robi. Ból zadany kobiecie przez tych, którzy nie rozumieją 

tej miłości i czułości, głęboko i niezatarcie odciska się w jej sercu i umyśle i zostawia ranę, 

która pozornie z czasem zanika, ale tak naprawdę nigdy się nie goi i odnawia się, gdy tylko 

kobieta pomyśli o zranieniu. Co jest przyczyną tego wszystkiego? To matczyna miłość i 

czułość, które są cechami boskiej natury kobiecej. Właśnie, dlatego zawsze będę podziwiał i 

wspierał te boskie cechy macierzyństwa.  

 

W naturze kobiecej leży życzliwość, współczucie, chęć pomocy i wspaniałomyślność, zaś 

większość kobiet przejawia te cechy w swoim życiu. Niestety, istnieją manipulanci, którzy 

świadomi powyższego, czułą naturę kobiet wykorzystują dla własnych korzyści. Uprzejmie 

 
“Choć myśli i uczucia 

dotyczące różnych spraw i 
zachowania mogą różnić się 

w różnych krajach, zaś 
kultury są odmienne od siebie, 
czułość, miłość i oczekiwania 

kobiet są podobne.” 
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rozmawiając z kobieta i spędzając z nią czas, ludzie tacy, przeważnie mężczyźni, zaskarbiają 

sobie jej przyjaźń i zaufanie i dobrze ją poznają, a ostatecznie kończy się tym, że kobieta 

zostaje zraniona. Niektóre bystre kobiety potrafią z mądrością przejrzeć takie sztuczki i 

pozbywają się tego typu mężczyzn ze swojego życia zanim będą musiały ponieść konsekwencje. 

Jednak mimo to wiele kobiet da się nabrać na fałszywe uczucia i gładkie słówka i nie 

rozumiejąc, co naprawdę się dzieje, ostatecznie staną się jak glina w rękach mężczyzny. 

Kobiety takie nierozważnie zaczną swobodnie zdradzać swoje najgłębsze uczucia. W ten 

sposób boska macierzyńska czułość kobiet przeradza się w miłość; kobieta zapomina o sobie i 

o tym, kim naprawdę jest oraz nieumyślnie i szczerze zdradza wszystko o sobie. Przestaje 

chronić swe granice i dzieli się wszystkim z osobą, którą teraz, jak się jej zdaje, kocha.  

Niektórzy mężczyźni wykorzystują tę więź, lecz kobiety, ze względu na wrodzoną im czułość, 

skłonne są wierzyć, że ta fałszywa miłość jest prawdziwa i one również mimowolnie pozwalają, 

by mężczyźni je wykorzystywali.  

 

Nieświadome niekorzystnego efektu, jaki to na nie wywiera, kobiety żyją tak, jakby to był 

właściwy sposób życia, gdy tymczasem inni zdają sobie sprawę, że to niewłaściwe i 

konsekwentnie starają się zaradzić sytuacji. Niektórzy mężczyźni naśladują tę wrodzoną 

kobiecą czułość i zachowują się, jakby im na tobie zależało; działają tak, jakby łączyły was jakieś 

zagadkowe więzy przyjaźni lub miłości, a w ten sposób udaje im się dostać od ciebie wszystko, 

czego chcą, przy czym sami nie oferują ci niczego wartościowego. 

 

Są też tacy – mężczyźni lub kobiety, – którym udaje się zdobyć od kobiet to, tego, czego chcą, 

bo udają, że to, co robią dla kobiet lub to, co im dają, jest w jakiś sposób wyjątkowe lub cenne. 

W taki sposób wiele kobiet, które z natury są pełne współczucia i ufne, zostają oszukańczo 

pozbawione darów lub dziedzictwa otrzymanego od rodziców, rodzeństwa lub męża. 

 

Kultura powstała na glebie indyjskiej od zawsze uznaje kobiety za pełne współczucia, 

wspaniałomyślne i kochające.  Zaś gleba naszej ziemi, którą nazywamy Bhooma Devi, czyli 

Matka Ziemia toleruje wszystko, co ludzkość jej robi; oramy ją, kopiemy w niej, rozrywamy ją 

a ona to wszystko znosi.  Tak, więc ze względu na swoją bezwarunkową miłość i czułość 

matka zniesie wszystko dla dobra swoich dzieci. 

 

Sposób, w jaki kobiety okazują wiele wyrozumiałości w obliczu krytyki i pogardy ze strony 

innych jest oznaką ich wielkości. Zawsze uznawaliśmy swój kraj za matkę i naprawdę 

nazywamy ją Bharat Mata, czyli Matka India. Najdroższe kobiety, wszyscy jesteśmy w rękach 

naszej Bharat Mata, i tak samo ona jest w waszych rękach. To od was zależy, czy rozkwitnie, 

czy podupadnie.  Matki, wy, które jesteście karmicielkami przyszłych pokoleń, wychowajcie je 

na skromnych ludzi o dobrym charakterze, edukujcie, uczcie moralności, z miłością pokazujcie, 

jak mogą być pełne oddania i otwarte na przyjęcie łaski Boga. Jeśli będziecie konsekwentnie tak 

postępować, nasz kraj znowu doświadczy wielkiego odrodzenia. 

 

Panuje przekonanie, że w obecnej epoce Kali Yuga świat jest na etapie chaosu i rozpadu, ale ja 

tego nie mogę zaakceptować.  Jeśli pozwolimy, by serca i umysły kobiet rozkwitały, a tym 
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samym rozsiewały swój boski aromat, wówczas cały świat także będzie rozkwitał i pomyśln ie 

się rozwijał.  

 

Z pewnością dostrzegam wady mężczyzn, jeśli 

jednak matka wychowa swojego syna, obciążając go 

swoimi oczekiwaniami i nie wpajając mu dobrych 

wartości, to znaczy nie okazując mu prawdziwej 

miłości i czułości, to, co się wówczas stanie? Z 

szacunku dla matki będzie się starał spełnić jej 

oczekiwania najlepiej jak potrafi, ale więcej nie 

będzie w stanie zrobić; kiedy zobaczy, że choć się 

stara, to nie jest wystarczająco dobry, poczuje się 

zniechęcony i sfrustrowany i zejdzie na zła drogę. 

Gdybyście wychowywały swoich synów i córki bez 

oczekiwań i, mając na względzie dobro 

społeczeństwa, zachęcały ich, by byli prawymi 

obywatelami, to oni z kolei wybieraliby prawych 

przywódców, a tym samym przyczyniliby się do 

rozkwitu kraju. O, matki, wy, które możecie zmienić 

cały świat we wspaniały ogród kwiatowy, nie 

dopuśćcie do tego, żeby wasze dzieci cierpiały! Gdy 

wychowujecie je z miłością i czułością, to od was 

zależy, czy będą miały możliwość, by urzeczywistnić prawdziwą miłość i  stać się cenionymi 

członkami społeczeństwa oraz prawdziwymi dziećmi Bharat. Jesteście przedstawicielkami 

potężnej Śakti, która obdarza nasz kraj i świat bogactwem wielkich umysłów, ofiarując im 

narodziny i okazując im czułą miłość.  

 

To niezaprzeczalna prawda, że wszystkimi dziećmi na świecie opiekowały się i wychowywały je 

niemal wyłącznie matki. A wszystkie te dzieci dorosły i podążyły różnymi ścieżkami w życiu! O, 

matki, choć być może te dzieci wyrosły na wielkim świętych, mędrców lub siddhów, awatarów 

lub królów i królowe, żołnierzy, naukowców, filozofów, pisarzy, poetów, nauczycieli, lekarzy i 

tak dalej, to wyłącznie dzięki matkom takim jak wy wszystkie te kobiety i mężczyźni mieli 

możliwość dokonać czegoś wybitnego. Jestem szczęśliwy, że dzięki temu, co głoszę i piszę, 

mam sposobność wyrazić swoje pochwały i podziw dla tego wyższego stanu kobiecości, który 

przynosi tyle dobra światu.  Drogie kobiety, od długiego już czasu kobiety nie zaprzątają sobie 

głowy tym, by zrozumieć, dlaczego doświadczają tylu rozczarowań i trudności w życiu, i nie 

pytają siebie, kto lub co jest przyczyną tego cierpienia, a przecież główną przyczyną ich 

trudności jest ta wspaniała i boska cecha, czyli wyjątkowa, naturalna czułość.  Przedstawiam 

tutaj czytelnikom tę prostą koncepcję po to, aby każdy – wszystkie kobiety i wszyscy 

mężczyźni – prawidłowo rozumieli kobiecość, prawidłowo cenili macierzyństwo i traktowali 

wszystkie kobiety z należnym szacunkiem.  
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Wiadomości od…  
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Holenderska Młodzież Premanandy podczas ich miesięcznego programu 
publicznego w wynajętej sali. 
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Młodzież Premanandy jest nosicielem przesłania Swamidżiego dla młodzieży tego świata. Bycie 

aktywnym i organizowanie wielu różnych programów stwarza młodym ludziom możliwość nawiązania 

kontaktu z osobami o podobnych poglądach i dowiedzenia się więcej o naukach i radach 
Swamidżiego. Programy publiczne są szczególnie świetnym sposobem na otwarcie drzwi dla innych w 

społeczeństwie i umożliwienie nowym ludziom spojrzenia na moc duchowości.  

 
 

Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży Premanandy. 
W tym miesiącu: 

 

Uzyskanie duchowej edukacji dla zdrowszego 

nastawienia! 
 
„W dzieciństwie powinniśmy zachęcać maluchy do myślenia o samodoskonaleniu, dobroci, 

miłości i współczuciu oraz wspaniałości natury i służby. Zamiast tego zachęcamy ich, aby 

pomyśleli o dobrych wynikach na studiach, aby zrobić dobrą karierę i zarobić więcej pieniędzy. 

Więc kiedy dzieci myślą o swoich studiach, myślą głównie o tym, co jest przydatne, aby zarobić 

więcej pieniędzy. Bardzo ważne jest dla nich, aby dobrze zdawać egzaminy, zdobywać więcej 

certyfikatów i tak dalej, aby znaleźć dobrą pracę i zarobić dużo pieniędzy. Czy to jest cel 

studiów? 

 

Dobrze wyszkolony umysł zgodnie z duchowymi ideałami jest również w stanie dobrze sobie 

radzić w życiu zgodnie z prawami materialnymi, ale uczeń będzie miał znacznie zdrowsze 

podejście do bogactwa, służby i biznesu. Musimy kierować naszą młodzieżą, aby miała 

zdrowsze podejście do ich przyszłości na świecie.” 
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