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“Każdy na tym świecie musi stawić czoła pewnym trudnościom. 
Przestań się tym martwić. Bądź szczęśliwy. Nie trać wiary w siebie. 

Wzmacniaj pewność siebie.”  
 

Swamidżi 
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“Zawsze rób, co w 

twojej mocy. Nie 

martw się o jutro. 

Poddaj wszystko 

Boskości. 

Jeśli będziesz 

pamiętał tę prostą 

radę, zawsze 

będziesz 

szczęśliwy i 

wolny.” 

                               Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
 

Wspólne podążanie ścieżką 
 

eśli jesteś wolny i już 

zaangażowany w duchowe 

życie, lepiej jest wybrać 

partnera na małżonka, który 

jest również zaangażowany w 

duchowość. Dzielenie 

duchowych ideałów pomoże z 

pewnością w podróży do Boga i uczyni 

ją łatwiejszą i bardziej harmonijną. 

Jednak czasami może to zabrać trochę 

czasu, aby jeden z partnerów zrozumiał 

drugiego w duchowy sposób i może on 

odnaleźć inne dobre i polecane cechy 

w partnerze, nawet, jeśli nie jest on 

zbyt świadomy duchowego życia. 

Duchowy aspirant nie powinien 

wybierać partnera tylko ze względu na 

jego czy jej fizyczną atrakcyjność, 

pożądanie seksualne czy posiadany 

majątek. To będzie przeciwko 

duchowej dharmie. 

 

Jeśli zaczynasz interesować się 

duchowością w trakcie trwania 

małżeństwa, może zdarzyć się, że twój 

partner czy też dzieci mogą nie polubić duchowej ścieżki i jej restrykcji. Nie powinieneś 

naciskać na nich, żeby rozpoczęli duchową ścieżkę. Powinieneś pozwolić im być wolnymi i 

prowadzić ich życie na ich własny sposób, według ich życzenia. Nie powinni być zmuszani 

przez nikogo z członków rodziny, aby podążać za duchowością. Nadejdzie czas, kiedy sami z 

własnej woli, zainteresują się duchowością. Nie powinieneś im przeszkadzać w ich sposobie 

życia do momentu, kiedy nadejdzie ten czas.  

 

Teraz, weźmy przykład, że dwoje ludzi pobrało się. Jestem trochę staroświecki. Czuję, że 

mężczyzna i kobieta powinni wybrać się nawzajem bardzo ostrożnie i potem powinni otrzymać 

błogosławieństwo swoich rodzin, pobrać się i potem pozostać sobie wiernymi i lojalnymi aż do 

J 
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śmierci. Powinni być przygotowani na ciężką pracę, aby osiągnąć sukces w partnerstwie. Jeśli 

chcą być razem szczęśliwi, powinni być w jakimś stopniu dojrzali, a nie tylko fizycznie 

zafascynowani sobą. Powinni akceptować wszystko, co ich spotyka na wspólnej drodze. Nie 

powinni zostawiać tego drugiego za sobą, jeśli życie nie jest takie gładkie, jak oczekiwali. Jeśli 

oboje podążają duchową ścieżką, mają dodatkowo możliwość popychania się wzajemnie w 

kierunku ostatecznego celu wolności. Jeśli uważają swoje małżeństwo za święty sakrament i 

pobrali się w obecności Boga, wtedy takie podejście również rozwinie ich duchowo. Nie tylko 

będą kochać siebie nawzajem, ale także będą kochać Boga, który jest w nich. Jeśli oboje są 

oddani Bogu, ta wysoka forma boskiej miłości jeszcze bardziej ich zjednoczy.  

 

Jak takie pary powinny żyć w tym świecie? Po pierwsze, powinni pamiętać, aby nie być 

samolubnymi. Oboje partnerzy powinni pracować na to, żeby mieć dobre i szczęśliwe 

małżeństwo. Kluczowym słowem jest szacunek. Czym jest szacunek? To jest docenianie się, 

podziwianie się i uznawanie się nawet w najdrobniejszych szczegółach. Po pierwsze, powinni 

szanować i czcić swoich własnych rodziców. To jest też dobry przykład dla ich własnych dzieci. 

Duchowa osoba powinna zawsze czcić ojca i matkę i robić dla nich, co tylko mogą. Nie 

powinni postrzegać rodziców, jako 

przeszkodę, kiedy są już oni starzy. Szanuj 

ich wiek i mądrość dotyczącą świata. 

Opiekuj się nimi, pamiętaj jak 

bezinteresownie opiekowali się tobą w 

dzieciństwie.  

 

Mąż musi szanować żonę i podobnie żona, 

musi odpłacać mu szacunkiem. Muszą mieć 

czas dla siebie nawzajem. Powinni też 

rozumieć, że rzeczywiście iskierka Boga żyje 

w ich partnerze. Jeśli to rozumieją, nigdy nie 

skrzywdzą się nawzajem. Podobnie powinni 

rozumieć, że ich dzieci są również iskierką 

Boga, którą wspólnie przynieśli na ten świat. 

Małżonkowie powinni zawsze postępować cierpliwie, łagodnie i uprzejmie w stosunku do 

siebie i swoich dzieci. Wiele małych problemów będzie zawsze pojawiało się pomiędzy 

małżonkami, również problemów dotyczących ich dzieci. Nie powinno się pozwolić takim 

małym problemom stać się większymi. Powinny one być rozwiązane na początku. Problemy, 

które są zduszone w zarodku, nie będą mogły rozrosnąć się w ogromne i trudne do 

uprawiania drzewa! Szczególnie nie powinno się pozwolić problemom materialnym burzyć 

spokoju małżeństwa i rodzinnego życia. Jeśli duchowość jest wprowadzona, jako część życia i 

jest równoległa do codziennego, małżeńskiego życia, wtedy rodzina może wspólnie wzrastać w 

kierunku duchowej dojrzałości, uczyć się i praktykować razem.  

 

Wspólne duchowe życie nie oznacza bycia surowym i kontrolującym, czy też poważnym i 

nerwowym odnośnie swoich sadhan. Jeśli jesteś prawdziwie wypełniony czystą radością, 

“Wspólne duchowe życie nie 

oznacza bycia surowym i 

kontrolującym, czy też poważnym i 

nerwowym odnośnie swoich 

sadhan. Jeśli jesteś prawdziwie 

wypełniony czystą radością, 

możesz znajdować zadowolenie we 

wszystkich czynnościach 

wykonywanych z twoim partnerem 

i rodziną.” 
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“Bardzo łatwo jest 

rozpocząć duchowe 

życie, jako 

małżeństwo czy jako 

rodzina. Rodzina 

wspólnie czcząca 

Boga może zdziałać 

cuda! Wiele wielkich 

dusz, sławnych 

mędrców oraz 

duchowych 

nauczycieli robiło to 

samo.” 

możesz znajdować zadowolenie we wszystkich czynnościach wykonywanych z twoim 

partnerem i rodziną. Rodzinne wyjścia, wspólne gotowanie i jedzenie, żartowanie i rodzinna 

zabawa – wszystko to jest konieczne dla szczęśliwej rodziny. Przypominam wam tylko, że nie 

powinniście zapominać o jednej rzeczy każdego dnia. Jest nią czczenie Boga. Pod żadnym 

pozorem żaden z was nigdy nie powinien zapominać o Bogu. Nigdy nie zaniedbuj uwielbiania i 

czczenia Boga. Tylko regularne uwielbienie i oddanie Bogu da coraz więcej stabilności oraz 

spokoju twojemu małżeństwu i rodzinie. Te praktyki zapewnią, że żadne rodzinne problemy, 

nieważne jak wielkie, nie zniszczą waszego wspólnego życia i duchowej jedności .  

 

Bardzo łatwo jest rozpocząć duchowe życie, jako małżeństwo czy jako rodzina. Rodzina 

wspólnie czcząca Boga może zdziałać cuda! Wiele wielkich dusz, sławnych mędrców oraz 

duchowych nauczycieli robiło to samo. Żyjąc w taki sposób, możecie wykonać wiele rzeczy 

charytatywnie, pomagać społeczeństwu i robić wiele innych sew. Te czynności pomogą ci 

bardzo na duchowej ścieżce. Ukształtują umysł w boski sposób. Wykonywanie bhadżanów i 

rytuałów, jako rodzina, daje dodatkowy wymiar promienności i pełni radości. Jeśli robicie te 

wszystkie czynności wspólnie, jako para lub rodzina, to wstrzykuje to duchowe multiwitaminy 

w was wszystkich!  

 

Jeśli mąż i żona mają zharmonizowane umysły, podzielają te same duchowe poglądy i akceptują 

tego samego duchowego mistrza, wtedy spokój i harmonia jest gwarantowana. Spokój umysłu 

jest najcenniejszym skarbem. Jeśli oboje współmałżonków podziela te same duchowe uczucia, 

wtedy ich niezachwiana duchowa wola będzie głównym planem ich małżeństwa. 

I to jest właśnie to, czego Bóg pierwotnie oczekiwał od małżeństwa. 

 

Dżej Prema Śanti! 
 



5 Prema Ananda Vahini January 2022 

 

 



6 Prema Ananda Vahini January 2022 

 

Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
 

Klucz do duchowego świata 
 

Pytanie zadane przez wielbiciela z Wielkiej Brytanii: “Swamidżi, ten zewnętrzny 

świat nie jest prawdziwym światem. Co może nam pomóc w skierowaniu wzroku 

do wewnątrz, by odnaleźć tam prawdziwy świat?” 

 

Twoje pytanie jest takie: żyjąc w tym świecie 

wiążemy się i angażujemy w wiele 

zewnętrznych pragnień, w związki, pieniądze 

itp. Jeśli poza tym zewnętrznym światem, 

istnieje jakiś duchowy świat, to gdzie się 

znajduje, jak możemy go odnaleźć i czy 

możliwym jest dotarcie do niego?  

 

Ludzkie istoty patrzą na świat inteligentnie i z 

różnych punktów widzenia. Gdy ludzie 

zdecydowali, że wyruszają na księżyc to 

myśleli sobie: "Czemu nie ustanowić nowego 

świata na księżycu?" Udali się tam, rozglądnęli 

wokoło i stwierdzili, że nie ma tam atmosfery, 

oraz że nie ma jeszcze tego i tamtego. 

Dlatego, po tym jak wydali na to 

przedsięwzięcie wielkie pieniądze, powrócili z 

powrotem na Ziemię. Kto poddał pod 

rozwagę ludzkim istotom ideę dotarcia na księżyc - naukowcy, czy może ktoś inny? Mędrcy byli 

tymi, którzy pierwotnie wyznaczyli naukowcom tę drogę poszukiwań. W starożytnych czasach 

święci i mędrcy dokładnie opisali ile istnieje yug, ile na pobliskich orbitach krąży planet, oraz co się 

na nich wszystkich znajduje. Oni nawet wspominali o tym, że około 2000 roku w pobliżu Ziemi 

pojawi się kometa, która będzie tak, blisko, że będzie wydawało się, że całuje Ziemię. Oni mówili, 

że ta kometa może znaleźć się w takim miejscu, że jej kurs okaże się być kolizyjny z Ziemią, 

ewentualnie, że przeleci niebezpiecznie blisko naszej planety. Ile lat pozostało do 2000 roku? Tylko 

sześć. Oznacza to, że za sześć lat ta kometa przeleci obok Ziemi. Zostało to przepowiedziane 

przez świętych i mędrców (...) Jednak nikt tego nie odnotowywał, bo gdy ktoś mówi o czymś, co 

ma wydarzyć się za 100, albo i więcej, lat, nikogo to wtedy nie obchodzi. Ale gdy naukowcy mówią 

wam teraz, że jest to prawda i że się to wydarzy - wy im wierzycie.  

 

Tak oto ta kometa nadchodzi - czy słyszeliście o tym? Ona nadchodzi i jeśli zderzy się z Ziemią, ten 

świat nieuchronnie zostanie zniszczony. Czy w takim razie te dwa obiekty zderzą się ze sobą? Aby 

ochronić nas przed takimi zdarzeniami, Bóg przysyła świętych i mędrców do tego świata. Gdy na 

tym świecie żyją obdarzeni boską łaską wielcy święci, dzięki ich mocom, możliwe staje się 



7 Prema Ananda Vahini January 2022 

 

uniknięcie takich nieszczęść. Gdy zbliża się naturalna destrukcja, Bóg przysyła również do tego 

świata wielkich świętych i mędrców posiadających boskie moce, aby mogli zademonstrować moc 

Boskości temu światu i by obdarzali ludzkość łaską.  

 

Mówię wam o tym, gdyż ludzie żyjący na tym świecie powinni wiedzieć, że istnieje również inny 

świat w ich wnętrzach. (...) W tym świecie maya, istnieje inny świat, wewnętrzny świat. Pozwalamy, 

aby wszystkie nasze myśli rozpraszały się wokół nas. Nie nauczyliśmy się kontrolować naszych 

myśli i kierować je do środka. Pozwalamy im rozbiegać się na zewnątrz. Ten umysł wciąż biegnie... 

a my biegniemy razem z nim! Nasze myśli rozbiegają się i biegną od nas w kierunku światowych 

pragnień i udogodnień, przywiązań, w kierunku sławy i uznania, pieniędzy, pozycji, prestiżu, 

zazdrości i ego... i gdy tak biegamy za tymi wszystkimi rzeczami, czas również biegnie. Stajemy się 

coraz starsi i jeśli będziemy kontynuowali to nasze biegnięcie, ostatecznie dobiegniemy do 

ziemskiego grobu!  

 

Dlatego zanim staniecie się jednym z ziemią, czy nie powinniście spróbować zobaczyć świat, który 

jest w was? Jak zamierzacie go zobaczyć? Gdy otwieramy nasze oczy możemy oglądać zewnętrzny 

świat. A gdy zamykamy nasze oczy widzimy ciemność i to w tej ciemności możemy zobaczyć 

światło. Jeśli zamkniemy nasze usta wówczas nie będziemy wydawać żadnego dźwięku. Ale jeśli 

będziemy kontrolowali nasze umysły, to wszystkie nasze myśli pozostaną wewnątrz nas. Dlatego 

musicie kontrolować umysł i powstrzymać wasze myśli, tak by przestały biegnąć.  

 

I powinniście robić to z dobrymi intencjami. Wszyscy jesteście dobrymi ludźmi. W niektórych 

sferach życia możecie być źli... posiadacie pewne dobre cechy, jak również pewne złe cechy. Ale ja 

widzę tylko te dobre. Nie patrzę na wasze błędy, nie interesują mnie one. Patrzę tylko na to, co w 

was dobre - na wasze dobre cechy, na waszą dobrą naturę i na wasze dobre myśli. Czasami 

bezwiednie możecie robić coś, co jest złe, albo możecie lgnąć do jakichś błędnych wierzeń, ale ja w 

ogóle nie patrzę na to. Każdy z was powinien mieć na tyle rozwiniętą pewność siebie, że będzie 

potrafił powiedzieć: posiadam dobre cechy. Wielu ludzi mówi mi "nie jestem dobrą osobą" (...) Nie 

jest bardzo trudne, by zrozumieć wewnętrzny świat - to jest bardzo łatwe, ale najpierw musicie 

zrozumieć siebie i rozwinąć pewność siebie oraz zaufanie do siebie. Jeśli nie ufacie sobie, jeśli nie 

wierzycie w siebie, no to jak zamierzacie zrozumieć świat, który znajduje się wewnątrz was?   

 

 

 

 

 

Możesz obejrzeć Swamidżiego dającego ten satsang   

    na naszym kanale YouTube “Premananda  

Swami Official Channel.” To wideo ma tytuł  

The key to the spiritual world. 
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odlitwa jest podziękowaniem 

dla Boga za dobre rzeczy, 

które otrzymaliśmy, ale 

również proszeniem Boga o pomoc. 

Szczere modlitwy są zawsze 

wysłuchane. Aby modlitwy były 

naprawdę efektywne, musisz wyrazić je 

z oddaniem i tęskniącym sercem. Twoja 

modlitwa musi być wyrażona sercem, a 

nie tylko ustami. Jednak większość z 

was modli się tylko wtedy, kiedy ma 

problem. Jest to do przyjęcia na 

początku, ale potem musisz 

przekształcić modlitwy do Boga o 

rozwiązanie materialnych i fizycznych 

trudności. Każdy modli się po to, aby 

być szczęśliwy, zdrowy i bogaty. Chcę, 

żebyście nauczyli się prawdziwej 

modlitwy. 

 

Czym jest prawdziwa modlitwa? 

Prawdziwa modlitwa jest błaganiem 

Boga, aby się objawił. Jest to rodzaj 

oddawania czci. To pomaga ci oczyścić 

umysł i zapomnieć o świadomości ciała. 

To sprawia, że jednoczysz się z 

M 
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najwyższą mądrością i wiedzą. Modlitwa 

do Boga o urzeczywistnienie Jaźni jest 

najpotężniejszą i prawdziwą modlitwą. 

Wznosi cię ona na wyższy poziom tak, 

że zaczniesz nieprzerwanie kontrolować 

swoje pragnienia, pozbędziesz się 

przywiązań i zmienisz się na lepsze. 

Prawdziwa modlitwa przybliża cię do 

prawdziwej wiedzy, co jest 

ostatecznym celem twojej duchowej 

ścieżki.  

 

O co powinieneś się modlić i co 

przyniesie ci najlepsze rezultaty? Módl 

się o oddanie, módl się o wiarę w Boga. 

Módl się, abyś miał premę w swoim 

sercu i sewę na tym świecie. Módl się o 

niezachwianą wiarę i brak przywiązania 

do przedmiotów i spraw tego świata. 

Módl się o to, abyś mógł kontrolować 

swoje zmysły i był prawdomówny i 

bezinteresowny.  

 

Na koniec módl się do Boga, abyś stał 

się czystym i odpowiednim naczyniem 

do otrzymania Jego łaski tak, aby mógł 

ujawnić tobie w tym życiu Swoje 

prawdziwe Ja.  

 

Niech wszystkie twoje prawdziwe 

modlitwy będą nagrodzone.   

 

 
 

“Życie ludzkie jest jak podróż. Na tą podróż człowiek powinien 

wybrać ‘miłość’, jako ścieżkę. Tylko poprzez miłość może 

prawdziwie pojąć duchowe pisma i filozoficzne myśli. Tylko 

poprzez miłość można zrozumieć drogę do osiągnięcia Boga. 

 

Niedojrzały umysł jest podatny na wiele pułapek i pokus. Jednak 

próby i trudności, jakie człowiek napotyka w życiu, przyspieszają 

jego dojrzewanie. Miłość manifestuje się dobrowolnie w dojrzałym 

umyśle. Promień miłości będzie jasno rozświetlał twarze takich 

dojrzałych dusz. Ich miłość będzie jaśniała wspaniale!” 

Swamidżi  
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Przyroda w Aśramie 
mieszkaniec Aśramu 

 

KRABY W AŚRAMIE??!! 

Jejku! Co to...? Wygląda 

na kraba!  Przyjrzawszy 

się bliżej zobaczyłem, 

że to był faktycznie 

krab, który podążał za 

swoją darmą: szukał 

dziury w szybko 

wysychającej okolicy. 

Wyglądało jednak na to, 

że popełniał on błąd - 

może ich zdolność 

widzenia jest 

ograniczona – ponieważ 

krab ten zmierzał 

prosto do zbyt dużej 

dziury, która była już 

zajęta. Okazało się to 

dość szybko, ponieważ kiedy jego obecność została zauważona, on lub ona został(a) stanowczo  

wypędzony/a.  

 

Wiedzieliśmy już o obecności krabów w stawie w Aśramie, ponieważ po ulewnych deszczach – w 

momentach, kiedy cudowny śpiew chóru ropuch i żab nagle wypełnia powietrze – zauważyliśmy 

ich tutaj kilka, choć zdarzyło się to bardzo rzadko. W ten czy inny sposób udaje im się przeżyć 

nawet przez długi okres suszy (często są to miesiące!), aby ponownie ujawnić się, kiedy staw jest 

pełen. W końcu jednak staw znów wysycha i sprowadza nowe niebezpieczeństwa takie jak czaplę 

siodłatą, która regularnie pojawia się jak tylko woda jest wystarczająco płytka, żeby mogła w niej 

stać i szukać jedzenia.  Choć nie tylko czaple rozglądają się za ropuchami i żabami. Dobrze znając 

nawyki swoich ofiar, czaple przychodzą do stawu głównie późnym wieczorem jak również rano. 

Podobnie jak ropuchy, kraby są przede wszystkim nocnymi zwierzętami, które są aktywne 

wczesnym rankiem i w nocy, bardzo rzadko poszukują pożywienia w ciągu dnia. Czaple stają się 

jeszcze bardziej aktywne, kiedy woda na powierzchni wyparuje, a staw zamienia się w dużą 

błotnistą kałużę. Raz znalazłem szczątki kraba pod ławką przed budynkiem niedaleko stawu, co 

oznacza szczęśliwe chwile również dla innych ptaków. Ssaki jak koty i mangusty także czasami mają 

pyszne danie z kraba.    

 

Dzięki obfitym opadom deszczu w zeszłym miesiącu, Aśram i sąsiednie miejsca przeszły prawdziwą 

transformację. Widzieliśmy nie tylko jak dniami, a nawet tygodniami rowy pozostają wypełnione 
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wodą, ale również jak powstają małe strumyki płynące nawet przez kilka dni z rzędu; a nawet całe 

obszary pokryte wodą. I tak niektóre kraby zostały zauważone w całkiem nietypowych miejscach – 

takich, które nam wydają się nietypowe, ale dla nich już takie nie są, ponieważ kraby są niezwykle 

szczęśliwe, kiedy siadają blisko małego strumyka z dużymi kamieniami, pod którymi mogą się ukryć 

lub w jakimkolwiek innym nadającym się dla nich miejscu! Niestety, jak to zwykle bywa, okazało się 

to jedynie tymczasowym schronieniem, ponieważ wkrótce zostały one zmuszone poszukać 

odpowiedniego miejsca do przetrwania pory suchej. 

 

Jest o wiele więcej słodkowodnych krabów niż byśmy mogli sobie wyobrazić. Można je znaleźć w 

mokrej glebie, pod kamieniami i kłodami oraz wśród wilgotnej ściółki w poszyciu lasu, gdzie żyją 

one w płytkich lub głębszych norach, które są zasklepione błotem podczas pory suchej. 

Przystosowały się również do życia na plantacjach orzechów betelowych, farmach bananowych i na 

skarpach pól ryżowych, w środowiskach częściej występujących w Ghatach Zachodnich i w Kerali. 

Ponieważ kraby nie są wielkimi podróżnikami, miejscowe populacje ewoluują w różne gatunki. 

Dlatego też w samych Ghatach Zachodnich naukowcy zidentyfikowali już 36 gatunków z 14 

rodzajów, należących do jednej z dwóch rodzin krabów słodkowodnych. Wiele nowych gatunków 

i rodzajów zostało dopiero niedawno odkrytych i oczekuje się, że będzie ich więcej.   

 

Nie wiemy jeszcze, które gatunki żyją w Aśramie, ale oczywiste jest, że ważna dla nich jest retencja 

wody i obecność wilgotnej ściółki wzdłuż rowów i wałów oraz wokół dużych kamieni. Teraz 

jesteśmy też świadomi, że te małe dziury, które czasami widzimy w tych miejscach może być ich 

dziełem.  

 

A co one jedzą? Przeczytałem, że 

jeden gatunek – przypuszczam, że w 

przypadku innych gatunków też tak 

jest – jest wszystkożerny i jego dieta 

zawiera rośliny (a więc trawy, 

roślinność wodną, liście, zielenice, 

rośliny płożące itd.), w większości 

zepsute i resztki. Jedzą one również 

niektóre zwierzęta takie jak 

dżdżownice, owady i ich larwy. 

Wydaje się, że młodsze kraby wolą być 

w wodzie, natomiast dorosłe wolą 

zostać w swoich dziurach lub, 

mógłbym powiedzieć, że „wolą zostać 

w domu”. Możemy sobie jedynie wyobrazić ich cierpliwość podczas wcześniejszych pór suchych w 

Aśramie, które trwały miesiącami bez przerwy. W tym roku jednak miały one większe szczęście, z 

powodu przelotnych deszczy w ciągu roku i prawdziwej pory mokrej. Nie tylko one się z tego 

cieszyły!   
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 Wiadomośći o KROCIONOGACH (sprawdź w ostatnim wydaniu Prema Ananda Vahini): 

  Kilku czytelników zwróciło uwagę na ostatnie odkrycia, które zmieniają niektóre dane zawarte 

w artykule o krocionogach: 

 

 

 

 

- Największy krocionóg: Skamieniałość najdłuższego i największego krocionoga, jaki 

kiedykolwiek istniał została znaleziona na plaży w Północnej Anglii. Znany, jako 

Artropleura, gdyby żył, miałby 2,63 m długości, 55 cm szerokości i ważyłby 50kg. Dzięki 

temu byłby do tej pory na pewno największym stawonogiem (bezkręgowcem z 

połączonymi nogami), jaki kiedykolwiek chodził po ziemi.  
 

- Najstarszy krocionóg: Ta sama skamieniałość datowana jest na 326 milionów lat, co 

umiejscawia ją na początku karbonu i przed wzrostem poziomu tlenu, co zawsze było 

uważane za niezbędny warunek dla występowania krocionogów.  
 

- Wczesne środowisko: Środowisko, w którym skamieniałość została znaleziona różniło 

się od oczekiwań naukowców. Wydaje się, że ten krocionóg żył w piaszczystej delcie, a 

nie w lesie. 
 

- Nowy krocionóg: I w końcu w Australii znaleziono właśnie nowego (żyjącego) 

krocionoga 60 metrów pod ziemią, który, ze swoimi 1306 nogami, naprawdę zasługuje 

na swoje imię!  

 

 

  

 

“Kiedy ludzie rozumieją i zauważają, czym jest negatywizm i 
jak mogą przejść ponad wojnami, nigdy nie będą myśleć o 

rewanżu, gwałcie i wojnie. Musimy powstrzymać dzikie 

zwierzęta zazdrości, złości i nienawiści od niszczenia naszych 

młodych drzew, naszych młodych ludzi. Musimy zaaplikować 
lekarstwo, aby powstrzymać pasożyty psujące młode liście i 

pączki. Musimy pozwolić młodym drzewkom wyrosnąć na 

zdrowe drzewa. Wtedy tylko dadzą one wszystkim cień i 

nakarmią ludzi z całego świata cudownymi owocami mądrości. 
Wtedy, i tylko wtedy, możemy powstrzymać masową 

destrukcję na tej planecie.”  - Swamidżi 

 

Artropleura 
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Jak żyć szczęśliwie   

 
 

 

Musisz zawsze żyć szczęśliwie. Tylko, kiedy jesteś prawdziwie szczęśliwy, możesz myśleć jasno 

i robić rzeczy w życiu pozytywnie. Tylko niewielu ludzi jest prawdziwie szczęśliwych. 

Większość ludzi nie jest szczęśliwa. Niektórzy mają depresję, niektórzy są sfrustrowani, 

niektórzy są zawsze w złym nastroju. Jak sądzisz? Czy uważasz, że ci, którzy są szczęśliwi, są 

obdarowani, a ci, którzy są nieszczęśliwi i cierpiący to, dlatego, że mają taką złą karmę? Nie 

zgadzam się.  

 

Spójrz na mnie! Jestem zawsze szczęśliwy. Jak? Czy myślisz, że to boski dar? Moje szczęście nie 

wynika z boskości wewnątrz mnie. Jest, ponieważ pewność siebie i odwaga czynią mnie zawsze 

szczęśliwym. Znam siebie i wiem, że jestem całkowicie wiarygodny. Wszystko, co znam to 

łaska Boga. Mogę powiedzieć komuś jak żyć szczęśliwie i poprzez duchowość uczynić kogoś 

szczęśliwym. To są moje prawdziwe cechy.   

 

Drodzy duchowi aspiranci, nie myślcie o tym, gdzie się fizycznie znajduję. Jeśli myślicie z 

wyższego poziomu, zobaczycie i zrozumiecie, że jestem wszędzie i we wszystkim. Jeśli chodzi 

o mnie, to zawsze jestem zjednoczony z Bogiem. To, dlatego jestem zawsze szczęśliwy i 

uśmiechnięty. Ale gdzie wy jesteście? Dlaczego cierpicie z powodu depresji, frustracji, strachu i 

wstydu? Dlatego, że jesteście uwikłani w iluzję. Dlaczego tak jest? Z powodu wielu 

niechcianych, negatywnych cech w waszych umysłach, takich jak zazdrość, ego, samolubstwo, 
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skłonności do niepotrzebnych plotek, złość, pasja i 

chęć posiadania. Tak długo jak te negatywne uczucia są 

w tobie, jak możesz się prawdziwie uśmiechać, śmiać 

się i żyć szczęśliwie? Jak możesz się uśmiechać z serca? 

Twój uśmiech będzie tylko na twoich ustach. Nie 

będzie za nim prawdy - to jest pusty uśmiech. To jest 

tylko uśmiech ust, a nie uśmiech serca! 

 

Każdy na tym świecie napotyka codziennie problemy. 

Więc jak może być szczęśliwy? Po pierwsze, każda 

osoba powinna zrozumieć poprzez napotykanie 

problemów, że staje się bardziej i bardziej dojrzała. 

Rozwiązując każdy problem, krok po kroku, 

wzmacniasz swój umysł i dostajesz życiowe 

doświadczenie. Robiąc to w duchowym kontekście, 

pomaga ci to dojrzeć mentalnie. Po drugie, nie 

powinieneś stać się niewolnikiem swoich problemów. Jeśli bezustannie myślisz o swoich 

problemach i pozwalasz, żeby rządziły twoim życiem, nie będziesz w stanie sprostać 

trudnościom. Będziesz sfrustrowany i będziesz miał depresję. Aby uciec od twoich 

rozczarowań i przygnębienia, możesz uzależnić się od alkoholu, narkotyków, złego 

towarzystwa lub złych przyzwyczajeń. Jeśli na to pozwolisz, staniesz się bezużyteczny dla siebie 

samego, dla twojej rodziny i społeczeństwa. Przeanalizuj każdy ze swoich problemów. Pomyśl 

o nich głęboko, znajdź najlepsze rozwiązanie, które będzie wykonalne i możesz zapomnieć o 

problemie. Rozwiń swoje mentalne rozróżnianie w różnych sytuacjach. To pomoże ci mieć 

harmonijne i spokojne życie.  

 

Jeśli ktoś z twojej rodziny lub ktoś, na kim ci zależało lub kogo bardzo kochałeś umiera, to 

ciężko jest znieść rozłąkę, ale co możesz zrobić? Nic. To jest natura. Narodziny, życie i śmierć 

są nieuniknioną częścią cyklu życia. Jakie korzyści da ci rozmyślanie o śmierci i przeszłości? Nie 

ma sensu myśleć lub martwić się o te rzeczy. Jeśli musisz o tym myśleć, rób to w pozytywny 

sposób, a potem wyrzuć te rzeczy ze swojego umysłu. Każdy na tym świecie musi napotkać 

jakieś trudności. Przestań się nimi martwić. Uczyń się szczęśliwym. Nie trać pewności. 

Umocnij swoją pewność siebie i odwagę. Kiedy jesteś szczęśliwy, bardzo łatwo jest dosięgnąć 

Boskości. Dlaczego? Ponieważ Bóg zamieszkuje w sercach tych, którzy żyją w prawdziwym, 

czystym szczęściu. Wzrośnij ponad ziemskie iluzje, zanim ziemskie iluzje wzrosną ponad ciebie 

i pochłoną cię!  

 

Kiedy masz depresję i nie możesz sprostać życiowym problemom, pomyśl o mnie. Usiądź w 

ciszy i pomyśl o mnie. Usłyszę twoje wołanie i pomogę ci. Przyślę ci trochę pewności siebie i 

odwagi. Nie martw się i nie bój się. Kiedy prawdziwie poddajesz się Bogu, On jest zawsze 

gotowy ci pomóc. Spróbuj - doświadcz sam tej łaski, a będziesz wiedział, że nie jesteś sam. Bóg 

czeka, aż Go zawołasz, żeby mógł uczynić cię szczęśliwym. 

“Narodziny, życie i 

śmierć są nieuniknioną 

częścią cyklu życia. 

Jakie korzyści da ci 

rozmyślanie o śmierci 

i przeszłości? Nie ma 

sensu myśleć lub 

martwić się o te 

rzeczy.” 
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      “O czym myślisz, tym się stajesz.  

Każde działanie ma swój skutek. Zawsze ci o tym 
mówię. Jeśli naprawdę chcesz poznać, 

zrozumieć i doświadczyć prawdziwej, czystej 
miłości, musisz wejść do swego serca,  

odkryć Boskość i kochać Boskość.” 

 

           Swamidżi 
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Wiadomości od…  
 
 
 
 

SKANDA SZASTI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skanda Szasti to najważniejszy czas w roku dla wielbicieli Murugi. Każdego z sześciu dni tego 

festiwalu wielbiony jest inny aspekt Murugi, a wielu wielbicieli praktykuje w tym okresie 

pewien rodzaj duchowej ascezy, na przykład post. Pan Muruga jest znaczącym bóstwem dla 

Młodzieży Premanandy, ponieważ posiada te same cechy, które Swamidżi radził młodym 

ludziom rozwijać w sobie, takie jak odwaga, łaska, miłość i błogość. Swamidżi poprosił nas 

również o wykonywanie regularnych pudży do figurek Pana Murugi, które rozdał wśród grup 
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młodzieżowych. Skanda Szasti daje nam doskonałą okazję do podążania za tymi wskazówkami. 

Grupy młodzieżowe mogą odprawiać pudże do Pana Murugi, kiedy tylko jest to dla nich 

odpowiednie, o ile robią to regularnie! 

 

 
 

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

 

Zrozumienie porządku życia! 
 

“Nasze pisma hinduskie szczegółowo opisują cztery etapy życia danej osoby. Pierwszym 

etapem jest brahmacharya, twoje dzieciństwo i dni studenckie, które poświęcone są nauce 

wszelkiego rodzaju. Drugim etapem jest etap grihastha, kiedy bierzesz ślub, masz dzieci i 

świadczysz usługi społeczne swoim bliźnim. Trzeci etap, vanaprastha, ma miejsce, gdy udajesz 

się na emeryturę ze swoim partnerem życiowym do spokojnego miejsca. Czwarty etap to 

sannjas, kiedy wyrzekasz się świata i poważnie zaczynasz swoje wewnętrzne poszukiwanie 

Boskości. Z tego porządku życia widać, że mędrcy, którzy ustanowili te zasady, uważali osobę 

za nadającą się do końcowych etapów życia duchowego dopiero w wieku około 60 do 70 lat. 

Czuli, że tylko wtedy osoba jest gotowa do zrealizowania prawdy. Każdy etap życia jest 

duchowy. Na każdym etapie możesz zrobić duże postępy. Nie powinieneś się martwić, że 

chcesz się ożenić lub myśleć, że musisz się pospieszyć i zostawić rodzinę. To nie jest 

konieczne. Powolna i stabilna ścieżka przez życie rodzinne przynosi wiele nauk i jest idealną 

sytuacją do praktyki, jeśli chcesz.”  
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