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Satsang ze Swamidżim 
Gdziekolwiek pójdę, spełnię swój obowiązek… 

(Fragment z Satsangu wygłoszonego na Guru Purnimę w roku 1991)     
 

Ucieleśnienia Boskości! 

 
uchowość jest 

wspaniałym darem, 

który można 

otrzymać. 

Powinieneś wprowadzić 

duchowość w swoje życie, 

żyjąc z wielkim oddaniem i 

zawsze mając boskość w 

swoim umyśle.  

 

Duchowa Dharma istnieje 

od tysięcy, milionów lat. 

Istniała nawet przed 

stworzeniem tego świata.  

 

Obecnie stworzono 

podziały w oparciu o 

religię, kasty i wyznanie. 

W Tamil Nadu (w Indiach) 

praktykuje się obecnie 

wiele religii, ale 

najpowszechniejsze to 

hinduizm, chrześcijaństwo 

i islam. Na Sri Lance 

oprócz tych trzech 

wymienionych, jest także 

buddyzm, mnichów 

buddyjskich jest od 20 do 

50 tysięcy. Jest tam także 

wielu chrześcijańskich 

mnichów. Chrześcijanie 

podążają za Dharmą Jezusa, muzułmanie Dharmą Proroka Mahometa, a buddyści Dharmą Buddy. A 

czyją Dharmą podążają hindusi?  

 

D 
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Kiedy weźmiemy pod uwagę hinduizm, widzimy, że niektórzy z jego wyznawców wykonują 

Abiszekamy, niektórzy odprawiają Pudże do Pana Śiwy, a niektórzy do Boskiej Matki, niektórzy 

czczą tylko Murugę, a niektórzy tylko Ganesię, podczas gdy inni w ogóle nie czczą bóstw, a tylko 

czczą swoich guru. Niektórzy wyznawcy hinduizmu nie wykonują żadnych rytuałów, a jedynie 

bezinteresownie służą, jako wolontariusze wykonując Sewę. Być może wiesz, że Swami 

Vivekananda powiedział, że służenie dżiwatmom (indywidualnym duszom) jest równoznaczne z 

wielbieniem Śiwy. Dlaczego w hinduizmie jest tak wiele różnych ścieżek?  

 

Po dokładnym rozważeniu tego pytania, zdałem sobie sprawę, że dzieje się tak, dlatego, że w tej 

Dharmie wiele Awatarów (wcielenia boskości w ludzkiej formie) i Mahatmów (Wielkich Dusz) 

narodziło się, jako ogniwa w ciągłym, długim łańcuchu. Taka jest prawda. Niektórzy z 

sześćdziesięciu trzech dobrze znanych świętych Śiwaitów, zwanych Nayanarami, znanych było z 

tego, że wskrzeszali zmarłych. Kiedy jeden z nich został przywiązany do kamienia i wrzucony do 

morza, wypłynął z powrotem na powierzchnię. Inny z tych świętych wrzucony został do pieca z 

cegłami i nawet nie został ranny. Znani byli również z tego, że przechodzili przez zaryglowane 

drzwi, a jeden święty przywrócił nawet do życia osobę, która została skremowana 18 lat wcześniej. 

Zwykli ludzie najwyraźniej nie mogą dokonywać takich wyczynów, nie mogą nawet rozważać ich 

dokonania. Nie krytykuję żadnej religii, ale po prostu chcę wam powiedzieć prawdę, że stało się to 

w obrębie hinduskiej Dharmy. Dharma hinduska jest taka, że istnieje bardzo wielu różnych Sadhu i 

tyle samo przepisanych sposobów i zasad życia duchowego.  

 

Dlaczego jest tak, że chociaż Dharma wyznawana przez hinduskich Sadhu jest jedna, to ich 

sposobów praktyki jest tak wiele? Kungiliya Nayanar nie spędzał czasu na wykonywaniu 

Abiszekamów. Spędzał czas paląc kadzidło (kunguliam) dla Boga. Poosala Nayanar nie spędzał czasu 

na paleniu kadzideł, ale powoli budował świątynię we własnym sercu. Kannappa Nayanar z zawodu 

myśliwy, nie spędzał czasu na robieniu żadnej z tych rzeczy, ale z oddaniem czcił Boga, ofiarowując 

mięso Lingamowi Śiwy. Kiedy pewnego dnia znalazł ranę w miejscu, gdzie oko Śiwy znajdowało się 

na Śiwalingamie, od razu wyłupał jedno ze swoich oczu i umieścił je w miejscu, gdzie ozdobne oko 

znajdowało się na lingamie.  

 

Przyjętym w hinduizmie zwyczajem jest to, że nie należy spożywać niewegetariańskiego jedzenia, 

ale Kannappa Nayanar z miłości ofiarował swojemu ukochanemu Bogu tylko to, co posiadał, czyli 

mięso. Dlatego mówię, że ci, którzy chcą jeść mięso, mogą nadal to robić, jeśli naprawdę chcą. A 

tym, którzy nie jedzą mięsa, mówię: “Bardzo dobrze”. Co najczęściej uważamy za ważne w naszym 

życiu? Doceniamy dobry smak na naszych językach, piękno widziane naszymi oczami. Podczas gdy 

nasze umysły prowadzą nas do korzystania z szeregu przedmiotów materialnych, bogactwa, 

pozycji, imienia i sławy, szacunku i tak dalej. Język chce skosztować czegoś pysznego. Oko chce 

zobaczyć coś na pozór pięknego. Nos chce wąchać coś pachnącego. Uszy - no cóż, posłuchasz jak 

mówię, ale wolałbyś słuchać niepotrzebnych historii. To jest to, co lubisz w życiu! Lubisz 

szeptać za ramieniem: „Tak się właśnie stało, dopiero, co się dowiedziałem”. Ktoś powie: 

„Zabrali Swamiego Premanandę i wsadzili go do więzienia!”. “Zrobili to?”. Zapyta ktoś inny. 

„Tak też już myślałem o tym wcześniej, kiedy zobaczyłem go z tymi włosami. Wiedziałem, że 

jest typem osoby, która w końcu pójdzie do więzienia. Poszedłem do niego, nie znając go 

właściwie, ale po prostu zrozumiałem, że jest kimś, kogo należy wtrącić do więzienia”. „Nie 

powinni go wypuszczać, ponieważ wtedy Dharma i duchowość rozkwitną w Tamil Nadu. 
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Prawda powinna zanikać, więc nie 

powinien być wypuszczany, powinien 

być trzymany w więzieniu.”  

 

Czy zabiorą mnie do więzienia? 

Właściwie chciałbym iść i zostać w 

więzieniu, do tej pory nigdy tam nie 

byłem. Dlaczego chciałbym tam jechać? 

Cóż, słyszałem, że Kryszna urodził się w 

więzieniu i że Mahatma Gandhi, który 

pomógł Indiom w odzyskaniu 

niepodległości, był uwięziony, więc trochę się martwiłem, że sam nie miałem jeszcze takiej 

możliwości. Spójrz na to pragnienie – pójście do więzienia jest pragnieniem. Zastanawiałem się, co 

bym zrobił, gdyby wsadzili mnie do więzienia? Jedną z rzeczy, które na pewno zrobię, to pomogę 

więźniom zrozumieć Boga i nakłonię ich do śpiewania Bhadżanów, a potem wyjdę. 

Zmaterializowałem również Wibhuti, słodycze i proszek z drzewa sandałowego dla wszystkich, a 

kiedy zapytają mnie, skąd się te wszystkie rzeczy wzięły, to im powiem. Wtedy zaczną myśleć o 

tym, jak to jest możliwe i zachęci ich to do modlitwy do Boga. Po tym wyjdę stamtąd. Ale czy 

dostanę taką możliwość? 

 

Jeśli Bóg zechce mnie tam wysłać, będę szczęśliwy. Nie ma znaczenia, dokąd mnie wysyła. 

Gdziekolwiek mnie wyśle, wykonam swoją pracę. Mogę być w więzieniu, w domu, w świątyni czy 

Aśramie. Gdziekolwiek będę, tam będę wypełniał swoje obowiązki, nigdy nie przestanę tego robić.  

 

Gdyby Pan Kryszna urodził się dzisiaj w tym czasie Kali Yugi i pojawił się trzymając swoją 

charakterystyczną muszlę i dysk, co byś zrobił? Czy upadłbyś do jego stóp w uwielbieniu? Czy 

poprosiłbyś go o błogosławieństwo? Nie, zatrzymalibyście go i zamknęli w muzeum! 

Umieścilibyście go tam, sprzedawali bilety za 150 rupii, a nawet 1000 rupii za to, że ludzie przyjdą i 

go zobaczą. Zyski z tych biletów przeznaczono by na wybrukowanie naszych dróg, kupowanie 

większej ilości energii elektrycznej i modernizowanie wszelkich innych sektorów w kraju. 

Zbudowane zostałyby mosty i rozwinięty każdy przemysł. Nie sądzisz? Nawet ci, którzy nie wierzą 

w Boga, chcieliby Go zobaczyć. Chętnie zapłaciliby 1000 rupii, aby zobaczyć tę osobę z czterema 

rękami. Wchodzili, żeby się z nim zobaczyć, modlić się do niego, a potem znowu wychodzić, 

mówiąc: „Nie, on nie jest Bogiem”. Chociaż mieliby w sobie pewny rodzaj wiary. (…) 

 

W tym kraju mamy wolność, aby człowiek mógł żyć tak, jak mu się podoba. […] Można żyć tak, jak 

się chce, ale myślę, że trzeba żyć w szczególny sposób. W jaki sposób? Uważam, że należy modlić 

się do Boga, być mu szczerze oddanym i rozwijać dobre nawyki.  

 

HARI OM! 

 

Dlaczego w hinduizmie jest tak wiele 

różnych ścieżek? Po dokładnym rozważeniu 

tego pytania, zdałem sobie sprawę, że dzieje 

się tak, dlatego, że w tej Dharmie wielu 

Awatarów i Mahatmów narodziło się, jako 

ogniwa w ciągłym, długim łańcuchu. 
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Kriszna Dżajanti w Aśramie 
W południe 19go sierpnia celebrowaliśmy Kriszna Dżajanti w Pudża Holu wykonując 

mahaabiszekam do statuetki Kriszny. Wszyscy otrzymali błogosławieństwo Pana Kriszny 

trzymając statuetkę w swoich dłoniach podczas pięknych bhadżanów. Ofiarowaliśmy Panu 

Krisznie jego ulubiony, pyszny prasadam, który później rozdzieliliśmy pośród wszystkich 

obecnych.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Ganesia Czaturti w Aśramie 
 

5 września obchodziliśmy Ganesia Czaturti wykonując abiszekamy do statuetek Pana Ganesi w 

świątyni i przy bramie wjazdowej. O 10.30 w Pudża Holu wykonaliśmy mahaabiszekam do 

statuetki Pana Ganesi, którą Swamidżi zmaterializował w 1989. Każdy mógł potrzymać 

statuetkę w swoich dłoniach, aby otrzymać jego specjalne błogosławieństwa.  

 

 

 

 

 

Błogosławieństwo statuetką 

Kriszny; mahaabiszekam; po 

mahaabiszekamie, Kriszna 

został umieszczony na swoim 

pięknie udekorowanym 

rydwanie. 

Pan Ganesia po mahaabiszekamie; błogosławieństwa statuetką Pana Ganesi 
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Wiadomości z centrów Śri Premanandy 
na świecie 

 

Opłakujemy odejście Wigneśwari, 
emerytowanej koordynator Centrum Śri Premanandy we 

Włoszech  
 

Nasza emerytowana koordynatorka Centrum Śri 

Premanandy z Włoch, Wigneśwari, zmarła 17 

sierpnia 2022 r. Z wielkim poświęceniem i 

oddaniem prowadziła Centrum Śri Premanandy w 

Turynie przez wiele lat, aż do przekazania go 

Erice, która teraz jest równie oddaną 

koordynatorką Centrum przeniesionego do Fonte.  

 

Wigneśwari po raz pierwszy spotkała 

Swamidżiego w 1994 roku w Aśramie i zawsze 

mówiła, że dla niej było to natychmiastowe 

Wigneśwari ze Swamidżim 

Maha-abiszekam do Pana Ganesi 
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rozpoznanie i połączenie z Guru. Była pod wielkim wrażeniem duchowych nauk Swamidżiego, 

które, jak czuła, nigdy nie były oderwane od praktycznego życia. Czasami wspominała dzień w 

Aśramie, kiedy pilnie trzeba było sadzić i podlewać nowe drzewa. Swamidżi zdecydował, że 

wszystkie abiszekamy powinny być wykonywane jednocześnie rano, aby cały dzień można było 

spędzić na pracy w lesie.  

 

Ci, którzy znali Wigneśwari, mówią, że była bardzo dobra w łączeniu nauk duchowych z 

praktycznym życiem i była znana z tego, że zawsze serdecznie witała każdego, kto przychodził 

do jej drzwi, i zawsze znajdowała czas, aby dać im pełne troski słowa wsparcia.  

 

Jej skromne pochodzenie sprawiło, że była bardzo empatyczna dla dzieci znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza, jeśli chodziło o pomoc w zdobyciu dobrego wykształcenia, 

które zapewniłoby im swobodę decydowania o tym, co zrobić ze swoim życiem. Każdy, kto ją 

znał, doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że najlepszym prezentem, jaki można jej dać, było 

zasponsorowanie dziecka w Aśramie. Do tego stopnia, że na jej pogrzebie, zamiast kupować 

kwiaty, niektórzy ludzie spontanicznie przekazali darowizny dla dzieci z Aśramu.  

 

Była wyraźnie kobietą o wielkiej sile, która sprzeciwiała się fali postaw religijnych i moralnych, 

tak rozpowszechnionych we włoskim społeczeństwie jej młodości, które popychały kobiety do 

bycia posłusznymi gospodyniami domowymi. Zamiast tego Wigneśwari pojechała do Indii, a 

także zapoznała innych z naukami indyjskiego guru Swamidżiego, jednocześnie kontynuując 

naukę, jako terapeutka naturalna, co w tamtych czasach było uważane niemal za rodzaj czarów. 

Dziękuję, Wigneśwari za całą Twoją miłość, poświęcenie, sewę i ogromne oddanie, które 

ucieleśniałaś w tym życiu! Dżej Prema Śanti! 

 

Uroczystość Guru Purnimy w centrum w Szwajcarii 
W tym roku byliśmy 

szczęśliwi mogąc uczcić 

Guru Purnimę jagamem 

(ceremonią ognia), modląc 

się o pokój na świecie i aby 

wszystkie żywe istoty były 

zdrowe, szczęśliwe i 

spokojne. Ofiarowaliśmy 

ogniowi wiele różnych 

przedmiotów, intonując 

imiona różnych aspektów 

Boskości. Było to piękne 

duchowe wydarzenie o 

bardzo silnej energii, a 

także szczególne z powodu 

ponownej obecności wielu wielbicieli, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w żadnych 

programach przez ostatnie kilka lat. 
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Dwie nowe Grupy Śri Premanandy we Francji 
 

Mamy przyjemność ogłosić, że we Francji istnieją obecnie dwie nowe Grupy Śri Premanandy, 

które zostały zainaugurowane przez Koordynatora Centrum Międzynarodowego, Hamsę. 

Dżajanta i Siwanti są koordynatorami nowych Grup, oddanymi szerzeniu duchowego 

przesłania Swamidżiego. Życzmy im wszystkiego najlepszego w tej pięknej sewie!  

 

Grupa Śri Premanandy w Tournus 
 

Programy już się rozpoczęły! W każdy weekend, albo w 

sobotni wieczór, albo w niedzielne popołudnie – zgodnie 

z tym, co najbardziej odpowiada wielbicielom – odbywa 

się pudża do lingamu, bhadżany, ofiarowanie kwiatów 

Swamidżiemu i czytanie na głos jednego z satsangów 

Swamidżiego.  

 

 

 

Zdjęcie: Międzynarodowa Koordynator Centrów, Hamsaa i 

Dżajanta, nowy koordynator, na oficjalnym otwarciu Grupy w 

sierpniu 

 
 
Grupa Śri Premanandy, Montpellier 

 

“Działalność naszej Grupy Śri 

Premanandy z Montpellier obejmuje 

abiszekamy Lingamu, śpiewanie 

bhadżanów i czytanie satsangów. 

 

Spotykamy się głównie w domu 

długoletniego wielbiciela, gdzie 

doświadczamy potężnych wibracji 

rytuału, śpiewamy bhadżany z serca i 

czytamy jeden z satsangów 

Swamidżiego, po czym następuje 

wymiana myśli i dzielenie się 

prasadamem – wszystko to odbywa się 

w harmonii, spokoju i radości.  

 

Ponieważ jak dotąd nie mamy ustalonego miejsca spotkań, chciałbym zaproponować, aby 

więcej wielbicieli zorganizowało programy w swoich domach. Nasza grupa jest szczególnie 
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“Miałam szczęście, że mogłam uczestniczyć w krajowym spotkaniu 

Centrów Śri Premanandy we Francji, które odbyło się w Martigues pod 

koniec sierpnia. To było cudowne spotkanie, zwłaszcza, że mogliśmy po raz 

kolejny spotkać się fizycznie po ograniczeniach związanych z pandemią. 

 

Jako Koordynator Międzynarodowego Centrum miałam również zaszczyt 

formalnie zainaugurować dwie nowe Grupy Śri Premanandy we Francji. 

Grupę Shivanti na północy Montpellier i Grupę Jayanty w Tournus. Oto 

kilka słów, które podsumowują rolę Koordynatorów Centrum i Grup.  

 

Myślę, że to świetna okazja, aby móc podjąć się roli koordynatora. W tym 

życiu otrzymaliśmy ogromny dar bycia wielbicielami Swamidżiego, a bycie 

koordynatorem to wielka przysługa. Będąc koordynatorem Centrum, 

nieustannie doświadczam, jak wielkim błogosławieństwem jest możliwość 

służenia mojemu Guru w ten szczególny sposób. Przygotowywanie mojego 

domu na przyjęcie wielbicieli, przyjmowanie ich i branie udziału we 

wszystkich działaniach organizacyjnych jest dla mnie wielkim przeżyciem i 

doświadczeniem. Wiem, że jest to dla nas świetna okazja, aby rozwinąć tak 

dobre cechy jak między innymi miłość i wsparcie, a poprzez to szerzyć 

miłość Swamidżiego w naszych społecznościach i na świecie.  

 

Kiedy czynimy dobro innym, czynimy dobro sobie.  

 

W oddaniu miłości Swamidżiego, 

Hamsaa 

Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji dwóch nowych Grup Śri 

Premanandy 

 

zainteresowana czytaniem satsangów Swamidżiego, a następnie dzieleniem się naszymi 

duchowymi doświadczeniami, organizowaniem warsztatów bhadżanowych, śpiewaniem mantr, 

a zwłaszcza dawaniem wielu ludziom możliwości otrzymania błogosławieństw lingamem 

grupowym, który niedawno otrzymaliśmy również w lipcu tego roku, oraz spacerami 

medytacyjnymi na łonie natury.  

 

Z całą miłością i szacunkiem dla mojego ukochanego Swamidżiego!  

  

Dżej Prema Śanti  

Siwanti, koordynator” 
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Przemyślenia i porady Swamidżiego dotyczące tworzenia nowych 
centrów i grup Śri Premanandy 

 
“Moje kochane dusze,  

 

Obecnie ludzkość zmierza w złym kierunku. Ogólnie ludzie są pochłonięci światem 

materialnym i różnymi rozrywkami. Nie ma w tym nic złego, ale ważne jest też, aby 

uświadomili sobie, po co narodzili się na ziemi. Zastanów się głęboko – ile lat będziesz jeszcze 

żył? Jak będziesz służył planecie i zamieszkującym ją istotom w czasie swojego pobytu na 

ziemi? A może zamierzasz żyć tylko dla siebie w egoistyczny sposób, dbając wyłącznie o 

własne potrzeby? Czy nie wspanialsze i bardziej szlachetne byłoby życie, w którym pomagasz 

innym, żywisz współczucie, okazujesz zrozumienie innym i troszczysz się o nich? Każdy ma 

dobre serce i rozum, ale nie każdy używa ich w pełni.  

 

Chciałbym wskazać takim ludziom właściwą ścieżkę w życiu. Właśnie z tego powodu 

zakładam centra Premanandy na całym świecie. Radzę ludziom, aby spotykali się na 

satsangach. Poprzez satsangi oferuję wam swoją boską wiedzę. Jednocześnie pragnę, abyście 

osiągnęli wieczne szczęście. Za sprawą tego szczęścia nie będzie w was lęku ani napięcia, ani 

nie dotknie was negatywna energia. Zadbam o to, by otaczała was wyłącznie dobra energia.  

 

Wcześniej na ziemię schodziły potężne dusze – Jezus, Budda, Mahomet... – ale w tamtych 

czasach tylko nieliczni uświadamiali sobie ich wielkość. Dopiero o wiele później ludzie zaczęli 

dowiadywać się o ich naukach z książek i okazywać im cześć. Umysł człowieczy zawsze za 

późno uzmysławia sobie ważne rzeczy!  

 

Tworzę centra, grupy i grupy młodzieżowe na całym świecie. Młodsze pokolenia, ale również i 

dorośli, powinni uświadomić sobie, dlaczego się narodzili i jaki jest cel ich istnienia. Jeśli i wy 

chcecie zrozumieć te ważne kwestie, najlepiej, abyście zrozumieli wartość działań duchowych.  

 

Nauczam wielu praktyk duchowych, takich jak abiszekamy. Wykonywanie tych rytuałów i 

uczestnictwo w nich przynosi wam wiele korzyści. Wnika w was boska energia. Za sprawą tych 

rytuałów doświadczycie spokoju w życiu i wewnętrznego zadowolenia, a tę dobroczynną 

energię możecie poczuć. Po drugie, ofiaruję centrom i grupom Lingamy. Lingam jest święty. 

Boska świętość Lingamu posiada moc leczenia chorób i niesienia spokoju umysłu tym, którzy 

zostaną nim pobłogosławieni. Niezależnie od tego, z jakim problemem się mierzycie, zyskacie 

ulgę dzięki błogosławieństwu Lingamem. Oznacza to, że za pomocą Lingamu można uzdrowić 

i uleczyć wszystkie problemy.   

 

Po trzecie, jest medytacja. Powinniście móc osiągnąć wielki spokój w życiu. Poprzez spokój 

osiągniecie atma śanti (najwyższy spokój będący naszą prawdziwą naturą). Dzięki medytacji 

można zmniejszyć zamartwianie się, gniew, zazdrość i ego, oraz osiągnąć wyższy stan 

duchowy. Nauczam medytacji nie tylko tych, którzy dążą do oświecenia, ale wszystkich, po to, 
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by mogli najpierw zaznać spokoju. Wówczas będą cieszyć się dobrym i spełnionym życiem i 

odnajdą trwałe szczęście poprzez medytację.  

 

Po czwarte, nauczam, że służba społeczeństwu jest ważna. Jeśli służycie innym, wielu będzie 

szczęśliwych. (…) Jest to wspaniałe także dla was. Dlaczego? Ze względu na ich szczęście, wy 

otrzymacie boskie błogosławieństwo. Wszystkie te działania duchowe są naprawdę dobre dla 

was.  

 

Wiele miejsc we współczesnym świecie jest bardzo nowoczesnych, ale jest i wiele innych, 

gdzie nie ma żadnych instytucji edukacyjnych. Chciałbym pomagać dzieciom w tych miejscach 

i dawać im szansę na naukę na wyższym poziomie. Edukacja jest niezwykle istotna w 

dzisiejszym świecie a bez niej te pokrzywdzone przez los dzieci nie mają przyszłości. 

Powinniśmy dogłębnie sobie to uzmysłowić i okazać zrozumienie dla ich sytuacji. Wielu ludzi 

pożąda i oczekuje w tym życiu wyłącznie pieniędzy i luksusów, ale wy powinniście myśleć o 

innych i zrozumieć, że na tym świecie żyje bardzo wielu ludzi, którym mniej się poszczęściło. 

Waszym obowiązkiem jest pomagać im i wspierać ich, i właśnie, dlatego zainicjowałem 

projekty dobroczynne w aśramie, – aby stworzyć okazję do służenia innym.  

 

W naszych centrach Śri Premanandy znajdziecie mieszankę działań duchowych, o których 

wspominam. Obecnie jesteście gotowi zakładać nowe centra i grupy. Bóg stworzył to centrum 

czy grupę, a tym samym zapewnił wam możność doświadczenia i zrozumienia Boskości. 

Naprawdę otrzymaliście dar. Zrozumcie, że to naprawdę wielka szansa.  

 

Niech duchowość i oddanie szerzą się, niech każdy zyska spokój umysłu, niech rozkwita 

prawość i niech wszyscy ludzie wokół nas wiodą dobre życie. Niech ludzie kontaktują się z 

sobą dzięki tym centrom duchowym. To centrum, ta grupa jest dla was, a dzięki niej ja zbliżę 

się do was. Otwierając centrum albo zakładając grupę ofiaruję wyjątkową szansę wam i 

ludziom w waszej okolicy. Każdy powinien zyskiwać dzięki temu. To moje przesłanie dla was 

wszystkich w tym szczególnym dniu otwarcia tego nowego centrum lub grupy w waszym kraju. 

Błogosławię każdego z was i wasz kraj.” 

 
Przyroda w Aśramie 

Mieszkaniec Aśramu 

Zabawna niespodzianka: spotkanie z jaszczurką wachlarzowatą 
 

Być może w celu zrobienia dobrych zdjęć, szukałem na zewnątrz jaszczurek i miałem już jedną w 

zasięgu wzroku gotów, żeby zrobić jej zdjęcie moim aparatem, kiedy nagle biała/niebieska ‚flaga' 

pojawiła się pod jej głową rozkładając się półkoliście od podgardla pod brodą do klatki piersiowej i 

tak samo szybko zniknęła! Jest to coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem! Powtórzyło się to 
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wielokrotnie w nieregularnych odstępach czasu. Zrobiłem oczywiście serię zdjęć mając nadzieję, że 

uchwycę dobry moment tego imponującego pokazu i, jak widzisz, na szczęście się udało. Wachlarz 

ten nazywa się ‚łałokiem' i jaszczurki zawdzięczają mu swoją nazwę. Łałok zbudowany jest z 

elastycznego płata skóry i występuje tylko u samców, u samic nie ma w ogóle po nim śladu; fakt, 

który zwrócił uwagę Darwina. U tego konkretnego gatunku ma on kolor kremowy i jasny, 

opalizujący niebieski, natomiast u innych gatunków może wystąpić również metaliczny czarny i 

pomarańczowy lub czerwony. Według pewnego źródła, ta cecha jest bardziej rozwinięta podczas 

okresu godowego i u większości osobników, w każdym razie, u tych, które nie są kolorowe w 

innym czasie.   

 

 

 

Jaszczurka nadal wysyłała 

mi ten 'sygnał', regularnie 

na mnie spoglądając, była 

to oczywiście część jego 

mowy ciała. Co ty 

chcesz mi powiedzieć, 

pomyślałem, a jeśli to nie 

do mnie to, jakie jest 

tego znaczenie? Bardzo 

mi przykro, ale 

nie rozumiem cię. 

Po chwili zaczął 

on wysyłać ten 

sygnał coraz 

częściej, 

powtarzając go w 

końcu przez 

dłuższy czas. 

Wtedy zaczął 

nagle biec w moim kierunku i minął mnie biegnąc wzdłuż wąskiej ścieżki, gdzie stałem. W tamtym 

momencie dotarło do mnie, że wszystko, czego ode mnie chciał to to, żebym trzymał się z daleka 

od niego i pozwolił mu przejść obok, nie stwarzając zagrożenia.  
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W sumie trudno jest dowiedzieć się dokładnie z obserwacji, co dzieje się w głowie innego 

osobnika, prawda? Flaga może być oznaką samozadowolenia tak jak i ostatnim ostrzeżeniem przed 

walką, znakiem, że nastąpi działanie, pytaniem czy to jest w porządku, oznaką braku przemocy, 

pozdrowieniem...i tak dalej, nie mogę oczywiście odpowiedzieć tak jak zrobiłaby to inna jaszczurka. 

Powinniśmy naprawdę zrozumieć, że potrzebujemy jakiejś komunikacji telepatycznej, zupełnie innej 

niż obecna naukowa literatura, która polega na danych opartych na zewnętrznej obserwacji i 

badaniach, które ujawniają tylko część informacji, a nie cały, prawdziwy obraz.  

 

Mowa ciała tej jaszczurki obejmuje nie tylko częściowe i całkowite rozłożenie wachlarza pod 

gardłem, ale również wiele innych rzeczy. Jak w przypadku agam ogrodowych, jaszczurki 

wachlarzowate zmieniają pozycję ciała poruszając się w górę i w dół. Inne możliwe demonstracje 

to szybkie obroty głowy, podnoszenie grzebienia na karku i w części grzbietowej, unoszenie ogona 

i sporadycznie dwunożność. Mogą one zmienić kolor na wielu częściach swojego ciała, włącznie z 

grzebieniem na karku, na grzbiecie, ogonie, wargach, powiekach i tylnych nogach. Tak, więc mają 

one wiele narzędzi, żeby wyrazić swój wewnętrzny świat. A jeśli chcemy się bardziej zapoznać z 

naszymi zwierzętami domowymi, ważne jest, aby nauczyć się czegoś o ich mowie. Jest to prawda 

dla właścicieli zwierząt domowych i tych, którzy pracują z oswojonymi zwierzętami, i z pewnością 

jest to wartościowe w radzeniu sobie ze zwierzętami na wolności.  

 

Autorzy twierdzą, że to w okresie łączenia się w pary (od maja do sierpnia) i zwłaszcza podczas 

zalotów i interakcji między samcami, osobnik płci męskiej rozwinie opadającą skórę i pokaże swój 

piękny wachlarz. I faktycznie było to na koniec lipca, kiedy miałem swoje pierwsze spotkanie. 

Uważa się, że łałok ma podwójną funkcję: zaimponować innym samcom i zaimponować samicom. 

Zaintrygowany tym wszystkim, czekam teraz, aż zobaczę, co każdy osobnik, którego spotkam 

może zrobić ze swoją „flagą”, którą można zaprezentować lub złożyć jak wachlarz w okamgnieniu. 

Po sierpniu flaga zostaje przeważnie złożona przy piersi, ale ja raczej nazwałbym to pozycją 

nierozłożoną, ponieważ ona tak naprawdę nie spoczywa, ale bardzo często się porusza odrobinę, 

jakby sygnalizując szybko zmieniające się nastroje lub przetwarzanie wrażeń.  

 

Wkrótce po tym pierwszym odkryciu łałoku, patrząc na starsze zdjęcia zauważyłem, że już 

wcześniej spotkałem ten sam gatunek, również w innych miejscach w Aśramie, ale wtedy go nie 

rozpoznałem. Na szczęście, trochę później, miałem również możliwość spotykać regularnie 

jednego osobnika w szkółce leśnej jak również na permakulturowym polu warzywnym i w zielniku. 

Powinniście wiedzieć, że wokół pola warzywnego, które jest osłonięte zieloną siatką maskującą, 

gleba jest prawie całkowicie pokryta „dzikimi” roślinami, które w tej chwili sięgają do połowy nogi. 

Jest tylko kilka nieosłoniętych ścieżek, a te jaszczurki są bardzo malutkie: 5-8 cm od pyska do 

kloaki, nie wliczając wspaniałego ogona, który jest odrobinę dłuższy niż ciało. Tym samym jest im 

bardzo łatwo pozostać niewidzialnymi i to całkowicie zależy od nich czy się pokazać czy nie. Mimo 

wszystko nie są one zwierzętami domowymi, ale wolnymi „dzikimi” zwierzętami. Samiec jednak 

faktycznie regularnie pokazywał się na świeżym powietrzu.  

 

Początek tych spotkań miał miejsce, kiedy jaszczurka i ja byliśmy przy wejściu do szkółki, w 

momencie, kiedy oboje siedzieliśmy na małym murku. Zachował się tak samo, rozkładając 

wachlarz, jak opisałem wcześniej, i teraz zrozumiałem, że to oznaczało, że będzie on przechodzić 
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obok mnie, co też zrobił, po czym zniknął w szkółce. Przyszedł on również w odwiedziny, kiedy 

byłem zajęty wykonując jakąś pracę z robotnikami. Dobrze się z nim bawiliśmy, kiedy na przykład 

pewna pani podeszła do niego mówiąc czułym głosem, a on stał bez ruchu w całkowicie otwartej 

przestrzeni, zanim w końcu uciekł do innego miejsca. Prawie taka sama sytuacja miała miejsce 

następnego dnia.  

 

On – przynajmniej tak myślałem, że to ta sama jaszczurka, ponieważ nigdy nie widziałem więcej niż 

jedną na raz – ponownie pojawił się później na polu warzywnym, które nie leży tak daleko od 

szkółki, ale jest to jednak dość duża odległość dla tak malutkiego zwierzęcia. Kolejnego razu 

zobaczyłem go z boku siatki maskującej. Ponieważ kierunek padania promieni słonecznych nie był 

wtedy korzystny dla robienia zdjęć, szybko poszedłem na drugą stronę siatki, żeby zrobić zdjęcie, 

ale na pierwszy rzut oka on już zniknął. Jednak, kiedy się rozejrzałem bardziej uważnie, nagle 

zauważyłem, że siedział on obok mnie, patrząc się na mnie jakby chciał zapytać, „co robisz?”. 

Wydawało się, więc jakby stracił odrobinę swojej nieśmiałości, choć jestem przekonany, że 

zachowanie to wynikało również z ciekawości. Przyglądając się dobrze, można zauważyć ruchy 

oczu, to stąd wiedziałem, kiedy na mnie patrzył. Zaledwie ostatnio był on przy bramie od pola, 

kiedy przyjechałem, a kiedy odjeżdżałem po zakończonej tam pracy, znów go zobaczyłem przy 

wejściu do namiotu z siatki maskującej. 

 

W trakcie tego i wielu innych spotkań, począwszy od pierwszego, jaszczurka ta zawsze 

zachowywała się, jako wolny i niezależny osobnik, i niezbyt nieśmiały, co jest bardzo zdumiewające 

na tak małe zwierzę.  Co prawda, z takimi kolorami, może ona polegać na bardzo dobrym 

kamuflażu. Przeważnie biegł on przez jakąś odległość i później pozostawał przez moment w 

bezruchu w tymczasowym miejscu. Jedynie oczy poruszały się w celu kontroli lub w celu reakcji 

wobec czegoś interesującego, a czasami głowa też się nieco poruszała.   

 

Nazywam to, pozą, ponieważ to jest dokładnie to – bardzo charakterystyczne, opieranie się na 

silnych i długich tylnych nogach, które wyglądają trochę jak kończyny żaby, górna część ciała 

wyprostowana i wspierana przez stosunkowo krótkie przednie nogi. Niektórzy nazywają to 

„pozycją kobry” w odniesieniu do znanej pozycji jogi o tej właśnie nazwie. To jest jednak 

jaszczurka, a nie kobra, która wykonuje tę asanę. Pokazując łałok rozciąga on przednie nogi, aby 

jeszcze lepiej go wyeksponować. W rzeczywistości jest to stanie na czterech nogach i będzie on 

przyjmować tę wyprostowaną postawę dość często, nawet w trakcie poruszania się do przodu. 

Jest to bardzo charakterystyczny i ewolucyjny krok w stronę dwunożnego biegania.       

 

Zazwyczaj spotkasz te jaszczurki na otwartych przestrzeniach, jak na ścieżkach, lub na nieco wyżej 

położonych miejscach, gdzie są one widoczne, ale nie pośród roślinności. Nie wiem ile swojego 

czasu spędzają na zewnątrz w porównaniu do tego, który spędzają pod jakąś osłoną, ale ich 

preferowane środowisko życia opisuje się, jako suche i, co nie zaskakuje, mniej więcej otwartą 

przestrzeń. Jest to zgodne z zachowaniem pokazywania łałoku i ich biegiem, a następnie z 

zatrzymaniem się zastygając w bezruchu w jednym miejscu. Oczywiście, wymaga to nieco odwagi z 

ich strony, żeby być na widoku, ale są one bardzo czujne, a przy pierwszym sygnale zbliżającego się 

niebezpieczeństwa oddalą się pędem z podniesioną końcówką ogona, aż znajdą schronienie w jakiś 

krzakach lub szczelinach w ziemi. Uciekając, często przyjmą dwunożny sposób poruszania się. 
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Według literatury, głównie żywią się one owadami, ale znane są również z tego, że jedzą mięczaki i 

nasiona roślin. Jak dotąd nigdy nie widziałem jak osobnik łapał zdobycz, choć zauważyłem, że on się 

w ogóle nie interesuje mrówkami, ale w pełni poświęca swoją uwagę, kiedy zauważy małą ćmę.  

 

Badania nad wzorcem ich aktywności pokazują, że są one 

bardzo aktywne w ciągu godzin porannych i zazwyczaj 

zajmują się wygrzewaniem w słońcu i jedzeniem. Wraz 

ze wzrostem temperatury powietrza do południa, 

ograniczają się one do zaciemnionych obszarów lub 

naturalnych nor i stają się mniej aktywne. Pojawiają się 

one ponownie wieczorem na otwartej przestrzeni, ale 

przejawiają umiarkowaną aktywność. Badanie populacji 

pokazało równy stosunek samców do samic. Ponieważ 

łałoki sprawiają, że są one tak rozpoznawalne, na 

początku spotykałem tylko samce. A co z samicami, 

pomyślałem? I jak to się często dzieje, odpowiedź 

przyszła dwa dni później, kiedy samica przeszła mi przez 

drogę! Było to późnym wieczorem i trudno było zrobić 

wyraźne zdjęcia, ale zobaczysz, że wykazuje ona te same ogólne cechy. Poza i wygląd wiąże się z 

samozadowoleniem i odwagą, mimo, że jest tak małym zwierzęciem. (Jaki kontrast z dużym 

waranem!) Można również zauważyć liczne zęby i pysk, który przypomina pysk mini-krokodyla.  

    

Naukowcy odtworzyli ich pochodzenie i odkryli, że jaszczurki wachlarzowate ewoluowały, jako 

odrębna grupa jakieś 26 milionów lat temu, podczas okresu, kiedy środowisko przechodziło przez 

dużą zmianę: pojawienie się monsunów, podział na porę mokrą i suchą zamiast równomiernie 

rozłożonych opadów deszczu w ciągu całego roku. Jaszczurki te przystosowały się do warunków 

suchego klimatu, natomiast ich bliscy krewni już nie. Z ich charakterystyczną pozą rozwinęły nawyk 

rozglądania się wokół siebie, aby z pewnej odległości zdobyć ogólny zarys sytuacji, co różni się od 

zachowania tych zwierząt, które głównie szturchają nosem przedmioty w pobliżu w celu ich 

poznania. W tym samym czasie sprawiło to, że podgardle stało się wizualnie bardziej odsłonięte i 

natura skorzystała z okazji, powiększając i barwiąc skórę tak, że w końcu zaczęła funkcjonować, 

jako sygnał, który można włączyć i wyłączyć. 

 

Populacje oddzielone od innych przez wszelkiego rodzaju bariery rozwijają się w różnych 

kierunkach i dlatego naukowcy badając cały subkontynent indyjski znaleźli jak dotąd 18 różnych 

gatunków, wiele na obszarach o ograniczonym dostępie. Jednak te wszystkie w Aśramie i okolicach 

należą do tego samego gatunku, Sitana ponticeriana—the pondicherskiej jaszczurki wachlarzowatej. 

Ciało tej jaszczurki jest brązowe na górze z serią ciemnobrązowych, o czarnych krawędziach, 

równoległobocznych, plamach na kręgach. Łałok rozciąga się do poniżej przednich kończyn, 

występują różne wzory kolorów.  Płaskowyż Dekan to ich region, ale jak już wiemy, występują one 

również w domu w Aśramie i na sąsiadujących terenach! Ciesz się poznawaniem ich!    
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Wiadomości od… 
 

 

 

 

Letnie Spotkanie 2022 – CZĘŚĆ 1 
17.07.2021 – 24.07.2021 

Od Cahors do Condom 
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Ścieżka jest zarówno przewodnikiem, jak i nauczycielem! Czwarty rok z rzędu wznowiliśmy 

naszą pielgrzymkę w drodze do Composteli!   

 

Zaczynając od Cahors, a kończąc na Condom, szliśmy w palącym słońcu, biorąc kilka dni 

wolnego w środku tygodnia – grupa 11 osób dzielących radość, satsangi i współczucie.  

 

 

Słońce we wszystkich 

postaciach towarzyszyło nam w 

tym tygodniu. 

 

Czasami budziło nas rano... 

 

 

 

  

…lub uśmiechało się do nas, gdy 

wcześnie wyruszyliśmy ścieżką, mając 

nadzieję, że unikniemy najbardziej 

palących promieni.  
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Spędziliśmy dwa dni w La Romieu i mogliśmy odwiedzić La Collégiale, znany i piękny 

starożytny klasztor i kościół! W drodze niektórzy „wznieśli się na wyżyny”, aby lepiej podziwiać 

widoki, a także oczarować nas pięknymi melodiami. 

Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą wartość 
Młodzieży Premanandy.  

 

W tym miesiącu:  
 

Wolność bez podziałów! 
 

“Wszyscy jesteście dziećmi Bożymi. Bóg nie patrzy na twoje otoczenie, ale na 

twoje wewnętrzne cechy i na to, co robisz wszystko, aby dojrzeć, otworzyć 

swój umysł i poczuć się jednością z całym stworzeniem. Czuję, że do was 

wszystkich należy usunięcie tych podziałów i podziałów na naszej planecie. 

Jesteście przyszłością naszego świata. Zróbcie to! Kto stworzył te wszystkie 

podziały? Politycy i samolubni ludzie na przestrzeni wieków przybyli i 

stworzyli wszystkie te podziały.  

 

Wewnętrzny cel istot ludzkich i wszystkich form życia jest taki sam. Wszyscy 

chcemy być wolni i szczęśliwi. Pomóż, więc wszystkim zapomnieć o swoich 

różnicach i wspólnie kroczmy ścieżką. Jeśli możesz pomóc usunąć te podziały i 

różnice w naszych społeczeństwach, to w przyszłości będziemy mieć dobre i 

sprawiedliwe społeczeństwo, a ludzie będą żyć zgodnie z Sanatana Dharmą, co 

automatycznie oznacza jedność, współpracę i wspólne działanie dla dobra 

planety. Jeśli możesz tak żyć, będzie to życie idealne, szczęśliwe i bardzo 

satysfakcjonujące. Jeśli jednak pozwolisz, by obecny skorumpowany system 

działał bez korekty, świat zostanie całkowicie zniszczony.”  
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