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“Masz Boskość w sobie ale o tym nie wiesz. Poczuj Boga 
wewnątrz! Wtedy wszystko będzie twoje.” 

 
Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Życie samemu 

 

 ie mówię wam, że wszyscy musicie żyć sami. Ale bardzo korzystne jest, jeśli możesz 

spędzić część swojego życia w samotności. Ostatecznie, jeśli nie możesz tego zrobić, 

spędź trochę czasu każdego dnia, lub każdego tygodnia, kiedy zdecydowanie spędzisz 

czas sam ze sobą, aby się wyciszyć.  

 

W tym czasie, wykonuj jakieś duchowe czynności lub po prostu „bądź”. Naturalnym jest dla 

każdego człowieka być przez jakiś czas samemu. Niektórzy robią to wykonując jakieś prace w 

ogródku, inni po przez ciche i naturalne czynności. Niektórzy lubią spacerować w plenerze z dala 

od innych. W Aśramie niektórzy ludzie idą medytować na dużych skałach. 

 

Co to znaczy być naprawdę samym? Być bez przywiązań i myśli. Dosięgnąć głębokiego wnętrza i 

porozumieć się z własnym Ja. Wielu duchowych nauczycieli zaleca spędzanie trochę czasu w 

samotności. Jednakże wielu ludzi boi się być samemu. Zawsze chcą oni towarzystwa i czegoś, co 

zajmuje ich umysł. Nie chcą tak naprawdę poznać siebie lub stanąć twarzą w twarz z ich 

pomyłkami.  

Jeśli chcesz rozwinąć się duchowo spędzanie czasu w towarzystwie i rozmawianie o tych 

wszystkich śmieciach ze wszystkimi nie daje korzyści. Większość ludzi lubi gawędzić i plotkować. 

N 



  2     Prema Ananda Vahini April 2022      

 

Ale pomyśl uważnie. Jeśli pozwolisz przychodzić każdemu do twojego domu i będziesz słuchał 

wszystkich rozmów, twój umysł będzie zatruty. Tak, ten rodzaj niepotrzebnych rzeczy, często 

nieprawdziwych i niemiłych rozmów jest jak trucizna dla twojego umysłu, która psuje twoje 

duchowe praktyki. Powinieneś być tego bardzo świadom. Jeśli nikt nie jest w stanie zaatakować 

twojego umysłu, nie będzie w nim trucizny. Ale jeśli pozwalasz każdemu przychodzić i gadać, gadać, 

gadać i mówić te wszystkie śmieci, twój umysł będzie zdezorientowany i pełen bezsensownych 

rzeczy.  

 

Proszę nie pozwól swojemu umysłowi stać się 

śmietnikiem. Jeśli pozwolisz, aby stał się 

śmietnikiem pełnym brudu, jak jednocześnie 

może on być naczyniem dla czystej łaski? To 

jest zdrowy rozsądek. Musisz być czysty, aby 

otrzymać dobre i czyste rzeczy. Czemu masz 

marnować czas na czyszczenie swojego 

umysłu i utrzymywanie go wolnym, po to, aby 

ktoś inny wrzucił do niego swoje sprawy? Po 

jakimś czasie te śmieci zepsują się i zgniją. 

Ostatecznie, popsują się i wydadzą brudny 

zapach, który nie jest korzystny dla nikogo.  

 

Jeśli rozmawiasz z innymi, rozmawiaj tylko o dobrych rzeczach i w pozytywny sposób. Uczyń 

swoje życie szczęśliwym i spraw, aby twój czas był dobrym czasem. Nie niszcz twego dobrego 

czasu. Życie powinno być przyjemne. Zauważ wspaniałość duchowej ścieżki, o której zawsze 

mówisz mi, że chcesz nią podążać. Czemu niszczysz swoje duchowe życie poprzez mówienie o 

szaleństwie tego świata i głupich rzeczach, które robią i mówią ludzie? Plotkujemy zazwyczaj o 

głupich, małych sprawach.  

 

Mów o rzeczach koniecznych. Jeśli chcesz wejść na wyższy poziom ewolucji i jeśli wspaniałomyślnie 

chcesz rozwijać swój umysł, po pierwsze musisz nauczyć się jak żyć samemu. Jeśli dwie kobiety 

mieszkają razem będą one z pewnością plotkować. Będą siadać w jednym miejscu rozmawiając.  

 

Darem jest być samemu przez większość czasu. Nie tylko wtedy, kiedy widzisz, że ktoś wiedzie 

duchowe życie w samotności, nie idź i nie niszcz tego. Odwiedzaj tę osobę, jeśli musisz, ale rób, co 

w twojej mocy, żeby jej pomóc. Nie zostawiaj jej trucizny i nie niszcz w ten sposób jej duchowego 

życia.  

 

Kiedy jesteś w samotności, łatwiej jest znaleźć swoje własne idee jak być uduchowionym. 

Niektórzy ludzie myślą, że wiedzą wszystko i chcą przekazywać swoje pomysły wszystkim. Wydaje 

im się, że robią wielką przysługę poprzez doradzanie komuś, ale tak naprawdę mówią oni nic nie 

wiedząc. Tacy ludzie pchają innych w kanał. To może się zdarzyć każdemu. Dlatego radzę wam być 

samemu, tak, abyś mógł pomyśleć o wyższych rzeczach z głęboką koncentracją. Myśl o twoim 

duchowym nauczycielu i poproś o jego łaskę, aby cię prowadził i pokazał jak być wolnym. 

 

“Nie niszcz twego dobrego 
czasu. Życie powinno być 
przyjemne. Zauważ wspaniałość 
duchowej ścieżki, o której zawsze 
mówisz mi, że chcesz nią podążać.” 



  3     Prema Ananda Vahini April 2022      

 

Moje doświadczenia ze Swamidżim 
               - Suryabha, Belgia 

 
 

Namaskaram! 

 

Po raz pierwszy dowiedziałam się o Śri 

Swami Premanandzie w 2009 roku, kiedy 

przeczytałam holenderską książkę 

zatytułowaną Premavatar – Życie i Nauki 

Swamiego Premanandy, napisaną przez 

Dirka Gyselsa. Później kupiłam kolejną 

książkę, Divine Bliss (Boska Błogość) – 

Rozmowy ze Swamim Premanandą, 

napisane i skompilowane przez Rosę i 

Sergio Domian. Po przeczytaniu tych 

książek, czytam książki z satsangami 

Swamidżiego, które są dla mnie tak 

nieskończenie cenne!  

 

Czytając te podnoszące na duchu książki 

duchowe, czułam się uszczęśliwiona i jakby 

przeniesiona do miejsca pokoju i miłości. 

Wcześniej nie wiedziałem nic o indyjskich 

świętych, Wedach ani Bhagawad Gicie, więc 

czytałam jedną książkę za drugą, aby 

dowiedzieć się jeszcze więcej.  

 

Pewnej niedzieli we wrześniu 2012 roku zdecydowałam się złożyć pierwszą wizytę w Centrum 

Swamiego Premanandy w Sint-Denijs-Westrem w Belgii i byłam bardzo ciekawa, jak to będzie.  

 

W Centrum jedną z pierwszych rzeczy, które zauważyłam, było duże zdjęcie Swamidżiego 

umieszczone na krześle przy oknie, a pod nim na podłodze pudełko z jakąś odzieżą i 

specjalnymi błogosławionymi chusteczkami, których Swamidżi używał podczas nocy 

Mahaśiwaratri, kiedy lingamy się rodziły. Zapytałam Koordynatorkę Ośrodka, czy mogłabym 

podejść trochę bliżej, a ona ładnie mnie do tego zaprosiła, mówiąc: „Dlaczego pytasz? Tak, 

oczywiście!” 

 

Dokładnie w tym momencie doznałam pewnego rodzaju porażenia prądem i od razu poczułam, 

że coś fundamentalnie się we mnie zmieniło! Podczas abiszekamu, a także później, nie mogłam 

kontrolować swoich emocji i bezwstydnie pozwoliłam łzom spłynąć po moich policzkach. Po 

zakończeniu programu wyszłam ze świątyni i idąc ulicą zobaczyłam wszystko z innego poziomu. 
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Czułam o wiele więcej współczucia i miłości dla wszystkich i trwało to wiele godzin. Mogę 

szczerze powiedzieć, że od tego momentu moje życie całkowicie się zmieniło. 

 

W 2014 roku byłam podekscytowana, mogąc po raz pierwszy udać się do Aśramu na obchody 

Mahaśiwaratri. Co za wspaniałe doświadczenie, wejść do pokoju, w którym wszystkie pierwsze 

lingamy z Mahaśiwaratri naszego ukochanego Gurudżiego były tak pięknie pokazane, słysząc 

intonowaną mantrę Om Namah Śiwaja i czując bardzo potężną energię tej świętej przestrzeni! 

   

Podczas mojego pobytu miałam dwa małe wypadki. Jeden zdarzył się tuż przed posągiem Pana 

Ganesi przed wejściem do świątyni Śri Premeśwarar. Było około 5.30 rano, tuż przed 

rozpoczęciem porannego abiszekamu do Lingamu Samadhi Swamidżiego, i wciąż było bardzo 

ciemno. Nie zauważyłem, że na podłodze są mokre plamy i niestety poślizgnęłam się i upadłam 

prosto do tyłu. Na szczęście nie zostałam poważnie ranna.   

 

Następnego dnia, w drodze na abiszekam Ganesi wczesnym rankiem, nastąpiła przerwa w 

dostawie prądu. Chociaż miałam przy sobie latarkę, nagle poczułam się zupełnie samotna i 

niespokojna. Potem tuż przed przybyciem do Sali Pudż potknęłam się o wielki kamień. Moja 

prawa ręka i noga były mocno podrapane i krwawiące i tym razem było to bardziej bolesne niż 

wtedy, gdy upadłam poprzedniego dnia. Było to jednak znośne i nie czułam potrzeby brania 

żadnych leków. Nieco później tego samego dnia spotkałam matadżi, która poradziła mi, że 

lepiej jest informować administrację Aśramu o każdym wypadku, nawet najmniejszym.  

 

Dodam tutaj, że przez dwa lata cały czas cierpiałam na silny ból nogi, a jednak po powrocie do 

domu ból całkowicie ustąpił. Mam wrażenie, że może te drobne wypadki były sposobem na 

uwolnienie mnie od tego chronicznego bólu. 

 

Przydarzyło mi się coś innego, co uważam za cud. Niektórzy wielbiciele mówili mi: „Bez 

względu na to, jaki masz problem, Swamidżi się nim zajmie. Wystarczy raz go poprosić i w taki 

czy inny sposób twój problem zostanie rozwiązany. Ale nie oczekuj natychmiastowego 

rozwiązania, będziesz musiała mieć dużo cierpliwości!” Więc tak właśnie zrobiłam i nawet nie 

musiałam długo czekać na rozwiązanie.  

 

Miejsce, w którym wówczas mieszkałam, z różnych powodów stało się nie do zniesienia i już 

od dłuższego czasu chciałam przenieść się do innego, spokojniejszego miejsca, ale nie 

wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. Ale przez wszystkie te doświadczenia, jakie miałam, po 

powrocie do domu czułem, że Swamidżi również mi w tym pomoże. I w końcu spełniło się 

dokładnie to, na co liczyłam.  

 

Jestem niezmiernie wdzięczna za cudowną pomoc Swamidżiego. Umiłowany Gurudżi, z całego 

serca dziękuję bardzo za wszystko! 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
 

Jeśli jestem zdenerwowany lub zły, jak mogę kontrolować mój umysł? 

 
yśl o Swamidżim i uśmiechaj się! 

Jeśli się uśmiechasz, to nigdy nie 

będziesz się złościł. Podchodź do 

tego, co się dzieje z lekkością. Nie 

spinaj się. Gdy pojawiają się małe problemy, 

twoja twarz natychmiast się zmienia. Zaczynasz 

się denerwować myśląc, myśląc, myśląc. Twoje 

zakłopotanie wypisane jest na twojej twarzy, ale 

ja ci mówię, że masz się uśmiechać!  

 

Jeśli chcesz się duchowo rozwinąć musisz 

kontrolować swój umysł, szczególnie musisz 

powstrzymać proces powstawania nowych 

myśli w twoim umyśle. Twój umysł i emocje 

zawsze tworzą nowe myśli i pomysły. Umysł 

jest bezustannie zaangażowany w myśli o 

przeszłości, albo przyszłości. Nie pozwól 

wzrastać takim myślom. Jak powstrzymać ich 

wzrastanie? To łatwe. Nasiona wykiełkują tylko 

wtedy, jeśli zasadzisz je w żyznej glebie i 

codziennie będziesz je podlewać. Nie urosną na 

gorącej, pozbawionej wody pustyni, więc 

musisz stać się gorący, żeby powstrzymać 

wzrastanie swoich myśli! Możesz tego dokonać 

jedynie poprzez przebudzenie w twoim ciele 

duchowej mocy, zwanej kundalini. Energię 

kundalini możesz obudzić jedynie za pomocą 

medytacji. W trakcie jej podnoszenia się z 

miejsca w ciele zwanego czakrą muladhara, 

moc kundalini tworzy ciepło. Gdy ta moc 

podniesie się do poziomu czakry serca, wtedy 

nowe myśli zostaną spalone i nie będą już 

mogły dłużej powstawać. Dlatego właśnie 

medytacja jest bardzo ważna. Poprzez 

medytację wszystkie niechciane cechy, o 

których mówię – ego, zazdrość, samolubstwo, 

złość i tak dalej – automatycznie znikną.  

T Jedyny sposób, aby rozwinąć się do 

najwyższego poziomu duchowości, polega na 

zatrzymaniu procesu tworzenia się myśli i 

M 



  6     Prema Ananda Vahini April 2022      

 

niepozwalaniu myślom na wzrastanie. To jest 

jedyna droga do osiągnięcia anandam, 

najwyższej radości. Spójrz na mnie – ja zawsze 

się uśmiecham. To z powodu anandam. Spójrz 

na ten świat! Wszystko w nim jest materialne. 

Wszystko jest fałszywe. Nie ma w nim żadnej 

prawdy. Nie ma żadnej prawdy na zewnątrz 

ciebie. Tam jest tylko maja, iluzja. Jeśli uczciwie 

i głęboko rozważysz to, o czym mówię, z 

pewnością dojdziesz do wniosku, że jest to 

logicznie prawdziwe. Złościsz się, ponieważ 

jesteś uwikłany w iluzję, maję. Na przykład, 

możesz chcieć napić się herbaty i gdy jej nie 

dostajesz, wtedy natychmiast wpadasz w złość. 

Chcesz medytować, a ktoś hałasuje i wtedy też 

się złościsz. Pragniesz kontrolować innych, ale 

nie siebie! To, dlatego się złościsz.  

 

Odczuwanie i okazywanie złości oznacza, że nie 

jesteś dojrzały. Jeśli ktoś zadaje mi jakieś 

szalone pytanie, ja nigdy się nie złoszczę. 

Cierpliwie odpowiadam takiej osobie i staram 

się udzielić jej wyjaśnień. Jeśli naprawdę tego 

chcesz, łatwo możesz kontrolować swoją złość. 

Posłuchaj satsangu, medytuj, uczestnicz w 

abiszekamach i rozwijaj swoje oddanie. 

Automatycznie twoja złość się zmniejszy.  

 

Hari Om! 

 
 

Swamidżi, czego od nas oczekujesz na początku duchowej ścieżki?  

 awsze proszę na początek, abyś 

kultywował silne zainteresowanie. Bez 

przekonania o twoim duchowym 

życiu, nie masz, co oczekiwać 

zbytniego postępu. Musisz być bardzo 

uczciwy sam ze sobą i zidentyfikować błędy we 

własnym umyśle. Musisz być gotowy na analizę 

samego siebie i gotowy na poprawę swoich 

starych sposobów i ziemskich zwyczajów. Aby 

to zrobić, trenuj swój umysł, aby był silny, 

odważny i pewny. Nie jest łatwo zmienić stare 

tendencje i styl życia.  

 

Po zrozumieniu siebie samego, choć trochę, 

usuń te więzy, aby uczynić się szczęśliwym, ale 

nie poprzez stare materialne sposoby. Mam na 

myśli, niezależne szczęście. Mówię o radości 

wiary, czystej miłości i bycia bez obaw.  

 

Nie oczekuję od was pieniędzy. Jeśli życzycie 

sobie dać jakieś datki, ma to być wasza osobista 

decyzja. Nie oczekuję od was edukacyjnych 

kwalifikacji, chociaż wielu z moich wielbicieli 

jest wysoko wykształconych. Wykształcenie nie 

jest warunkiem, aby uczyć się duchowości. 

Jednakże zachęcam młodzież, żeby zakończyli 

swoją edukację najlepiej jak tylko potrafią. Nie 

oczekuję, że będziecie walczyć o pozycję w 

pracy czy społeczeństwie. To często jest tylko 

budowaniem ego, a naszym interesem jest 

zmniejszyć ego.  

 

Miłość jest niezbędna. Ale miłość, do kogo? 

Początkowo, musisz kochać siebie. Musisz być 

dla siebie miły.  

 

Jeśli nie jesteś dla siebie miły na duchowej 

ścieżce, nie udźwigniesz tego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 
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Trudno pozostać mi w jednym miejscu z jednym duchowym mistrzem. Jeśli 

jeżdżę spotykać wielu mistrzów nie jest to dla mnie dobre? 

o jest jedno z odwiecznych pytań na 

duchowej ścieżce. Więc powtórzę moją 

ulubioną odpowiedź, ponieważ jest to 

najważniejszy punkt do zapamiętania.  

 

Początkowo dobrze jest różne Aśramy i 

mistrzów i obserwować te miejsca i ludzi. 

Doświadczyć ich wielkich błogosławieństw i 

zobaczyć czy ich nauki są dla ciebie 

odpowiednie. Ale po pewnym czasie musisz 

osiąść się w jednym miejscu z jednym mistrzem, 

aby dorosnąć.  

 

Obserwowałeś może w Aśramie studnie w 

ziemi. Pracują one przy pomocy pomp ręcznych. 

Kiedy chcemy dokopać się do wody, czy myślisz, 

że wystarczy zejść na głębokość 5-6 metrów? 

Nie, musimy poświęcić czas i zejść na głębokość 

30 metrów. Wtedy z pewnością sięgniemy 

wody. Jeśli znudzilibyśmy się po wykopaniu 5 

metrów i poszli zacząć nową studnię, okazałoby 

się, że zaczęliśmy 7 czy 8 studni, ale wciąż nie 

sięgnęliśmy do poziomu wody. Byłoby lepiej 

szukać właściwego miejsca z cierpliwością i 

kopać na głębokość 30 metrów w pierwszym 

miejscu. Podobnie, jeśli bez przerwy będziesz 

zostawał kilka miesięcy w tym Aśramie, kilka w 

innym, itd., nigdy nie dosięgniesz Boga w całym 

swoim życiu. Poprzez pozostanie w jednym 

miejscu (lub praktykowanie z jednym mistrzem) 

osiągniesz bardzo wysoki rozwój. To całkowicie 

leży w twoich rękach.   

 

Tych kilka odpowiedzi jest krótkich, ale 

zawierają wiele materiału do praktyki. Kluczem 

jest praktyka. Poprzez praktykę napotkasz 

praktyczne problemy związane z duchowością i 

to jest twoje doświadczenie pokonywania 

przeszkód, które czynią cię silnym.  

 

Zawsze mówię ci o praktyce i miłości. Kiedy 

masz jakiś problem, dobrze jest pamiętać o 

wysokich właściwościach umysłu. One przenikną 

wszystkie trudności. Wtedy, oczywiście, musisz 

mieć wiarę. Poprzez wiarę w twojego mistrza i 

Boga możesz zrobić wszystko na tym świecie.  

 

Masz wewnątrz Boga, ale jeszcze o tym nie 

wiesz. Poczuj Boga wewnątrz siebie! Wtedy 

wszystko będzie twoje. Ale najpierw musisz 

naprawdę poczuć, wiedzieć i zrozumieć, że Bóg 

jest wewnątrz.  

 

Błogosławię was wszystkich, abyście zauważyli, 

że wszystko jest w was. 

 

Swamidżi, jak mogę spalić mój gniew? 
 

dy pytasz mnie o coś, a ja udzielam ci 

odpowiedzi, która nie pasuje do 

twojego sposoby myślenia, wtedy 

natychmiast wpadasz w złość. Czemu 

się złościsz? Ja nigdy nie czuję złości. Zachowuję 

się tak, jakbym był rozzłoszczony, gdyż muszę 

załatwiać pewne sprawy z ludźmi, którzy są 

trochę szaleni. Tak naprawdę, zawsze jestem 

uśmiechnięty. Szaleni ludzie rozmawiają o 

szalonych sprawach, ale czemu miałoby to 

wywoływać napięcia w tobie?  

 

Potrzeba dużo czasu, żeby urosło drzewo 

mango. Najpierw umieszczasz w ziemi nasionko, 

a wtedy ta sadzonka powoli zaczyna rosnąć. 

Dopiero po długim czasie zakwitnie i wyda 

owoce. W podobny sposób, wykonuj służbę, 

jaką ci zaleciłem i ucz się z tego. Ucz się bycia 

cierpliwym i pozbądź się gniewu. Bądź uprzejmy, 

tolerancyjny i pełen zrozumienia. Kiedy daję ci 

jakąkolwiek pracę do wykonania, poprzez nią 

uczę cię wielu rzeczy.  

 

Spal swoją złość w ogniu medytacji. Medytuj, 

medytuj - powoli i stopniowo. Powoli zwiększaj 

T 

G 
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zaangażowanie w swoje duchowe praktyki. Jeśli 

nie będziesz ciężko pracował nad swoją 

duchowością, to nigdy nie staniesz się 

oświecony. Pracuj więcej na polu duchowości - z 

oddaniem. Coraz więcej i więcej przebywaj w 

towarzystwie ludzi zainteresowanych rozwojem 

duchowym. Tylko niektórzy z was tak robią.  

 

(Swami zaczyna śpiewać Om Namah Śiwaja).  

Bhakti, oddanie, same nie wystarczą. Okazujesz 

swoją emocjonalną miłość Bogu, ale samo to nie 

zapewni ci oświecenia. Jeśli pragniesz 

oświecenia, to zredukuj ego, pragnienia i gniew. 

Spalaj maję, iluzję. Staraj się to robić. Naprawdę 

to rób. 

 

 

Swamidżi, jak szybko możemy podążać w kierunku naszego wewnętrznego 

światła i jak sprawić, by stało się wielkie?  

 
ażdy z nas ma małą iskrę, tutaj. (Swami 

wskazuje miejsce między brwiami). 

Jesteście bardzo obdarowani i prawdziwi 

z was szczęściarze, że posiadacie tą iskrę 

- to jest iskra, która może poprowadzić was do 

wnętrza, do waszej własnej rzeczywistości. 

Jednakże ta iskra u większości z was nigdy nie 

jest aktywna, gdyż całkowicie jest zakryta przez 

maję, przez iluzję. Chcecie, żeby natychmiast 

stała się wielka i pragniecie zobaczyć wspaniałe 

światło. Pragniecie dostawać wszystko szybko i 

bez jakiejkolwiek zwłoki. Chcecie, żebym 

przyspieszył ten proces i wylał na tą iskrę 

kanister benzyny! Co się stanie, gdy na mały 

płomień wylejesz cały kanister benzyny? 

Zostanie zgaszony i nie będzie żadnego 

płomienia. Tak samo, jeśli przekazałbym wam od 

razu najwyższą mądrość, wtedy wasza iskra by 

zniknęła, gdyż dałbym wam zbyt wiele i za 

wcześnie.  

 

Najpierw z prawdziwą pieczołowitością musisz 

zatroszczyć się o swoje niewielkie światło. 

Bardzo powoli i ostrożnie musisz sprawić, żeby 

ta iskra stała się niewielkim płomieniem. 

Oczekujesz ode mnie żebym dał ci kanister z 

benzyną i chcesz bym wylał ją na tą maleńką 

iskrę i w ten sposób rozpalił ogień. To się nigdy 

nie wydarza w taki sposób. Nie wiesz jak 

otrzymać więcej światła? Bardzo ostrożnie, po 

kawałku, po kawałku ( Swami łączy ze sobą małe 

kawałki papieru ze sobą i dmucha na nie 

delikatnie) po kawałku... odrobinę za odrobiną, 

krok po kroku.  

 

Trudno jest uzyskać więcej światła, gdy wciąż nie 

jesteś gotowy, żeby zadbać o siebie, poprzez 

pielęgnowanie i rozwijanie dobrych cech 

charakteru, zmniejszanie pragnienia, zmniejszanie 

poziomu gniewu, redukowanie ego i napięcia w 

twoim życiu. Trudno jest tego dokonać. A ty, 

choć nie jesteś gotowy na to, żeby zrobić te 

rzeczy, pragniesz więcej światła. Jak miałoby to 

się stać? Najpierw musisz odrobinę zacząć 

wspierać siebie i rozpalić w sobie ogień 

duchowości. Wtedy możesz powoli zacząć 

spalać maję-iluzję, a potem również swoje ego, 

zazdrość i gniew. Ale ty nie spalasz niczego, więc 

jak możesz zobaczyć to światło? Skarżysz się, 

mówiąc do mnie "Swamidżi, przebywam z tobą 

od tak wielu lat, a wciąż nic nie widzę". To jest 

twoje zadanie. To jest twoje ciało, które być 

może będziesz miał przez 80 lat, albo i więcej. 

Przekazuję ci moje nauki po trochu, jak małemu 

dziecku.  

 

 

 

K 
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Przyroda w Aśramie 

Mieszkaniec Aśramu 

 

Oligodon arnensis - wąż Kukri pospolity 

 

 

Tak, w tym miesiącu pozostajemy w temacie węży, ponieważ tak bardzo zasługują one na to, 

aby je zobaczyć i docenić. Jak już zaznaczyliśmy, większość węży nie używa jadu, aby zabić 

swoje ofiary i tak, więc, przynajmniej w tym przypadku, nie ma w ogóle powodu, aby się ich 

bać. Poprzedni artykuł zapoznał nas z wężem o angielskiej nazwie „Common Bronzeback tree 

snake”, a dziś przedstawiamy raczej uroczo wyglądającą piękność, którą łatwo można 

rozpoznać: oligodon arnensis (kukri pospolity).  

 

Wąż ten ma smukłe ciało z błyszczącymi, gładkimi łuskami i nie jest zbyt duży. Ich średnia 

długość wynosi 50 cm; według niektórych źródeł maksymalna długość wynosi 75 cm; jeszcze 

inne źródła podają 64cm, łącznie z 10cm ogonem. Nowo wykluty wąż Kukri pospolity ma 

zaledwie 8 cm.   

 

Jak wskazuje nazwa, wąż Kukri ma pręgi, które sprawiają, że ich identyfikacja jest naprawdę 

łatwa. Od głowy do ogona ma on rzeczywiście wyraźne prawie czarne pręgi na ciele, które 

dobrze kontrastują z kolorem w tle z zakresu od jasnobrązowego do pomarańczowego. Ilość 

pręg może się różnić (między 10, a 30), jak również ich szerokość, gdyż jest to kwestia 

indywidualna; a ich krawędź może być biała. Pręgi zazwyczaj są szerokie na górze i zwężają się 

w kierunku boków ciała. Młode osobniki mają o wiele grubsze pręgi lub jest ich więcej.  
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Na głowie pręgi przyjmują inną formę, składają się one z trzech czarnych pasm wyglądających 

jak grot strzały z końcówką zwróconą do przodu. Można zauważyć jedną poprzeczną czarną 

pręgę między oczami, kolejną tuż za nią i trzecią na karku. Czasami jest to określane, jako znak 

w kształcie litery A we wzorze zebry lub wzór ‘jodełki’. Cechy te są bardzo widoczne i można 

je z łatwością zauważyć z daleka.  

 

Ilekroć spotyka się węża, ogólnie zaleca się utrzymywanie bezpiecznej odległości od głowy, 

zwłaszcza, kiedy ciało węża jest zwinięte. Kiedy jednak wąż oddala się od nas lub kiedy jest 

rozciągnięty, nie może on skoczyć ani zaatakować, możesz, więc skorzystać z tej okazji, aby 

przyjrzeć się głowie i zauważyć jakiekolwiek charakterystyczne cechy, które może mieć wąż, 

jak w przypadku węża Banded Kukri (ang.).  

 

Głowa jest trochę lub w 

ogóle nie jest szersza niż 

szyja, jest ona zaokrąglona i 

ma raczej duży, płaski pysk 

w kształcie litery A. Typowe 

dla osobników tej rodziny 

jest to, że mają one ładne 

oczy z okrągłymi źrenicami. 

Spójrz na piękne zdjęcie 

młodego osobnika węża 

Kukri, które zostało 

zrobione przez dobrze 

znanego herpetologa i 

eksperta od dzikiej przyrody 
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z Goa, Rahula Alvareza. Komentuje on: „Ten osobnik miał ciemne oczy i ciemne źrenice typowe 

dla tego gatunku, co sprawiło, że ten mały wąż wyglądał na zdziwionego, ale wyglądał on również 

komicznie jak dziecko, które właśnie weszło do złej klasy w szkole.“ Osobiście uważam, że 

spojrzenie to mają również dorosłe osobniki, co sprawia, że wyglądają one nieco niewinnie.  

 

Podbrzusze węża, którego zazwyczaj nie widzimy, jest koloru jednolitego żółtawego, lub 

czasami wygląda jakby było pokryte szkliwem albo jest ono białe, rzadko spotyka się je w 

kolorze brązowym lub z brązowym brzegiem z tyłu na łuskach brzusznych.  

 

Węże te są zwykle znane z tego, że są one nieśmiałe, trudne do złapania i przeważnie niegroźne 

wobec ludzi. Jak w przypadku wielu węży, tylko, kiedy są one sprowokowane, ich zachowanie 

staje się agresywne. W takiej chwili wąż Kukri zwija się luźno zaginając swój ogon i robiąc pętle z 

przedniej części ciała, którą jednocześnie unosi nieco nad ziemię, i zarazem układa pętlę w 

kształcie litery U ustawiając odpowiednio głowę. W tym samym czasie, ciało węża także 

sztywnieje. Kiedy wąż jest agresywny, może on nadmuchać nieco szyję - co sprawia, że głowa 

wyraźniej się zarysowuje - a następnie mają miejsce nerwowe ataki.   

 

Około 70 gatunków węży Kukri na całym świecie - około 34 w Azji, z czego 20 jest w Indiach - 

zyskuje swoją nazwę przez ich ostre, spłaszczone zakrzywione zęby, które wyglądają jak 

tradycyjne nepalskie noże kukri. Największe zęby z tyłu pyska są używane do przecinania jaj 

gadów i uważa się, że zostały one przystosowane do tej konkretnej czynności. Zaobserwowano, 

że węże gatunku Kukri w Tajlandii używają tych zębów, żeby otworzyć jamę brzuszną ropuchy - 

dużej ropuchy z dużą ilością płynu z gruczołów jadowych w skórze - aby zjeść jej organy. Nie 

zaobserwowano jednak takiego zachowania u żadnego innego gatunku węży Kukri. Oczywiście w 

ramach samoobrony będą one używać tych ostrych zębów kształtem przypominających noże 

kukri, żeby ugryźć wroga, co robią poprzez rozcięcie skóry napastnika po obu stronach głowy. Ich 

ślina zawiera antykoagulant, który powoduje długotrwałe krwawienie. Jednakże nie musi do tego 

dojść, one prawie nigdy nie gryzą. W sumie to można zobaczyć jak łapacze węży radzą sobie z 

nimi i bez problemu się nimi  chwalą.   
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Satsang:  

Co jest waż ne w tym wcieleniu? 
 

samym środku każdej istoty, w sercu każdej istoty jest rodzaj miłości i 

przywiązania do Boga. Ta bhakti jest w każdym, ale każdy musi ją odkryć i 

pozwolić jej rozkwitać, aby się rozwijać. Gdy pragnienie zbliżenia się do Boga 

zacznie się ujawniać, zaczynasz poszukiwać różnych sposobów rozwijania siebie. Na tym etapie 

dobrze jest postanowić, że chcesz przejść całą drogę do Boga, a nie tylko jej część. Dobrze 

jest wyznaczyć sobie jakiś cel – chcesz spokoju umysłu, uwolnienia się od cierpienia, 

zjednoczenia z Bogiem – wybierz jakiś ostateczny cel, a potem dąż do niego. Początkowo 

wydaje się to trudne. Musisz zdecydować, czego chcesz i jaki faktycznie jest twój cel. 

 

Kiedy moc życia wnika w 

płód w macicy matki, 

dziecko ma świadomość 

duchową. We 

współczesnych czasach 

ludzie nie są w stanie 

używać możliwości 

swojego mózgu w pełni. 

W większości zatracili tę 

wiedzę. Obecnie 

naukowcy badają 

medytację i odkrywają 

prawdę, że większa część 

mocy mózgu ludzkiego 

pozostaje 

niewykorzystana. Gdybyś 

rozwinął swój mózg 

poprzez medytację, 

odkryłbyś, że cała ta 

wiedza jest w nim 

zgromadzona. Możesz 

wiedzieć wszystko, ale 

musisz podjąć poważne 

kroki i praktykować, by 

się przekonać o tym. 

Zapomniałeś o swoich poprzednich wcieleniach, – ale to naprawdę nieważne. Nie ma potrzeby 

dowiadywać się, co działo się wcześniej. Wcześniej mogłeś być biedakiem, który nie miał 

nawet, co jeść, a teraz może jesteś milionerem. Jaką różnicę robi to na ścieżce duchowej? 

Miejmy nadzieję, że doświadczenie to pozwoliło ci wyrobić w sobie współczucie dla biednych i 

W 
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głodujących i że w tym życiu potrafisz pomagać potrzebującym. Jednak dokładne szczegóły 

dotyczące twoich poprzednich wcieleń nie są informacjami potrzebnymi ci na obecnej ścieżce 

duchowej.  

 

Próby poznania swoich poprzednich narodzin to tak naprawdę strata czasu. Lepiej jest 

przyjrzeć się dokładniej teraźniejszym skłonnościom i temu, co robisz w obecnym życiu. Jeśli 

przyjrzysz się bliżej przekonasz się, że każdy z was ma wrodzoną skłonność, by kochać Boga i 

że ciągnie cię do Boga. Tam, gdzie jest życie ludzkie, tam pojawi się jakaś forma oddania, 

pobożności. Niektórzy mają w umyśle pewną upartość i twierdzą, że nawet nie wierzą w Boga 

ani najwyższą siłę. Zaprzeczają istnieniu Boga, ale cały swój czas poświęcają na myślenie o tej 

najwyższej sile – a jednocześnie mówią, że ona nie istnieje!  

 

Zamiast szukać informacji o 

wcześniejszych wcieleniach, zgłębiaj 

swoją naturę i poznawaj swoje 

własne oddanie. Co czujesz? Chcesz 

szczęścia, współczucia, radości, 

czułości i miłości i to chcesz szerzyć 

pośród innych. To właśnie formy, w 

jakie wyrażasz swoje wrodzone 

oddanie.  

 

To bardzo silny łańcuch i trudno go 

przerwać. Na tej samej zasadzie 

rozwija się Młodzież Premanandy i 

jej członkowie również wykuwają 

łańcuch światła i miłości na całym 

świecie.  

 

Na początku nasze ogniwa oddania będą miały w sobie odrobinę egoizmu. Na przykład, w 

grupie młodzieży chłopcu może spodobać się dziewczyna, piszą do mnie z prośbą o radę i 

pomoc. Mógłbyś zapytać, co łączy bhakti i tę sytuację? Czy powinienem im powiedzieć, że nie 

mogę im pomóc? Jestem tu między innymi po to, by pomóc w problemach emocjonalnych i 

fizycznych. Ludzie przychodzą do mnie z chorobami i problemami psychicznymi. Pomagam im, 

a wówczas wzrasta nich poziom bhakti. Mnie interesuje tylko Bóg i przekazuję nieco informacji 

o Bogu i Jego energię ludziom, którzy mają problemy. Wówczas oni powoli pojmują cel 

swojego życia, pojmują jak zyskać spokój umysłu i jak pokonać stojące przed nimi trudności.  

 

W życiu powinniśmy wiele nauczyć się o sobie, o swojej prawdziwej naturze i powodzie 

naszego istnienia, ale nie zgłębiamy tego, co powinniśmy. Wciąż badamy zupełnie zbędne 

rzeczy. 

 

 
 

 

“Jestem tu między innymi po to, by 

pomóc w problemach 

emocjonalnych i fizycznych. Ludzie 

przychodzą do mnie z chorobami i 

problemami psychicznymi. 

Pomagam im, a wówczas wzrasta u 

nich poziom bhakti. Mnie interesuje 

tylko Bóg i przekazuję nieco 

informacji o Bogu i Jego energię 

ludziom, którzy mają problemy.” 
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“Kiedy 
myślisz, że 

wiesz 
wszystko, 

nigdy niczego 
nie będziesz 

mógł osiągnąć. 
Nektar tworzy 

się w ustach 
tego, kto 

zdecydowanie 
kroczy drogą 

do oświecenia. 
Kiedy 

znajdziesz się 
blisko tego etapu, amritam da ci siłę, by 
osiągnąć oświecenie. Do tego punktu nie 
powinieneś zakładać, że zbliżyłeś się do 

wspomnianego etapu.” 
 

Swamidżi 
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Wiadomości od…  

 
 
 
 

Inspirowanie młodzieży na świecie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze zdjęcia grup Młodzieży Premanandy w Polsce (u góry), na Sri 

Lance (po lewej) i Holandii (po prawej) wykonujących abiszekam Murugi  
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Grupy Młodzieży Premanandy zostały stworzone przez Swamidżiego, aby służyć, jako światło dla 

młodych ludzi na całym świecie, którzy chcą poznać i doświadczyć Swamiego Premanandy. Pomimo 

obecnych burzliwych czasów w dzisiejszych społeczeństwach, te grupy młodzieżowe nadal emitują 

jasne światło duchowości – teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

 

 

Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą cechę Młodzieży Premanandy.  
W tym miesiącu: 

Promieniując jak słońce! 
“Spójrz na słońce – jak promieniuje światłem we wszechświecie z korzyścią dla 

wszystkich żywych istot, nie oczekując niczego w zamian. Zobacz wspaniałą 

energię zawartą w słońcu, która jest niezbędna do istnienia życia. Słońce bez 

przerwy spełnia swoje zadanie, 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, bez 

przerwy, bez żadnych oczekiwań do nikogo. W naszej młodości, jeśli nie 

potrafimy zrozumieć i doświadczyć tej najwyższej miłości, kiedy ją zrozumiemy? 

Żyjemy w pustej przestrzeni na tej ziemi i powinniśmy jasno zrozumieć boską 

energię i wspaniałą moc słońca i jego ciągły blask podczas naszej młodości. 

Nawet, jeśli żyjemy w tej pustej, niestabilnej przestrzeni na tej ziemi, nie 

powinniśmy również czynić naszego życia niestabilnym. Powinniśmy spróbować 

zbadać i przeanalizować mistyczne sekrety tego wszechświata. Musimy 

doświadczyć jego energii i mocy. Nauczmy się, jak doświadczyć prawdziwej 

natury potencjału życia. Kiedy zrozumiemy i będziemy żyć czystym życiem 

duchowym i poznamy jego prawdziwą moc, jeśli nie w okresie naszej młodości?” 
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“Nie jest konieczne posiadanie ustalonego poglądu na religię. Idee 

wyrażane we wszystkich religiach są w dużym stopniu zgodne. 

Bez względu na to, do jakiej religii należymy, musimy 

zaakceptować fakt, że we wszystkich religiach jest tylko jeden 

Bóg. 

 

Wierzę i szanuję wszystkie religie i jestem gotów udać się do 

każdego miejsca kultu w dowolnym czasie, ponieważ moim 

jedynym celem jest wielbienie Boga, a nie myślenie o różnicach. 

Można jednak powiedzieć, że jestem zwolennikiem hinduizmu. 

Możemy należeć do określonej religii, ale jednocześnie szanujemy 

innych. Naszym celem jest dotarcie do Boga i nie przejmowanie 

się tym, ile może być religii i sekt.”         

Swamidżi 
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