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Satsang ze Swamidżim 
O awatarach  

 

 
wamidżi, Kim jest awatar? 

 

Awatar to inkarnacja Boskości. Myślisz, że to ja jestem awatarem, ale ty także jesteś 

awatarem. Boskość znajduje się również w tobie, tak, więc jesteś awatarem. Tak to widzę. 

 
Na czym polega praca awatarów na tym świecie? 

 
Praca awatarów jest bardzo trudna. Oni zawsze walczą ze złem. 

 
Jak oni dochodzą do wniosku, że są awatarami? 

 
O co pytasz? Czy chcesz wiedzieć jak rozpoznać awatara, czy może chodzi ci o to, jak oni sami 

uświadamiają sobie, że są awatarami?  

 
O jedno i drugie.  

 

S 
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A jak dowiadujesz się, kto jest twoją matką, a kto ojcem? Moim ojcem był Somasundaram, a 

moja matka miała na imię Puszpakanthi. Skąd ja o tym wiem? A ty skąd o tym wiesz ?  

 
Ktoś mi o tym powiedział.  

 
Ktoś ci powiedział, a ty w to wierzysz. To znaczy, że masz zaufanie. Ale nie wiesz tego na 

pewno, prawda? W taki sam sposób, urodziłeś się i wiesz, kto jest twoją matką i kto ojcem, ale 

w rzeczywistości tylko twoja matka wie, kim jest twój ojciec. Teraz spójrz - Boskość kogoś tu 

przysłała. Czyli taka osoba jest dzieckiem Boga. Bóg przysyła tutaj taką osobę, żeby 

wykonywała właściwą służbę, uwznioślała duchowo ludzi i wyzwalała w nich boską energię oraz 

mądrość. Boskość przysłała taką osobę i to jest właśnie awatar. Ktoś taki jest synem, albo 

córką Boga w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Teraz, gdy taka osoba mówi, że jest 

awatarem, to możesz jej wierzyć, albo i nie. To zależy od tego, czy jej ufasz, czy też nie. 

Możesz także obserwować taką osobę. Przyglądać się temu, w jaki sposób żyje. Możesz trochę 

użyć swoich komórek mózgowych. Jeśli ta osoba jest awatarem, to, co będzie robiła 24 

godziny na dobę? Ktoś taki będzie całkowicie pozbawiony samolubstwa. Będzie zawsze 

wykonywał dobroczynną służbę i będzie zaangażowany w charytatywną działalność. Wszystko, 

co będzie robił na tym świecie będzie wynikało z duchowych pobudek i tylko one będą w jego 

umyśle. Awatar będzie żył w prosty sposób i będzie kochał czystą miłością wszystkie istoty. 

Rozumiesz?  

 
Jaką korzyść odnoszą ludzie ze spotkania z 

awatarem?  

 
To jest bardzo dobre pytanie. Mieszkałeś ze swoją 

matką przez całe swoje dzieciństwo. Jakie miałeś z 

tego korzyści? Ona karmiła cię, opiekowała się tobą i 

dobrze cię ubierała. Dała ci wiedzę, wysyłając cię do 

szkoły. Dbała o to, by twoje materialne potrzeby były 

zaspokojone do czasu, gdy już sam potrafiłeś o siebie 

zadbać. Wtedy wyprowadziłeś się, zacząłeś zarabiać 

własne pieniądze i sam zacząłeś dbać o siebie. Około 

30 roku życia, jeśli spotykasz awatara, taki awatar 

również się tobą zaopiekuje, zabierze cię na 

duchową ścieżkę i będzie opiekował się tobą na tej 

drodze. Awatar opiekuje się tobą jak matka, jeśli 

tylko pragniesz rozwijać się duchowo.  

 
Czy awatar jest wolny od seksualnych uczuć, czy nie?  

 
W obecnych czasach nowocześni ludzie utrzymują kontakty seksualne od wczesnej młodości. 

Po tym jak po raz pierwszy spróbują seksu, chcą powtarzać to doświadczenie bez końca. Tak 

samo uzależniają się od palenia papierosów, narkotyków i alkoholu. Ten pierwszy raz sprawia, 

że pojawia się pragnienie "więcej", a w tedy ludzie zaczynają przykładać do tego tak wielką 
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wagę w swoim życiu. Awatar może mieć partnerkę lub partnera i utrzymywać z nią lub nim 

fizyczne kontakty, ale awatar nie jest przywiązany do seksu. Śri Ramakriszna Paramahamsa i 

jego żona byli oświeceni, ale nigdy nie uprawiali ze sobą seksu. Mimo to żyli ze sobą 

szczęśliwie. Nigdy nie doświadczyli seksu, ale znali wewnętrzną błogość i byli spełnieni. Ja nigdy 

nie uprawiałem seksu, nie paliłem, ani nie piłem alkoholu, ale za to doświadczyłem anandam, 

wewnętrznej boskiej radości. Ludzie na tym świecie w większości są bardzo przywiązani do 

swoich ciał, do związków, do seksu i do swoich nałogów. Wiem to, gdyż ludzie piszą do mnie 

wiele listów, w których poruszają te tematy. Ja przez całe moje życie żyję w celibacie. Moim 

obowiązkiem jest nauczać Sanatana Dharmy - starożytnej i prawdziwej ścieżki życia 

przeznaczonej dla ludzkości i dla jej duchowego uwznioślenia.  

 
Dlaczego awatarowie przechodzą przez ciężkie doświadczenia?  

 
Pan Rama był awatarem, inkarnacją Boga. Wysłano go do dżungli na 14 lat, ale Premananda 

przebywa w więzieniu dopiero od pięciu lat (rozmowa prowadzona była w 1999 roku). Przez 

14 lat Rama jadł skromne jedzenie, nikt go nie odwiedzał i żył w niebezpiecznym otoczeniu, 

pełnym dzikich zwierząt. Ja tutaj mieszkam w przytulnym pomieszczeniu. Otrzymuję mleko i 

jedzenie, a wielbiciele przynoszą mi banany i kwiaty. Czy myślisz, że Rama dostawał kwiaty? 

Nikt nie dawał mu kwiatów w dżungli. Jeśli porównasz obecne czasy z tamtymi, to ja nie mam 

żadnych problemów. Wielu duchowych mistrzów przechodziło przez trudne doświadczenia. 

Jaki błąd popełnił Jezus Chrystus? Żadnego, a spójrz, przez jakie cierpienia musiał przejść. 

Zrozum, że wszystko wydarza się z jakiegoś powodu. 

 

Dżej Prema Śanti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Urodziłem się dla waszego dobra- 
aby was ochraniać i rozwiązywać 
wasze problem. Będę się z wami 

bawił jak dziecko, ale równocześnie 
będę rozwiązywał wasze problemy. 
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Ganesia Czaturti w Aśramie 

 
  

“Pan Ganesia to 

wielka pierwotna 

energia, która pomaga 

nam utorować drogę do 

postępu w każdej 

sytuacji.” 
- Swamidżi
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W to Ganesia Czaturti modliliśmy się do Pana Ganesi i wykonaliśmy wiele abiszekamów, ponieważ 

w naszym Aśramie jest wiele jego wizerunków! Zaczęło się o 4.30 rano w świątyni, gdzie kąpano, 

dekorowano i czczono kamienny wizerunek Prema Ganesi. Następnie wykonaliśmy abiszekam do 

kamiennych posągów przedstawiających Pana Winajakę przy bramie wejściowej i wreszcie do 

pięciometalowego posągu Ganesi, który został zmaterializowany przez Swamidżiego w 1989 roku

Jak to często robimy w dzisiejszych czasach, główny mahabiszekam transmitowaliśmy na żywo do 

widzów na całym świecie, aby mogli również poczuć szczególne błogosławieństwa Pana Ganesi! Te 

transmisje na żywo są do obejrzenia na naszym oficjalnym kanale YouTube (oficjalny kanał 

Swamiego Premanandy) i są również zamieszczone na stronie głównej naszej witryny internetowej 

www.sripremananda.org. Cieszymy się, że dołączasz do nas podczas tych specjalnych okazji. 

 

Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 

na Świecie 
Guru Purnima w Centrum Śri Premanandy w Lyon-Givors  

 

 
 
W tym roku na święto Guru Purnimy przybyli do nas wielbiciele z Centrum w Grenoble i 
wykonali u nas pada pudżę do paduk Swamidżiego - w 1998 roku Swamidżi postawił swoje 
stopy na tych padukach i napełnił je łaską! Pada pudża jest formą okazania dziękczynienia 
Swamidżiemu za jego pomoc i za nauki, jakich nam udziela. Przed pada pudżą każda z 
obecnych osób złożyła jeden lub kilka kwiatów przed zdjęciem duchowego mistrza. A po 
zakończeniu tej pięknej pudży zaśpiewaliśmy jeszcze 108 imion Swamidżiego przy pomocy 
nagrania na CD. 

 
Zainspirowały nas następujące słowa: "Dzięki złożeniu swojego serca i duszy u tych Świętych 
Stóp, twoje choroby zostaną uzdrowione i twoje rodzinne problemy zostaną rozwiązane. Patrz na 
te Święte Stopy jak na Świątynię oraz źródło Mądrości.”  
 

www.sripremananda.org
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Kriszna Dżajanti w Centrum Śri 

Premanandy w Newburgh, Nowy Jork, 

USA 
 

 

Wspaniała statuetka Kriszny z Centrum w Newburgh! 

 

 

 

 

 

 

 

zęsto pytacie mnie jak wielbiciele mogą pomóc w rozwoju naszej misji 

na tym świecie. Dobrze jest dla ciebie szerzyć moje przesłanie wśród 

innych ludzi. Zapoznawaj ich z podstawowymi ideami duchowości i 

przekazuj im wiedzę, która pozwoli im lepiej zrozumieć naturę ich 

problemów. Wymieniajcie się z przyjaciółmi i krewnymi swoimi spostrzeżeniami 

dotyczącymi duchowego życia. Szczegółowo 

opowiedzcie im o tych dobrych rzeczach, które 

wydarzyły się w waszych życiach, albo o 

spokoju umysłu, jakiego doświadczyliście 

dzięki nawiązaniu połączenia z prawdziwym 

duchowym nauczycielem.  

 

Pomóżcie tym ludziom przyjąć odrobinę 

bhakti do ich biednych serc. Oni nawet nie 

będą świadomi tego jak ich mentalne, 

fizyczne i materialne problemy 

automatycznie będą pomniejszone. Jak? Gdy 

wy, albo oni, będziecie myśleć o Swamim 

Premanandzie oraz o duchowości, wtedy ja 

natychmiast zajmę się tym wszystkim.” 
 

 

“C 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 
P: (Uczeń z Francji): Swamidżi, jakie jest 

znaczenie UFO i czy na innych planetach 

żyją jakieś istoty?  

 

O: Choć nie jesteś naukowcem, widzę, że 

jesteś bardzo zainteresowany tym tematem. 

Jednak moim zdaniem najpierw powinieneś 

dokładnie poznać istoty ludzkie żyjące na tej 

planecie! Widzisz, ludzie w każdym kraju 

mają swoje charakterystyczne cechy. Jeśli 

odwiedzisz na przykład Sri Lankę, Singapur 

czy Filipiny, przekonasz się, że każdy 

człowiek ma swoje nawyki i zachowania.  

 

Prawdę powiedziawszy, naukowcy istnieją 

dopiero od niedawna. Już ponad 5 000 do 

10 000 lat temu dźńiani [mędrcy] mówili 

nam o tym, o co pytasz. Dawno, dawno 

temu wspominali już, że będą żarówki, 

pociągi, samoloty, a nawet rakiety 

kosmiczne, na długo zanim przedmioty te 

powstały. Wyjaśnili też, że istoty z innych 

planet nie są w stanie żyć na Ziemi, zaś my, 

mieszkańcy Ziemi, nie jesteśmy w stanie żyć 

na ich planetach, bo do życia i oddychania 

potrzebujemy innych rodzajów atmosfery. 

Gdyby istoty z tamtych planet podczas 

oddychania nabrały tlenu z naszej atmosfery, 

byłby dla nich trujący. Dlatego choć gdzie 

indziej mogą żyć inne istoty, zapomnij o 

nich.  My i tak nie będziemy tam żyć.  

 

Dobrze, że zadajesz takie pytania i widzę, że 

jesteś bardzo inteligentny. Dobrze się 

uczysz, ale łatwo się złościsz! To twoja 

słabość. Jeśli nauczysz się kontrolować 

gniew, będziesz bardzo dobrze się uczyć. 

Dlatego radzę ci, żebyś jeździł po świecie i 

poznawał ludzi z różnych krajów. 

   

 

 

 

P: (Uczeń z Francji) Swamidżi, wcześniej 

powiedziałeś, że nie powinniśmy myśleć 

o poprzednich wcieleniach. Ale przecież 

wszyscy mamy poprzednie wcielenia. Nie 

uważasz, że dobrze byłoby, żebyśmy 

znali je, bo to mogłoby nam pomóc żyć 

lepiej teraz?  

 

O: Odpowiem na twoje pytanie a 

jednocześnie zmienię je nieco.  

 

Gdybyś przeczytał wszystkie książki religijne, 

jakie istnieją, to nie powinieneś myśleć, że 

wiesz wszystko o religii. Po przeczytaniu 

tych książek byłbyś tylko bardziej zagubiony i 

skomplikowany; wcale nie rozumiałbyś 

religii, ani nie był religijny. Porównałbyś 
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jedynie religie. Tak samo jest z pytaniem, 

kim byłeś w poprzednich wcieleniach.  

 

Wiedza o swoich poprzednich wcieleniach 

jest także kwestią zaufania. Jeśli spojrzę na 

W. i powiem mu, że w poprzednim życiu był 

wiewiórką ziemną, to powinien mi uwierzyć. 

Wiewiórka ziemna podchodzi i nadgryza 

każdy owoc i W. też ma w zwyczaju 

wszystkiego kosztować! Teraz ma duże 

ciało, czy kiedykolwiek mi uwierzy, jak mu 

powiem, że w poprzednim życiu był 

wiewiórką ziemną?  

 

Prawdziwa dharma mówi, że dusza ewoluuje 

od kamienia, poprzez ziemię, dalej robaki, 

drzewa, różne inne rośliny, ptaki, inne 

zwierzęta, dalej małpy i istoty ludzkie, a 

następnie staje się mędrcem, awatarem i 

tym, który jest równy bogom. Nie mówię 

nic nowego; o tym jest mowa w Śiwa 

Puranach. To samo mówił święty 

Manikkavasagar, który śpiewał Bogu, że 

przeszedł przez wiele wcieleń, od 

nieożywionych do żywych istot, od 

nieruchomych po ruchome, i na końcu 

narodził się, jako człowiek. Więc chcesz, 

żebym opowiedział ci o jednym spośród 

tych wielu wcieleń. Do jakiego stopnia 

pokładamy wiarę w to życie? Po wysłuchaniu 

opowieści o poprzednich narodzinach 

pójdziesz spać, a kiedy wstaniesz rano, 

zaczniesz się zastanawiać: Naprawdę jestem 

tą osobą, którą jestem teraz, czy raczej tą, 

którą byłem? Czyli mówiąc o twoim 

poprzednim życiu, tak naprawdę tylko 

powiększę twoje poczucie zagubienia w tym. 

Dlatego najlepiej żebym został tym, kim 

jestem w tym życiu – Premanandą – a ty 

powinieneś zostać tym, kim jesteś.  

 

Zostaniesz w tym właśnie życiu przez 

kolejnych sto lat? Nie, nie możesz.  Możesz 

zostać maksymalnie może 85 lat. Dlaczego ci 

zależy, żeby w ciągu 85 lat dowiedzieć się, 

czy byłeś we wcześniejszym wcieleniu psem, 

kotem czy lisem? A nawet jakbyś był bogiem, 

to, co z tego? A jak byłeś królem, to, co z 

tego? Jak ktoś tu przychodzi, a ja mówię mu, 

że w poprzednim wcieleniu był królem, 

który praktykował dharmę, rozdając majątek 

biedakom, to czy on uzna, że musi teraz 

rozdać swój skromny dobytek, a przez to 

skończy, jako nędzarz i żebrak? Może mu się 

zdawać, że właśnie tak musi postąpić, ale 

tylko bym mu narobił problemów. Dlatego 

uważam, że to życie wystarczy.  

 

Jest jednak coś, co powinno się zgłębiać w 

tym życiu, i jest to Bóg. Bóg istnieje, taka 

jest prawda. Możemy go zobaczyć? Możemy 

go dostrzec i uścisnąć sobie dłonie? Spróbuj 

to zrobić. A przynajmniej zapytaj siebie, czy 

to prawda, że istnieje ktoś, kogo nazywamy 

Bogiem. Twój umysł powinien być 

usatysfakcjonowany. Zastanów się choćby 

nad swoim życiem. Urodziliśmy się. 

Dorośliśmy. Studiowaliśmy. Dostaliśmy 

pracę. Zawarliśmy małżeństwo, urodziły się 

nam dzieci i dożyliśmy ich ślubu. Potem 

okazało się, że nasze dzieci, już po swoim 

ślubie, ignorują nas. Teraz jesteśmy starzy, 

mamy 90 lat. Zastanawiamy się, kto się nami 

zaopiekuje. I zaraz umrzemy. Co jeszcze 

zobaczymy na świecie na tym etapie? Chcę 

dać ci dobre oceny za to, co osiągnąłeś od 

czasu, kiedy się urodziłeś aż do teraz. 

Chodzi mi o to, że może nam się wydawać, 

że skoro nasz ojciec coś robił, dziadek robił 

to samo, cała rodzina robiła to samo, to i my 

teraz musimy działać według tego samego 

wzorca. Jeśli wydaje ci się, że to jest życie, 

to idź za tym. Nie mówię ci, że nie masz się 

ożenić.  Nie mówię ci, że nie masz zarabiać 

pieniędzy. Ale wiedz, że jest coś innego, coś 

dodatkowego. Dowiedz się, co to jest. A 
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żeby to osiągnąć, nie potrzebujesz pieniędzy, 

nie musisz nikomu płacić, nie musisz chodzić 

na kursy i nikt nie musi cię niczego uczyć. 

Jedyne, czego potrzebujesz to pewność 

siebie, to wystarczy! Musisz zbudować tę 

wiarę w siebie.  

 

A jeśli po tym wszystkim, co powiedziałem, 

nadal chcesz znać swoje poprzednie 

wcielenie, to powiem ci o nim. Nie 

wymiguję się od twojego pytania. Po prostu 

Bóg przysłał cię do mnie, żebym mógł 

przekazać ci wiadomość, a zatem muszę 

przekazać ci poprawną wiadomość; nie 

mogę dać ci niewłaściwej wiadomości. Nie 

mogę wysłać cię w złym kierunku, ani nie 

mogę sprzeciwić się prawdzie. Możesz mi 

zadać każde pytanie, nawet, jeśli coś w nim 

jest niewłaściwe, ale to, co ja mówię, nie 

może być niewłaściwe. Moim zadaniem jest 

dopilnować, żebyś szedł po właściwej 

ścieżce i żebyś miał dobre życie, 

gdziekolwiek jesteś.  

 

P: Swamidżi, czy to, co, widzisz swoimi 

oczami jest podobne do tego, co my 

widzimy swoimi? Czy widzisz w inny 

sposób?  

 

O: Kiedy ty patrzysz swoimi oczami, twoja 

percepcja jest przywiązana do ziemskiej 

ułudy, ale ja nie mam takiego przywiązania. 

Ty zawsze czegoś oczekujesz, i to 

oczekiwanie jest obecne w sposobie 

patrzenia. Ja niczego nie oczekuję. Gdyby 

twój i mój sposób patrzenia miałyby stać się 

jednym, wtedy, niezależnie od tego, gdzie 

jesteś, mógłbyś zobaczyć, co ja tu robię, ale 

na razie smutno mi, że tylko ja mogę 

zobaczyć, co ty robisz!  

 

P: Swamidżi, ktoś kiedyś powiedział, żeby 

nigdy nie wierzyć awatarowi... 

(Swamidżi śmieje się:) Bardzo dobrze!  

Czasami wydaje się, że wszystko, co 

mówi Swami jest prawdą, czasami wręcz 

odwrotnie. Jakie jest właściwe podejście 

ucznia do postawy Swamiego?  

 

O: To skomplikowany temat. Nie musisz 

wierzyć w awatarów, ani w Boga; 

powinieneś mieć wiarę w siebie! Kiedy już 

nabierzesz wiary w siebie, wtedy powoli 

możesz zacząć wierzyć w Boga. Ci 

awatarowie po prostu przychodzą i 

odchodzą. Powinieneś wierzyć w siebie, a 

następnie w Boga. Wystarczą te dwie wiary, 

nie ma potrzeby, ani konieczności, żeby 

wierzyć w nas. Jesteśmy tu po prostu po to, 

żeby wyjaśnić, że jeśli chcesz upiec 

ciasteczka ryżowe, to musisz użyć tyle ryżu i 

tyle fasoli mung, żeby były miękkie, a nie 

twarde. Umiemy powiedzieć, co się stanie, 

jeśli weźmiesz tyle takiego ryżu, zmielisz go, 

a potem wymieszasz z określoną ilością 

wody i ugotujesz. Wszystko to potrafimy 

powiedzieć. Mogę też powiedzieć, że jeśli 
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pokroisz owoce w taki sposób, to zrobisz 

smaczną sałatkę owocową. I na tej zasadzie 

potrafię idealnie przyrządzić wszystkie dania, 

które będą ci smakować. I wierzę, że kiedy 

przygotuję te posiłki i dam ci je, ty zjesz je 

bez trudu. Zjedzenie ich sprawi ci 

przyjemność. Analogicznie, potrafię w 

prosty, strawny sposób nauczyć cię 

duchowości, pokazać, jak się nią cieszyć i jak 

ją zrozumieć. Mogę cię pięknie szkolić, ale… 

to będzie bardzo powolny proces! 

Potrzebujesz mnóstwa cierpliwości. Co 

teraz zrobisz? Próbuj! Przyglądaj się 

wszystkiemu, co dzieje się na świecie i 

uwierz w prawdę.  

 

 Dżej Prema Śanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóg dał mi specjalny dar, abym pomagał wam 
uwalniać się od ziemskich problemów, które was 
nękają. Robię to, aby pomóc wam przejść ścieżkę 

duchową raczej krócej niż dłużej. 
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Wiadomości z…  
 

 
 

 
LETNIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY 2021 – CZĘŚĆ 2 

 
Już trzeci rok z rzędu francuska grupa Młodzieży Premanandy zorganizowała Letnie Spotkanie 
Młodzieży podczas wakacji letnich. Kontynuowali podróż do Santiago De Compostella, 
zaczynając od miejsca, w którym zakooczyli w zeszłym roku. Przez lata wytworzyła się 
prawdziwa więź między Młodzieżą Premanandy, która uczestniczyła w tych intensywnych 10-
dniowych Letnich Spotkaniach Młodzieży. W tym roku dołączyło wiele nowych osób. Poniżej 
kilka uchwyconych cennych i zabawnych chwil...  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bharata Nathyam 
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Zdjęcie grupowe 
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Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą wartość Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu:  Ufając jej łasce! 

 
 

“Wszyscy podziwiamy piękno i różnorodność natury – głębokie morza, wysokie góry, 

przepastne pustynie, bystre rzeki i miliony gatunków wspaniałych roślin i zwierząt. Od zarania 

dziejów ludzie zadawali sobie pytania: Skąd wzięła się natura? Kto stworzył ten wszechświat? 

(...) Można by bez końca dyskutować o różnych naukowych teoriach dotyczących kreacji i 

ewolucji. Jednakże ostatecznie logika pomoże nam dojść do wniosku, że musi być jedna 

przyczyna, jedna wielka inteligencja, jedna fundamentalna energia, która istnieje we wszystkim 

na tym świecie i w całym wszechświecie. Tą wspaniałą inteligencję, uniwersalną siłę, nazywamy 

Bogiem. 

 

Ta nadzwyczajna siła istnieje we wszystkich istotach. Im bardziej potrafimy zamanifestować tę 

siłę, tym bardziej przybliżamy się do źródła całego istnienia, które nazywamy Bogiem. (...) 

Nazwij ją Uniwersalną Siłą, lub jak tylko zapragniesz, jednak uświadom sobie, że jest ona 

Najwyższym Bytem, potężną Matką całego stworzenia.  

 

Wszystko, co widzisz, słyszysz i czujesz jest jej dziełem. Uniwersalna siła. Ona jest górami, 

gwiazdami, oceanami, rzekami, pustyniami i niebem. Ona wzbudza wszelkie życie. Nic nie 

dzieje się bez jej woli i życzenia. Ona jest tą, która ożywia i stwarza. (...) Ufajmy Jej łasce i 

pozwólmy, aby łagodna energia Uniwersalnej Siły odmieniła nasze serca i umysły, tak, abyśmy 

osiągnęli najwyższą wiedzę.”  
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Radość!  
 

Radość, najwyższa błogość, boska 

miłość, prema… Wszystkie są bardzo 

podobne.  

 

Radość emanuje z twojego 

wewnętrznego serca. Kiedy boska 

błogość zawita w tobie, to nie możesz jej 

powstrzymać! Przychodzi i otacza cię 

całkowicie. Co moje imię, Premananda, 

znaczy dla mnie? To radość z widzenia 

innych szczęśliwymi.  

 

Sprawię, że będziesz się śmiał, żeby uczynić cię szczęśliwym i radosnym. 

Czasami będziesz się ze mnie śmiał, z tego, co robię czy mówię. Chcę, żebyś 

zawsze się śmiał, bo wtedy będzie radość w twoim sercu. Nie ma nic na tym 

świecie, z powodu, czego powinieneś czuć się smutny. Wszyscy umrzemy 

pewnego dnia, – dlaczego miałbyś się czuć nieszczęśliwy przed swoją śmiercią? 

Kiedy umrzesz, to życie skończy się, czyż nie tak? Więc jaki jest pożytek z 

wyłącznie intelektualnego życia i bycia smutnym? Żyj radośnie, zanim śmierć 

nadejdzie. Wszystko, co ma początek, musi też mieć koniec. Premananda wziął 

odpowiedzialność za ciebie i opiekuje się tobą, abyś mógł żyć radośnie, w tym 

krótkim okresie pomiędzy narodzinami a śmiercią.  

 

Doktryną Premanandy jest szczęście. Jeśli nie rozumiesz mnie i mojego 

przesłania, choć trochę, wtedy będziesz czuł się ze mną nieszczęśliwy. Jeśli w 

jakiś sposób mnie rozumiesz, wtedy będziesz miał szansę zobaczyć Boga i 

smakować boską radość. Zobacz moją twarz! Jestem szczęśliwą osobą. Po 

prostu dobrze się bawię. Wewnątrz jestem szczęśliwy. Moje serce jest szczęśliwe i 

spokojne. Nigdy się nie martwię i ufam Bogu, całkowicie!  
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Przyroda w Aśramie 
mieszkaniec Aśramu 

ŻUK GNOJOWY 
 

Dziś, drogi czytelniku, zaczynamy od pytania: co to jest?  

 

Takie ślady najczęściej można zobaczyć po deszczu. W 

rzeczywistości koniec opadów to dla niektórych zwierząt 

pobudka, aby pilnie zacząć wykonywać swoje wysoce 

wyspecjalizowane prace. Pędzą wtedy szybko do 

odchodów pozostawionych przez inne zwierzęta, w 

Aśramie są to często odchody pawi, ale krowie łajno też 

jest dobre. 

 

Jest to czas recyklingu i, jak zobaczymy, prawdziwego 

recyklingu, a nie oszukańczego. Ci pracownicy tutaj to 

malutkie, szarawe żuki, zajęte szukaniem odpowiedniego i 

odosobnionego miejsca na odchodach. Natychmiast 

zabierają się do pracy zbierając materiał organiczny przy 

pomocy tylnych odnóży, używając również swoich 

przednich nóg do pomocy. Podczas typowej pozycji do 

pracy mają tył zwrócony do góry, a głowę w stronę 

odchodów. Bardzo szybko zaważysz jak kształtuje się mała 

kulka, którą starają się ulepić o odpowiedniej konsystencji 

i formie.  

 

Oby tak dalej, ale jak zawsze są i szczęściarze i ci, którzy mają mniej szczęścia. Raz widziałem dwa żuki, 

każdy pracował nad swoją kulką na szczycie tych samych pawich odchodów, które nie były zbyt duże i  

raczej mokre i kleiste. Oba pracowały z wielkim entuzjazmem i poświęceniem, każdy z nich po innej stronie 

odchodów, ale podobnie jak z robieniem kuli śniegowej do zrobienia bałwana, kulka z odchodów musi się 

turlać, żeby stać się wystarczająco duża, a powierzchnia tych pawich odchodów nie była zbyt wielka. Żuki 

nie widziały dobrze w którą stronę pchały kule. Nagle obie kule dotknęły się i skleiły ze sobą i żadna się już 

nie ruszyła. To od razu wywołało konfrontację między dwoma żukami, która zamieniła się w walkę o jedną 

już kulę, zamiast dwóch. I tak, zwycięzca wziął wszystko, a 

przegrany, no cóż, z bólem serca, mógł patrzeć na puste ręce, 

cztery plus dwie. Nie mówcie mi, że te stworzenia nie mają 

uczuć, łatwo można było zauważyć jego konsternację. Po 

utracie celu, nadal próbował to tu, to tam ulepić nową kulę, ale 

bez wytrwałości. Pobiegł to w jedną stronę, to w drugą, stanął 

nieruchomo, aż w końcu odlatując opuścił miejsce 

niepowodzenia. 

 

Dwa żuki w szczęśliwszych 

momentach 
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Ale kiedy wszystko idzie dobrze można zobaczyć jak każdy żuk biegnie 

ze swoją kulą odchodów w inną stronę, oddalając się od surowca.  A 

teraz, jeśli chodzi o zagadkowe zdjęcie: kiedy toczące się kule 

odchodów są nadal mokre, zostawiają one ślad w postaci szerokiej 

linii, widzianej zwłaszcza na kamieniach lub płytkach o różnych 

kolorach. Kiedy już kula jest uformowana, żuki wybierają kierunek, w 

którym będą ją pchać. Pchanie zazwyczaj odbywa się z tylnymi 

odnóżami na kuli oraz przednimi odnóżami na ziemi, dzieje się to z 

niesamowitą prędkością. W każdym razie, muszą oni regularnie 

kontrolować gdzie zmierza kula. Po drodze mogą się pojawić różnego 

rodzaju trudności lub wyzwania: wszelkiego rodzaju przeszkody, 

wzniesienia, nachylenia, małe dziury lub pagórki… Może to być trudny 

test dla ich determinacji, umiejętności i … kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Miło jest na to 

patrzeć.  

 

Ciekaw, co się zdarzy później, pewnego razu poszedłem za odnoszącymi sukcesy turlającymi stworzeniami. 

Zazwyczaj nie zostają one same zbyt długo, w końcu dołącza do nich samica, nieco większa i okrąglejsza 

towarzyszka. Stają się oni parą i, wierzcie mi, można rozpoznać wszystkie zwyczajne interakcje, które widać 

u innych par: kto podejmuje decyzje, kto wykonuje większość pracy, gdzie pójść i co zrobić w przypadku 

napotkanej przeszkody, np. innego nachylenia. W przypadku pary, którą śledziłem, role były dość oczywiste: 

to mały samiec wszystko robił, a jego partnerka ograniczyła swoje wysiłki do stania na kuli odchodów. I 

wierzcie mi, z prędkością, jaką turlał i latającymi wokół liśćmi: to też nie jest łatwe! W innym przypadku, 

kula wpadła do małej dziury, a samiec uciekł, samica jednak pobiegła za nim i zagoniła go z powrotem do 

pracy!  W jeszcze innej sytuacji, role się odwróciły: samica pchała, samiec starał się utrzymać na kuli jak 

tylko mógł, biegnąc dwoma odnóżami po ziemi.   

 

Od czasu do czasu, samiec zatrzymywał się, aby, najwyraźniej, ocenić, jaka jest ziemia. Ale w tym przypadku, 

z tego, co widziałem, to samica decydowała czy miejsce było dobre, żeby się zatrzymać. I znów poruszymy 

temat opadów: deszcz jest przede wszystkim tym, co sprawia, że gleba, nawet piaszczysta, tak bardzo nadaje 

się do kopania, jak dobrze wiedzą wszyscy robotnicy w Aśramie.  Żuki jednak nie mają dodatkowych 

narzędzi i nie mogą również podlać ziemi zanim zaczną swoją pracę. Wszystko, co mają to dwie, cztery lub 

nawet sześć “rąk”, więc kiedy tylko wilgotność jest dla nich odpowiednia to jest to dobry czas, aby 

skorzystać z okazji. I tak, jeśli chodzi o obserwowaną parę, kiedy samica dała zielone światło, samiec 

zatrzymywał się i zaczynał kopać dół, blisko wokół kuli. To nie zajmuje dużo czasu i można zauważyć jak żuk 

stopniowo znika w glebie. I wraz z postępami w pracy kula powoli zaczyna zapadać się do ziemi, aż zniknie 

całkowicie.  

 

Chciałbym teraz na chwilę powrócić do momentu, kiedy para była jeszcze w drodze do celu. Kiedy 

śledziłem ich postępy, już prawie na samym początku zauważyłem, że drugi samiec był bardzo uważny 

wobec wszystkiego, co się działo i ostatecznie, również zaczął obserwować cały proces jak ja.  

 

Widziałem, że zostawał on w ukryciu. To nie moja wyobraźnia, bo kiedy rozpoczęło się kopanie drugi 

samiec bardzo uważał, aby nie podchodzić zbyt blisko i starał się on ukrywać za małym kamieniem i źdźbłem 

trawy. W którymś momencie prawie w całości zakopał się on w ziemi, upewniając się w ten sposób, że był 

niewidzialny dla zajętej pary.  Pozostawał on czujny wobec tego, co robili, czasami chowając się bardziej, 

czasami mniej.  

 

Samiec w międzyczasie kontynuował pracę, aż do osiągnięcia odpowiedniej głębokości. Samica również 

całkowicie zniknęła pod powierzchnią. To, co wydarzyło się później pozostawione jest naszej wyobraźni. 

Myślę jednak, że możemy spokojnie przyjąć, że jaja zostały zgodnie z planem złożone i zapłodnione.  
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Drugi samiec wyszedł wtedy z ukrycia, aby dalej nadzorować bieg zdarzeń.  

 

Po dłuższym czasie samica zaczęła wychodzić. Kiedy już była na powierzchni, bezzwłocznie odleciała. To był 

sygnał, na który widocznie czekał drugi samiec. Wyszedł on z ukrycia i poszedł do miejsca, w którym 

zniknęła kula i zaczął kopać w jej kierunku. Logika nam podpowiada, że jego zamiarem było również 

zapłodnić jaja, i w ten sposób spłodzić potomstwo przy jak najmniejszym wysiłku. Brak tu jakiejkolwiek 

moralności! Przykład tego, co dzieje się w naturze niekoniecznie powinien być przykładem dla życia 

człowieka. Ale cóż to za niesamowite planowanie i strategia, jakiej używa nawet tak mały żuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwilę później, pierwszy żuk wyszedł na powierzchnię i też w końcu odleciał. Nie czekałem już na drugiego 

żuka.  

 

Ta historia i wiele innych dzieją się cały czas, nawet przed naszymi oczami. Życzę wam inspiracji do tego, aby 

rozejrzeć się i poobserwować, co się dzieje w świecie nienależącym do ludzi i dać stworzeniom większą czy 

mniejszą szansę prowadzić życie w taki sposób, w jaki ma się ono potoczyć. Jest to dar dla każdego, nigdy 

nie ma nudy.  

 

Dżej Prema Śanti 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Para tocząca kulę z samicą na górze, ale ...są oni obserwowani przez drugiego samca 
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