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"Podążaj dobrą ścieżką i osiągnij dobry stan.  Zawsze będę z tobą i będę czynił 

dobro dla ciebie. Z pewnością rozwiążę wszystkie twoje problemy, zmartwienia i 
trudności."   
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Satsang ze Swamidżim 
Czym jest trwałe szczęście?      

Czym jest trwała błogość? 
(Satsang wygłoszony przez Swamidżiego w jego 56 urodziny, 17 listopada 2007 roku) 
 

Moje Drogie Kochające Serca, 
 
Mimo, że mamy myśli związane z Bogiem, to jednak nasze umysły wciąż kontynuują swoją wędrówkę w 

iluzorycznym świecie. W tym fałszywym świecie wypełnionym maya, nasze umysły wierzą w fałszywe 

rzeczy, uznają je za prawdę i jako bardzo atrakcyjne.   

 
Nigdy nie pytamy samych siebie, czemu tak się dzieje. Nie myślimy o tym. Czy to, dlatego, że schwytani 

w sidła światowej iluzji i fałszu, obawiamy się tego, że zadając takie pytania moglibyśmy w efekcie oddać 

się całkowicie podążaniu duchową ścieżką? Czy może, dlatego, że w głębi naszych umysłów mamy lęk 

przed uświadomieniem sobie fałszywości wszystkiego, w co wierzyliśmy? A może, dlatego, że zwyczajnie 

nie chcemy wchodzić głębiej w ten temat?  

 

Prawie nikt, kto rodzi się na tej ziemi nie zastanawia się, dlaczego się narodził, jaki jest powód i cel 

narodzin, ani jakie jest znaczenie tych narodzin. Ludzie po prostu spędzają swoje życie myśląc sobie, że 

się narodzili, że teraz żyją, a potem umrą. Oni jedzą, śpią i w taki sposób żyją. Ale czy to wystarcza? Czy 
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obdarzy nas to szczęściem? Czym jest trwałe szczęście? Czym jest trwała błogość? Dopóki nie 

rozumiemy tego, nasze umysły zawsze będą pochłonięte tą światową iluzją i fałszywością.  

 

Gdy rodzisz się, jako człowiek powinieneś urzeczywistnić siebie. Aby zrozumieć, kim naprawdę jesteś 

nie potrzebujesz do tego rad innych ludzi, nie potrzebujesz czytać książek. Nie ma tu żadnej potrzeby 

gromadzenia książkowej wiedzy, ani uzyskiwania stopni naukowych. Musimy urzeczywistnić paramatmę 

- to Boskie światło, które jest w nas - dla samych siebie. Forma Boga i jej rodzaj nie są istotne. Tylko z 

powodu naszej niedojrzałości nadajemy Bogu różne imiona i myślimy o nim wykorzystując do tego 

różnorodne formy. Gdy już nadamy Bogu jakieś imię, modlimy się do niego używając tego imienia. 

Robimy tak gdyż rozumiemy, że on naprawdę istnieje i dlatego na przykład śpiewamy Om Namah 

Śiwaja, myślimy o Śiwaja Namah. Jednocześnie, gdy w tym samym czasie za pomocą naszego trzeciego 

oka postrzegamy znajdującą się w nas jego boską energię, wiemy wówczas, że Bóg jest wszechmocny, 

że jest poza jakimkolwiek imieniem i formą.  

 

Nadajemy Boskości formę z powodu naszej niedojrzałości. Aby doprowadzić nasze umysły do 

jednoupunktowienia potrzebujemy formy i właśnie, dlatego tworzymy statuetki. Nadawanie takim 

statuetkom formy i imienia pomaga w skupianiu naszych umysłów, ale niekoniecznie oznacza to, że Bóg 

jest wewnątrz tej statuetki. Bóg przebywa w naszym wnętrzu, w naszych sercach. Nie podejmujemy 

żadnego wysiłku żeby odnaleźć Boga w naszych sercach z powodu naszej niedojrzałości. Myślimy o 

Bogu, jako znajdującym się na zewnątrz nas, posiadającym imię i formę. Takie jest moje zdanie patrząc 

na to z duchowego punktu widzenia.  

  

Ci, którzy pragną zobaczyć Boga w pierwszej 

kolejności powinni zrozumieć siebie. Zwiększaj 

prawdomówność w swoim sercu. Oczyszczaj 

siebie. Nie tylko to - powinieneś również 

mocno rozwinąć pewność siebie i niezłomną 

odwagę. Dopiero po osiągnięciu tego możemy 

zacząć zbliżać się do Boga. Bóg jest 

wszechmogący. Bóg jest jeden i ten sam dla 

wszystkich. Wszyscy Bogowie są jednym; 

wszystkie religie są jednym. Wszystkie kasty są 

jednym i to, co mówią wszystkie święte pisma 

jest jednym. Dlaczego w takim razie myślimy o 

tym wszystkim jak o oddzielnych rzeczach? Obecnie ludzie uprawiają politykę. Z powodów 

politycznych kładą szczególny nacisk na takie sprawy jak religia i kasty oraz tworzą cały ten polityczny 

dramat. Nie powinniśmy wierzyć, że ten dramat ma cokolwiek wspólnego z duchowością.  

 

Nie można osiągnąć stanu boskości poprzez pragnienie posiadania ziemi albo złota. Poprzez żądze 

możesz jedynie zaspokajać swoje cielesne pragnienia, ale niemożliwym jest osiągnięcie w ten sposób 

wysokiego duchowego stanu. W związku z tym jedynie dzięki redukowaniu tych trzech pragnień 

możemy urzeczywistnić prawdę, która jest w Bogu. Kiedy te trzy rodzaje pragnień osłabną? Jak sądzisz, 

kiedy powinny one zmaleć? To jest coś, o czym nigdy nie myślimy, za to zawsze myślimy o tym, że 

chcemy ziemi, chcemy bogactwa, dobrego imienia, sławy, pozycji itp. Ponieważ nasze myśli zawsze 

związane są z tymi rzeczami, nasze umysły również są w nie zaangażowane. Niech tak będzie, to nie jest 

złe. Jednakże wszystko to nie jest trwałe.  

 

“Zatem, pragnę przekazać wam, że 
tym co jest trwałe to spokój umysłu. 
Aby móc osiągnąć taki spokój 
umysłu, niezależnie od tego, do jakiej 
religii należycie, albo, jakiego Boga 
wielbicie, musicie osadzić mocno tego 
Boga w waszym umyśle.” 
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Pewnego dnia życie opuści tę doczesną skorupę. Nie wiemy, kiedy nadejdzie ten dzień, ale nasze 

umysły wiedzą, że z pewnością tak się stanie. Czy wystarczającym jest takie podejście, że zanim 

nadejdzie ten dzień powinniśmy zdobyć dobre imię, sławę, posiadłości i ziemię na tym świecie? Nawet, 

jeśli zdobędziemy te wszystkie rzeczy, to czy one tak naprawdę będą należały do nas? Czy zachowamy 

do nich prawa? W żadnym wypadku! Wielu królów rządziło tym krajem. Zakładali królestwa, budowali 

świątynie i gromadzili wiele dóbr. Czy te wszystkie rzeczy wciąż należą do nich? Nie. Oni wszyscy 

poumierali i pozostawili za sobą wszystko, co mieli. Nie możemy nawet powiedzieć, że to wszystko 

przeszło na ich potomków i członków rodziny - wszystko to po prostu rozeszło się różnymi drogami. 

Mimo tego, że oni rządzili na pewnych obszarach ziemi, to nie byli w stanie utrzymać praw własności 

do nich. Myślimy o tych wszystkich rzeczach tak, jakby były trwałe i wydajemy na nie tak dużo 

pieniędzy, ale poprzez te rzeczy nie osiągniemy błogości. Takie są wnioski wynikające z praktykowania 

duchowości.   

 

W związku z tym pragnę przekazać wam, że tym, co jest trwałe to spokój umysłu. Aby móc osiągnąć 

taki spokój umysłu, niezależnie od tego, do jakiej religii należycie, albo, jakiego Boga wielbicie, musicie 

osadzić mocno tego Boga w waszym umyśle. Nie uzyskacie w automatyczny sposób żadnych korzyści z 

wykonywania pudż, śpiewania mantr, albo ofiarowywania kwiatów - wszystko to są rytuały, które 

wykonujemy. Palenie lampek i kadzideł, pokazywanie ognia palącej się kamfory, wyrabianie sambrani, 

ofiarowywanie kwiatów, wykonywanie pudż - wszystko są to ustanowione zasady i procedury, które 

powtarzamy po to by dawać zadowolenie naszym umysłom i by w ten sposób sprawić, że staną się 

jednoupunktowione. Musimy stać się dojrzali i wyjść poza te schematy.   

 

Gdy siadamy do kontemplacji i zamykamy nasze oczy, wówczas nasze umysły powinny pozostawać w 

pełni skoncentrowanymi na Bogu. Duchowa ścieżka jest ścieżką, którą podążamy żeby zbliżyć się do 

Boga. Nie chcę do tego nikogo zmuszać, ani powiedzieć przez to, że ludzka istota powinna żyć tylko w 

jakiś jeden określony sposób. Człowiek może żyć tak jak mu się podoba, nie ma żadnego jedynie 

właściwego sposobu życia. Jednakże nie oznacza to, że powinno się pić alkohol, palić i żyć złudnym 

życiem na tym świecie, niszcząc w ten sposób swoje ciało, popadając w choroby i wiążąc się coraz 

bardziej z tym, co fałszywe i złudne. Pragnę żeby ludzie uświadomili sobie, że to wszystko jest 

nieprawdziwe, żeby zrozumieli, że mogą żyć w taki sposób, w jaki lubią, ale również mogą żyć w dobry 

sposób. Oni sami mogą sprawić, że staną się jednoupunktowieni i zdyscyplinowani. Nie ma nic, czego 

człowiek nie mógłby dokonać. Nie powinniśmy myśleć, że nie potrafimy zmienić naszych złych 

nawyków. Powinniśmy mieć pewność, że potrafimy osiągnąć sukces w zmienianiu siebie. Jak inni mieliby 

nas zmienić? Czemu mieliby udzielać nam rad? Nie ma niczego, czego nie możemy zrobić. Możemy 

nawet zacząć żyć w taki nowy sposób, albo nadal myśleć, że nie potrafimy się zmienić i kontynuować 

nasze dotychczasowe życie w złudzeniach. Duchowość wskazuje nam drogę, na której żyje się w dobry 

sposób, w dobrej dyscyplinie i z dobrymi nawykami, bez fałszywości. Nie będę was powstrzymywał od 

życia w taki sposób, w jaki pragniecie żyć, ale to, co mówię jasno wynika z duchowych doświadczeń i 

nauk.  

  

Życie w dobry sposób i oddanie wobec Boga pomaga w stawaniu się dobrym człowiekiem. Każdy, kto 

urodził się, jako ludzka istota popełnia błędy. Niektórzy popełniają błędy świadomie, a inni nie wiedząc 

o tym. Niektórzy ludzie uważają, że mają talent do pewnych działań, którym oddają się z pasją, a potem 

zaczyna to zmierzać w złym kierunku. Niezależnie od tego jak jest w naszym przypadku, powinniśmy 

unikać popełniania błędów. Często ludzie nie uświadamiają sobie, że robią źle wtedy, gdy podejmują te 

działania. Jednakże problemy, których doświadczają i którym stawiają czoła w swoim codziennym życiu 
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są to skutki popełnionych przez nich błędów. Cierpią, gdyż doświadczają konsekwencji swoich błędów i 

w efekcie muszą teraz rozwiązywać swoje problemy.  

 

Ludzka istota doświadcza w życiu wiele rodzajów trudności. Ja mam pełną wiarę w Boga i całkowicie 

poddałem mój umysł Bogu. Ludzie zastanawiają się czy oni również będą doświadczali tak wielu 

trudności, jeśli zdobędą równie silną wiarę w Boga. Oni nie rozumieją różnicy między testami i 

posiadaniem oddania wobec Boga. Powinni sobie uświadomić, że to oni sami zapraszają te wszystkie 

problemy i trudności. Jeśli przyjrzymy się jakimkolwiek życiowym trudnościom możemy zobaczyć, że te 

trudności nie zostały nam zesłane przez Boga, ale to my sami ściągamy je na siebie.  

 

Bóg dał nam dobrą wiedzę, dobrą kulturę, dobrą duchową ścieżkę, którą możemy podążać i rozwijać na 

niej dobre nawyki, ale my nie myślimy o tym na poważnie. Zamiast tego popełniamy wiele błędów, 

świadomie albo nieświadomie, rozumiejąc to albo bezwiednie, i w ten oto sposób zostajemy schwytani 

przez wynikające z tego problemy. Na czym polegają te trudności? Wydajemy pieniądze nie doceniając 

ich wartości, a potem narzekamy, że nie mamy żadnych pieniędzy i wtedy staje się to problemem. Co 

więcej, błędy, które popełniamy świadomie lub nieświadomie, stwarzają trudności związane z chorobami. 

Tych problemów nie daje nam Bóg. Bóg stworzył wszystkie ludzkie istoty w dobry sposób i dał im 

wszystkim dobre życie. Jednakże jedno wiem na pewno - osoba, która jest doświadczana przez wiele 

trudności, smutków i cierpień posiada więcej miłości do Boga. Gdy jesteśmy w samym środku trudności 

wówczas więcej myślimy o Bogu. Gdy jesteśmy zajęci cieszeniem się wygodami życia to mało myślimy o 

Bogu, gdyż wówczas nasze myśli krążą wokół spraw tego światowego, materialnego życia. Gdy cierpimy 

nasze myśli bardziej zwracają się w kierunku Boga, i to nam pomaga. Wynika to z tego, że w takim 

trudnym czasie nasze umysły nie potrafią już znieść tego całego ciężaru i zaczynamy się modlić "O Boże, 

proszę zmniejsz mój ciężar!" W ten sposób człowiek powinien zacząć zastanawiać się nad poziomem 

swojej dojrzałości, a dzięki Bożej łasce zyskuje sposobność zbliżenia się do Boga.  

 

Dostajemy realną sposobność by zbliżyć się do Boga, ale musimy z niej skorzystać! Chcę to mocno 

podkreślić, że możemy wznieść się na wyżyny rozwoju tylko, jeśli skorzystamy z danej nam sposobności. 

Pomyślmy teraz o tych wszystkich, którzy przechodzili przez wielkie trudności, cierpienia i testy - w ten 

sposób zrozumiemy, o co w tym chodzi. Jezus Chrystus był ukrzyżowany i w trakcie gdy wisiał na 

krzyżu, ktoś prowokacyjnie zapytał go:" Mówisz, że jesteś dzieckiem Boga, synem Boga, i opowiadasz tak 

wiele o duchowości. Skoro tak dużo o tym mówisz, czemu nie potrafisz uwolnić się od tych wszystkich 

testów, od tego krzyża?" Jezus uśmiechnął się na to i odpowiedział: "Pytałem o to mojego ojca i on 

powiedział mi, że powinienem doświadczyć tego w moim obecnym życiu. Podążając za jego 

wskazówkami nie przeciwstawiam się temu. Jednakże gdybym tylko chciał to mógłbym się od tego 

uwolnić. Wiem, w jaki sposób mógłbym się od tego uwolnić, ale nie chcę używać moich mocy by to 

zrobić, gdyż taka jest wola mojego ojca."   

 

Tak oto możemy zobaczyć, że wysłannicy Boga, wielcy ludzie wypełnieni jego łaską, nie obawiali się 

doświadczania trudności. Nawet, gdy znajdowali się w samym środku tychże trudności oni nie 

przejmowali się tym. Bóg dawał im również boską siłę, dzięki której mogli wytrzymać te testy i oni 

wiedzieli, że jest to działanie Boga. Jednakże my mamy błędne wyobrażenia o tych wielkich ludziach i 

nisko ich oceniamy, więc zadajemy takie pytania. To jest niedojrzałe. Każdy może zadawać wszelkie 

pytania, nie ma nic złego w zadawaniu pytań. Ale powinniśmy przemyśleć to, o co chcemy zapytać i to jak 

chcemy zadać nasze pytanie.  
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Drogie uduchowione dusze. Wyjaśniłem jasno, że łaska Boga jest bardzo potężna. Nie ma nic, czego 

prawdziwi święci nie mogą zrobić - oni mogą zrobić wszystko. To jest pewnik, taka jest prawda. To my 

mamy niedojrzałe myśli. Święci to ci, którzy zbliżyli się do Boga, którzy złączyli się z Bogiem i którzy 

uważają, że te wszystkie światowe, materialne problemy, te narodziny, śmierć, trudności, cierpienia i 

zmartwienia to raptem cząstki kurzu. Powinniśmy sobie uświadomić, że Bóg obdarzył ich takimi sercami, 

które mogą wszystko wytrzymać.   

 

Od czasu, gdy Swami został uwięziony, ludzie pytają: "Dysponujesz tak wielką mocą, potrafisz dokonywać 

cudów, dlaczego nie możesz uwolnić siebie z tego więzienia?" To by było łatwe i proste zadanie, ale nie 

byłoby to właściwe działanie. Takie właśnie nauki i wskazówki płyną z wysokiego poziomu duchowości. 

Przechodzimy przez życie zgodnie z życzeniem Boga i dbamy o to by właśnie w taki sposób się to 

odbyło. Niech wszystko to, co musi się wydarzyć, wydarza się w wyznaczonym czasie. Nie ma nic, co nie 

mogłoby być zrobione. To, dlatego czekam cierpliwie. Dlatego, gdy prosicie mnie żebym użył mocy dla 

samego siebie, wówczas odpowiadam wam, że jest to błędne podejście. Człowiek musi osiągnąć 

odpowiedni poziom rozwoju, żeby potrafił to wszystko zrozumieć.  

 

Skieruj się na dobrą ścieżkę i osiągnij dobry duchowy poziom. Ja zawsze będę z tobą i będę działał dla 

twojego dobra. Bezwzględnie rozwiążę wszystkie twoje problemy, zmartwienia i trudności.   

 

 “Dostajemy realną sposobność 

by zbliżyć się do Boga, ale 

musimy z niej skorzystać! Chcę 

to mocno podkreślić, że 

możemy wznieść się na wyżyny 

rozwoju tylko, jeśli skorzystamy 

z danej nam sposobności. 

Pomyślmy teraz o tych 

wszystkich, którzy przechodzili 

przez wielkie trudności, 

cierpienia i testy - w ten sposób 

zrozumiemy, o co w tym 

chodzi.”   
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Mahaśiwaratri w Aśramie 
W tym roku świętowaliśmy Mahasiwaratri, wielką noc Pana Śiwy, jak zwykle, z wie loma 

duchowymi programami przez całą noc z 1 na 2 marca. Ponownie w tym roku, z powodu 
ograniczeń pandemicznych, bardzo niewielu wielbicieli mogło uczestniczyć w obchodach 

Mahasiwaratri w Aśramie. 

 

 

Uroczystość rozpoczęła się wieczorem o 18:30 w świątyni intonowaniem Guru 

astotry przed posągiem Swamidżiego, który był bardzo pięknie ozdobiony 

kwiatami i girlandami. Następnie zabraliśmy posągi Pana Nataradży i 

Siwagami ze świątyni do rydwanu na procesję wokół Aśramu, podczas gdy 

wszyscy śpiewali bhadżany. 

 

Dwunastogodzinne 
śpiewanie „Om 
Nama Śiwaja” 

rozpoczęło się o 
godzinie 20:00 w 
pięknie 

udekorowanej sali 
medytacyjnej, w 

obecności 49 
lingamów z 
Mahaśiwaratri, 

którym co godzinę 
pokazywaliśmy 
arati. 
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Podczas czterech 

abiszekamów Maha Rudry 

śpiewaliśmy wiele 

bhadżanów i tewaramów, a 

wczesnym rankiem wykonano 

jagam MahaMrytjundżaja.  
 

Ponieważ tylko kilku 

wielbicieli z zagranicy mogło 

fizycznie uczestniczyć w 

obchodach Mahaśiwaratri, 

zorganizowaliśmy 

międzynarodowy program 

Zoom na żywo, aby połączyć 

wielbicieli z całego świata z 

Aśramem i niektórymi 

Centrami.  
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na Świecie 

Mahaśiwaratri w Centrum 
Jedności Premanandy 

- Amelia, Włochy 
Tutaj, w Centrum Jedności Premanandy, postanowiliśmy uczcić Mahaśiwaratri dwoma dniami 

pełnego zanurzenia w duchowości. Poniedziałkowy wieczór rozpoczęliśmy od pudży do 

kamiennego posągu tańczącego Ganesi i kontynuowaliśmy abiszekamem do Śiwalingamu, który 

Swamidżi podarował Centrum w 2009 roku. Ponieważ na zewnątrz było bardzo zimno, 

kontynuowaliśmy celebrację w świątyni intonując mantry i śpiewając bhadżany, po których 

nastąpiły błogosławieństwo Lingam, medytacja i satsang.  

 

 

Następnego dnia bardzo wcześnie rano wykonaliśmy jagam. To było prawdziwe wyzwanie, bo 

było bardzo zimno (kilka stopni poniżej zera) i wietrznie, ale w końcu jagam okazał się 

sukcesem i wszyscy byli bardzo szczęśliwi widząc wschodzące słońce właśnie w momencie, gdy 

zaczęliśmy śpiewać Surja mantrę. Po ofiarowaniu purnahuti białe piórko uniosło się nad 

ogniem, co przypomniało nam o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce poprzedniego 

dnia, kiedy stado kilkuset wróbli zebrało się w pobliżu miejsca przeznaczonego dla jagamu, 

podczas gdy wszyscy w milczeniu obserwowaliśmy to z odległości około trzech metrów .  

 

Po jagamie wszyscy zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w obchodach Śiwaratri w 

pobliskim aśramie, z abiszekamem do Śiwalingamu i darami dla świętego ognia. 

Śpiewaliśmy bhadżany i mantry przez cały dzień i delektowaliśmy się pysznym prasadamem. 

Wszyscy zgadzamy się z Angelą: „Dwa niezapomniane i niesamowite dni!"  

Dżej Prema Śanti! 
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Mahaśiwaratri w Centrum Śri Premanandy 
- Montpellier, Francja 

We Francji świętowaliśmy tegoroczną noc 

Mahaśiwaratri w Montpellier i na początku 

wieczoru byliśmy z wieloma wielbicielami, ponad 
czterdziestoma. To było głęboko poruszające i 

wszyscy wydawali się tak szczęśliwi, że znów są 

razem po tak długim czasie rozłąki z powodu 

pandemii Covid. Obecność Swamidżiego dała się 

mocno odczuć, gdy tej nocy wykonaliśmy trzy 
abiszekamy lingamu, w tym jeden Mahabiszekam. 

  

Wczesnym rankiem wszyscy, którzy zostali na całą 

noc, zjedli razem przyjemne śniadanie.  
 

Wszyscy poczuliśmy się naprawdę pobłogosławieni, 

że otrzymaliśmy tak wiele łask Swamidżiego 

podczas tej nocy Mahaśiwaratri.  

  
Dżej Prema Śanti! 

 

 
 

Mahabiszekam i jeden z trzech abiszekamów do lingamu 
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
 

Ciągle borykam się od nowa z tymi samymi problemami, i tak jest od lat. 

Mam poczucie, że powinienem się czegoś nauczyć, ale nie wiem, czego. Czuję 

się jak uczeń, który ciągle oblewa egzamin. Dlaczego? 
 

Urodziliśmy się, jako istoty 

ludzkie i jako takie 

codziennie musimy stawiać 

czoła problemom.  

 

Przede wszystkim musimy 

zapytać siebie: Czy problemy 

tworzą się same, czy też 

może to my je tworzymy? 

Istnieją różne rodzaje 

problemów.  

 

Jeśli musisz pracować, to 

wolałbyś jakieś przyjemne 

warunki, w których by ci się 

podobało, ale czy zawsze 

możesz tego oczekiwać? Nie. 

Zatem, jeśli okaże się, że 

warunki nie odpowiadają 

twoim wyobrażeniom, 

obwinisz kogoś innego i 

zrobisz sobie z niego wroga. 

W ten sposób wysyłasz 

swoją energię w 

niewłaściwym kierunku i 

tylko nasilasz problem oraz 

przedłużasz jego trwanie.  

 

I tak niewielkie problemy 

stają się coraz poważniejsze, aż nadchodzi dzień, kiedy wcale nie masz już ochoty iść do 

pracy.  
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Jeśli mieszkam na Sri Lance, mogę zarobić dwa tysiące rupii, ale gdybym mieszkał w 

USA, dostałbym dwadzieścia pięć tysięcy rupii. Wolę dwadzieścia pięć tysięcy, ale żeby 

zarobić taką kwotę muszę opuścić swój kraj i żyć w innej kulturze. Ale dopiero, kiedy 

tam będę, zrozumiem, jakie czekają mnie trudności. Na Sri Lance mogę zjeść pełny 

posiłek za dziesięć rupii, ale za to samo jedzenie w Stanach muszę zapłacić pięćdziesiąt 

dolarów. Kultura i gospodarka jest inna w każdym kraju. Gdziekolwiek jesteś, musisz 

żyć tak, jak ci na to pozwalają zarobki. Jeśli masz więcej pragnień, niż jesteś w stanie 

zaspokoić ze swojej pensji, na pewno popadniesz w problemy.  

 

Jeśli chcesz wybudować większy dom, niż możesz sobie na to pozwolić, musisz wziąć 

kredyt. Później może być trudno spłacić ten kredyt. Jak więc pojawiają się te wasze 

problemy? Kto je stwarza?  

 

Tworzysz również niepotrzebne problemy w swoich związkach. Chłopak i dziewczyna 

zakochują się, miłość jest trwała i biorą ślub. Po ślubie może zdarzyć się, że mąż będzie 

długo rozmawiał z inną dziewczyną, a żonie to się nie spodoba i nie będzie mogła 

przestać o tym myśleć. Nie mówi jednak mężowi, co czuje, a zamiast tego zaczyna 

zawsze się go o coś czepiać. On jednak nie wie, dlaczego ona tak postępuje, więc 

zaczyna się denerwować i ma dość jej ciągłych zaczepek, aż w końcu decydują się na 

rozwód. Problem nie kończy się na tym, bo ona zacznie szukać lepszego męża. 

Podstawowym problemem nie jest w rzeczywistości wybór partnera, ale brak pewności 

siebie. Przykładowo, mężczyzna może stracić żonę. Jeśli jest pewny siebie, postanowi 

zostać sam i dzięki temu nie będzie miał żadnych problemów. Jeśli obawia się, że będzie 

samotny na starość, gdy dzieci będą już miały własne rodziny, ożeni się ponownie. Być 

może nowa żona powie, że ma dwóch synów, ale martwi się, co się z nią stanie, jeśli on 

umrze i dlatego chce być ujęta w jego testamencie. Wtedy mężczyzna uzna, że 

pieniądze pierwszej żony powinny trafić do jego synów, zaś obecna żona będzie 

protestować i rozpocznie kłótnie. Kto stwarza te problemy? Takie problemy pojawiają 

się z powodu braku pewności siebie. (...)  

 

Zawsze staraj się najlepiej, jak potrafisz. 

Nie martw się o jutro. 

Oddaj wszystko w ręce Boga. 

 
Jeśli zapamiętasz tę prostą radę, zawsze będziesz czuł się wolny i szczęśliwy.  

 
 

Hari Om ! 
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Przyroda w Aśramie 
mieszkaniec Aśramu 

 

Wąż Drzewny Pospolity Bronzeback 
 

ęże to w 

końcu 

jedynie 

zwierzęta. 

Nasze umysły jednak są 

zaprogramowane, 

bardziej niż w przypadku 

innych zwierząt, aby 

odbierać spotkanie z 

nimi jako przerażające 

wydarzenie. Z tego 

względu powinniśmy się 

najpierw dowiedzieć o 

nich więcej i sprawdzić 

jakie jest źródło naszych 

lęków. 

 

Ale czy jest jakaś realna podstawa tego lęku? Faktycznie, niektóre gatunki węży potrafią produkować 

śmiercionośny jad, ale znaczna większość jednak nie. Jad jest używany w celu zdobycia jedzenia, więc 

nawet te jadowite węże nie mają zamiaru atakować nas; do ataku dochodzi jedynie wtedy, kiedy 

poczują się zagrożone. W większości przypadków wszystkie węże tutaj, czy to jadowite czy nie, chcą 

po prostu, żeby zostawić je w spokoju i będą one uciekać od ludzi, często tak szybko jak tylko się da. 

Więc pierwszą zasadą, kiedy zauważysz węża jest zawsze dać im możliwość ucieczki, jak w przypadku 

każdego innego zwierzęcia. A ponieważ wąż prawdopodobnie też może się bać, najlepiej jest szybko 

odzyskać spokój tak, żeby i one mogły się uspokoić. Powinniśmy unikać podchodzenia do nich zbyt 

blisko. Niestety, niektóre gatunki wolą ukryć się zamiast uciekać. Tak, więc dobra widoczność na 

ścieżkach, użycie latarki, kiedy jest ciemno, użycie kija, żeby poruszyć roślinnością, przez którą musimy 

przejść i jakiekolwiek drgania, jakie możemy spowodować idąc po ziemi są najlepszymi środkami 

zapobiegającymi wypadkom. W końcu, jak wszyscy wiemy, nic nie dzieje się po prostu przez przypadek, 

i dlatego możemy też czuć ochronę tych, którzy nas prowadzą w sposób niewidoczny i, jeśli to 

konieczne, możemy otrzymać w odpowiednim momencie ostrzeżenie z naszego wnętrza. Nie ma, więc 

potrzeby, aby być stale nadzwyczajnie czujnym. Dlaczego by, więc nie być otwartym na to, co pojawia 

się przed nami, nawet, jeśli okaże się, że jest to piękne zwierzę jak niejadowity wąż drzewny. 

Zobaczysz, że są one naprawdę całkiem urocze!  

 

Węże drzewne bronzeback, które można znaleźć w większości stanów w Indiach są aktywne w ciągu 

dnia. Choć przez wzory stworzone przez światło i cień trudno może być je zauważyć, ale jeśli masz 

szczęście i chętnie zauważasz istotne szczegóły w środowisku możesz zobaczyć węża zwisającego z 

W 
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drzewa z dobrze podtrzymaną większą częścią jego długiego ciała, i zapewne z głową luźno zwisającą i 

rozglądającą się dookoła. Wszystkie te, które spotkałem odpoczywały, wiele z nich unikało pełnego 

słońca lub wygrzewały się w nim, jak to zazwyczaj robią na drzewie. Przeważnie można je znaleźć na 

niższych i średnich wysokościach, czasami również na ziemi, w trakcie zażywania kąpieli słonecznej lub 

szukania ofiar. 

 

Łatwo można rozpoznać węże tego gatunku. Mają one długie smukłe ciała z szerokim brązowym pasem 

wzdłuż i spiczastą głowę z niezwykle dużymi, okrągłymi oczami i cienki ogon. Na pierwszy rzut oka 

główny kolor wydaje się być ciemny, w większości czekoladowobrązowy z fioletem. Kiedy wąż jest 

czujny lub przyjmuje pozycję agresywną, rozciąga on swoje łuski na przedniej i środkowej części ciała, 

eksponując piękne błękitne krawędzie łusek. Zmiana kolorów, próba sprawienia wrażenia bycia 

większym-wszystko to po to, aby zaimponować. Jak w przypadku nas, ludzi, kiedy używamy sygnałów 

do komunikacji. Brzuch węży jest żółtawobiały.  

 

Żyją one zarówno w gęstych jak i otwartych lasach, ale lubią być blisko domostw otoczonych przez 

drzewa, a zwłaszcza, gdzie są pnącza na ścianach, konstrukcjach ogrodowych i drzewach. 

Prawdopodobnie wolą one w łatwy sposób poruszać się z jednego miejsca na drugie bez dotykania 

ziemi i dlatego korzystają z tarasów, wąskich dachów wzdłuż ścian itd. podczas swoich wędrówek. W 

ramach pożywienia szukają jaszczurek – jak gekonów – żab i okazjonalnie piskląt ptaków lub małych 

gryzoni, które występują w większej liczbie blisko domostw. A jeśli otaczający obszar jest spokojny, jak 

ogród, tym lepiej. Jako niejadowite węże i jako że nie duszą swoich ofiar, korzystają one ze swoich 

ostrych zębów, aby chwycić zdobycz. Nie trzeba się jednak bać, mogą one jedynie spowodować małe 

rany i tylko u tych osób, które zachowują się wobec nich w nieodpowiedni sposób. 

 

Węże drzewne bronzeback 

posiadają wyjątkową 

zdolność adaptacyjną, 

która pozwala im w łatwy 

sposób poruszać się po 

powierzchniach, nawet tak 

pionowych jak pień drzewa 

lub ściany. Ich łuski na 

brzuchu są zagięte i dlatego wypukły brzuch jest dodatkowym wsparciem – różnica 1 mm powierzchni 

wystarczy. Obserwując ruchy, podczas których węże wyginają się na gałęziach drzew lub innych 

podobnych powierzchniach, można zauważyć jak korzystają z każdej nierówności. Są one w stanie 

podnieść do pionu dość długą przednią część ciała, aby sprawdzić wyżej położone miejsca, i często to 

robią. Wystarczy, że położą one głowę na miejscu wyżej, co umożliwia im później wciągnięcie całego 

ciała.   

  

Kiedy tylko znajdą szczelinę lub dziurę w drzewie, kolejna ich potrzeba jest zaspokojona, gdyż miejsce 

to prawdopodobnie stanie się ich bezpiecznym schronieniem. Będzie to również miejsce dla samicy na 

złożenie jaj-zazwyczaj 6 lub 7- między wrześniem, a lutym. W trakcie poszukiwań odpowiedniego 

schronienia, naturalnym jest, że będą one również sprawdzać nasze domy i przeszukiwać każdy otwór, 

jaki znajdą pod oknami lub drzwiami. Mogę potwierdzić fakt, że potrzebują one zaledwie małego 

otworu, aby się przecisnąć! W rezultacie, węże te często można znaleźć w budynku – jest to obecność, 

którą rzadko się docenia i co jest zrozumiałe, – ale są one naprawdę nieszkodliwe i nie jest trudno je 
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wyprosić. Te małe otwory mają również inną funkcję, gdyż pomagają one wężom zrzucić starą skórę, 

co robią raz lub więcej razy w roku, w zależności od odżywiania i tempa wzrostu.  

 

Kiedy są już świadome obecności człowieka, stają się one czujne i natychmiast zaczynają szukać miejsca 

w pobliżu, aby się ukryć. Tylko wtedy, kiedy nie mogą znaleźć bezpiecznego miejsca lub kiedy nie mają 

spokoju – na przykład, kiedy się je dotknie lub delikatnie popchnie - stają się one bardzo aktywne, 

ślizgają się szybko w jedną czy drugą stronę, często szukając jakiegoś położonego wyżej miejsca. Jeśli 

sytuacja staje się bardziej stresująca, potrafią poruszać się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Pierwszy 

wąż drzewny bronzeback, jakiego spotkałem – odpoczywającego w pokoju na pierwszym piętrze 

budynku – tak bardzo chciał uniknąć obecności człowieka, że, kiedy podszedłem, niespodziewanie 

zaczął skakać przez całą drogę na parter, jakieś 3 metry niżej, i tak samo szybko zniknął w jednym z 

pomieszczeń. Podobnie, znane są one z tego, że skaczą po drzewach z dużych wysokości. 

 

Umyślnie czy nie, zdarzyło się to kilka lat temu, kiedy wąż spadł nagle na nogi kobiety, która w ciszy 

pracowała nad czymś przed Pudża Holem. Wyobraź to sobie! Była to jedna z tych rzadkich okazji, kiedy 

człowiek zareagował szybciej niż wąż, włącznie z krzykiem!  

 

Kilka tygodni później miałem rzadką okazję obserwować węża na drzewie mango o średniej wielkości. 

Pokazał on jak łatwo, zupełnie cicho, potrafił poruszać się i znikać w mieszaninie światła i ciemności, jak 

również w plątaninie gałęzi drzew i łodyg pnączy.  

 

Niektóre pokrewne gatunki sprawiły, że skakanie jest jedną z ich wyjątkowych umiejętności i nazywane 

są latającymi wężami. Można to zobaczyć na filmach na YouTube. I tak, od doświadczenia w budynku, 

wiem teraz, że lepiej jest poruszać się bardzo ostrożnie w obecności węży, aby stworzyć atmosferę 

zaufania, żeby utrzymać kontakt wzrokowy i żeby po prostu z nimi być. Zauważyłem, że wszystko to 

bardzo dobrze działa. Są ludzie, którzy je łapią i w łatwy sposób je wyginają. Osobiście unikam tego. 

Zawsze istnieje ryzyko, że może stać im się krzywda i niepotrzebnie się je straszy. Nie ma potrzeby 

również przenosić węży drzewnych do jakiś odległych miejsc, gdyż nie jest to dobre, jeśli chodzi o ich 

przetrwanie. Wystarczy wyprowadzić je z domu i zabezpieczyć miejsca, przez które wchodzą. Wydaje 

się, że kiedy raz im się przeszkodzi, wolą już nie wracać do tych samych miejsc.   

 

Choć większość ludzi nigdy ich nie zobaczy, tutaj w Aśramie często widzi się węże tego gatunku i 

często znajduje się ich zrzucone skóry na ziemi. W dniu, w którym otrzymałem pierwszą poprawioną 

wersję tego artykułu, znalazłem skórę tuż przed sobą, kiedy miałem wejść do dharmasali. Dla mnie nie 

był to zbieg okoliczności, ale miła oznaka kontaktu z królestwem boskim, które wie, że te artykuły mają 

zbudować most między ludźmi i zwierzętami, i w ten sposób pomóc pod kątem zawartości artykułu.   

 

Według literatury, średnia długość tych węży wynosi około 4 stóp lub 122 cm, maksimum to 169 cm. 

Nie jest to możliwe, aby mieć dokładne pojęcie, jaka jest długość węża, jeśli się go nie złapie, ale 

pierwszy, którego zobaczyłem z pewnością osiągnął maksymalną długość. Inne, włącznie ze skórą, 

mierzyły 1 metr lub mniej.  

 

Spotkanie węża jest zawsze niezapomnianym doświadczeniem, takim, podczas którego, zamiast się 

obawiać, możemy równie dobrze czuć się wdzięczni!  
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PREMAIVA SIVAMAYA 

 SATYAMEVA PARASIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszytko, co istnieje jest podtrzymywane 

przez Pana Śiwę, który jest naturalną 

miłością, najwyższą prawdą i niezrównaną 

rzeczywistością. 
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Wiadomości od…  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
W tym numerze chcielibyśmy udostępnić link do ostatnio przesłanego wideo z głosem 

Swamidżiego nagranego w 2000 roku. W nagraniu wideo Swamidżi ma przesłanie dla 

młodzieży. Możesz kliknąć poniższy link https://youtu.be/12vpJexXS4s, aby je obejrzeć. 

 

 
 
 
 
 

Wideo na kanale YouTube 

https://youtu.be/12vpJexXS4s
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Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą wartość Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu:   
 

Bycie nieustraszonym i 
pozytywnym! 

 

“Przyjęliśmy Vel, jako symbol Młodzieży Premanandy. Co to jest Vel? Gdybyśmy zaczęli 

przytaczać wszystkie starożytne historie z indyjskich eposów, takich jak Itihasa i Purany, o 

znaczeniu Vel, zajęłoby to wiele stron. Pokrótce opowiem ci, czym jest Vel. Jest to złota 

włócznia duchowej energii i potężnego światła, którą Boska Matka, Śakti, zmaterializowała i 

dała swojemu młodemu synowi, Panu Murudze. 

 

W jakim celu dała mu tę potężną broń? Za pomocą Vel zniszczył On negatywną energię, 

adharmę (nieprawość) oraz zło i ochronił prawdę, dobro i dharmę (prawość). Teraz wy, młode 

społeczeństwo, powinniście wziąć to za swój symbol, ponieważ reprezentuje on 

nieustraszoność, dobro, pozytywną energię i moc dziecka-Boga Murugi. Twoim zadaniem jest 

chronić dharmę, przywracać prawdę i mówić o tym całemu światu. Już niedługo nadejdzie czas 

na rozpoczęcie tej wspaniałej pracy. Boskość przesyła wam wszystkim dobre przesłania i 

inspirujące słowa, aby pomóc wam wykonać tę pracę. To wielka szansa, która przyszła do was, 

do młodego społeczeństwa” 
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