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“Jeśli podążasz duchową ścieżką, możesz osiągnąć bardzo 

wysoki mentalny stan i zaszczytne miejsce w życiu.” 
 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
 

 

Jakie jest twoje życiowe zadanie? 

 

zyli teraz 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 

C 
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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. 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 

“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.” 
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“Bądź ze mną przez pół godziny dziennie, a potem zajmij się 

swoim codziennym życiem. (…) Jeśli poczujesz mnie w swoim 

sercu, to wystarczy - możesz wtedy wstać. Jeśli tak zrobisz, 

będziesz odnosił sukcesy we wszystkim, co powiesz i zrobisz 

przez resztę dnia.”  

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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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na świecie 

 

Narodowe Spotkanie Premanandy we Francji 
 

- Opracowane przez Jayaaniego i Jnanamaniego,  

Krajowych Koordynatorów Centrów Śri Premanandy we Francji 

 

Po długiej przerwie, my francuscy entuzjaści i wielbiciele cieszyliśmy się, że w 

tym roku ponownie mogliśmy zorganizować weekendowe spotkanie narodowe w 

Martigues, niedaleko Marsylii w południowej Francji. Oprócz pięknych 

bhadżanów, jogi, medytacji, abiszekamów do Lingamów i błogosławieństw, 

świętowaliśmy także Ganesia Czaturti. Mamy nadzieję, że wszyscy wielbiciele, 

którzy uczestniczyli w spotkaniu, skorzystali z niego i byli zadowoleni z pobytu!   

 
Byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że w tym roku dołączyło do nas kilku belgijskich wielbicieli, 

a szczególną radość sprawiło nam to, że Hamsaa Koordynatorka Międzynarodowa, specjalnie 

przyjechała aż z Argentyny, aby wziąć udział w tym spotkaniu! Ogromną przyjemnością było 

ponowne spotkanie z tak wieloma wiernymi wielbicielami, których nie widzieliśmy od tak 

dawna, jak również poznanie nowych ludzi. W programie wzięło udział również kilka osób 

mieszkających w okolicach Martigues. 

 

Zatrzymaliśmy się w ośrodku wypoczynkowym, a ponieważ wszystkie posiłki i zakwaterowanie 

były zorganizowane, mogliśmy spędzić razem jak najwięcej czasu, nie martwiąc się o te 

praktyczne sprawy.  

 

Miejsce było szczególnie położone 

nad morzem, co uczestnicy bardzo 

sobie cenili, a niektórzy z nas 

wstali wcześnie, aby obejrzeć 

wschód słońca, obcować z naturą 

lub wykąpać się w morzu. Mieliśmy 

to szczęście, że kierownicy tego 

ośrodka byli bardzo przyjaźni i 

starali się sprostać naszym 

wymaganiom, mimo że nie zawsze 

było to łatwe ze względu na wiele 



5 Prema Ananda Vahini September 2022 

 

zmian wprowadzanych do ostatniej chwili. 

 

Program rozpoczął się w piątek po południu od przyjęcia uczestników i rozkwaterowania 

wszystkich w pokojach.   

 

 

O godzinie 16.00 zebraliśmy się w świątyni na Astotrę do Guru, bhadżany, abiszekam Lingamu 

i błogosławieństwo.  

 

Następnego dnia, po Astotrze do Guru, odbyliśmy grupową prowadzoną medytację Metta. 

Poświęciliśmy również czas na zorganizowanie kilku warsztatów, takich jak: artystyczne 

tworzenie Ganesi, praktyka jogi, poprawna wymowa mantr, taniec indyjski i bhadżany. 

 

Aby uroczyście sformalizować utworzenie dwóch nowych Grup Śri Premanandy – Grupy 

Montpellier, której koordynatorem jest Shivanti oraz Grupy Tournus, której koordynatorem 

jest Jayanta.  Hamsaa odczytała tekst satsangu Swamidżiego o celu, znaczeniu i 

odpowiedzialności Ośrodków Sri Premanandy i Grup.  

 

Następnie uczciliśmy Ganesia Czaturti robiąc abiszekamem do Ganesi i wykonując 

błogosławieństwo jego posągu. 

 

Niedzielny poranek poświęcony był Marii Magdalenie. Odbyliśmy przyjemny spacer do Kaplicy 

Świętego Krzyża, zbudowanej na jej cześć. Niektórzy wielbiciele wygłosili krótkie 

przemówienie, a jedna osoba z ośrodka wygłosiła również na jej temat wykład. Po południu 

znaleźliśmy czas na wymianę myśli i uczuć związanych ze spotkaniem. Następnie każda osoba 
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otrzymała małą kartkę z Ganesią zawierającą fragment jednego z satsangów Swamidżiego. 

Program zamknęliśmy pieśnią Mangala Arati.  

 

 

 

 

Składamy nasze podziękowania 

Swamidżiemu i wyrażamy naszą 

wdzięczność Hamsaa oraz 

wszystkim koordynatorom i 

wielbicielom, którzy sprawili, że to 

spotkanie było głębokim 

przeżyciem duchowym i 

serdecznym spotkaniem. 

 

 

 

 
Dżej Prema Śanti! 

Zdjęcie grupowe obok kaplicy poświęconej Marii Magdalenie 
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Ganesia Czaturti w Centrum Śri Premanandy w 

Dordogne we Francji 
- opracowane przez Dhriti, koordynatorkę Centrum  

 

 o narodowym spotkaniu Premanandy w południowej Francji, troje z nas z Dordonii, 

wraz z Hamsą, Międzynarodową koordynatorką, udaliśmy się na małą pielgrzymkę, która 

pozwoliła nam pozostać przez chwilę w energii Maryi, której doświadczyliśmy ostatniego 

dnia naszego spotkania.  

 

Naszym planem było podążanie śladami Marii Magdaleny, udając się najpierw do „La Sainte 

Baume”, gdzie rzekomo spędziła ostatnie 33 lata swojego życia. Następnie udaliśmy się do 

wioski „Saintes-Maries-de-la-mer” (trzy Marie), gdzie Marie Salome (matka ucznia Jakuba) i 

Marie Jacobe (kuzynka Matki Marii) wylądowały po przybyciu z Palestyny. W drodze powrotnej 

postanowiliśmy zatrzymać się w Rocamadour, aby odwiedzić „Czarną Dziewicę”, dobrze znany 

przystanek na szlaku pielgrzymów do Composteli.  

 

To właśnie w tej pięknej energii Najświętszej Maryi Panny spotkaliśmy się 31 sierpnia z kilkoma 

innymi osobami z naszego Centrum, aby celebrować Ganesia Czaturti. Postanowiliśmy ulepić z 

gliny posągi Ganesi, a następnie w następną niedzielę zanurzyć je w rzece Dordogne. Po 

wykonaniu arati i ofiarowaniu Ganesi kwiatów i słodyczy, rozbiliśmy kokos w miejscu, w 

którym wszyscy usiedliśmy, każdy z dużą bryłą gliny przed sobą. Z przewodnictwem bardziej 

doświadczonej osoby, Ganesiowie stopniowo rodzili się w naszych rękach, karmieni naszym 

oddaniem. Ten pełen wrażeń dzień zakończyliśmy kirtanem dla Ganesi i arati.  

 

Ostatni raz, gdy próbowaliśmy poprowadzić posągi Ganesi na rzekę, było to dość 

rozczarowujące, ponieważ tratwy, które zrobiliśmy nie były wystarczająco mocne i natychmiast 

zatonęły. Dlatego w tym roku poprosiliśmy eksperta o radę! Nasz „dyrektor techniczny” 

stworzył prototyp z bambusa i nazwał to wydarzenie „Pucharem Ganesi”, przewidując, że nasze 

posągi przeniosą się aż do Nowego Jorku!  

 

W niedzielę rano, gdy szliśmy w kierunku rzeki Dordogne, nagle zauważyliśmy trzy białe 

łabędzie szybujące majestatycznie po naszej stronie rzeki. Ponieważ byliśmy z Hamsą, której 

imię oznacza „łabędź”, oraz to, że biały łabędź jest pojazdem Saraswati, jowialnie uznaliśmy to 

za pomyślny znak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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Wypuszczamy na wodę tratwy z udekorowanymi Ganesiami, przy akompaniamencie 

bhadżanów i modlitw. Cztery tratwy ze swoimi boskimi „jeźdźcami” szybko spłynęły w dół 

rzeki, podczas gdy jeźdźcy kilku innych prawie równie szybko wypadli za burtę. Wydawali się 

jednak całkowicie szczęśliwi, że mogą zwalić się po skałach na ziemię, aby rozpuścić się w tym 

szczególnym miejscu. To był naprawdę bardzo radosny i błogosławiony moment! 
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Po powrocie do Centrum kontynuowaliśmy ten dzień abiszekamem do Ganesi, co również 

było szczególnie radosnym przeżyciem. I oczywiście, ponieważ Ganesia tak bardzo lubi 

słodycze, przygotowaliśmy hojną ilość Modakas i innych słodkości, aby podzielić się nimi ze 

wszystkimi.  

 

Obiecaliśmy sobie, że w przyszłym 

roku zaczniemy wszystko od nowa i 

jeszcze intensywniej będziemy 

pracować nad naszymi tratwami, aby 

pewnego dnia jakimś cudem dotarły 

do stóp Statuy Wolności w 

nowojorskim porcie, kto wie może w 

końcu się uda! Jai Ganesia! 

 

Dżej Prema Śanti! 

 
 

Nauki Swamidżiego o grupach i centrach 
Śri Premanandy 

 

W jaki sposób najlepiej rozwijać się duchowo? 
 

“Nie zadawajcie mi bez ustanku pytań o duchowość – nie tędy droga; to znaczy, że za dużo myślicie. 

Mniej myślcie a bardziej rozwijajcie swoje oddanie. Wystarczy dziesięć minut dziennie. Wielu świętych 

napisało wiele książek. Nigdy nie bierz wszystkiego, co przeczytasz w książkach duchowych. Weź tylko 

to, co ci odpowiada. Decyduj o swojej ścieżce duchowej. Jeśli pójdziesz do sklepu z czapkami, nie kupisz 

wszystkich czapek. Wybierzesz tylko jedną z nich. Tak samo powinieneś postępować, jeśli chodzi o 

ścieżkę duchową. Podążaj jedną ścieżką na swoim poziomie.  

Może ci się wydaje, że twoje centrum to tylko małe centrum, do którego należy tylko kilkoro uczniów. 

Jednak uczniowie, którzy tylko czasem się pojawiają, to także uczniowie Swamidżiego. Jeśli ktoś 

studiuje medycynę albo ma pracę, może praktykować duchowość tylko „na część etatu”. Duchowość w 

częściowym wymiarze jest równie dobra, jak duchowość w pełnym wymiarze. Przykładowo, na Sri 

Lance około 300 ludzi pisze listy do Swamidżiego, choć w pełni zaangażowani uczniowie tam 

mieszkający nic o tym nie wiedzą. Analogicznie, również w waszej okolicy są uczniowie Swamidżiego, 

których nie znacie. Zjawię się w waszym centrum zarówno dla uczniów w pełni zaangażowanych, jak i 

częściowo zaangażowanych.”  
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SADZENIE PREZSŁANIA DUCHOWEGO W 
KAŻDYM SERCU 

 

Myślę o tym, by zasadzić przesłanie duchowe, 

które niosę w tym wcieleniu, w sercach 

wszystkich ludzi. Nawet, jeśli nie wyrośnie ono, 

zasadzę je mimo wszystko. Niektórzy ludzie 

mają serce z kamienia, nie ma w nim w ogóle 

współczucia, ale myślę, że musi w tych 

kamieniach być choćby ziarenko piasku, które 

wystarczy do tego, by przesłanie powoli się 

zakorzeniło, a kamienie stopniowo rozkruszą się 

w piach, a potem zmienią w glebę.   

 

To duchowe ziarno jest najcenniejsze, posiada ogromną moc i jest 

wypełnione jasnością. Jeśli może wyrosnąć, pojmie się faktyczną prawdę. 

Doświadczam niezliczonych trudności, orając ziemię, by zasiać te ziarna! 

Ale gdziekolwiek jestem, w jakiejkolwiek sytuacji, wiedzcie, że będę 

sadzić ziarna! Ludzie, którzy to rozumieją – i pogłębiają swoje 

zrozumienie – rozwiną się i dojrzeją duchowo.  

 

Chciałbym, aby ludzie żyjący na tym świecie, także unosili się na morzu 

duchowości i ewoluowali. Nawet ci, którzy są całkowicie zanurzeni w 

iluzji świata, w mai, także powinni się rozwijać. Szybko zbliża się czas, w 

którym wielu ludzi pojmie prawdy duchowe. Prawda musi być wolna od 

fałszu. Masy muszą rozpoznać, co jest prawdą, a co fałszem, i zacząć 

dostrzegać rzeczywistość, duchową rzeczywistość.  
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
 

Czy idąc wyznaczoną ścieżką duchową, zostanę odmieniony? Jakie są korzyści 

podążaniem tą drogą?  
 

eśli będziemy podążać ścieżką duchową, to nasze 

myśli i dążenia zostaną skierowane w bardziej 

korzystnym dla nas kierunku. Uzyskamy wgląd w 

złe uczynki, które popełniliśmy w naszym życiu.  

Będziemy w stanie uświadomić sobie, co jest prawdą, 

a co fałszem na tym świecie. Posiądziemy bardzo 

jasne i zrozumiałe postrzeganie istnienia. Zostanie 

wyraźnie pokazany nam właściwy sposób życia. Ta 

droga identyfikuje cel ludzkiego życia. Wiele istot 

ludzkich rodzi się i przechodzi przez życie, nie zdając 

sobie sprawy z celu swojego istnienia. Jedzą, śpią, 

pracują i poddają się pragnieniom swojego ciała. A 

gdy osiągają stan, w którym nie są w stanie spełnić 

swoich pragnień, stają się sfrustrowani. W takim 

sfrustrowanym stanie umysłu umierają. Taki los 

spotyka wielu ludzi. Jeśli kroczysz ścieżką duchową, 

możesz osiągnąć bardzo wysoki poziom duchowo 

umysłowy i zacną pozycję w ziemskim życiu.  

 

Czy możesz pomóc nam, abyśmy mogli dowiedzieć się, kim naprawdę jesteśmy? 
 

im jestem? Dlaczego się urodziłem? Jaki jest cel życia? To są pytania, na które 

powinieneś być w stanie odpowiedzieć jasno i zgodnie z prawdą, wybierając ścieżkę 

duchową. Aby pomóc ci znaleźć odpowiedzi na te pytania, we właściwym czasie pojawi 

się w twoim życiu Mistrz. On lub Ona jest twoim przewodnikiem i nauczycielem na drodze. 

Oni dadzą ci zrozumienie niezbędne do podążania ścieżką i pokonywania wszelkich przeszkód i 

trudności, które możesz napotkać na swojej drodze. Poprowadzą Cię, pomogą, oczyszczą i 

pokażą znaczenie najprawdziwszej Miłości. Zbliżą cię do Boskości, ale od ciebie zależy, czy 

podejmiesz wielki wysiłek, by połączyć się z Boskością i osiągnąć Urzeczywistnienie Jaźni.  

 

 

 

 

 

J 

K 
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Dlaczego jest tyle problemów w życiu i jaki jest sens stawiania czoła takim 

trudnościom? 
 

rzeczywistości na tym świecie nie ma problemów. Jeśli nie rozumiemy naszych 

pragnień i oczekiwań lub jeśli one przekraczają granice, to przyciągamy niechciane 

kłopoty. Następnie staramy się je rozwiązać. Faktycznie nie ma problemów do 

rozwiązania przez nas. Gdybyśmy podjęli się odnalezienia źródła i przyczyny naszych utrapień, 

to zdalibyśmy sobie sprawę, że sami byliśmy architektami. Z powodu naszej własnej 

nieostrożności i ignorancji, pojawiają się problemy. Jeśli nadal będziemy nazywać w ten sposób 

nasze trudności, to nigdy nie znajdziemy dla nich rozwiązania. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że to 

my sami jesteśmy przyczyną tych problemów i podejmiemy odpowiednie kroki w tym zakresie, 

to tak zwane trudności zostaną rozwiązane.  

 

Kiedy pojawiają się problemy, czy powinniśmy z nimi walczyć i zmienić styl życia, 

czy też przyjąć je, jako nasze przeznaczenie i zachować spokój?  
 

iedy pojawiają się problemy, po pierwsze musimy mieć mentalną siłę stawienia im czoła, 

a nie uważać, że Bóg się wszystkim zajmie. Nasz własny ludzki wysiłek jest również 

niezbędny do przezwyciężenia problemów. Wysiłek jest absolutnie konieczny. 

Reagowanie na problemy nie ma sensu. Lepiej pozostawić problemy na jakiś czas. Kultywuj 

umysł, który jest wystarczająco silny, by powiedzieć: „Jakiekolwiek problemy pojawią się, 

rozwiążę je.”  

 

Jaki jest sekret odnajdywania wewnętrznej siły, by uwierzyć, że sami możemy 

rozwiązać takie problemy?  
 

ewność siebie jest bardzo ważna. Dzięki pewności siebie możesz pokonać każdy 

problem z sukcesem. Łaska Boża i Łaska Guru są zawsze z tobą. Dlatego na pewno 

znajdzie się rozwiązanie wszystkich twoich problemów. Nie trać serca i nie bądź ospały. 

Jeśli będziesz bezczynnie czekać, nie rozwiązując swoich problemów, to konsekwencje tego 

stanu apatii będą znacznie poważniejsze. 

 

Swamidżi, kiedy nie jestem z tobą, czuję się samotny? Co mam wtedy zrobić?  

 

eśli masz jakiś problem, napisz do mnie. Ja natychmiast rozwiążę ten problem dla ciebie. 

Jestem twoim duchowym przewodnikiem. Jeśli czujesz się samotny, myśląc, że nie ma 

nikogo, kto by ci pomógł, to ja będę tam dla ciebie, jako twój ojciec lub brat. Mogę tam być 

dla ciebie w różnych formach, ale gdy będę dla ciebie jak ojciec, nie zapominaj, że będę też 

trochę surowy. Mogę wytknąć ci twoje błędy i zganić cię. 

 

 

 

W 

K 

P 
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“Duchowość jest jak złote mango. Smakuje duchową 
mądrością. Ma cudowny zapach i zaprasza cię, abyś go 

posmakował. Jeśli owoc, który ci oferuję będzie miał mała 
ciemna plamkę, czy ty go odrzucisz? Nie, wytniesz tę 

plamkę i zjesz owoc. Rób tak ze wszystkim w swoim życiu. 
Nie zauważaj ciemnych plamek. Wytnij je mentalnie.” 

 Swamidżi   
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Wiadomości z… 
 

 

 

 

Letnie Spotkanie 2022 – CZĘŚĆ 2 
Od Cahors do Condom 

 
 

   
 

Pola słoneczników rozciągały się jak okiem sięgnąć; dobrze się bawiliśmy, dodając im twarze! 

 

Co za przyjemność – kwiaty i owoce przez cały tydzień! 
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Mieliśmy błogosławieństwa 

lingamem, satsangi i śpiewaliśmy 

bhadżany! Po drodze zatrzymaliśmy 

się także w kilku ładnych kaplicach i 

kościołach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrapywanie się na stogi siana, improwizowana joga, taniec i śmiech… Energia Murugi 

towarzyszyła nam i niosła przez całą drogę! 

 

        

 

 

 
 
 

 
 
 

Dziękujemy Swamiemu i 

wszystkim uczestnikom! 
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Co miesiąc podkreślamy wielką wartość 
Młodzieży Premanandy 

 

W tym miesiącu: 
 

Bycie szczerym, wiernym i prawdziwym! 
 

“Młodość to czas, w którym organizujesz swoje życie. 

Możesz pracować, szkolić się do zawodu, zakochiwać i 

robić wiele innych rzeczy. Możesz także wybrać życie w 

wyrzeczeniu. Cokolwiek wybierzesz, młodość to dobry 

czas na to. Im mocniej dążysz do swojego dobrego celu, 

tym większy odniesiesz sukces. W każdej dziedzinie, w 

której przejawiasz swoje możliwości, służ przykładem 

innym, swoją uczciwością, wiarą i prawdą.”  
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“Duchowe doświadczenie jest ponad umysłem. Dlatego też, umysł walczy przeciwko 

takim doświadczeniom i chce, abyś w nie wątpił. Będzie się spierał z tobą i próbował 

poddawać różne argumenty, aby obalić twoje przekonanie, że duchowość jest czymś 

prawdziwym. Dzieje się tak, dlatego, ponieważ jest zazdrosny, gdyż nie potrafi 

stworzyć niczego porównywalnego do duchowego doświadczenia teraźniejszości. 

Zostaw przeszłość i przyszłość i wejdź w moment, który jest teraz. To doświadczenie, 

ten smak doprowadzi cię do oświecenia. Utrzymuj swoje praktyki, a to przydarzy ci 

się nagle i bez planowania. Przyniesie nieporuszoność, spokój, ciszę i wielką ulgę. 

Dostrzeżesz prawdziwą inteligencję, która jest Boskością. Dopóki nie doświadczysz 

tej chwili, twój umysł będzie próbował prześladować cię i powstrzymywać. Więc nie 

słuchaj swego małpiego umysłu i uświadom sobie (urzeczywistnij) swoją prawdziwą 

naturę. Wiedz, że umysł jest twoim wrogiem w sadhanie. Bądź ostrożny. Bądź czujny 

i zostaw swój umysł za sobą.”  

- Swamidżi 
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