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“Spokój jest jedną z form boskiej energii. Spokój w ludzkiej 
istocie zaczyna się od cichego i kochającego umysłu i 

rozprzestrzenia się na innych.” 
Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Kontroluj swój gniew  

 
rzyjąłem sannjasę w wieku siedemnastu lat, 

ale przed tym pomagałem ludziom w 

rozwiązywaniu różnych problemów. W 

czasie tych wszystkich lat zauważyłem, że duża 

liczba osób cierpi i sprawia, że ich najbliżsi i 

przyjaciele cierpią również – ze względu na ich 

złość. Otrzymuję również dużo listów z 

pytaniem, jak można kontrolować złość.  

 

Wszystkie twoje dobre intencje dotyczące 

duchowych praktyk, służby i samorealizacji mogą 

zostać zniszczone ze względu na twoją złość. 

Bardzo często całe rodziny cierpią z powodu 

złości rodziców, szczególnie agresji ojca. Możemy 

zezłościć się, myśląc o błędach innych czy ich 

błędnym postępowaniu. Możemy odbierać to za 

upokarzanie nas czy obrażanie nas. To powoduje, 

że irytujemy się i chcemy coś zrobić, żeby dać im 

lekcję. Duchowa osoba nigdy nie powinna brać 

odwetu. Duchowy aspirant potrzebuje podążać 

całkowicie inną ścieżką i nie patrzeć na wszystko 

z punktu widzenia osoby zaangażowanej w 

ziemskie życie. Zanalizujmy złość i dowiedzmy 

się, jak efektywnie możecie pozbyć się jej z 

waszych umysłów.  

 

Dlaczego się tak złościsz? Pierwszym krokiem jest znaleźć korzenie swojej złości. 

Denerwujesz się i jesteś smutny, ponieważ ktoś lub jakaś sytuacja uniemożliwia ci osiągnięcie 

czegoś, co chcesz lub nie wykonuje czegoś zgodnie z twoim sposobem myślenia. Może ktoś 

surowo cię skrytykował lub zrobił coś przeciwko tobie. Twoje ciśnienie krwi rośnie i złościsz 

się! Popadasz w gniew. W tym momencie twój umysł nie jest w dobrym stanie i robisz wiele 

bezsensownych rzeczy. Będziesz krzyczał na tych, których kochasz, wywlekał stare, niechciane 

problemy i mówił raniące rzeczy, których będziesz później żałował. Czasami możesz uderzyć 

swoją żonę czy dzieci w swoim zaślepieniu. Czy pomaga ci to w jakiś sposób, czy pomaga to 

im w jakiś sposób, czy twoim problemom? Powodem, dla którego złościsz się tak bardzo jest 

pragnienie i oczekiwanie, że życie będzie się toczyło według twojego sposobu myślenia. 

P 
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“Pragnienia są częścią 
ziemskiej natury 

człowieka. Pragnienia są 

przyczyną złości. Usuń 

złość przez zalanie jej 

swoimi wewnętrznymi 

cechami, które wydajesz 
się umniejszać – ujawnij 

swoją prawdziwą miłość, 

współczucie i uczucie 

zamiast ukrywania ich 

głęboko. Poprzez 
ćwiczenie i rozwijanie tych 

cech do wysokiego 

poziomu, nie znajdziesz 

miejsca w swoim umyśle 

na złość, ponieważ będzie 
on wypełniony 

kochającymi myślami.”  
                

     

Musisz zrozumieć, że nigdy tak nie będzie. Zamiast chęci zmieniania świata w złości, duchowy 

aspirant musi zmienić siebie.  

Musisz wyrzucić swoją złość. Jeśli duma pojawia się w umyśle, wyrzuć ją. Rozmawiaj ze swoim 

umysłem i spraw, żeby był pokorny. Nie pozwól, żeby 

te niszczące cechy zaślepiły cię. Pamiętaj, że tylko ktoś, 

kto nie jest ograniczony przez negatywne cechy takie, 

jak pogoń za pozycją, arogancja, pragnienia, może 

osiągnąć wyższy stan. Bądź panem złości, nie pozwól, 

żeby złość była twoim panem. Przeciwstaw się jej i 

zwalczaj ją, zamiast zwalczać innych wokół ciebie. 

Zniszcz ją ze spokojem. Pokonaj ją przeciwieństwami, 

ale nigdy nie dawaj jej upustu. Nikt na tym świecie nie 

umknie ocenianiu, obwinianiu i krytyce. To są tylko 

opinie innych. Nie reaguj na wszystkich i wszystko. Nie 

możesz oczekiwać, że każdy będzie cię tylko chwalił. To 

też nie jest dobre dla twojej duchowej ścieżki.  

 

Kiedy narasta w tobie złość proponuję, żebyś poszedł 

sam w spokojne miejsce, odciął się od innych i usiadł w 

ciszy. Nie mów. Oddychaj głęboko i odsuń przyczynę 

swojej złości. Często tak robiłem, kiedy byłem młody i 

napotykałem na sprzeciw mojej rodziny w związku z 

moim wyborem podążania duchową ścieżką. Wiele razy 

kończyło się to w ten sposób, że śmiałem się sam z 

siebie! Pragnienia są częścią ziemskiej natury człowieka. 

Pragnienia są przyczyną złości. Usuń złość przez zalanie 

jej swoimi wewnętrznymi cechami, które wydajesz się 

umniejszać – ujawnij swoją prawdziwą miłość, 

współczucie i uczucie zamiast ukrywania ich głęboko. 

Poprzez ćwiczenie i rozwijanie tych cech do wysokiego 

poziomu, nie znajdziesz miejsca w swoim umyśle na 

złość, ponieważ będzie on wypełniony kochającymi 

myślami.  

 

Zawsze kontroluj siebie samego. To trudne zadanie stać się panem swojej złości. Nie 

zadowalaj się tylko powstrzymywaniem wodzy galopujących rumaków, które są myślami złości 

w twoim umyśle. Kontroluj je w pełni z pewnością siebie i autorytetem. Jak zawsze praktyki 

pełne oddania i prośba o boską pomoc da ci wiarę i odwagę, konieczną do osiągnięcia 

sukcesu. Kontrolowanie złości jest kolejną wspaniałą sadhaną. Pierwszym krokiem jest 

kontrolowanie swoich słów. Przestań mówić w niepoprawny sposób. Kiedy otwierasz  usta, 

upewnij się, że wyjdą z nich tylko miłe słowa. Pomyśl uważnie, zanim odpowiesz innym. 

Zawsze wysłuchaj ich punktu widzenia. Staraj się nie negować ich ciągle z powodu swojej 

ograniczonej mentalności. Nie powinieneś myśleć czy to, co oni mówią jest poprawne czy nie. 

Nie powinieneś myśleć, że inni mówią do ciebie ze złością. Słuchaj uważnie i jeśli czujesz, że 
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“W duchowości, życie 

rodzinne ma wielką 

wagę. Jedynie przez 

bliskie ci i kochane 

osoby uczysz się 

okazywać miłość, 

współczucie, oddanie i 

troskę. Ludzie uczą się 

rozumieć uczucia innych 

poprzez ten święty 

system rodzinny. Dzieci 

pójdą za twoim 

przykładem.” 
 

 

nie jesteś gotowy na rozmowę ze spokojnym umysłem, usiądź samotnie w jednym miejscu i 

pomyśl o tym, co oni powiedzieli. Jeśli uważnie przemyślisz ich wyjaśnienia, to dostaniesz jasną 

odpowiedź w swoim umyśle. Jeśli nie słuchasz tego, co mówią i starasz się przedstawić swój 

punkt widzenia bez zrozumienia, to oznacza, że uważasz innych za głupców! Ludzie 

odczuwają, że postrzegasz ich, jako głupich i że nie jesteś gotowy słuchać tego, co mówią. 

Taki sposób zachowania w rodzinie, w miejscu pracy czy tam, gdzie wykonywana jest praca 

socjalna kreuje wrogość pomiędzy tobą i innymi ludźmi. Buduje to atmosferę wzajemnego 

niezrozumienia.  

 

Przedyskutowaliśmy to, jak kontrolować swój język odnośnie złości. Jak możesz powstrzymać 

swoje ciało przed działaniem w złości? Złość jest przyczyną przemocy w stosunku do innych 

istot. Musisz również kontrolować swoje czyny. Musisz też ćwiczyć doskonałe wyrażanie 

czynów przy pomocy swojego ciała. Nie mamy prawa zadawać komuś ran. Tak jak wtedy, 

kiedy mówimy szorstkie słowa, powrócą one do nas ze zwiększoną mocą. Podobnie, jeśli 

jesteśmy gwałtowni wobec innych, to te czyny do nas powrócą pewnego dnia. To jest prawo 

karmy, chcę, żebyście wszyscy zrozumieli tą rzeczywistość. Ten, kto rani innych, nigdy nie 

może być prawdziwym duchowym aspirantem.  

 

Osobom prowadzącym życie rodzinne radzę, żeby postrzegali swoją żonę czy dzieci, jako 

dzieci Boga. Nie masz prawa bić ich w złości. Duchowo, życie rodzinne jest bardzo ważne i 

ma ogromne znaczenie. Tylko dzięki swoim najbliższym i ukochanym możesz prawdziwie 

nauczyć się okazywać miłość, współczucie, uczucie i troskę. To dzięki świętemu systemowi 

rodzinnemu człowiek uczy się rozumienia uczuć innych. Dzieci będą brały z ciebie przykład. 

Nie złość się i nie ucz ich swoich złych cech. Pokaż im swoją dobroć, uprzejmość i 

inteligencję. Wtedy też będą mogły nauczyć się tych przydatnych cech od ciebie. 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na Świecie 

 

Duchowy weekend w Centrum Śri Premanandy  

w Szwajcarii 
Mieszkanie w Bazylei jest błogosławieństwem, gdyż jestem niedaleko Centrum Śri Premanandy 

w Nenzlingen, gdzie mieszkają Kanniga i Bruno. Wielokrotnie ich odwiedzałam i zawsze 

czułam się jak w domu, a później czułam większy spokój i inspirację. 

 

W sobotę (13.11) w małym pokoju ze świątynią Centrum Śri Premanandy odbył się abiszekam 

lingamu i błogosławieństwo, po którym były śpiewy prowadzone przez Matadżi. Po 

wspaniałym obiedzie przygotowanym przez Kannigę, obejrzeliśmy duchowy film.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

W niedzielę rano, na piękne zakończenie cudownego weekendu, zrobiliśmy jagam-ceremonię 

ogniową i podzieliliśmy się prasadem. Sprawiło to, że czułam się ożywiona i szczęśliwa oraz 

pełna siły i motywacji, aby zacząć mój tydzień pracy kolejnego dnia. 

 

Urodziny naszego ukochanego Swamidżiego,  

Centrum Śri Premanandy, Carlos Paz, Argentyna 
 
W Argentynie, świętowaliśmy urodziny naszego ukochanego Guru w niedzielę, 21 listopada. 

Wielbiciele, którzy mogli uczestniczyć osobiście byli podekscytowani ponownym spotkaniem 

się po prawie półtora roku, ale były też inne osoby, które uczestniczyły wirtualnie.  

 

Abiszekam i jagam 
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Rozpoczęliśmy spotkanie od Pada 

Pudży, podczas której obecne 

osoby mogły ofiarować mleko do 

stóp Swamidżiego, natomiast 

osoby będące w swoich domach 

uczyniły to samo mentalnie i w 

swoich sercach. Udało nam się 

również połączyć przez internet z 

Matadżi, która w swój zabawny 

sposób podzieliła się swoimi 

pouczającymi i inspirującymi 

doświadczeniami ze Swamidżim. Wielbiciele byli szczęśliwi, że dołączyła ona do świętowania i 

wdzięczni Chandice za jej profesjonalne tłumaczenie! Później wszyscy opowiedzieliśmy o 

własnych doświadczeniach ze Swamidżim jak na przykład o momentach, kiedy byliśmy na 

niego źli i wtedy jego łaska i błogosławieństwa pozwoliły nam doświadczyć czegoś naprawdę 

pięknego w naszych sercach. 

 

Potem zaśpiewaliśmy kilka 

bhadżanów i złożyliśmy nasze 

ofiary u stóp Swamidżiego. 

Zakończyliśmy medytacją 

metta prowadzoną przez 

wielbiciela. W tym pięknym 

programie wzięło udział około 

25 osób, łącznie z 

wielbicielami z różnych miejsc 

w Argentynie, z innych krajów 

i nowymi osobami. 

 

Osoby z Centrum rozdały 

obiad i oczywiście tort 

urodzinowy Swamidżiego! 

Jeszcze raz Swamidżi 

pobłogosławił nas swoją 

obecnością; czuliśmy jego 

wszechogarniającą miłość i 

sprawiło to, że wszyscy 

czuliśmy się naprawdę 

szczęśliwi! Mam nadzieję, że wszyscy na świecie mogli obchodzić urodziny naszego 

ukochanego mistrza w dobry sposób i że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uczcić 

jego życie podążając za jego naukami.  

 

Dżej Prema Śanti! 



6 Prema Ananda Vahini  December 2021 

 

Obchody urodzin Swamidżiego w Aśramie 
 

Upamiętnienie urodzin naszego drogiego Swamidżiego rozpoczęło się wczesnym rankiem 17 
listopada, kiedy to dla dobra wszystkich wielbicieli wykonano Ganapati jagam, po którym 

natychmiast nastąpił abiszekam do jego lingamu Samadhi. Zgodnie z tradycją w tym dniu 

odbyła się radosna procesja wokół Aśramu z posągiem Swamidżiego, której towarzyszyło 

śpiewanie mantr. 

 
W południe wykonaliśmy mleczny abiszekam przed posągiem Swamidżiego i każdy mógł wylać 

kubek mleka na posąg. Potem był specjalny lunch i deser. Późnym wieczorem zebraliśmy się 

wszyscy, aby obejrzeć wideo-satsang Swamidżiego. 

Ganapatihomam, Procesja z 
posągiem Swamidżiego, Abiszekam 

do posągu Swamidżiego i Lingam 

Samadhi Swamidżiego. 
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Kalendarz świąt obchodzonych w Aśramie 2022 
 

Styczeń 2022 
 

1 Dzień Premanandy / Miesięczne Śiwaratri 
14 Pongal 
15 Krowi Pongal  
16, 17   Coroczny abiszekam Świątyni Sri 
            Premeśwarar / Pełnia księżyca   
30 Miesięczne Śiwaratri 
 

Luty 2022 
 

16 Pełnia księżyca 
20 11 Guru Pudża 
21 Dzień Mahasamadhi Swamidżiego 
 

Marzec 2022 
 

1 Mahaśiwaratri 
10 Urodziny Matki Swamidżiego 
17 Pełnia księżyca 
30 Miesięczne Śiwaratri 
 

Kwiecień 2022 
 

14 Tamilski Nowy Rok 
16 Dzień Rodziców Premanandy / Pełnia 

księżyca 
29 Rocznica śmierci matki Swamidżiego / 

Miesięczne Śiwaratri 
 

   Maj 2022 
 
15 Budda Purnima (Wesak) / Pełnia księżyca 
28        Miesięczne Śiwaratri 
 

Czerwiec 2022 
 

13 Pełnia księżyca 
27 Miesięczne Śiwaratri 

 
 
 

Lipiec 2022 
 

13 Guru Purnima / Pełnia księżyca 
26 Miesięczne Śiwaratri 
 

Sierpień 2022 
 

11 Pełnia księżyca 
19  Kriszna Dżajanti 
25 Miesięczne Śiwaratri 
31 Ganesia Czaturti   
 

Wrzesień 2022 
 

9 Pełnia księżyca 
24 Miesięczne Śiwaratri 
26  Początek Nawaratri 
 

Październik 2022 
 

4 Saraswati pudża 
5 Widżaja Dasami (Koniec Nawaratri) 
9 Pełnia księżyca 
23 Miesięczne Śiwaratri 
24  Dipawali 
25 Początek Skanda Szasti 
30 Koniec Skanda Szasti 
 

Listopad 2022 
 

7 Pełnia księżyca / Anna Abhishekam     
17 71 rocznica Urodzin Swamidżiego 
18 33 rocznica Aśramu 
22 Miesięczne Śiwaratri  
 

Grudzień 2022 
 

7 Pełnia księżyca 

6 Kartikej Dipam 
12 Abiszekam Muszli 
22 Miesięczne Śiwaratri 
25 Święta Bożego Narodzenia 

 

 
 

 

 

 
 

Ubywanie i przybywanie księżyca różni się na różnych kontynentach 

świata. Ten kalendarz jest sporządzony zgodnie z pozycją księżyca 
w Aśramie Sri Premanandy w południowych Indiach.   
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Oprócz zwykłych codziennych abiszekamów i pudży, w Świątyni Sri Premeśwarar 

będą również wykonywane te dodatkowe abiszekamy: 
 

Nandi abiszekam na Pradoszam – 15 i 29 stycznia, 14 i 28 lutego, 15 i 29 marca, 14 i 28 

kwietnia, 13 i 27 maja, 12 i 26 czerwca, 11 i 26 lipca, 9 i 24 sierpnia, 8 i 23 września, 7 i 22 

października, 5 i 21 listopada, 5 i 21 grudnia.  
 

Abiszekam do posągu Swamidżiego w dniu gwiazdy urodzinowej Swamidżiego – 

16 stycznia, 12 lutego, 11 marca, 8 kwietnia, 5 maja, 1 czerwca, 26 lipca, 22 sierpnia, 18 

września, 16 października, 12 listopada, 9 grudnia. 

 
Abiszekam do Ganesi na Sankatahara Czaturti – 21 stycznia, 20 lutego, 21 marca, 19 

kwietnia, 19 maja, 17 czerwca, 16 lipca, 15 sierpnia, 13 września, 13 października, 

12 listopada, 11 grudnia. 

 
Abiszekam do Murugi w Szasti – 7 stycznia, 6 lutego, 8 marca, 7 kwietnia, 6 maja, 5 

czerwca, 4 lipca, 3 sierpnia, 1 września, 1 i 30 października, 28 listopada, 28 grudnia . 

 

Abiszekam do Bajrawy – 25 stycznia, 23 lutego, 25 marca, 23 kwietnia, 22 maja, 21 

czerwca, 20 lipca, 19 sierpnia, 17 września, 17 października, 16 listopada, 16 grudnia. 
 

 

Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
Swamidżi, powiedziano mi, że są pewni mistrzowie, którzy nie znajdują się 

obecnie w ciałach fizycznych, a którzy na różne sposoby ślą do nas swoje 

przesłania. Czy to jest prawda?  
 
Musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o 

channelingowe i telepatyczne przesłania. 

Najpierw musisz zaobserwować, czy osoba 

przekazująca tego rodzaju przesłania jest dobrą 

osobą.  

 

Czy ten ktoś prosi o pieniądze? Czy może 

interesuje go lub ją otrzymywanie podarków? 

Czy ta osoba posiada dobrą reputację, jeśli 

chodzi o relacje z przeciwną płcią? Czy ktoś taki 

naprawdę szczerze udziela tych przesłań dla 

dobra innych, czy może robi to by zdobyć 

uznanie, sławę albo dla osiągnięcia innych 

korzyści? Jeśli ta osoba jest prawdziwie szczera 

w tym, co robi, autentyczna, uprzejma, czysta i 

kochająca, wtedy można jej lub jemu zaufać. W 

innym przypadku, powiedziałbym, że najlepiej jest 

trzymać się z daleka od takich ludzi.  

 

Niektórzy ludzie mocno starają się na duchowej ścieżce, ale nie widać, żeby się 

przez to zmieniali. Czemu tak się dzieje?  
 
Wszyscy ewoluują. W każdej sekundzie we 

wszystkich istotach zachodzi jakaś zmiana. Ta 

planeta jest żywym, współzależnym systemem, w 

którym wszystkie istoty dojrzewają, rozwijają się 

i wspierają wzajemnie. Obecnie ludzkość zaburza 

ten proces naturalnej ewolucji Ziemi poprzez 

genetykę, chemikalia oraz inne mutagenne 

środki. Wszystkie istoty podróżują w kierunku 

uniwersalnego światła, Wielkiego Absolutu, ku 

prawdziwej rzeczywistości.  
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Istnieją istoty na innych planetach oraz w innych 

wymiarach. Wszystko ewoluuje. Niektórzy ludzie 

podróżują i zmieniają swoją świadomość szybciej 

od innych. Niektórzy aktywnie angażują się w 

ewolucję własnej świadomości poprzez poważne 

podążanie duchową ścieżką, wyznaczoną przez 

jakiegoś oświeconego mistrza. Jeśli szczerze 

aspirujecie do stanu wyższej wiedzy, wasze życie 

będzie jedną nieustanną zmianą, wzrostem i 

duchowym urzeczywistnieniem.  

 

A Tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli 

prawdziwie wspierasz duchowe organizacje, jeśli 

jesteś szczery, prawdomówny i pokorny w 

swoich duchowych dążeniach oraz jeśli pragniesz 

uczyć się o prawdziwej miłości i czystości, 

wówczas z pewnością duchowa ścieżka - sama ta 

duchowa energia - będzie się o ciebie troszczyła, 

prowadziła cię i dawała ci wszystko, czego 

potrzebujesz. Takie jest duchowe prawo. 

Duchowa wiedza i zrozumienie nie mogą zostać 

osiągnięte jedynie poprzez czytanie książek.  

 

Gdy kupisz jakieś urządzenie najpierw czytasz 

instrukcję do niego, a gdy dzięki temu dowiesz 

się jak się je obsługuje, wówczas nie czytasz już 

więcej instrukcji, czyż nie? Stosujesz zawarte w 

niej wskazówki w praktyce. Podobnie, gdy 

przeczytasz o podstawach duchowości, to 

zdrowy rozsądek nakazuje, żeby zacząć je 

stosować, a nie poprzestawać na czytaniu 

instrukcji wciąż i wciąż od nowa, przez całe 

swoje życie. Błogosławię was abyście zaczęli 

angażować się w praktyczne działania i w ten 

sposób rozwijali się na waszej indywidualnej, 

duchowej ścieżce.  

 

Jak prawdziwie mogę zmienić mój umysł?   
 
Ten świat, cały ten wszechświat, znajduje się w 

procesie ciągłej zmiany, ale najtrudniejsza jest 

zmiana ego-umysłu! Wielu ludzi czyta moje 

duchowe idee oraz wskazówki i oni uważają, że 

zrozumieli to, o czym mówię, ale tak naprawdę 

oni tego nie zrozumieli - jedynie tak im się 

wydaje. Jeśli rzeczywiście zrozumielibyście to, o 

czym mówię do was, wówczas skutek tego byłby 

taki, że zostalibyście przez to odmienieni. Wasz 

umysł zmieniłby się na lepsze. Ale twój umysł nie 

chce się zmienić. On lubi pozostawać takim, 

jakim jest i mówi ci, że zrozumiał słowa 

Swamiego, tylko po to, żeby cię zwieść, a dzięki 

temu może pozostawać leniwym i 

niezmienionym. Duchowy rozwój oznacza ciągłą 

zmianę umysłu wraz z jego starymi nawykami i 

skłonnościami. Te nawyki muszą zostać 

przełamane. Łatwo jest powiedzieć, że 

zrozumiałeś to, o czym mówię, bo mówię w 

bardzo prosty sposób. Jednak nie jestem 

zainteresowany tym, że jedynie zrozumiesz moje 

słowa. To nie jest ważne. Czy naprawdę 

przyswoiłeś to, co mówię i czy zamierzasz coś z 

tym zrobić? Taki jest główny zamysł moich 

satsangów.  

 

Przeczytałem wiele filozoficznych teorii o różnych wymiarach egzystencji. 

Lubię tego rodzaju dociekania, ale zastanawiam się na ile jest to użyteczne dla 

mnie. 
 
Zbyt wiele myślenia o różnych wymiarach oraz 

innych filozofiach nie jest pomocne w 

rozwijaniu się na duchowej ścieżce. Ludzie 

pozostają ignorantami, jeśli chodzi o ich 

prawdziwe pochodzenie. Nie rozumieją, 

dlaczego się urodzili. Wielcy mistrzowie ślą 

swoje przesłania na różne sposoby, by pomóc 

ludziom wejść na właściwą ścieżkę. Jeśli każdy 

zmieni się na lepsze, wówczas społeczeństwo 

zostanie oczyszczone. A gdy społeczeństwo 

wznosi się na wyższy poziom, wówczas 

wspiera to globalną zmianę i wszyscy odnoszą 

z tego korzyści. Taki jest cel wszystkich 

prawdziwych mistrzów - doprowadzenie tego 

świata do wyższego duchowego poziomu i 

zniszczenie ciemności oraz ignorancji. 
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ycie Jezusa Chrystusa było doskonałym 

przykładem totalnego wyrzeczenia, 

poddania siebie i bezinteresownej służby. 

Świat powinien szukać odpowiedzi na 

pytanie jak powinno się świętować 

narodziny tak wielkiej duszy. Boże Narodzenie 

naprawdę nie jest czasem na to, by 

lekkomyślnie i bezużytecznie wydawać 

pieniądze na niepotrzebne prezenty, ani by 

zachowywać się w nieokrzesany sposób i 

upijać. A jak my będziemy obchodzić Boże 

Narodzenie? 

 

Przesłanie Jezusa mówi o pokoju i miłości na 

Ziemi. Boże Narodzenie to czas bardzo 

sprzyjający tworzeniu spokojnej i kochającej 

atmosfery w waszych domach oraz w Centrach 

Śri Premanandy. To doskonała sposobność, by 

napełnić je oryginalnym duchem 

bezinteresownego dawania, służbą dla biednych 

oraz by okazywać życzliwość wobec wszystkich 

istot.  

 

Jak możecie stwarzać taką atmosferę? Mówi się, że jeśli trzymacie zdjęcie jakiejś wielkiej 

zrealizowanej duszy na swoim ołtarzu, w waszym domu, albo nawet w waszym portfelu lub 

torebce, wówczas błogosławieństwa tej duszy zawsze będą z wami. W moim aśramie w Matale na 

Sri Lance trzymam zdjęcie Pana Jezusa na głównym ołtarzu. Tutaj w Aśramie w Indiach 

powiesiliśmy w sali pudż zdjęcia wielu wielkich dusz. Ich błogosławieństwa są ze wszystkimi, którzy 

wielbią tutaj Boga. Właśnie, dlatego warto jest trzymać zdjęcie Pana Jezusa - albo zdjęcie małego 

dzieciątka Jezus z jego matką, albo z matką i ojcem - na ołtarzu, albo po prostu w domu, gdy 

nadchodzi ten czas panowania życzliwości i pokoju na Ziemi. Te potężne błogosławieństwa będą z 

wami i pomogą wam osiągnąć wewnętrzną ciszę.  

 

Pokój nie zstępuje nagle z góry. On powoli i majestatycznie narasta. Wszyscy doświadczyliście 

spokoju związanego z samotnym przebywaniem na łonie natury - tej wspaniałej ciszy gór i 

falowania wielkiego oceanu. Pokój jest jedną z form boskiej energii. Pokój wewnątrz ludzkiej istoty 

zaczyna się w wyciszonym i kochającym umyśle, skąd rozprzestrzenia się na innych. Podczas tego 

okresu pokoju, dążcie do tego, by go rozprzestrzeniać. Boże Narodzenie nie trwa przez jeden albo 

dwa dni, ono rozciąga się na przynajmniej dwanaście kolejnych dni. Dlatego wdrażajcie w praktykę 

nauki Jezusa w całym tym okresie czasu.  

 

Ż 
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W większości religii używa się dekoracji podczas świąt. Gdy dekorujecie wasz dom albo ołtarz, 

dobrze jest stwarzać i podtrzymywać atmosferę oddania. We wszystkich krajach - nawet, jeśli 

cofnęlibyśmy się kilka generacji wstecz - oddanie było dominującą cechą obchodów Bożego 

Narodzenia. Znana od dawna praktyka tworzenia szopki przedstawiającej narodziny Chrystusa 

sprawia, że wszyscy rozmyślają nad piękną 

historią Bożego Narodzenia oraz jego 

głębokimi znaczeniami.  

 

Śpiewanie bożonarodzeniowych pieśni, 

szczerze i z głębi serca, jest wielką duchową 

praktyką. Pójście do kościoła o północy na 

pasterkę, wielbienie Boskości z prawdziwym 

uczuciem i życzenie innym wielbiącym Boga 

Szczęśliwego Bożego Narodzenia jest bardzo 

dobrą i skuteczną, wspólnotową sadhaną. 

Nie musicie zapominać o waszych własnych 

tradycjach z tego powodu, że interesujecie 

się duchowością. Wykorzystuj każdą okazję, żeby doskonalić siebie i czynić dobro dla tego świata.  

 

Boże Narodzenie to zwykle radosny czas dla dzieci. Czas, gdy czują się naprawdę szczęśliwe i 

otrzymują prezenty. Twoją rolą jest uczenie dzieci o prawdziwym znaczeniu Bożego Narodzenia. 

Zachęcaj je do tego, żeby w Boże Narodzenie przekazały coś na dobroczynność, albo na rzecz 

biednych dzieci. Upewnij się, że twoje pociechy będą myślały o nich i modliły się za wszystkie 

biedne dzieci żyjące na świecie, które nie mają jedzenia ani ubrania w tym świątecznym czasie. 

Stwórz odpowiednie środowisko dla swoich dzieci, sprzyjające zrozumieniu przez nie 

prawdziwego przesłania Chrystusa oraz znaczenia jego narodzin.  

 

Każdego roku obchodzimy Boże Narodzenie w Aśramie w bardzo piękny i tradycyjny sposób. 

Zawsze upewniam się, że moje dzieci dostały bożonarodzeniowe ciastko. A to, o czym wam 

opowiedziałem w tym roku również jest takim doskonałym przepisem na stworzenie 

bożonarodzeniowego ciastka. Mam nadzieję, że wszyscy przygotujecie takie duchowe ciastko, 

zgodnie z tym przepisem i że podzielicie się nim z innymi w czasie Bożego Narodzenia. 

 

               
 

 

“Nie musicie zapominać o 

waszych własnych tradycjach z 

tego powodu, że interesujecie 

się duchowością. Wykorzystuj 

każdą okazję, żeby doskonalić 

siebie i czynić dobro dla tego 

świata.” 
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Przyroda w Aśramie 

mieszkaniec Aśramu 
 

KROCIONOGI 
Prawie każdego dnia podczas obecnej pory deszczowej przechadzamy się ścieżkami wraz z 

krocionogami, które cicho zajmują się swoimi sprawami, nawet w pudża holu. Uczcijmy więc 

obecność tego zwierzęcego towarzysza przyglądając się mu bliżej i zgłębiając wiedzę na temat 

życia tej istoty; stworzenia, którego z pewnością nie powinniśmy się bać. Powinniśmy również 

wyjaśnić kwestię dotyczącą mylenia krocionogów ze stonogami.  

 

Krocionogi i stonogi  
 

Tutaj w Indiach ludzie bardzo wcześnie zaczynają uczyć się, aby uważać na niektóre większe 

stonogi, ze strachu przed bolesnym ugryzieniem. Choć, aby uniknąć tego niechcianego 

wydarzenia, wystarczy unikać bliskiego kontaktu z tymi stworzeniami, co jest dość łatwe. A 

bez umiejętności jak odróżniać krocionogi od stonóg, może to się również źle skończyć dla 

krocionogów. Byłoby to smutne, ponieważ moglibyśmy świetnie się bawić nawiązując z nimi 

kontakt. Niektóre dzieci nawet trzymają je w domu.  

 

Główna różnica między stonogami i krocionogami to oczywiście ilość nóg, choć żadne z nich 

nie ma aż tylu nóg jak sugeruje ich nazwa. U krocionogów prawie każdy pierścień ciała, 

nazywany segmentem, ma dwie pary nóg, natomiast stonogi mają tylko jedną parę. 

Powszechne gatunki krocionogów mają między 34 a 400 nogami, jak do tej pory rekord 

wynosi 750. Wykluwając się z jaja, mają one zazwyczaj tylko trzy pary nóg, jedną parę na 

segment, po których są maksymalnie cztery beznogie segmenty. Kiedy rosną często linieją (7-8 

razy), dodając kolejne segmenty i nogi, aż osiągną długość ciała dorosłego osobnika. Pierwszy 

krocionóg 
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segment za głową nie ma nóg i nazywa się szyją, po której występują trzy segmenty z jedną 

parą nóg, wszystkie kolejne segmenty mają dwie pary. 

 

Druga różnica to taka, że u krocionogów nogi nie wystają poza tułów, natomiast u stonóg tak.  

 

Po trzecie, krocionogi mają krótkie i proste nogi pod swoim ciałem, natomiast u stonogi nogi 

wystają na boki. Ponadto, ciało krocionoga jest okrąglejsze lub cylindryczne, natomiast ciało 

stonogi jest bardziej płaskie.  

 

Kolejna duża różnica leży w ich diecie: stonogi są mięsożerne, dlatego mają one małe ilości 

jadu, i szybko się poruszają. Krocionogi natomiast żywią się rozkładającą się materią 

organiczną. Nie mają one żadnych „narzędzi do zabijania” i poruszają się dość wolno.  

 

Można jednak powiedzieć o wiele więcej o krocionogach niż tylko to, że nie są stonogami. 

Kiedy już ustaliliśmy główne różnice między nimi, zwróćmy bardziej uwagę na wyróżniające się 

cechy tych wyjątkowych istot i ich znaczenie dla ziemi. 

 

Pionierzy we wzbogacaniu gleby 
 

Krocionogi były na ziemi o wiele wcześniej niż istoty ludzkie. Te najstarsze datują się wstecz 

zdumiewające 425 milionów lat i możliwe, że były one wodnymi stworzeniami, żyjącymi w 

bagnach leśnych. Współczesne krocionogi nadal preferują wilgotne warunki, dlatego też wolą 

one aktywność w nocy i w deszczowe dni. Ich starożytni przodkowie byli wśród pierwszych 

zwierząt lądowych. Te najbardziej znane rosły do ponad dwóch metrów długości, jedne z 

największych zwierząt bezkręgowych, jakie kiedykolwiek istniały – tych słusznie mogłeś się bać! 

Lecz te duże zwierzęta ze swoim szczególnym układem oddechowym nie były w stanie 

przetrwać z powodu zmniejszonej ilości tlenu w bardziej współczesnych czasach i teraz 

największy z nich może osiągnąć znacznie zmniejszoną, ale nadal przyzwoitą długość 38 cm. 

Kiedy stawonogi po raz pierwszy pojawiły się na lądzie i potrzebowały wydobyć tlen z 

powietrza zamiast wody, ewolucja stworzyła tchawki u krocionogów. Te rurki rozwinęły się w 

bardzo wydajną tchawicę u owadów. 

 

Choć są one powszechne, jeszcze wiele o nich nie wiemy. Na całym świecie jest przynajmniej 

12,000 gatunków, ale szacuje się, że jest ich o wiele więcej. W Indiach pierwszy spis 

utworzono w 2016 roku i obejmuje on około 270 gatunków lub podgatunków, przynajmniej 

93 można znaleźć w Południowych Indiach, ale z powodu braku badań znów może to być 

prawdopodobnie niedoszacowanie. Bez prowadzenia badań, tutaj w Aśramie napotkaliśmy już 

trzy różne rodzaje (spójrz na zdjęcia). Ostatnie raporty naukowców w Tamil Nadu rozpoznały 

cztery rodzaje w jednym miejscu i pięć w jeszcze innym miejscu.  
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Krocionogi zaadaptowały się do życia w płytkich podziemnych środowiskach, pośród ściółki lub w 

glebie, gdzie znajdują wszystko to, czego potrzebują: jedzenie i wilgoć z umiarkowaną temperaturą. 

Jedząc liście, grzyby i glony, rozdrabniają je i wydalają przetrawiony materiał, jako granulat, 

zmieszany z bakteriami z ich układu pokarmowego. Są to istotne prace recyklingowe, które 

sprawiają, że minerały są dostępne dla roślin. W ten właśnie sposób, już od setek milionów lat, 

sprawiają one, że gleba jest odpowiednia dla flory. Czy jesteśmy wystarczająco świadomi, że 

pierwotnie to właśnie lasy użyźniły nasze gleby? I to w dużym stopniu dzięki pracy krocionogów! 

Na przykład w chronionym lesie wilgotnym w Tamil Nadu, badacze policzyli, że jest 251-721 

osobników/ m2: tak wiele razem może z pewnością wykonać dużo prac recyklingowych!   

 

Ostatnie badania na trzech Uniwersytetach w Indiach pokazały, że kompost produkowany przez 

krocionogi jest nie tylko alternatywą dla biohumusu produkowanego przez dżdżownice, ale ma 

nawet lepszą zawartość azotu i fosfor. Kompost wyprodukowany przez krocionogi posiada 

minerały, których brakuje w nawozie i tak dzięki jego użyciu nie trzeba używać nawozów 

chemicznych. Dużą korzyścią jest również to, że minerały te uwalniane są stopniowo, zapobiega to 

ich ulatnianiu.  

 

Jeśli więc zauważysz krocionoga przechadzającego się w 

twoim domu lub świątyni lub w pudża holu, proszę 

poprowadź go z powrotem do bardziej odpowiedniego 

miejsca, gdzie będą mogły przeżyć i kontynuować swoją 

wartościową pracę. W łatwy sposób możesz to zrobić 

przenosząc je za pomocą liścia lub czegoś podobnego. 

Nie ugryzą cię ani nie ukąszą; ich pierwotnym i 

głównym systemem obronnym jest dobrze znany ruch 

zwijania się w kłębek, aby chronić swoje nogi i inne 

odsłonięte części. Jeśli będziesz bardzo delikatny nawet 

może i tego nie zrobią. Jeśli weźmie się je zbyt 

brutalnie, mogą one wypuścić trochę okropnie 

pachnące substancje poprzez swoje ciało, ale w naszym 

rejonie jest to nadal nieszkodliwe.  

 

 

 

Pozycja obronna 

Różnego rodzaju krocionogi w Aśramie 
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Miłość i życie (z udziałem: Spinotarsus colosseus) 
 

Pewnego dnia, kiedy właśnie miałem otworzyć drzwi pudża holu, nadarzyła się okazja 

obserwować jak łączyły się one w pary. Faktycznie są osobniki męskie i żeńskie, nie byłem tego 

świadomy w tamtym czasie. Po przemieszczaniu się tam i z powrotem jednego osobnika 

wobec drugiego, i kto wie, jaka tu nastąpiła komunikacja, zakończyli wzruszającym objęciem i 

pozostali nieruchomo w tej pozycji zanim ponownie się rozłączyli. Znane są one z tego, że 

łączą się w pary ‘twarzą w twarz’ i widzą do pewnego stopnia. Jak miło! (spójrz na zdjęcie). 

Większy osobnik to samica, która nosi jaja.  

 

Przeczytałem, że samiec ma specjalnie przystosowane do tego nogi na siódmym segmencie. To 

tymi nogami przenosi on spermę ze swojego trzeciego segmentu do specjalnego otworu w 

trzecim segmencie samicy, który otwiera tymi właśnie specjalnie przystosowanymi nogami, aby 

zapłodnić swoją partnerkę. Przechowywana sperma zapłodni później jajeczka w momencie ich 

złożenia – od 10 do 300 w tym samym czasie. Wyklucie nastąpi po kilku tygodniach.  

 

Gatunki, które można tu 

znaleźć żyją od dwóch do 

trzech lat, inne gatunki żyją 

nawet do dziesięciu lat. 

Możesz sobie wyobrazić, 

że na swojej ścieżce 

życiowej napotykają one 

wiele niebezpieczeństw. 

Gady, płazy, ptaki, ssaki i niektóre owady postrzegają je jako ofiarę. Niektóre gatunki 

krocionogów nawiązują relację z mrówkami i żyją w ich gniazdach.  

 

Ponieważ żyją one przeważnie na dość małych przestrzeniach, są one również raczej podatne 

na zmiany w środowisku, ich populacja w łatwy sposób się przerzedza, gdyż ich środowisko 

jest niszczone. Ich obecność może być oznaką dobrych warunków glebowych.  

 

Bądźmy więc szczęśliwi i wdzięczni kiedykolwiek je widzimy, a w przyszłości może będziemy 

mogli hodować je w Aśramie jako wyspecjalizowanych pracowników kompostowych!  
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Wiadomości od…  
 
 
 
 

WEEKEND MŁODZIEŻ Y WE FRANCJI 
 

 

 
Od 29 października do 1 listopada francuska młodzież Premanandy zorganizowała wspaniałe 

duchowe spotkanie. Był to czas pełen zabawnych zajęć dla wszystkich grup wiekowych, które 

obejmowały spacery, gry, jogę, bhadżany, abiszekam, wspólne przygotowywanie posiłków, świętowanie 

Halloween i wiele innych. Gratulujemy im zorganizowania tak wspaniałej okazji dla młodych ludzi do 

poznania Swamidżiego i jego nauk w zabawny sposób i w towarzystwie podobnie myślących 
przyjaciół. Swamidżi zawsze bardzo zachęcał do tego rodzaju zajęć, aby dać młodym ludziom impuls 

mentalny i duchowy oraz jako źródło inspiracji do szczęśliwego życia! 
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Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą wartość Młodzieży Premanandy.  
W tym miesiącu:   

Miej wiarę w Swamidżiego! 
 

“Dlaczego Swamidżi chce grup młodzieżowych, z jakiego powodu? Chcę, aby 

młode pokolenie podążało w dobrym kierunku na świecie. Każdy ma jakieś złe 

cechy. Niektórzy ludzie używają alkoholu i narkotyków. Swamidżi chce wspierać 

i błogosławić młodych ludzi, aby się zmienili i poszli właściwą ścieżką. Wielu 

młodych ludzi ma depresję. Chcę ich pobłogosławić i usunąć tę depresję. Usunę 

ich złe cechy i zabiorę negatywne siły. Niektórzy młodzi ludzie są źli, podejrzliwi 

i przerażeni i zawsze się kłócą. Planuję usunąć wszystkie te złe cechy. Niektóre 

dzieci są inteligentne, ale nie mogą się uczyć. Swami użyje swojej mocy, aby 

pomóc im dobrze się uczyć. Chcę poprowadzić je we właściwym kierunku. Jeśli 

świat ma się odnowić, muszą być w nim dobre dzieci. Chcę dobrych dzieci w 

dzisiejszym świecie.”  

 
    




	Web cover front
	2112 PAV PL contents
	2112 PAV PL WEB
	Web cover back

