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 “Ci, którzy tęsknią za oddaniem, jednością z Boskością i duchem 

służby bliźnim mogą osiągnąć nawet najwyższe urzeczywistnienie w 

tym życiu.”  
 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
 

Myśli Swamidżiego na nowy 

złoty wiek  
każdym rokiem coraz 

bardziej się starzejemy. 

Kiedy przyglądam się 

wam i porównuję wasz 

wygląd z tym jak wyglądaliście 

pięć lat wcześniej, to dostrzegam 

dużą różnicę.  Z każdym 

mijającym rokiem skraca się czas 

naszego życia. Powinniście sobie 

często o tym przypominać. 

Właśnie dlatego zawsze 

popędzam was,  żebyście  już 

teraz  poważnie i  bez dalszej 

zwłoki zaczęli wykonywać 

duchowe praktyki. Nie traćcie 

już więcej czasu.  

 

Mówisz, że nawet, jeśli chcesz 

praktykować, to w tym wysoko 

rozwiniętym technologicznie 

świecie, masz mało czasu, aby to 

robić. Dzieje się tak, gdyż twój 

umysł jest bardzo zaangażowany 

w materialne sprawy. Obecnie 

mamy tak wiele zaawansowanych technologicznie gadżetów.  Zbyt wiele nowoczesnych 

udogodnień sprawia, że stajesz się bardzo, bardzo leniwy. A wtedy umysł traci zdolność 

zajmowania się duchowymi sprawami.  

 

Jaki jest najlepszy sposób praktykowania dla pracującej osoby, która żyje w nowoczesnym 

świecie? Musisz zmienić swoje podejście do życia. Wszystko, co robisz żeby przeżyć w tym 

świecie jest twoim obowiązkiem. Boskość wyznaczyła ci ten obowiązek. Cokolwiek robisz, rób 

to dobrze, rób to prawidłowo i w piękny sposób, ale nie przywiązuj się do tej pracy. Patrz na 

wszelką pracę oraz służbę w jednakowy sposób i wykonuj je tak doskonale, jak tylko jest to 

Z 
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możliwe dla ciebie. Możesz być lekarzem, urzędnikiem, inżynierem, sprzedawcą, albo 

studentem - bez różnicy. Wykonuj swoją pracę i w tym samym czasie wykonuj swoją sadhanę.  

 

Bóg dał każdemu z was inne prace do wykonania. Niektórzy muszą się uczyć, niektórzy muszą 

pracować w tym świecie, aby utrzymać rodzinę, a niektórzy zajmują się działalnością 

charytatywną lub  pracują w jakiejś duchowej organizacji. Możecie z sukcesem wykonywać 

każdą z tych prac. Właściwe podejście  do wszystkich tych działań polega na  wykonywaniu  ich 

z  umysłem nieustannie zaabsorbowanym  boskimi myślami i bez żadnych oczekiwań. Takie jest 

właściwe podejście dla tych, 

którzy podążają duchową ścieżką.  

Tego rodzaju  podejście 

poprowadzi cię w kierunku 

przejrzystości umysłu, ku 

zrozumieniu i spokojowi.  

 

To jest uniwersalne przesłanie. 

Taka jest esencja nauk wielkich 

mistrzów wielu religii. Jezus 

Chrystus, Budda, Mahomet, 

Kryszna - przesłania tych czterech 

mistrzów esencjonalnie były 

bardzo podobne. Oczywiście 

istnieją pewne różnice związane z 

odmiennością kultur, w których działali i czasami, w których przychodzili. Nie ma znaczenia, 

jaką religię wyznajesz, ani to, jaką wykonujesz praktykę duchową. Jednakże moje życzenie jest 

takie abyś, niezależnie od tego, jaką duchową praktykę wybierzesz, rozwinął w sobie totalną 

wiarę i zaufanie do swojego mistrza.  

 

Po co przyszedłeś na tą ziemię? Ja przyszedłem tu po to, aby przekazać ci dobre przesłanie. To 

nie jest moje przesłanie. To przesłanie pochodzi od Boskości. Zasadniczo jest to takie samo 

przesłanie, jakie przez wieki przekazywali ludzkości różni mistrzowie. Nadałem mu tylko 

niewielkiego połysku i ubarwiłem go kilkoma nowoczesnymi zwrotami! Nigdy nie proszę was o 

nic dla siebie.  Pragnę jedynie, żebyście wpuścili do waszych umysłów to dobre i bardzo 

dobroczynne przesłanie. Jednakże najpierw musicie się przygotować na przyjęcie tego 

przesłania.  

 

Dlaczego mówię, że nie jesteście do końca gotowi, żeby usłyszeć to przesłanie? Macie tak 

wiele, wiele myśli w waszych głowach. Wpuszczam to przesłanie do twojego prawego ucha, ale 

ono wylatuje lewym! Dlaczego? Gdyż wielka ilość myśli w twoim umyśle nie pozwala 

duchowemu przesłaniu wejść do twojego wnętrza i ono nie może zostać tam właściwie 

przyswojone. Masz zbyt wiele niepotrzebnych idei w twojej głowie. Dlatego najpierw musimy 

je stamtąd usunąć.  

 

“Chrystus, Budda, Mahomet, Kryszna 

- przesłania tych czterech mistrzów 
esencjonalnie były bardzo podobne. 

Oczywiście istnieją pewne różnice 
związane z odmiennością kultur, w 

których działali i czasami, w których 

przychodzili. Nie ma znaczenia, jaką 
religię wyznajesz, ani to, jaką 

wykonujesz praktykę duchową.” 
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Musisz stać się bardziej cierpliwy, mniej spięty i stworzyć więcej wolnej przestrzeni w twoim 

umyśle. Jest tam tak dużo aktywności jak na bardzo ruchliwej drodze. Ja jestem takim 

policjantem ruchu drogowego i kieruję twoje myśli we właściwym kierunku, aby rozładować 

ten uliczny zator, ale wy, kierowcy, zbyt wolno reagujecie na moje polecenia! Podążacie za 

moimi wskazówkami bardzo wolno, mimo, że ja popędzam was abyście reagowali bardzo 

szybko. Macham i macham do was, żebyście poszli we właściwym kierunku, ale wy wciąż się 

wahacie, gdyż macie zbyt wiele myśli w swoich głowach. A przy tym, pomimo tego, że bardzo 

wolno podążacie za moimi duchowymi instrukcjami, to jednocześnie prowadzicie bardzo 

szybkie życie - zbyt szybkie. Taki właśnie jest sposób życia w nowoczesnym świecie. Ale ja 

mam nadzieję, że zamiast tego zaczniecie szybko wdrażać w życie moje duchowe instrukcje, a 

zwolnicie tempo waszego materialnego życia.  

 
Twój umysł głównie zaangażowany jest w 

światowe, codzienne sprawy i w materialne 

rzeczy. Przekażę wam w związku z tym jeden 

bardzo szybki i prosty sposób, byście mogli  

rozwijać  się duchowo. W dawnych czasach 

duchowi aspiranci wykonywali służbę  dla 

duchowego mistrza piorąc  jego lub jej ubrania, 

przynosząc wodę,  albo gotując pożywienie dla 

mistrza. W dzisiejszym świecie jak tak wielu ludzi 

mogłoby wykonywać tego rodzaju prace? Nie jest to możliwe. W tamtych czasach życie 

płynęło wolno i  zupełnie różniło się od obecnego. Zatem, na czym polega obecna guru sewa, 

służba dla guru? I jaka jest korzyść z wykonywania guru sewy? Jeśli wykonujesz guru sewę, 

wtedy łaska Boskości spływa na ciebie. To jest duchowo potwierdzony fakt, że tak się dzieje. 

W obecnych czasach guru sewa polega na aktywnym zaangażowaniu się w zadania, których 

podejmuje się   mistrz. Polega na wykonywaniu służby w Aśramie. W tym nowoczesnym życiu 

guru sewa jest dostosowana do obecnych czasów. To może być praca biurowa, albo na 

komputerze, albo jakaś  inna  praca związana z Aśramem i Centrami. Najważniejszą sprawą 

jest, aby wykonywać tą pracę z umysłem skupionym na mistrzu i bez przywiązania. Jeśli 

potrafisz tak działać, wówczas z pewnością osiągniesz oświecenie - nie ma co do tego żadnych 

wątpliwości.  

 

Gdy budzisz się rano pomyśl o mnie, a ja będę z tobą przez cały dzień. Gdy się zdenerwujesz, 

gdy stracisz cierpliwość, gdy popadniesz w zniechęcenie, albo depresję - pomyśl o mnie, a ja ci 

pomogę. Gdy zauważysz, że zaczynasz krzyczeć, albo mówić z niecierpliwością, zatrzymaj się! 

Pozostań w ciszy przez jakiś czas, myśl o mnie, a twoje słowa staną się moimi słowami. 

Zaczniesz wtedy wypowiadać właściwe słowa, stosownie do sytuacji. W taki właśnie sposób 

możesz zarówno uduchowiać, jak i redukować twoje myśli. Dopiero wtedy uciszysz swój 

umysł na tyle, że będziesz mógł usłyszeć moje przesłanie. Usłysz moje przesłanie i przekazuj je 

innym. 

Dżej Prema Śanti! 

“Gdy budzisz się rano 
pomyśl o mnie, a ja 

będę z tobą przez cały 
dzień.” 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na Świecie 

 

amaskaram! Najgorętsze pozdrowienia dla wszystkich z Mielan we Francji! Pod 

koniec sierpnia mieliśmy bardzo miłe, dwudniowe spotkanie u Gauri w Le Maine 

Faure. Zaproszeni zostali na nie wszyscy koordynatorzy, osoby kontaktowe i 

zagorzali wielbiciele z całej Francji. Większość z nas przyjechała już w piątkowy wieczór, a 

niektórzy nawet wcześniej, żeby pomóc Gauri w sprzątaniu i przygotowaniach. Ona miała już 

w swoim domu grupę ludzi z innego kursu, ich spotkanie kończyło się o 14 w ten sam piątek, 

dlatego było bardzo mało czasu na przygotowania. 

 

W sumie było nas 25 osób. Ze wszystkich zakątków Francji zjechali się prawie wszyscy 

francuscy koordynatorzy, pojawiło się również troje członków Młodzieży Premanandy. 

Rozpoczęliśmy nasze spotkanie w sobotę rano Guru Astotrą do Swamidżiego, a następnie 

wyrecytowaliśmy jego 108 imion.  

 

Kontynuowaliśmy nasze 

spotkanie, a pod koniec 

wymienialiśmy się naszymi 

ideami i spostrzeżeniami 

dotyczącymi jednego z 

satsangów Swamidżiego.  

 

Po południu Parameśwari i 

Nandi z centrum w Montpellier 

wykonały abiszekam do 15 

lingamów i pobłogosławiły nas 

dwojgiem z nich. Po tym 

abiszekamie spędziliśmy trochę 

czasu na wspólnych rozmowach 

i dzieleniu się naszą radością z przebywania pośród tak wielu duchowych przyjaciół, którzy 

spotkali się w tym przepełnionym spokojem miejscu. Tego wieczoru oglądnęliśmy 

przywieziony przez ludzi z Centrum Dordogne inspirujący film o Swamidżim, zatytułowany 

‘Swami Premananda, Radość Kochania’. 

 

 

N 
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W niedzielę rano, jeszcze przed 

śniadaniem, wszyscy chętni wzięli 

udział w prowadzonej przez 

Vighneśa sesji jogi dla 

rozbudzenia ciała. Z całą 

pewnością było to dla nas 

bardzo korzystne!   

 

Po śniadaniu Dhriti i Brahmi z 

Centrum Dordogne wykonali 

abiszekam Kriszny - w ten oto 

sposób celebrowaliśmy 

przypadające na ten dzień 

Kriszna Dźajanti. Pomimo tego, 

że żadne z okien nie znajdowało się w takim miejscu, żeby światło słoneczne mogło naturalnie 

padać na statuetkę Kriszny, to byliśmy miło zaskoczeni, gdy pojawił się promień światła, który 

oświetlał statuetkę podczas abiszekamu. Oczywiście otrzymaliśmy również błogosławieństwo 

Kriszny w tym szczególnym dniu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiszekam Kriszny i 

błogosławienie statuetką Kriszny. 
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Na koniec tego spokojnego, napełniającego nas kochającą energią abhiszekamu rozprowadzone 

zostały święte nici i połączone było to z ofiarowaniem przez nas kwiatów. W trakcie 

abhiszekamu z wielką przyjemnością śpiewaliśmy bhadżany, a już po abiszekamie 

delektowaliśmy się rozdzielonym między wszystkich prasadamem.  

 

Większość ludzi wyjechała z Le Maine Faure w niedzielę wieczór, ale niektórzy zostali aż do 

poniedziałku ranu po to, żeby pomóc Gauri. W poniedziałek, zanim rozjechaliśmy się do 

domów, rozmawialiśmy jeszcze o tym jak najlepiej możemy przygotować się do obchodów 

Mahaśiwaratri w Le Maine Faure. W związku z tym, że nie możemy mieć pewności czy 

będziemy mogli przyjechać do Aśramu w 2022 roku, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy 

przygotowywać się do nadchodzących świąt właśnie na takim bardziej lokalnym poz iomie. 

Czujemy, że ważne jest żebyśmy stwarzali więcej tego rodzaju okazji do wspólnego spotykania 

się tu we Francji i obchodzenia razem duchowych świąt! 

 

W miłości Swamidżiego. 

Dżej Prema Śanti! 

Dźajaani i Dźńanamani 
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
 

Wciąż jestem bardzo zainteresowany rzeczami materialnymi i przyjemnościami, 

nawet, jeśli nie dają mi one satysfakcji, jednak ciągle staram się też znaleźć coś 

bardziej trwałego, co oferuje duchowość. Jak mogę zmusić mój umysł, żeby 

zwrócił się bardziej w stronę duchowości? 

 

usisz rozmawiać w miły 

sposób ze swoim umysłem 

o korzyściach, jakie daje 

duchowości o tym, jak nietrwała 

jest natura świata materialnego. 

Nieustannie przypominaj swojemu 

umysłowi o przemijającej naturze 

rzeczy materialnych i rzeczy, 

których poszukujesz.  

 

Pragnienia powodują kolejne 

pragnienia. Pragnienia nigdy nie są 

zaspokojone. Małpa zawsze szuka 

owoców na drzewach w lesie. 

Podobnie jak chciwa małpa, umysł 

zawsze szuka przyjemności. To się 

nigdy nie skończy, nawet, jeśli 

przyjmiesz setki kolejnych wcieleń, 

jeśli nie zaczniesz teraz 

kontrolować siebie, choć trochę. 

Zrozum wreszcie, że bieganie za 

ziemskimi rzeczami ostatecznie 

przynosi nieszczęście.  

 

Postudiuj siebie samego i dowiedz 

się, co jest powodem twoich 

pragnień? Musisz dotrzeć do korzeni problemu i usunąć powód swoich pragnień. Jeśli zetniesz 

drzewo, a zostawisz korzenie w ziemi, drzewo znów wyrośnie. Podobnie jak cierpienie, które 

będzie powracało i powracało, jeśli nie znajdziesz powodu, przez który powstaje pragnienie i 

jeśli nie postarasz się go usunąć. Kiedy czujesz się opanowany jakimś pragnieniem, zbadaj je i 

postaraj się zrobić, co w twojej mocy, żeby je usunąć. Poprzez ciągłe dawanie sobie tego, 

czego domaga się umysł, nigdy nie zniszczysz swoich ziemskich zwyczajów .  

 

Nie bądź dla siebie zbyt ostry. Redukuj pragnienia stopniowo.  

 

M 
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W duchowości wielu mistrzów mówi o linach przywiązania. Co to znaczy?  
 

eśli pozwalasz swoim pasjom kontrolować się i zawsze szukasz tylko przyjemności, z 

pewnością twoje pragnienia 

posiadania rzeczy zmysłowych i 

materialnych, będą wzrastać coraz 

bardziej. Te kajdany staną się bardzo 

mocne. Nie mówimy o materialnych 

kajdanach zrobionych z lin czy żelaza. 

Najmocniejsze kajdany są zrobione z 

pieniędzy, władzy, pragnienia piękna, 

tęsknoty za seksem i gromadzenia 

wielu bezużytecznych gadżetów, 

samochodów i dóbr materialnych. 

Zrozum nietrwałość tych kajdan. Aby 

to zrobić, dobrze jest odejść od nich 

na jakiś czas. Dlatego tak wiele 

korzyści daje pozostawienie świata na jakiś czas i prowadzenie prostego życia w duchowym 

miejscu, uczenie się i praktykowanie oddania, jedzenia prostego jedzenia i podążanie za 

dyscypliną oczyszczania. Kiedy powrócisz do świata, zobaczysz, że stare kajdany nie zniewalają 

cię tak mocno. Wykonuj praktyki, których nauczyłeś się w czasie duchowej rekonwalescencji, 

a znajdziesz się na drodze duchowej realizacji.  

 

Kiedy wyzwolisz się od intensywnego poszukiwania przyjemności i oddawania się im, cierpienia 

i problemy odfruną od ciebie. Bogactwa i rzeczy materialne mogą doprowadzić cię do ruiny. Są 

nawet tacy, którzy popełnili samobójstwo, ponieważ stracili swoje dobra materialne. Dlatego 

pomyśl, – kto jest tym bogatym? Czy ten, kto jest zasobny w rzeczy materialne czy ten bogaty 

duchowo? Jaką pomoc dają własności materialne, pieniądze i relacje seksualne temu, który 

umiera? Umierający nie mogą nic ze sobą zabrać. Ale mogą zabrać ze sobą punję(zasługi), 

dobrą karmę i śanti(pokój), które nabywasz przez duchowe praktyki. Ci, którzy są wciąż 

przywiązani będą opuszczać ten świat walcząc, starając się uwolnić od wszystkich swoich dóbr. 

Ci, którzy tęsknili za oddaniem, zjednoczeniem z Bogiem, ci, którzy służyli innym, mogą 

osiągnąć nawet najwyższe urzeczywistnienie w tym wcieleniu.  

 

Uczyń swój umysł czystym jak opielone poletko. Myśl o wszystkich swoich pasjach i 

pragnieniach jak o chwastach, które zniszczą nasiona twoich nowych duchowych ambicji. 

Oczyszczaj swoje poletko regularnie i opiekuj się nim każdego dnia. W bardzo krótkim czasie 

zobaczysz, że jesteś wolny od tęsknot, a twoje duchowe poletko wkrótce wyda dużo dobrych 

owoców. Czerp radość z owoców – i nie zapomnij ich dać innym. 

 

 

 

 

J 
“Uczyń swój umysł czystym jak 

opielone poletko. Myśl o 

wszystkich swoich pasjach i 

pragnieniach jak o chwastach, 

które zniszczą nasiona twoich 

nowych duchowych ambicji. 

Oczyszczaj swoje poletko. Posadź 

nowe nasiona duchowości.” 
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Wspomnienia obchodów Pongalu w 

Aśramie 
W Aśramie świętujemy Pongal — Tamilskie Święto Żniw — przez dwa dni: Thai Pongal i 
Krowi Pongal, 14 i 15 stycznia.  

 

Zaczynając bardzo wcześnie rano, najpierw 

narysowaliśmy piękny wzór na ziemi za pomocą 

mąki ryżowej (kolam) i ugotowaliśmy duży 

garnek słodkiego i słonego pongala na 

dziedzińcu świątyni. Następnie ugotowany 

pongal został ofiarowany Suryi, Bogu Słońca, 

Lingamowi Samadhi Swamidżiego i innym 

bóstwom. Następnie pongal prasadam podawano wszystkim siedzącym zarówno w świątyni, 

jak i poza nią. W przypadku Krowiego Pongal wszystkie krowy i byki zostały najpierw 

starannie umyte, a następnie pięknie ozdobione girlandami. Specjalnie dla nich ugotowano duży 
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garnek z pongalem, po czym zrobiono pudżę i rozdano prasadam krowom, a następnie 

wszystkim obecnym.  
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Coroczny Abiszekam 
Każdego roku w rocznicę kumbhabiszekamu świątyni - obliczanego zgodnie z indyjskim 

kalendarzem - wykonujemy to, co nazywane jest Corocznym Abiszekamem. Jego 
przeznaczeniem jest zwiększenie mocy bóstwa, do którego jest wykonywany. W tym roku był 

to dziesiąty Coroczny Abiszekam Świątyni Śri Premeśwarar, a rozpoczął się o piątej rano, 16 

stycznia. Wykonaliśmy pudżę do muszli używając 108 konch, a następnie każdy uczestnik wylał 

wodę z tych konch na Samadhi Lingam Swamidżiego. Wczesnym rankiem 17 stycznia 

wykonany został jagam. Na koniec odbył się abiszekam do Samadhi Lingamu Swamidżiego w 
trakcie, którego wylana została na niego woda ze 108 kumbamów.  

 

 



12 Prema Ananda Vahini February 2022 

 

Przyroda w Aśramie 

mieszkaniec Aśramu 

 

Bogatkowate (Pon vandu)  
 

Dzięki swoim lśniącym, opalizującym 

kolorom i wyjątkowemu rozmiarowi, 

żuki te łatwo przyciągają naszą uwagę, 

a nawet wzbudzają podziw.       

 

Nie trzeba koniecznie znać nazwy 

gatunku zwierzęcia, aby cieszyć się 

jego obecnością, ale nazwa często 

może wzbudzać naszą ciekawość, żeby 

dowiedzieć się o nich więcej. Dzięki 

nowoczesnej technologii proces 

identyfikacji wielu gatunków stał się o 

wiele szybszy i łatwiejszy. Jednym z 

miejsc uzyskania tego typu informacji 

w Indiach jest strona internetowa, 

gdzie możesz wysłać zdjęcie „robaka” i 

poprosić społeczność obserwujących o 

pomoc w identyfikacji. Jest to nie tylko 

dzielenie się naukowymi informacjami, 

ale również dzielenie się osobistym 

doświadczeniem z danym zwierzęciem. 

 

To jest również sposób, dzięki któremu dowiedzieliśmy się więcej o tym żuku. Należy on do 

rodziny żuków powszechnie znanej, jako bogatkowate i nie ma konkretnej nazwy w języku 

potocznym. Bogatkowate, zwane również w j. ang. metallic beetles lub wood-boring beatles, 

noszą taką nazwę z powodu ich charakterystycznych, lśniących, jaskrawych kolorów i 

mieniącego się kolorami karapaksu (twardej zewnętrznej powłoki). Ponadto, dorosłego 

osobnika można rozpoznać dzięki charakterystycznemu kształtowi: wydłużonemu, prawie 

owalnemu tułowiu, ale stożkowatemu na końcu.   

 

Podstawowym kolorem twardych przednich skrzydeł “naszych” żuków jest miedziany brąz, 

natomiast czołowa część jest zazwyczaj koloru metalicznej zieleni. Osobniki pokazane na 

zdjęciach najprawdopodobniej należą do gatunku Sternocera Chrysi, ale przeczytaliśmy, że 

przynajmniej trzy inne gatunki w Indiach bardzo je przypominają mianowicie basalis, orientalis i 

marseuli.  
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Bogatkowate stanowią jedną z największych rodzin żuków i ponad 15.500 gatunków zostało 

do tej pory zidentyfikowanych wśród 775 rodzajów. Bogatkowate można znaleźć na całym 

świecie, choć większość gatunków znajduje się na półkuli północnej.  

  

Bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że dużo dzieci z Aśramu, jak również w innych miejscach w 

Indiach, lubi obecność tych niezwykłych zwierząt i często noszą je w pudełkach od zapałek lub 

po prostu w kieszeniach swoich koszul. Pozwalają one, aby żuki siedziały i chodziły im po 

rękach, a niektóre dzieci próbują je karmić. Bawią się żukami jakby były ich zabawkami i często 

sprzedają je sobie za kilka rupii. Na wyżej wspomnianej stronie internetowej niektórzy młodzi 

Hindusi, którzy zwykli bawić się nimi w dzieciństwie, mówią, że żuki są zaskakująco uległe i nie 

próbują uciekać oraz że wystarczy delikatnie poklepać je po twardej, brązowej pokrywie 

skrzydłowej, aby grzecznie usiadły na następne dziesięć minut lub dłużej. Niektórzy opowiadają 

jak „je puszczali” przywiązując - nie raniąc ich – bawełniany sznurek wokół ich szyi. Inni mówią, 

że widzieli jak ich żuki „składają jaja o różnych kolorach”. Wiele osób puszcza schwytane żuki 

wolno po około godzinie, ale niektóre żuki nie mają tyle szczęścia. Widzimy, więc, że młode 

osoby w Indiach zachowują się podobnie jak młode osoby wszędzie indziej.   

 

Ze względu na ich wyjątkowe kolory, bogatkowate są wysoko cenione wśród kolekcjonerów 

insektów; im bardziej imponujący kolor, tym bardziej poszukiwany jest owad. Kilka kultur na 

przestrzeni dziejów – w szczególności w starożytnym Egipcie – używało karapaksu żuka do 

celów dekoracyjnych, jak na przykład w biżuterii lub podczas religijnych ceremonii. Bycie 

widocznym najwyraźniej nie jest, więc zawsze zaletą, gdyż to twój wygląd, a nie twoje życie 

jest wtedy głównym punktem zainteresowania!  

 

Na stronie internetowej ludzie podają, że choć kiedyś żuki występowały powszechnie w latach 

60-tych w Chennai i w innych miejscach aż do lat 80-tych, wydaje się teraz, że prawie 

wyginęły. Niektórzy winią pestycydy, inni czują ulgę, kiedy je dostrzegą. Wyginięcie zwierząt to 

niestety fakt, o którym słyszymy w wielu krajach na świecie, prawda? Na szczęście w Aśramie 

można zobaczyć nie tylko pojedyncze osobniki; czasami występują one tak licznie, że prawie 

każde dziecko ma żuka.  

 

Więc jak dokładnie wygląda ich życie? O dziwo, 

jest o nim bardzo mało informacji. Na stronie 

internetowej ludzie podają, że choć kiedyś żuki 

występowały powszechnie w latach 60-tych w 

Chennai i w innych miejscach aż do lat 80-tych, 

wydaje się teraz, że prawie wyginęły. Niektórzy 

winią pestycydy, inni czują ulgę, kiedy je 

dostrzegą. Wyginięcie zwierząt to niestety fakt, o 

którym słyszymy w wielu krajach na świecie, 

prawda? Na szczęście w Aśramie można zobaczyć 

nie tylko pojedyncze osobniki; czasami występują one tak licznie, że prawie każde dziecko ma 

żuka.  
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Bogatkowate są roślinożerne i mówi się, że żywią się one liśćmi, nektarem, łodygami i 

korzeniami roślin, jak również drzew i trawy. 

 

Jak w przypadku wielu innych owadów (motyli, ważek itd.) dorosłe osobniki, które 

obserwowaliśmy mają krótki okres życia, może to być zaledwie kilka dni lub do trzech tygodni. 

W związku z tym często spotykaliśmy dorosłe osobniki, które nie radziły sobie dobrze, 

niektóre nie mogły już dobrze chodzić i upadały na grzbiet, szybko stając się ofiarą 

wszechobecnych mrówek. Dorosłe żuki jedzą mało i łączą się w pary, samica składa małą ilość 

jaj i wtedy oboje zdychają, podobnie jak się dzieje z kwiatami roślin. 

 

Większość swojego życia spędzają w ukryciu przed naszym wzrokiem i, pomimo naszych 

wysiłków, nie wiemy gdzie. Przypuszcza się, że dorosłe osobniki bogatkowatych znajdują się 

głównie w pobliżu rośliny-żywiciela. Chłopcy w internecie pokazują zjedzone liście i drzewa, na 

których najlepiej było im uchwycić dorosłe osobniki: kolczaste drzewo ‘kodukka puli’ 

(Pithecellobium dulce), powszechnie znane, jako tamaryndowiec Manila. Podobnie jak w 

przypadku motyli, nie jest to dowodem, że larwy również żywią się tymi roślinami.  

 

Wiadomo, że wiele żuków składa jaja w szczelinach kory drzewa i, że ich larwy wwiercają się 

w drzewo, aby żywić się bielą podkorową lub nawet głębszymi częściami. Żuki te nie należą do 

tej samej grupy (rodzaju), co żuki, które widzimy w Aśramie. Bardziej powiązane gatunki, jak 

Sternocera ruficornis, składają jaja w glebie u podstawy rośliny-żywiciela i larwy idą w kierunku 

kłączy, które nie są zbyt stare. Myślimy, że „nasze” żuki robią to samo i znaleźliśmy nagranie, 

które to potwierdza, pokazując jak samice składają jaja w glebie. Jest to jednak coś, co musimy 

jeszcze zbadać. 

  

W języku angielskim larwy nazywane są ‘flat-headed borers’, ponieważ są charakterystycznie 

spłaszczone, zwłaszcza w części piersiowej, i zazwyczaj są beznogie. Przechodzą przez pięć 

etapów wzrostu. W piątej fazie ewoluują w małe stworzenie o kształcie kuli, w poczwarkę, 

która jest gotowa przeobrazić się w dorosłego osobnika. Te gatunki, które żyją w glebie 

budują komorę wokół siebie, jakieś 10-15 cm od korzeni i wystarczająco głęboko, aby 

przetrwać pożar lasu. Chrząszcz z rodziny kołatkowatych również przepoczwarza się w glebie.  

 

Zazwyczaj wychodzą one w trakcie pory deszczowej, kiedy sączący się deszcz osłabia ich 

komory. To, dlatego widzimy dorosłe osobniki między majem i styczniem, a zwłaszcza w 

sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie, z październikiem, jako miesiącem szczytu.  

 

Może zastanawiasz się, dlaczego te żuki stały się takie efektowne, ponieważ nie tylko my, jako 

ludzie, szybko je zauważamy, ale również wiele głodnych zwierząt. Pewien naukowiec na 

początku dwudziestego wieku, postrzegał to jednak w inny sposób i uznał jaskrawą skorupę 

bogatkowatych za efektywną formę kamuflażu. Teraz, sto lat później, eksperymentalne 

podejście naukowców z Uniwersytetu w Bristol potwierdziło to spostrzeżenie.  
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Część tych imponujących kolorów pochodzi nie z pigmentów, ale ze struktur optycznych 

tworzących opalizację: jaskrawych, metalicznych odcieni klejnotu, których tonacje zmieniają się 

w zależności od kąta widzenia. Podczas gdy samce pawi i innych ptaków, takich jak nektarnika 

stalowego, używają tego, aby przyciągnąć samicę, dla tych i wielu innych gatunków żuków jest 

to rodzaj kamuflażu. Jak to działa? Pomimo tego, że łatwo można zauważyć mieniącego się 

kolorami owada w dobrze oświetlonej gablocie muzealnej lub na ciemnej ziemi albo na korze 

drzewa, te imponujące kolory mogą nie świecić tak jasno w nakrapianym słońcem zielonym 

środowisku i tak, więc może być o wiele trudniej zauważyć mieniącego się barwami żuka na 

lśniącym liściu. Eksperymenty potwierdziły, że zarówno ptaki jak i ludzie mają problem z 

zauważeniem mieniących się barwami obiektów w naturalnym, złożonym, leśnym środowisku, 

a błyszczące liściaste tło sprawia, że trudniej jest je zauważyć, gdyż dodaje ono znacznego 

‘hałasu wizualnego’.  

 

Opalizacja dezorientuje drapieżniki tworząc iluzję niespójnych cech i głębi krajobrazu. Innymi 

słowy, kontury ofiary mogą nie być już łatwo zauważalne. Ponadto, jeśli lewe oko nie widzi tej 

samej cechy, co prawe oko, trudno jest ocenić dystans do celu. A wiele drapieżników w dużej 

mierze polega na orientacji przestrzennej. W takcie lotu drapieżnika kolory się zmieniają i 

tworzą wizualną dezorientację. Więc ta forma kamuflażu może być o wiele skuteczniejsza 

przeciwko latającym ptakom, niż przeciwko wolno poruszającym się drapieżnikom. 

 

Teraz już możemy lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre ptaki owadożerne poszukujące 

pożywienia skaczą / latają między gałęziami drzewa, zatrzymują się, żeby rozejrzeć się dookoła, 

znów się poruszają, zatrzymują, poruszają itd. To nie jest tak, że one zatrzymują się tylko 

wtedy, kiedy dostrzegą coś w locie. Spójrz na przykład na kukala zmiennego, kukułę 

niebieskooką itd. Z drugiej strony, czające się drapieżniki, jak dziwogon długosterny lub kraska 

orientalna, będą siedzieć w jednym miejscu przez bardzo długi czas, wylatując tylko po to, aby 

złapać przechodzącego obok robaka. Najwidoczniej nie widzi on jednak żuka na liściu obok, 

gdyż wtedy na pewno by go szybko złapał.  

 

I tak obserwując wszystkie te zjawiska, uczymy się patrzeć na rzeczy z innej perspektywy. 
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Wiadomości od…  
 
 
 
 

 
Nowy Koordynator Młodzieży 

Premanandy 
 

 
 
 
 
Z przyjemnością informujemy, że Devasri jest nowym Koordynatorem Młodzieży Premanandy 

dla grupy młodzieżowej w Szczecinie i będzie koordynować grupę wraz z Shakti. Devasri jest 

bardzo entuzjastycznie nastawiona do swojej nowej roli w misji Swamidżiego. Przyjmujemy ją z 

otwartymi ramionami i udzielamy jej wszelkiego wsparcia w przyjmowaniu tej odpowiedzialnej 

roli. Możesz wyrazić najlepsze życzenia lub zaoferować wsparcie za pośrednictwem tego 

adresu e-mail: gorayowa@gmail.com.  

 

Devasri (po lewej) i Shakti (po prawej) wykonujące Abiszekam Murugi. 

mailto:gorayowa@gmail.com
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Poniżej znajduje się krótkie sprawozdanie z jej pierwszego 

abiszekamu Murugi 

 

6 stycznia był dla nas dniem szczególnym, ponieważ po wielu zawirowaniach zdrowotnych 

udało nam się w końcu zorganizować abiszekam Murugi w szczecińskiej grupie Młodzieży 

Premanandy. Wśród uczestników były małe dzieci, które przyjechały z rodzicami. Dzieci były 

podekscytowane i szczęśliwe, że mogą uczestniczyć w tym niezwykłym dla nich wydarzeniu. Po 

abiszekamie dzieci z radością delektowały się pysznym ciastem z okazji urodzin jednego z 

uczestników. Wszyscy odczuli pozytywne wibracje i obecność potężnej energii duchowej, która 

przyniosła nam radość i napełniła nasze serca spokojem.  

 

 

Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą cechę Młodzieży 
Premanandy.  

W tym miesiącu:   

 

 

Chęć zrobienia czegoś dobrego dla tego 

świata! 
 

 

“Dzieci, niech wasze głosy zostaną usłyszane! Jeśli masz jakieś pomysły na 

młodzież Premanandy, powiedz o tym koordynatorom młodzieżowym. Posłuchają 

każdego z osobna, bez względu na to, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, i ile 

masz lat. Młodzież Premanandy jest dla wszystkich dzieci i młodzieży – jest to 

wasza własna grupa młodzieżowa i należy do was wszystkich. Nie trać czasu! 

Dołącz i zacznij czynić dobro dla tego świata! To największa rzecz, jaką możesz 

zrobić w swoim życiu! Jestem z tobą gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Niech 

Boska Matka błogosławi was wszystkich.”  
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