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“Boskość jest esencją każdej istoty. Kiedy uświadomisz sobie tą 

wielką, boską energię wewnątrz siebie poprzez poddanie się jej, czego 

miałbyś pragnąć czy się bać?”  

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Technika duchowa 

 
ielu z was myśli, 

że aby podążać 

ścieżką 

duchową, 

trzeba stosować jakąś 

technikę. Coś, za czym 

ktoś z powodzeniem 

podążał wcześniej i dzięki 

czemu osiągnął oświecenie.  

 

Przekonasz się, że 

większość wielkich 

mistrzów duchowych nie 

używała określonej 

techniki. Głównym 

powodem ich oświecenia 

była łaska Boga lub guru, 

urzeczywistnionego 

nauczyciela duchowego. 

Więc teraz pytasz mnie, 

czym jest łaska? Jak 

możemy otrzymać łaskę? 

Czy powinniśmy porzucić 

nasze techniki?  

 

Nie jestem przeciwny 

praktykowaniu hatha jogi i 

jak najbardziej możesz 

podążać za konkretnym 

mistrzem. Jeśli chcesz 

praktykować kriję i 

medytację, możesz 

stosować jakąś technikę, 

ale radzę ci znaleźć własną 

technikę z pomocą 

swojego duchowego 

nauczyciela.  

 

W 
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Zapomnij o tym, co mówią książki. Zajrzyj głęboko w siebie i ucz się.  

 

Najpierw przestudiuj swój własny umysł i zobacz, jakie są jego tendencje. Co tak naprawdę 

interesuje cię duchowo? Na przykład niektórzy ludzie bardzo lubią brać udział w rytuałach. 

Kiedy wykonują rytuały, czują się 

uwniośleni i skoncentrowani na Bogu. 

Tak więc, jeśli są naprawdę 

zainteresowani, zachęcam ich, dając im 

figurkę lub lingam. Będzie to dla nich 

sposób na łatwą medytację i docenienie 

formy Boga. Inni mówią, że lubią 

medytację i proszą o mantrę. Mogę 

więc dać im osobistą mantrę i 

poinstruować, jak ją powiedzieć. Jest 

więc przeznaczona dla nich osobiście, a 

nie jako ogólna instrukcja. Każdą osobę 

traktuję indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych umysłów. Każdy jest inny, dlatego uczę 

każdego według własnych tendencji. Oczywiście istnieją pewne ogólne zasady i sposoby, 

których oczekuję, że każdy będzie przestrzegać z pewnych powodów samodyscypliny lub w 

celu ułatwienia zarządzania Aśramem lub Centrum Śri Premanandy. To czysty, zdrowy 

rozsądek i mam nadzieję, że każdy jest w stanie zrozumieć i zastosować się do prostych 

wskazówek, które są pomocne dla każdego. Ale jeśli chodzi o nauczanie duchowości, uczę 

każdego w inny sposób i na innym poziomie.  

 

Masz szczęście, że masz żywego nauczyciela duchowego, który jest gotów ci pomóc. Nie jesteś 

w stanie zrozumieć bogactwa, które zdobyłeś mając żyjącego guru. Nie mówię tylko o sobie. 

Obecnie na świecie jest wiele wielkich dusz, które nauczają. Skorzystaj z tego szczęścia i 

postępuj zgodnie z ich bezcennymi wskazówkami. Jeśli twój nauczyciel daje ci osobiste 

duchowe wskazówki, powinieneś ich przestrzegać. Doświadczywszy już każdej trudności na 

ścieżce, on czy ona już wiedzą, co robić.  

 

Być może zauważyłeś, że życie świętych, gdy byli młodzi, nigdy nie było łatwe. Przeszli wiele 

trudności w bardzo publiczny sposób, aby dać przykład wielbicielom i aspirantom. Okazali 

swoje oddanie i poświęcenie dla dobra innych. W przeszłości Pan Jezus Chrystus, Pan Budda, 

Prorok Mahomet, Śri Ramana Maharishi, Śri Swami Ramdas i jego uczennica Matka Krishnabai, 

a jeszcze niedawno Śri Shivabalayogi i Śri Yogi Ramsuratkumar – wszyscy podjęli się surowych 

praktyk duchowych i przeszli wiele prób i cierpienia. Widzisz, nawet dzisiaj... Swami 

Premananda! Ale jak wszyscy ci, którzy zanurzają się w boskim świetle Boga i oddają się 

całkowicie, wszystko w moim życiu uważam za łaskę i błogosławieństwo Boga.  

 

Jak możesz zdobyć łaskę Bożą? Bądź absolutnie szczery i przygotowany do oddania się 

Boskości, swojego ciała i umysłu, bez oczekiwań i bezwarunkowo. Zobowiąż się do 

“Im bardziej poddajesz się 

Boskości, tym bardziej 

otacza cię Boża pomoc i 

ochrona.”  
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całkowitego oddania swojego ego, nie żądając niczego w zamian. Im bardziej poddajesz się 

Boskości, tym bardziej otacza cię Boża pomoc i ochrona.  

 

Boskość jest esencją każdej istniejącej istoty. Kiedy coraz bardziej uświadomisz sobie tę wielką 

boską energię, poddając się jej, czego będziesz chcieć i czego będziesz się bać?  

 

Powiedziałem wystarczająco. Musisz sam tego doświadczyć. Wierz w Boga. Poproś Boską 

Matkę Wszechświata, aby zademonstrowała swoją łaskę. Poproś ją szczerze, z uczuciem, a 

obiecuję, że na pewno ci ją pokaże. Tylko, że naprawdę musisz tego chcieć. 

 

Dżej Prema Śanti 

 
Moja kolej 

- Kartik i Durga Devi, Koordynatorzy Centrów, Polska  

 
Jak z pewnością wiecie, u naszego sąsiada, w Ukrainie, trwa wojna. Do Polski przyjechało już 

ponad 3 miliony uchodźców. Niektórzy z nich uciekli do Polski dosłownie tak jak stali, bez 

jakiegokolwiek bagażu, ubrań na zmianę czy jedzenia, czasami nawet bez dokumentów. W 

Ukrainie większość infrastruktury, obszarów mieszkalnych oraz magazyny żywnościowe i 

sklepy zostały całkowicie zniszczone. Wielu ludzi głoduje i nie ma dostępu do wody. Brakuje 

również artykułów higienicznych, ciepłych ubrań, bandaży itp.  

 

W marcu wspólnie z 

innymi Centrami 

Swamiego Premanandy 

przeprowadziliśmy 

akcję pomocową na 

rzecz Ukrainy. Dzięki 

pomocy wielbicieli z 

naszego Centrum, jak 

również 

koordynatorów z 

Hiszpanii i z Holandii 

udało nam się zebrać 

tyle pieniędzy, by 

zakupić 200 kg mąki, 

200 kg kaszy, 100 kg makaronu, 600 pieluch, 100 mydeł, 50 paczek podpasek i 60 proszków do 

prania. Skontaktowaliśmy się wcześniej z Towarzystwem „Kresy” (które pomaga Polakom 

mieszkającym w Ukrainie, na Białorusi i na Litwie), aby dowiedzieć się co jest potrzebne 
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Ukraińcom tutaj i w zniszczonych miastach w Ukrainie, a następnie poczyniliśmy stosowne 

zakupy. 

 

 

 

 

Przy pomocy uczniów 

Swamiego 

załadowaliśmy wszystko 

do 2 samochodów i 

zawieźliśmy te rzeczy 

do siedziby „Kresów”.  

 

 

 

 

 

 

Znajduje się tam 

wielkie pomieszczenie 

z ubraniami, środkami 

higienicznymi i 

żywnością, gdzie 

uchodźcy (kobiety i 

dzieci) mogą przyjść i 

otrzymać to, co jest 

im potrzebne. Basia, 

żona Sierioży z 

naszego Centrum 

zrobiła dla nas wstążki 

w barwach Ukrainy 

(niebiesko-żółte), które przypięliśmy do kurtek. Na miejscu zostaliśmy entuzjastycznie i 

serdecznie powitani przez kobiety i dzieci, które pomogły nam w rozładunku, wyściskały nas z 

wdzięcznością i zaproponowały zrobienie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Dzieci witały się z 

nami i przybijały piątki. Zewsząd słyszeliśmy „Diakuju”.Tak naprawdę to spotkanie z tymi 

ludźmi było dla nas ogromną przyjemnością i radością. Ludzie byli nastawieni bardzo 

entuzjastycznie i wdzięczni, a przy tym żartowali i chętnie pomagali.  

 

Pani Nadia z „Kresów”, która kierowała wszystkim żartowała i pomagała nam w rozładunku, 

mimo iż trzęsły jej się ręce ze zmęczenia, jako że rano pomagała przez kilka godzin przy 

załadunku żywności do dużego TIRa, który już wyruszył z najpotrzebniejszą pomocą 

bezpośrednio na Ukrainę. 
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Oprócz tej grupowej akcji, 

wielu wielbicieli Swamiego 

pomaga na różne sposoby 

indywidualnie. 

Koordynatorzy Grupy 

Młodzieżowej – Shanti i 

Amrit uczestniczyli w 

zbiórce i załadunku odzieży. 

Amrit przeznaczył dochody 

z zajęć „Zdrowy kręgosłup” 

na pomoc Ukrainie. 

Vanmati i Abhaya pomagały 

znaleźć dla uchodźców zakwaterowanie i najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak odzież, materace 

czy wózki oraz inne przedmioty codziennego użytku, których uchodźcy nie zdołali zabrać ze 

sobą, uciekając w pośpiechu z ogarniętych wojną miast. Bindumati zatrudniła pracowników z 

Ukrainy w kierowanym przez nią sklepie. Przekazaliśmy też sporo karmy dla ukraińskich psów 

i kotów, które zostały w schroniskach przy granicy. Uczniowie Swamiego z grup 

młodzieżowych z Francji i Kanady, we współpracy z lokalnymi władzami, pomogli znaleźć dla 

uchodźców miejsce zamieszkania i pracę w różnych miastach we Francji. W innych Centrach 

też były różne formy pomocy. Nie mamy szczegółowych informacji o wszystkich tych akcjach, 

ale wszystkim dziękujemy za dobre serce i sewę, której nauczał Swamidżi.  

 

Dżej Prema Śanti! 

 

 

Satsang:  

Wykonywanie służby pomaga nam 
odczuwać powszechną miłość 

 
iększość działań wykonujemy dla samych siebie. Nasze życia skoncentrowane są na nas 

samych. Aby odkryć boską miłość, która jest naszą wewnętrzną rzeczywistością, musimy 

zapomnieć o ego-ja i odnaleźć prawdziwe Ja. To jest bardzo proste. Nie musimy udawać 

się bardzo daleko, na inny kontynent, żeby odnaleźć to prawdziwe Ja, ponieważ ono jest 

już tutaj, wewnątrz nas! Naszym problemem jest znalezienie sposobu pozwalającego zgubić naszą 

identyfikację z ego-ja, z tą wielką przeszkodą w naszej podróży do wolności.  

 

Mógłbym powiedzieć, że większość z was, którzy to czytacie, jest bardzo bogatych. Macie, co jeść 

każdego dnia, jesteście w stanie wykonywać swoje codzienne obowiązki, macie wystarczająco pieniędzy 

na wasze potrzeby, wasze problemy są minimalne i jesteście wystarczająco zdrowi. Jednak jest wielu 

W 
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ludzi na tym świecie, którzy nie cieszą się tego rodzaju przywilejami. Poprzez służbę na rzecz takich 

potrzebujących ludzi nie tylko dajecie coś innym, ale również redukujecie swoje własne samolubstwo. 

Służba pomaga nam poczuć uniwersalną miłość.  

 

Gdy myślicie o służeniu tym, którzy są w potrzebie, ani przez chwilę nie wyobrażajcie sobie, że 

pomagacie im i że wykonujecie dobrą działalność charytatywną. Takie idee służą jedynie wzmacnianiu 

waszego ego, a nie redukowaniu go! Patrz na każdego jak na Boskość. Patrz na każde dziecko, na 

każdego mężczyznę i kobietę jak na Boga. Jeśli będziesz tak myślał to zrozumiesz, że naprawdę jesteś 

uprzywilejowaną osobą, gdyż otrzymałeś tą rzadką możliwość służenia Bogu pod postaciami twoich 

bliźnich. Nie myśl tak dużo o sobie, ale uświadamiaj sobie, że jesteś błogosławiony, bo dostałeś szansę, 

jaką niewielu ludzi posiada na tym świecie - szansę służenia. Zrozum również, że nawet za 

najszczytniejszymi altruistycznymi działaniami stoi samolubna motywacja. Robisz to dla swojego 

wyzwolenia. Biedni, również ci, którzy są nieuleczalnie chorzy, chorzy umysłowo, uzależnieni od 

narkotyków, zniedołężnieni i starzy - oni wszyscy ucieleśniają Boskość, która daje nam okazję do 

służenia. Zaszczytem jest móc służyć Boskiej Energi w tych formach. Nigdy nie myśl, że im pomagasz - 

tak naprawdę oni pomagają tobie.  

 

Gdy mówię do was wszystkich, gdy do 

was wszystkich piszę i gdy słucham 

wszystkich waszych problemów, nadziei, 

oczekiwań, lęków i pragnień, to nie 

patrzę na was jak na zwykłych ludzi. Ja 

widzę waszą Boskość i pragnę abyście 

również wy ją zobaczyli, oraz poznali. 

Służę Boskości w was w taki sposób, 

aby mogła się w was zamanifestować i 

by obdarzyła was wieczną mądrością 

oraz szczęściem. Modlę się do 

Najwyższego by rozwiązał wszystkie wasze problemy w taki sposób, żebyście mogli wkrótce odnaleźć 

prawdę i zakończyć wasze cierpienie. Jeśli w trakcie wykonywania służby wobec bliźnich spróbujecie do 

podejść niej tak jak to opisałem powyżej , wówczas będziecie robili to ze współczuciem i prawdziwą 

miłością. Naprawdę poznacie znaczenie religijnej harmonii i jedności ze wszystkimi istotami. 

 

Nie wystarczy by zmieniły się wasze idee dotyczące bliźnich. Również wasze zachowanie musi się 

zmienić, nie tylko w sposobie myślenia, ale również w waszym działaniu i praktykach. Nie wystarczy 

zmienić się odrobinę żeby efektywnie wykonywać służbę. Musi dokonać się głęboka transformacja w 

waszych wnętrzach.  

 

Niektórzy z was mówią, że nie lubią podejmowania takich działań jak karma joga i że jest to czymś 

gorszym od medytacji. Ale ja z całą stanowczością oświadczam, że jeśli mówicie w taki sposób, to nie 

wiecie, o czym mówicie. Czy wiecie, czym jest medytacja? Czemu macie tak wysokie mniemanie o 

siedzeniu w medytacji? Czy jest tak, dlatego, bo uważacie, że jest to jedyna droga do stania się 

jednością z Boskością? Jestem duchowym mistrzem, który zachęca swoich podopiecznych do 

wykonywania służby. Nie mówię wam, że powinniście po prostu pracować. Zalecam wam, abyście 

widzieli Boską Matkę w tych, którym służycie i byście wielbili ją w taki sposób. Czy wielbienie Śakti 

różni się tak bardzo od medytacji o Śakti? Może faktycznie tak być, że nie potraficie znaleźć tego 

uczucia w swoim sercu i nie widzicie Boskiej Matki w innych, ale w takim przypadku nie macie prawa 

 

“Poprzez służenie 
nieszczęśliwym, 
cierpiącym oraz tym, 
którzy mają problemy, 
jako ucieleśnieniom 
Boskości, twoje własne 
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“Zrozum, że Bóg jest wszędzie 
i że Bóg jest miłością. Bóg jest 
we wszystkich istotach, które 
widzisz. Gdy odmawiasz 
pomocy innym i poszukujesz 
Boga, to gdzie wtedy go 
szukasz?” 

mówić, że taka służba jest czymś niższym. Jeśli wykonujesz służbę we właściwy sposób, będąc w pełni 

tym pochłonięty i tak jak ci to zaleciłem, wówczas doświadczysz duchowego urzeczywistnienia w 

bardzo krótkim czasie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewłaściwe jest wykonywanie służby oczekując w zamian miłości. Bóg nie działa w taki sposób! 

Poprzez służenie nieszczęśliwym, cierpiącym oraz tym, którzy mają problemy, jako ucieleśnieniom 

Boskości, twoje własne serce zostanie oczyszczone. Boskość naturalnie manifestuje się w czystym 

sercu.  

 

Nie ma nic nowego w tym, o czym tu mówię. Wszystkie religie i duchowi mistrzowie nauczali tej 

prawdy. Jeśli będziecie widzieli Boskość w tych, którym służycie, wtedy wasze serca coraz bardziej i 

bardziej będą zbliżały się do Boga. A gdy Bóg zamanifestuje się w waszym sercu, będziecie czuli jak 

budzi się w was wielkie współczucie. Tak otwarte serce może rozpłynąć się w tym współczującym 

uczuciu. Pragnienie wykonywania służby może stać się automatycznym wyborem dla tego typu ludzi, 

którzy dbają o innych jak prawdziwa matka dba o swoje dzieci. Wykonywanie takiej służby wprowadza 

nas w stan radości, gdyż w ten sposób chronimy stworzenie samego Boga.  

 

Zrozum, że Bóg jest wszędzie i że Bóg jest miłością. Bóg jest we wszystkich istotach, które widzisz. 

Gdy odmawiasz pomocy innym i poszukujesz Boga, to gdzie wtedy go szukasz? Wielbiciel, który kocha 

wszystkie istoty jak siebie samego, albo jak samą siebie, bez tworzenia różnic i patrzy na wszystko 

jednakowo, oczami wypełnionymi wielką miłością, zaprawdę wielbi Boga w najlepszy możliwy sposób.  

 

Wiedz również, że Bóg widzi wszystko i wie o wszystkim, co robimy. Dlatego powinniśmy 

zdecydowanie ukierunkować się w naszych działaniach na Boskość, abyśmy w ten sposób mogli odnieść 

jakiekolwiek korzyści z działań, które podejmujemy w naszych życiach. Służba wolna od przywiązań i 

oczekiwania na pochwałę, albo uzyskanie imienia albo sławy, każdemu przyniesie wielkie korzyści - we 

właściwym czasie. 

 

Bądź cierpliwy i służ, służ, służ. 
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Budda Purnima w Aśramie 
 

W pełnię, 15 maja, zebraliśmy się razem, 

aby wspominać nauki Pana Buddy i 
świętować Budda Purnimę. Ustawiliśmy 

krzesła dla Swamidżiego i Pana Buddy pod 

drzewem bodhi i rozpoczęliśmy od guru 

pudży do Swamidżiego i recytacji mantry 

buddyjskiej, “Namo Tassa Bhagavato 

Arahato Samma Sanbuddhassa.” 

Jednocześnie okrążaliśmy drzewo bodhi z 

naczyniem wypełnionym wodą, którą 

potem wylaliśmy na jego korzenie. 

Następnie odbyła się porywająca sesja 

bhadżanowa. Zakończyliśmy program 

mangala arati i rozdaniem prasadamu.  

 

 

 

“Szczególnie lubię nauki Pana Buddy. Jeśli szczerze studiujesz i 

praktykujesz jego nauki, znajdziesz prawdę. Jednakże, wiele 

osób obecnie jest w stanie jedynie wielbić statuetkę Buddy i nie 

podążają za dharmą, której on nauczał. Nie próbuję szukać 

winy u nikogo ani nakłaniać do zaprzestania czczenia Buddy. 

Po prostu nie jestem zwolennikiem wielbienia figurek Buddy na 

każdym rogu ulicy na Sri Lance. Powinno się trzymać jego 

statuetkę w uświęconym, czystym miejscu. Jeżeli zwykły 

człowiek lubi mieszkać w ładnym domu, czy nie należy dać 

Panu Buddzie piękne miejsce do zamieszkania? Mówię to, 

ponieważ uważam, że nie rozumiemy wartości Buddy. 

Skomercjalizowaliśmy religię.  

 

Pan Budda był zainteresowany mówieniem prawdy a nie 

nawracaniem ludzi na religię, jako taką, ani nawet na 

organizowanie i rozprzestrzenianie religii, ale nie zapominajmy, 

że słowa Buddy zmieniły codzienne życie wielu osób. Wielkie 

postaci, wliczając w to rody królewskie i bogatych kupców 

zmieniły pod ich wpływem swoje życiowe wzorce. Zatem, jeśli 

słowa Buddy były w stanie zmienić przywódców tej ziemi, jakim cudownym nowożytnym 

przykładem byłby kolejny Pan Budda przybywający na ten świat, aby zmienić jego 

społeczeństwo!” 
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Nauki Pana Buddy 
 

Nasiono gorczycy i śmierć 
 
Kiedyś ciotka Gautama Buddy, 

ogarnięta rozpaczą, przybyła do 

niego ze swym martwym dzieckiem i 

błagała go, aby przywrócił dziecko 

do życia. Budda powiedział jej, że to 

zrobi, ale będzie potrzebował 

niezbędnego do tego składnika: 

nasiona gorczycy z domu, w którym 

nigdy nie widziano śmierci. Kobieta 

biegała od domu do domu przez cały 

dzień, ale nie mogła znaleźć takiego 

domu.  

 

W końcu, o zmierzchu padła do stóp Buddy i powiedziała, że teraz rozumie, że wszelkie życie tli 

się przez chwilę i gaśnie. Śmierć jest wspólna dla wszystkich; narzekanie i stałe użalanie się nie 

przyniesie spokoju umysłu. Po pogrzebaniu ciała dziecka w lesie wróciła do Buddy i przyjęła w nim 

schronienie, znajdując pociechę w Dharmie, będącej kojącym balsamem na wszelkie bóle 

zranionych serc.  

 

 “Tak jak skarby są wykopywane z ziemi, 

tak cnota wyrasta z dobrych uczynków, a 

mądrość z czystego i spokojnego umysłu. 

Aby bezpiecznie kroczyć, przez labirynt 

ludzkiego życia, potrzeba światła mądrości i 

przewodnictwa cnoty.” 
 

- Pan Budda 

 
 

 

 
Statua Buddy w jaskiniach 

Ajanty, niedaleko 

Aurangabadu, Maharasztra 
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania
  

Jakie jest twoje życiowe zadanie? 
 

eraz przechodzimy do pytania jakie jest 

moje życiowe zadanie? Jeśli będziesz 

działać zgodnie z tym, co ci mówię to 

zrozumiesz, że Boskość przysłała mnie na 

Ziemię podczas trwania tego obecnego wieku. 

Jest coś, czego oczekuję od każdego z was. Ja 

robię wszystko, o co mnie prosicie i wyznaję 

wam teraz, że oczekuję czegoś od was. To, 

czego ja wypatruję u was ma ścisły związek z 

tym, że każda osoba zrodzona na tym świecie 

musi zjednoczyć się z Boskością. Dlatego moim 

obowiązkiem jest dbanie, aby każdy z was był w 

stanie zjednoczyć się z Boskością. Moim 

obowiązkiem jest mówienie wam jak to 

powinno zostać zrealizowane i mam przy tym 

taką nadzieję, że każdy z was pojmie to, co 

chcę wam przekazać. Zrozum, czym jest 

Boskość i połącz się z Boskością. Boskość 

przekazała mi tak wiele przesłań dla każdego z 

was, ale ja nie jestem w stanie opowiedzieć 

wam wszystkim o tym, co otrzymałem od 

Boskości dla was. Nie jestem w stanie dać wam 

tego, ponieważ wy nie macie jeszcze zdolności 

zrozumienia wszystkiego tego, co próbuję wam 

przekazać. Dzieje się tak, bo wciąż pozostajecie 

tak bardzo zaangażowani w ten materialny 

świat. Dlatego dawkuję wam przekazany mi 

przez Boskość nektar odrobinę po odrobinie i 

kropla po kropli. Możecie nie zdawać sobie 

sprawy z tego, że to się dokonuje, ale i tak go 

dostajecie i ja wyraźnie to widzę. Tym właśnie 

teraz się zajmuję. Powoli i w nieprzerwany 

sposób opiekuję się wami i przekazuję wam 

przesłanie. Jestem szczęśliwy, że przekazuję 

wam ten boski nektar i że odnosicie z tego 

korzyści. Odczuwam szczęście widząc to.                                                                                 

T 
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Nie zwracam uwagi na to czy jestem w 

więzieniu, czy w Aśramie. Nigdy nie myślę o 

moim ciele. Moim obowiązkiem jest 

przekazywanie wam w małych porcjach tego 

nektaru, który został mi dany przez Boskość. 

Kiedy daję wam te krople nektaru i gdy 

wylewam je na wasze języki wy jesteście wtedy 

zajęci waszym światowym życiem - wszystkie 

wasze interesy i przywiązania, które macie na 

tym świecie, pojawiają się i próbują zablokować 

przepływ tego nektaru ode mnie do was. 

Pomimo tych blokad ja będę kontynuował 

przekazywanie wam nektaru abyście odnieśli z 

tego korzyści. To, dlatego podczas każdego 

listownego kontaktu z wami piszę do was 

"Jestem zawsze z tobą". Jeśli dokładnie 

zrozumiecie, jakie jest znaczenie tego jednego 

zdania "Jestem z tobą”, wtedy już nigdy nie 

będziecie mieli żadnych problemów. Gdy ja 

jestem z tobą, negatywne siły tego świata nie 

tkną cię. To się nie może wydarzyć, nigdy. 

Również, gdy przebywasz w tym Aśramie żadne 

zło, ani żadna negatywna energia nigdy nie 

zbliży się do ciebie. Jest tak, gdyż moje stopy 

dotknęły każdego skrawka tej ziemi i byłem w 

każdym budynku w Aśramie.                                      

Czasem możesz mieć poczucie, że nie ma mnie 

z tobą i że cię porzuciłem. To jest błędne 

odczucie. Ja zawsze jestem z tobą. Czasami 

myślicie sobie, że jestem w więzieniu i nie 

wychodzę z niego, przez co nie jestem z wami 

fizycznie. Ja nie przywiązuję większego 

znaczenia do tego ciała. O wiele większe 

znaczenie od tego ciała mają boskie wibracje, 

które są w tym ciele - one są bardzo potężne. 

Ponownie wracam do tego pytania, jakie jest 

życiowe zadanie Swamiego? Niech każdy 

dobrze to zachowa w swojej pamięci, że 

wszyscy koordynatorzy Centrów Śri 

Premanandy oraz grup są reprezentantami 

Swamiego. Utrzymuję bezpośredni kontakt z 

każdym z nich. Proszę jedynie żeby spędzali oni 

ze mną od 15 minut do pół godziny dziennie, a 

wówczas ja będę wiedział, co u nich się dzieje i 

czego każdy z nich potrzebuje w swoim życiu - 

i wtedy wszystko będzie sukcesem. Wówczas 

będą oni mieli również zdolność przyciągania 

innych ludzi do duchowości, oraz do mnie. 

Bądź ze mną przez pół godziny dziennie, a 

potem zajmij się swoim codziennym życiem. 

Usiądź i zapomnij na chwilę o swoim 

światowym życiu, miej zamknięte oczy i 

koncentruj się na czubku swojego nosa. 

Utrzymuj tam swoją uwagę. Pojawi się żółtawo- 

czerwonawe światło. Kiedy to światło się 

pojawi będziesz wiedział, że Swami jest tutaj z 

tobą. A wtedy skup się na swoim sercu i ja tam 

będę, w twoim sercu. Natychmiast poczujesz 

różnicę w swoim ciele i będziesz wiedział, że 

Swami znajduje się w twoim sercu. Ale jeśli 

zaczniesz myśleć o tym, co ugotować w kuchni, 

albo czy telefon zadzwoni, albo, jeśli otworzysz 

oczy w tym czasie, wtedy nie będzie to 

sprzyjało nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktu 

ze mną. Możliwym jest przywołanie mnie i 

zobaczenie mnie pod postacią światła w ciągu 

zaledwie 15 minut. Tak długo jak utrzymujesz 

zamknięte oczy ja odbieram telepatyczne 

przesłanie, że chcesz nawiązać ze mną kontakt, 

więc natychmiast przychodzę do ciebie. 

Przychodzę i staram się skomunikować z tobą, 

ale jeśli ty myślisz o tym, co dzieje się w kuchni 

i o innych światowych rzeczach, wówczas nie 

potrafię nawiązać z tobą kontaktu - wtedy 

mówię do ciebie "da-da" i wracam do siebie, a 

ty zmarnowałeś swój czas. Ale jeśli będziesz 

potrafił odczuć mnie w swoim sercu, wtedy 

będzie to wystarczającym dla ciebie - możesz 

wstać i udać się do swoich zajęć. Gdy tak 

zrobisz będziesz odnosił sukcesy we wszystkim, 

co powiesz i zrobisz przez resztę dnia. Być 

może lubisz Jezusa Chrystusa, albo Buddę, ale 

jeśli zechcesz się z nimi skomunikować będzie 

to o wiele trudniejsze. Dlaczego? Ponieważ 

myślisz, że historie, jakie słyszałeś na ich temat 

mogą być odrobinę fikcyjne i nie masz, co do 

tego pewności. Ale za to wiesz na pewno, że 

Swami Premananda jest tutaj i że możesz udać 

się bezpośrednio do niego dzięki współczesnym 

udogodnieniom. 
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Przyroda w Aśramie 

Mieszkaniec Aśramu 

 

LYCODON AULICUS 
(COMMON OR INDIAN WOLF SNAKE ang.) 

 
Pozory mylą – jakże prawdziwe 

jest to powiedzenie! A z 

pewnością jest ono prawdziwe, 

jeśli chodzi o najbardziej 

powszechnego węża w Indiach, i 

może też w Aśramie, lycodon 

aulicus. Jego średnia długość 

wynosi zaledwie 30 cm, 

natomiast maksymalna długość 

to 80cm. Nazwa odnosi się do 

jego zębów, a kiedy pomyślisz o 

tym jak małe są te węże, możesz 

wyobrazić sobie jak małe muszą 

być zęby. Nie jestem chętny, aby 

je wypróbować, ale na filmach 

możesz zobaczyć, że łapacze 

węży w ogóle nie przejmują się 

ugryzieniami, ponieważ mają one 

znikomy skutek. Jedynie większe 

osobniki są w stanie wyrządzić krzywdę.  

 

Węże te mają zęby, małe zęby, które ze względu na kształt i pozycję w przedniej części szczęki są 

podobne do zębów wilków. Tylko kilka zębów jest większych niż reszta – w sumie 3 - 6 przednich 

zębów – i, po małej przerwie, ponownie jest 7 - 15 zębów, obie grupy coraz większe rozmiarem rosną 

ku tyłowi. Jak wszyscy dobrze wiemy, jadowite węże mają inne, specjalne zęby do wstrzykiwania jadu. 

 

Lycodon aulicus żywi się wyłącznie gekonami i scynkowatymi. Gekony są powszechnie znanymi 

mieszkańcami pokojów, w których ganiają za małymi ruszającymi się stworzeniami, niestety nie za 

komarami czy pająkami. Scynkowate, choć podobne, wyglądają na gładsze i grubsze, mają zielone i białe 

pręgi i żyją na zewnątrz. W Aśramie i wokół jego budynków jest liczna ilość osobników obu gatunków. 

Jest to sytuacja zaobserwowana również przez osobników gatunku lycodon aulicus, które ponadto 

lubią suche i bezpieczne środowisko.  

 

Osobniki gatunku lycodon aulicus są aktywne w nocy, w czasie, kiedy aktywność ludzi jest minimalna; 

tak, więc najwidoczniej lubią one wędrować, kiedy wszystko wydaje się ciche i bezpieczne. Niewielkie i 

smukłe, mogą one z łatwością znaleźć przejście pod drzwiami lub w jakiejś szczelinie w podłodze lub 

ścianie. Nie wszystkie nasze budynki są perfekcyjne! Dlatego ich dokładne badanie środowiska 

stworzonego przez człowieka przeważnie kończy się dla nich powodzeniem. Są one znakomitymi 
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wspinaczami i z łatwością mogą przylgnąć do prawie gładkich ścian i drzew, ale jeśli klatka schodowa 

jest do ich dyspozycji to, dlaczego by z niej nie skorzystać, żeby wejść na pierwsze piętro! Dlatego też 

możemy je spotkać w każdym pokoju naszego domu, jeśli mają one możliwość wejścia.  

 

Może być tak, że ich obecność będzie niezauważona, ponieważ za dnia będą one szukać suchej i 

bezpiecznej kryjówki. Nie ma pęknięć, skał, kory ani szczelin w twoim domu? Nie ma problemu, w 

domu jest mnóstwo innych odpowiednich kryjówek. Kiedy je niespodziewanie odkryją, zazwyczaj 

sprowokują natychmiastową reakcję-z naszej strony, choć nie będą one reagować na nas, ponieważ w 

ciągu dnia węże te są w całkowitym 'trybie odpoczynku'. Zauważyliśmy, że wyjątkowo odpowiednim 

miejscem dla nich jest miejsce pod butlą gazową, która stoi na strukturze o budowie pierścienia z 

kilkoma otworami. Raz znaleźliśmy pod butlą dwa węże gatunku lycodon aulicus i zauważyliśmy jak 

szybko udało im się tam wrócić. W sumie to węże te są znane, jako często spotykane 'węże domowe'. 

Aby mogły one zająć mieszkanie, musi ono być nie tylko bezpiecznym miejscem, ale musi ono również 

zapewniać wystarczająco jedzenia lub łatwe wejście i wyjście na polowanie. W przeciwnym razie, mogą 

one jedynie złożyć wizytę, aby zrzucić skórę.  

 

Zanim po raz kolejny się wystraszysz, 

sprawdźmy jak możemy je rozpoznać. 

Osobniki gatunku lycodon aulicus są małymi i 

delikatnymi wężami z gładkimi, lśniącymi 

łuskami w szaro-brązowawym lub 

czekoladowym kolorze w tylnej części ciała - 

choć niektóre mogą być ciemniejsze, prawie 

czarne- z 10-20 nieco szerszymi białymi lub 

żółtymi pręgami. U wszystkich osobników, 

które widzieliśmy, pręgi te nie były jasno 

zaznaczone i występowały bardziej w formie 

cętek. Bardzo ważnym jest zauważyć, że pręgi 

są regularnie rozłożone wzdłuż całego ciała i 

zazwyczaj na karku jest biały lub jasny kołnierz. 

Postaraj się zauważyć te ważne cechy z 

bezpiecznej odległości. Jeśli wąż jest 

ciemny/czarny i nie ma tego kołnierza na 

karku, a tylko rzadko umiejscowione pręgi w górnej części ciała, w przeciwieństwie do pręg 

położonych bliżej siebie w regularnych odstępach w dolnej części ciała, to jest to prawdopodobnie 

bardzo jadowity niemrawiec indyjski. Osobniki gatunku lycodon aulicus zazwyczaj mają szeroką i dużą, 

nieco spłaszczoną głowę, szerszą niż szyja, trochę jak u żmii, choć w ogóle nie są jadowite. Ich głowa 

jest również nieco spiczasta i mają one wystające czarne oczy.  

 

Wydaje się, że prowadzą one wyłącznie nocny tryb życia i nigdy nie widzi się ich w ciągu dnia. Więc 

kiedy je spotykamy za dnia w miejscu, gdzie odpoczywają, nie są one zadowolone, że muszą je opuścić. 

Ale kiedy już sobie uświadomią, że jednak muszą, stają się one bardzo czujne i próbują uciec od 

konfrontacji. Czasami będą one zwijać swoje ciała, chowając głowę. Nie lubią być trzymane w rękach i 

znane są z tego, że bronią się energicznie, kiedy ich ucieczka jest blokowana. Będą one później udawać, 

że są niebezpieczne poprzez nerwowe ruchy i stwarzać pozory szybkiego ataku, aby przestraszyć 

przeciwnika. Węże zazwyczaj potrafią delikatnie ugryźć, kiedy po raz pierwszy są trzymane na rękach, 
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ale można zamiast tego użyć szczotki, aby nakłonić je do wejścia do wiadra lub innego sposobu, żeby 

wynieść je z domu.  

 

Oczywiście, że one nie tylko 

zamieszkują obszary domostw, 

ale żyją w rozmaitych gęstych 

lasach, lasach otwartych i na 

skalistych terenach. Nocą będą 

się one wspinać na drzewa i 

skały w poszukiwaniu zdobyczy. 

 

Często widzimy węże 

przedstawione na 

spektakularnych obrazach jak 

połykają swoją zdobycz w 

całości, co z pewnością nie 

pomaga w wyrobieniu sobie 

pozytywnej opinii. Porównaj to z większością obrazów uroczych zwierząt, które widzimy, takich jak 

koty, które oczywiście nie jedzą żywych zwierząt.  Ofiary węża są często dosyć duże w porównaniu do 

ich głowy. To samo jest w przypadku osobników gatunku lycodon aulicus jedzących jaszczurki, i może 

sporadycznie żaby. Może zastanawiasz się jak te węże i inne dają radę połknąć tak dużą ofiarę w całości. 

Aby móc to zrobić, w dużej mierze się dostosowały.  

 

Wąż ma luźno połączone kości szczęki i elastyczną skórę. W przeciwieństwie do szczęki człowieka, 

górna szczęka nie jest tak mocno przymocowana, pozwalając na pewną ruchliwość od przodu do tyłu i 

na boki. Dolna szczęka nie jest zrośnięta – nie ma brody, – ale połączona jest elastycznym więzadłem. I 

w końcu dodatkowa kość w połączeniu pomiędzy górną i dolną szczęką pomaga im o wiele szerzej 

otworzyć pysk bez przemieszczenia. Jednakże maksymalny rozmiar konsumowanej zdobyczy nie jest 

określony tak bardzo przez otwartą pysk, ale raczej przez powierzchnię jamy ustnej, która z kolei jest 

określona przez szerokość głowy węża. Połknięta zdobycz przechodzi potem do przełyku, który jest 

pofałdowany i dlatego może się poszerzyć. Nie ma mostka, który by blokował to powiększenie, ale 

ogromna elastyczność tkanek miękkich.   

 

Moglibyśmy porównać to z niektórymi ludźmi, lub raczej z wieloma osobami, którym rośnie duży 

brzuch. Brzuch ten jest tuż pod klatką piersiową, ale już utrudnia niektóre ruchy. U węży, jednakże, to 

powiększenie zaczyna się zaraz za głową, a poruszają się one na żebrach. Jest to, więc zrozumiałe, że 

duża zdobycz bardziej utrudnia im ruchy i wolą one odpoczywać, aż trawienie rozwiąże ten problem. 

Nigdy nie zapomnę tego faktu, ponieważ raz widziałem małego węża (osobnika gatunku o angielskiej 

nazwie 'rat snake') w Pudża Holu. Próbowałem delikatnie wypchnąć go na zewnątrz, ale nie był on 

chętny, żeby wyjść, czego nie mogłem w tamtym momencie zrozumieć. W końcu wąż udał się za jakiś 

przedmiot, szybko wymiotował żabę i wtedy wyszedł sam.  
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W podobny sposób jak u ludzi, trawienie zachodzi 

dzięki kwasom i enzymom, które są wystarczająco 

silne, aby strawić kości. Ich trawienie zajmuje 

również więcej czasu. U większych gatunków węży, 

które jedzą większe ssaki z włosami, paznokciami, 

rogami i niektórymi twardszymi kośćmi, materiały te 

nie są trawione, ale wydalone lub zwrócone.  

 

Osobniki gatunku lycodon aulicus rozmnażają się 

przed monsunem i, według literatury, wylęg (4-11 

jaj) ma miejsce we wrześniu i październiku. 

Przeczytaliśmy jednak również, że na obszarze 

Chennai zaobserwowano, że jakieś 5-7 jaj zostało 

złożonych w grudniu - styczniu. Samice węży 

zostawiają zapach wzdłuż drogi, którą pokonują, co 

wabi samce. Nowo wyklute węże mają 14-19 cm 

długości. W Aśramie zaobserwowaliśmy dorosłe 

osobniki wewnątrz budynków we wrześniu, 

październiku i grudniu. Na zewnątrz widzieliśmy 

kilka w styczniu i marcu, ale nie byliśmy pewni, co 

do identyfikacji.  

 

Istnieje 8 różnych rodzajów węży, którym 

poświęcony jest artykuł, na półwyspie Indyjskim, 

wszystkie mają bardzo podobny sposób odżywiania, 

środowisko życia i zachowanie, ale w całym kraju 

można znaleźć jedynie węża o nazwie wilkoząb dwubarwny (ang. Barred Wolf snake). Wąż ten ma 

zazwyczaj kruczoczarny grzbiet z białymi pręgami, czasami z żółtawym zabarwieniem. Jednak niektóre 

węże o nazwie 'common wolf snakes' (ang.) są również czarne z białymi pręgami. Aby być pewnym, co 

do identyfikacji, trzeba by było policzyć łuski, co najwyraźniej nie jest łatwym zadaniem. 

 

Spotkanie węża zawsze jest wyjątkowym doświadczeniem i, kiedy zmienisz już obiekt koncentracji z 

lęku na ciekawość, bycie z nimi – po podjęciu koniecznych środków ostrożności – zapowiada miły i 

satysfakcjonujący czas!   
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Wiadomości od… 
 

 

 

Nataradża we Francji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manifestowanie przedmiotów i posągów było częścią wyrażania Boskości Swamidżiego już od 

czasów, gdy był małym chłopcem. Manifestował słodycze swoim przyjaciołom w szkole, a 

później materializował posągi i inne przedmioty religijne dla swoich wielbicieli. Chociaż cuda 

nie są esencją duchowości, mogą pomóc w ugruntowaniu wiary w wyższą moc. W tym roku 

Akasz, członek Młodzieży Premanandy z Francji, świętował Mahaśiwaratri w pobliskim  

Posąg Nataradży, który pojawił się w pokoju Akasza w noc 

Mahaśiwaratri, na początku tego roku. 
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Centrum Śri Premanandy wraz ze swoją rodziną. Po powrocie do domu odkrył, że powyższa 

figurka Nataradży pojawiła się w jego sypialni, gdy był w Centrum. Nataradża jest tańczącą 

formą Pana Siwy i reprezentuje również element eteru, czyli Akasz. Wielka motywacja! 

 

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

Używając mocy Murugi! 

 

 

“Pan Muruga został stworzony przez trzecie oko Pana Śiwy, dlatego też Pan 

Muruga jest boskim dzieckiem. Jednakże, każde dziecko jest stworzone przez 

Boga. Zatem wszystkie dzieci we wszystkich krajach świata posiadają tę moc 

Murugi. Tak właśnie myślę. Należy o tym pamiętać i zrobić coś dobrego dla 

świata. Z tą mocą zredukuj w sobie złe myśli i negatywne cechy. Użyj tej mocy 

w sobie i osiągnij najwyższy poziom, tak jak Muruga.  

Dla każdego działania istnieje odpowiednia reakcja. Kiedy oddajesz część i 

czynisz to poprawnie, otrzymasz właściwą wibrację. Więc to zależy od ciebie. 

Jeśli to zrobisz, cokolwiek się stanie, moce Murugi będą robić dla ciebie 

właściwe rzeczy. On uczyni wszystko doskonale.”  
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