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“Umysł i serce, które nie praktykują wglądu w siebie, żyją w 

ciemności. Aby oświecić swoją istotę praktykuj wgląd w 

siebie, żyj w prawdzie i mów prawdę”    

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Jak szybko możesz uczyć się 

duchowości?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laczego zawsze jesteś w takim pośpiechu kiedy idziesz przez życie? Chcesz robić tak 

wiele rzeczy i doświadczyć wszystkiego co w życiu możliwe, tak szybko. To jest 

współczesne życie. Dostępnych jest wiele złożonych elektronicznych gadżetów, aby 

wykonywać wiele rodzajów pracy. Komputery osobiste pozwalają pracować coraz 

szybciej. Jeśli maszyna jest powolna ludzie denerwują się i złoszczą. Za pomocą jednego 

przyciśnięcia guzika możesz zrobić setki szczegółowych zadań w ciągu kilku sekund. To jest 

najnowsza technologia i jest ona odpowiednia dla nowoczesnego świata. Ale duchowa droga 

jest całkowicie odmienna. W rzeczywistości jest przeciwieństwem tego. W duchowym życiu, 

celem jest uczynić umysł nieporuszonym i spokojnym. Czy myślisz, że możesz uczyć się od 

duchowego mistrza z taką prędkością i w pewnym określonym czasie? Czy myślisz w 

kategoriach dni, tygodni, miesięcy czy lat? W rzeczywistości, nie ma ustalonego czasu na 

uczenie się duchowości. Jak się uczysz i z jaką szybkością zależy od wielu czynników.  

 

Jak zainteresowany jesteś duchowością? Duchowość nie może być zrozumiana w trakcie 

miesięcznego kursu. Duchowość przenika całe twoje życie i musisz być ciągle tego świadom. 

D 
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Musisz zrozumieć, że musisz praktykować to przez całe twoje życie. Ci, którzy są w pełni 

zaabsorbowani duchowym życiem i szczerze chcą dosięgnąć najwyższego stanu, życzą sobie 

być świadomymi Boga w każdej chwili.  

 

Po pierwsze musisz zrozumieć cel duchowości. Wielu ludzi myśli, że wie dużo o duchowości, 

chociaż naprawdę nie rozumieją jej gołych podstaw. Jest ona po to, aby wznieść człowieka na 

jego najwyższy szczyt ewolucji i uczynić go perfekcyjnym. Pomaga mu zrozumieć Siebie i 

zrealizować Siebie. Istnieje, aby pokazać człowiekowi, że jest pewna ogromna siła poza 

wszelkim stworzeniem, włączając jego samego. Jest tu po to, aby uwolnić człowieka od 

ignorancji i sprawić, żeby zrozumiał, że istnieje dzięki tej ogromnej sile. Duchowość daje 

człowiekowi zrozumienie tak, aby mógł on rozróżnić pomiędzy tym co dobre, a tym co złe. 

Pomaga człowiekowi patrzeć głęboko wewnątrz siebie i poznać własny umysł. Ponad to, 

pomaga człowiekowi osiągnąć wewnętrzną wolność.  

 

Pomyśl, jak bardzo jesteś zainteresowany duchowością i jaką część życia zamierzasz jej 

poświęcić? Jak szybko będziesz robić postępy zależy od twojej gorliwości, szczerości i tego, jak 

wiele wysiłku chcesz w to włożyć. To są czynniki determinujące szybkość twojego postępu. 

Jeśli starasz się zbliżyć do Boga, Bóg ci pomoże poprzez zbliżenie się do ciebie w jakiejś formie. 

Jeśli jesteś obdarowany wejściem w kontakt z prawdziwym duchowym nauczycielem, który 

może cię właściwie prowadzić, musisz zrozumieć, że to jest sposób, w jaki Bóg zrobił krok w 

twoim kierunku i, że prowadzi cię do siebie poprzez nauczyciela.  

 

Bóg schodzi w dół z Jego najwyższej pozycji najwyższego poziomu egzystencji. Dlatego, z 

pewnością nie ma co pytać, czy osiągnąłeś tak wiele jak mogłeś i trzeba zrobić wszystko co 

konieczne, aby zbliżyć się do Niego, czyż nie?  

 

Widzisz ludzie mogą uczyć się wiedzy 

książkowej poprzez czytanie, ale to nie jest 

praktyczne doświadczenie. Mogą czytać 

filozofię Wedanty przez tydzień i mogą 

przestudiować wiele aspektów Hinduizmu 

w ciągu kilku tygodni. Mogłeś przeczytać 

nauki Pana Buddy w jeden dzień, ale nigdy 

możesz osiągnąć praktycznie tego stanu, 

który Pan Budda osiągnął, w 24 godziny! Po 

długim czasie poszukiwań duszy, wyrzeczeń 

i ascezy, usiadł on w dżungli w jednym 

miejscu na siedem długich lat, aby osiągnąć 

wewnętrzną wolność.  

 

Możesz cytować bez problemu ze wszystkich skryptów świata, ale czy to znaczy, że masz 

prawdziwe doświadczenie Boga? Niektórzy z wielkich świętych świata z wielu różnych religii 

“Pomyśl, jak bardzo jesteś 

zainteresowany duchowością i 

jaką część życia zamierzasz jej 

poświęcić? Jak szybko będziesz 

robić postępy zależy od twojej 

gorliwości, szczerości i tego, jak 

wiele wysiłku chcesz w to 

włożyć.” 
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byli (i są) niepiśmienni lub z ubogich środowisk. Ich czyste serca i wolne umysły, pełne boskiej 

miłości, pozwalają Bogu uczynić ich chwalebnymi przykładami dla ludzkości.  

 

Musisz zdecydować czego naprawdę chcesz się nauczyć i jak szczery jesteś w swoich 

aspiracjach. Ten kto jest naprawdę bezpośredni i uczciwy będzie szybko robił postępy. 

Niektórzy chcą osiągnąć wyzwolenie, niektórzy myślą, że powinni otrzymać boską energię dla 

takich czy innych celów. Niektórzy chcą otrzymać duchową wiedzę szybko, gdyż chcą mieć 

pozycję duchowego mistrza ponad innymi aspirantami, a niektórzy chcą pokazać wszystkim, że 

sami wszystko wiedzą. Chcą odgrywać nadrzędną rolę w stosunku do innych. Niektórzy chcą 

się szybko czegoś nauczyć, aby móc kasować innych i otrzymywać pieniądze za ich ‘duchowe 

usługi’ i ‘błogosławieństwa’. Ci, którzy mają dalsze motywy nie wzrosną szybko. Najpierw 

muszą wyczyścić umysły i surowo zredukować ego. Jakie są twoje prawdziwe uczucia?  

 

Czasami czekasz na mnie godzinę, dwie, trzy lub nawet osiem godzin, żebym przyszedł i 

porozmawiał z wami i dał satsang. Czujesz zniecierpliwienie i niewygodę. Zauważasz, że boli 

cię całe ciało, jak jest gorąco i jak bardzo jesteś głodny. Jest tyle rzeczy, które chcesz zrobić i 

tak wiele niepotrzebnych myśli przebłyskuje ci w umyśle, kiedy na mnie czekasz. Wszyscy się 

spieszycie, ale ja chcę czegoś innego dla was. Chcę, żebyście stali się cudownie duchowi i 

dlatego zmuszam was do czekania. To jest test, który jest bardzo dobry dla ciebie, aby 

trenować cierpliwość i również twoją koncentrację na Boskości.  

 

Aby odnieść sukces na duchowej ścieżce, musisz rozwinąć cierpliwość i pokorę. Musisz być 

głodny wiedzy o Bogu. Wszyscy jesteście w takim pośpiechu. Bądź cierpliwy i rób co w twojej 

mocy, aby myśleć o Bogu tak dużo jak tylko możesz. Dlaczego się spieszysz? Nie możesz 

wygrać wielkiej nagrody boskiej wiedzy w krótkim czasie. Po pierwsze musisz praktykować, po 

drugie musisz oczyścić swój umysł i po trzecie musisz osiągnąć spokój serca. Wtedy tylko 

będziesz rozumiał prawdziwą wartość i znaczenie duchowości.  

 

Doświadczcie wszyscy wspaniałego spokoju wewnątrz i usłyszcie wewnętrzny dźwięk 

Boskości. Moja Miłość i Błogosławieństwa są wasze.  

 

Bądźcie w ciszy przez moment i wiedzcie, że jestem z wami. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Możesz cytować bez problemu ze wszystkich skryptów 

świata, ale czy to znaczy, że masz prawdziwe 

doświadczenie Boga? Niektórzy z wielkich świętych świata 

z wielu różnych religii byli (i są) niepiśmienni lub z ubogich 

środowisk. Ich czyste serca i wolne umysły, pełne boskiej 

miłości, pozwalają Bogu uczynić ich chwalebnymi 

przykładami dla ludzkości.”  
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Nawaratri w Aśramie 
Od 26 września do 5 października w Aśramie obchodzono dziesięciodniowe święto Nawaratri 

– każdy dzień wypełniony różnymi praktykami duchowymi.  

 

Zgodnie z tradycją Aśramu, rozpoczęliśmy 

od zasiania dziewięciu rodzajów zbóż w 

grządce ustawionej w Sali Pudż, na której 

umieszczono dziewięć kumbamów, 

reprezentujących dziewięć różnych rodzajów 

Boskiej energii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lewo od głównego sanktuarium w Sali Pudż 

umieściliśmy „kollu”, czyli stopnie, udekorowane różnymi 

lalkami, które symbolizują różne etapy stworzenia, od 

kamieni po rośliny, zwierzęta, ludzi i wreszcie świętych i 

bogów.  

 

Zazwyczaj dziewięć nocy festiwalu poświęconych jest 

różnym aspektom boskiej matki. Pierwsza trzecia część 

festiwalu skupia się na aspektach bogini Durgi, druga na 

bogini Lakszmi, a ostatnia trzecia na bogini Saraswati.   

 

Każdego wieczoru wykonywaliśmy 

abiszekam do Ammy i oddawaliśmy 

cześć Boskiej Matce w jej różnych 

aspektach.   

 

Każdego dnia o określonej porze 

wykonywaliśmy pudżę do Bogini 

Durgi z dziewięcioma cytrynowymi 

lampami, recytując jednocześnie 

108 imion Boskiej Matki.  

 

‘Kollu’ 
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Dziewiątego dnia odprawiliśmy ajuda pudżę, małą pudżę wykonywaną, aby pobłogosławić 

wszystkie narzędzia, instrumenty, maszyny, pojazdy i książki oraz poprosić boginię Saraswati, 

boginię sztuki, o Jej błogosławieństwo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziesiątego i ostatniego dnia Widżaja Dasami to czas świętowania triumfów dobra nad złem, 

takich jak zwycięstwo Boskiej Matki Durgi nad Mahiszasurą. Wykonaliśmy mahaabiszekam do 

Boskiej Matki i wszyscy otrzymali błogosławieństwo posągiem Ammy. Transmitowaliśmy na 

żywo dwa abiszekamy, w tym ostatni mahaabiszekam, dając w ten sposób wielbicielom z 

całego świata szansę dołączenia do nas na żywo podczas celebracji. 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na świecie 

 

Centrum Śri Premanandy Limburg, Belgia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Piękne abiszekamy Ammy i Kriszny wykonywane w Centrum Śri 

Premanandy w Limburgu (Zonhoven) w Belgi. 
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
Bardzo starałem się podążać za duchowymi naukami, ale zniechęciłem się, bo nie 

widzę zbyt dużych rezultatów.  

 

ie jesteście leniwi. Jesteście 

ciężko pracującymi ludźmi. 

Szczególnie aspiranci z 

Zachodu lubią wykonywać 

dużo pracy i być wydajni. Chcą, żeby inni 

też byli wydajni i jeśli tak nie jest, stają się 

zdezorientowani, zmartwieni i źli. Cały 

czas oczekujecie i chcecie widzieć 

rezultaty. To wynika ze sposobu, w jaki 

zostaliście wychowani. Od waszych 

najmłodszych dni musicie mieć dobre 

wyniki i chcecie być najlepsi. Tylko gdy 

jesteście usatysfakcjonowani wynikiem 

waszych starań, czujecie się wartościowi. 

Umysł jest zorientowany na wyniki i cele. 

Jest uzależniony od otrzymywania 

wyników. W duchowym życiu musisz się 

trochę bardziej zrelaksować. Wyluzuj się, 

jeśli chodzi o wyniki. Nie prześladuj się 

celem oświecenia. Uwolnienie się od 

wszystkich rzeczy, którymi 

zaprogramowałeś siebie w przeszłości, 

zajmuje trochę czasu. Pracuj 

systematycznie i pewnie nad sobą, ale 

powstrzymuj wszystkie napięcia dotyczące wyników.  

 

Zapewniam cię, że wyniki się pojawią, ale kiedy osiągniesz dojrzały poziom, nie będziesz już 

zwracać uwagi na wyniki w taki sposób, jak teraz. Nie będziesz przywiązany, będziesz patrzył na 

wszystko w głębszy sposób i staniesz się wolny. Będziesz również wolny od swojej obsesji na 

punkcie wyników i celów. Dlaczego coraz częściej dostrzegam takie mentalne podejście, 

szczególnie u młodzieży? To wina nowej technologii. Ostatni rozwój technologii i jej możliwości 

redukuje zdolności umysłu do zanurzania się w duchowości i do stawania się niezależnym.  

 

Umysł łatwo się przywiązuje. Czuje się szczęśliwy i zadowolony, kiedy może polegać na celu w 

strukturze. Duchowość oznacza łamanie struktur, wytworów i uzależnień umysłu. To wszystko 

jest jak zamki na piasku. Są one wytworem wyobraźni, które blokują cię od doświadczenia prawdy.  

 

N 
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Prawda jest bezruchem, spokojem i ciszą. Nie ma nic wspólnego z wynikami. Nie otrzymasz 

świadectwa od Boga, że jesteś pełen boskiej radości i osiągnąłeś wyzwolenie. Po prostu będziesz 

radosny i wyzwolony. 

 

Jak powinienem się modlić?     

 

W ciągu jednego dnia chcesz zjeść trzy posiłki i wypijasz 

od pięciu do dziesięciu filiżanek herbaty. A ile razy 

dziennie modlisz się i medytujesz? Raz na tydzień, raz na 

miesiąc, albo przed snem, lub o poranku? O co prosisz 

Boskość? "Mój Boże, proszę czuwaj nade mną, żebym 

nie miał wypadku samochodowego. Chcę zdać moje 

egzaminy, chcę zobaczyć się z moją siostrą i ona musi 

nauczyć się ładnie mówić, zamierzam spotkać się z moim 

szefem i on musi zrobić to, czego chcę, a ja chcę dużo 

pieniędzy, chcę założyć jakiś biznes, chcę..." Czy 

uważasz, że to jest wielbienie? Czy myślisz, że to jest 

modlitwa do Boskości? To jest totalne samolubstwo.  

 

Myślisz, że Bóg o niczym nie wie i prosisz Boga, żeby nad 

tobą czuwał. Jesteś dzieckiem Boskości i to ona cię 

stworzyła. Ta Boskość wie wszystko i dlatego nie musisz Boga o nic prosić. Módl się z oddaniem, a 

Bóg się o ciebie zatroszczy. Obowiązkiem Boga jest zająć się tym, czego pragniesz, ale musisz w 

pełni powierzyć wszystko Boskości i wtedy Bóg zajmie się tym wszystkim. Problem polega na tym, 

że ty nie powierzasz mu totalnie tego wszystkiego.  

 

Prosisz tylko o rozwiązanie głupich codziennych problemów. Niektórzy wielbiciele przychodzą do 

mnie i mówią: „Och teraz mnie tu boli", albo " Boli mnie głowa", albo "Teraz czuję ból w moim 

boku". To są małe rzeczy. Jeśli masz jakieś problemy, zmartwienia albo choroby, powiedz mi o tym. 

Jestem zwykłym człowiekiem, ale bez problemu możesz mi o tym powiedzieć, a Bóg przysłał mnie 

tutaj, żebym rozwiązywał takie trywialne problemy. Czemu prosisz o takie rzeczy Boga? To jest 

marnowanie czasu. Jeśli masz jakiś problem, napisz o tym do mnie i ja go rozwiążę, ale nie proś 

Boga o rozwiązywanie takich głupich problemów. Myśl o Bogu z oddaniem, wtedy będzie to miało 

jakiś sens i dokądś cię zaprowadzi. O co powinniśmy się modlić do Boga?  

 

Największą rzeczą, o jaką możesz prosić Boskość jest dar myślenia zawsze tylko o Bogu. To jest 

największy dar, jaki możesz otrzymać w swoim życiu. Wiem to z mojego własnego doświadczenia. 

Jeśli potrafiłbyś zawsze myśleć o Boskości, wtedy nie odczuwałbyś dyskomfortu, złości, mentalnego 

i fizycznego bólu oraz nie dotykałoby cię nic na tym świecie, ponieważ jedynie myślałbyś o tym, co 

najwyższe. Na niższym poziomie najlepiej modlić się o cierpliwość, zaangażowanie, inteligencję, 

dobre nawyki i o umiejętność rozwinięcia uprzejmego i kochającego serca.  

 

Módl się o to, żeby prawdziwy duchowy mistrz prowadził cię prawdziwą duchową ścieżką. Jeśli to 

wszystko osiągniesz dzięki szczerym modlitwom, wtedy będzie to coś specjalnego. Problem polega 

na tym, że gdy słucham waszych modlitw to widzę, że tak wielu z was prosi o więcej pieniędzy, o 

“Jeśli myślisz o 

dobrych rzeczach i w 

swoim życiu masz czas 

dla Boskości, wówczas, 

definitywnie, dobro się 

wydarzy!” 

 



9 Prema Ananda Vahini October 2022 

 

“Największą rzeczą, o jaką 
możesz prosić Boskość jest 
dar myślenia zawsze tylko o 
Bogu. To jest największy dar, 
jaki możesz otrzymać w 
swoim życiu.” 

dobrą pracę, o uznanie i o wiele materialnych rzeczy. A gdy wasze pragnienia nie są wystarczająco 

szybko spełniane, znajdujecie błędy w Boskości albo u waszego duchowego mistrza! Módl się o 

dobre rzeczy. Jeśli myślisz o dobrych rzeczach i w swoim życiu masz czas dla Boskości, wówczas, 

definitywnie, dobro się wydarzy! 

 

Czy dobrze jest modlić się za świat?   

 

Używając wody możesz produkować prąd, który jest potem przesyłany drutami do twego domu. 

Bez drutu nie prześlesz nigdzie prądu. Prąd, który chcesz przesłać musi mieć miejsce podłączenia. 

Powiedzmy, że jesteś osobą, która ma dużo wiary i oddania a w jakimś kraju jest wojna. Prezydent 

jednego z wojujących krajów nie przejmuje się tym, ponieważ jego interesuje tylko zostanie 

królem. On nie chce ratować świata. On chce udowodnić światu, że jego kraj jest najpotężniejszy. 

Jeśli będziesz się modlił i wysyłał mu pewną wibrację, co się stanie? Nie będzie żadnego połączenia, 

ponieważ on nie ma wiary więc wibracja wróci do ciebie. To działa podobnie jak telefon – jeśli 

chcesz do kogoś zadzwonić, ta druga osoba też musi mieć telefon.  

 

Zatem, co możemy zrobić? Musimy nauczyć młode pokolenie, że tego rodzaju wojna to 

szaleństwo. Pewnego dnia zajmą oni wysokie stanowiska na świecie i właściwie zastosują te nauki. 

Naszym obowiązkiem jest ogólnie modlić się - to przyniesie dobre rezultaty. 
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Dzika Przyroda Aśramu 
- mieszkaniec Aśramu 

 

SPOTKANIE Z KRAITEM POSPOLITYM LUB 
BENGALSKIM 

 

Po kolacji, około godziny 

20.00 idąc w pobliżu 

kamiennej granicy drogi, 

nagle zauważyłem 

średniej wielkości węża, 

długości około jednego 

metra lub trochę więcej. 

Natychmiast zaczął 

odsuwać się dalej wzdłuż 

granicy ode mnie, a ja 

oświetliłem go latarką. 

Zatrzymał się i oczekiwał 

w bezruchu. Nie chcąc go 

irytować, odwróciłem od 

niego światło, co 

najwyraźniej przyniosło 

zamierzony skutek, bo 

zaczął wić się dalej. Po kilku kolejnych skierowaniach światła na niego, w końcu wydawało się, 

że już się tym zbytnio nie przejmuje. Czasami tylko patrzyłem, czy się zbliża, czy nie. Ale 

zachowywałem bezpieczną odległość, zatrzymując się za każdym razem, gdy się zatrzymywał i 

idąc, gdy się poruszał. W ogóle nie czułem strachu, ale upewniłem się, że zachowuję 

wystarczającą odległość między nami na wypadek, gdyby nagle skręcił w moją stronę. Ku 

mojemu zdziwieniu, przez dłuższy czas wił się dalej wzdłuż granicy drogi, nie wychodząc na 

pole. Byłem ciekawy, co to za wąż i próbowałem zidentyfikować pewne cechy, które mogłyby 

odpowiedzieć na to pytanie, a także zapamiętać sposób jego zachowania.  

 

To był naprawdę piękny wąż, cały piękny i lśniący. Z nową lśniąco czarną skórą, jakby była 

ciągle mokra. Miał wzór podwójnych białych pierścieni, bliżej siebie na grzbiecie niż na brzuchu. 

Nie absolutnie białe, bardziej kremowobiałe, i nie ostro zarysowane słoje, ale raczej trochę 

poprzerywane. Więc najwyraźniej nie była to kobra ani wąż zwany szczurożercą, ani kukri. 

Wzór pierścieni przypominał ten u wilczego węża, ale musiałem przyjrzeć się bliżej najbardziej 

wysuniętej części ciała i szyi, aby zobaczyć, czy pierścienie są tam kontynuowane, czy nie. Aby 

to zrobić, musiałem nadążać za nim, a on reagował podejrzliwie na tę dodatkową uwagę, którą 

mu teraz poświęcałem.  Zbliżając się, zauważyłem, że w przedniej części ciała było mniej 

Dorosły osobnik, zwykle bez oznaczeń na przedniej części ciała 
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pierścieni niż w tylnej. Nie dostrzegłem też białej łaty na szyi, co byłoby wyraźną cechą 

identyfikującą go jako wilczego węża. To zdecydowanie musiał być krait pospolity, pierwszy 

jakiego widziałem żywego i rzeczywiście był podobny do ciał zdechłych, które widziałem 

wcześniej.  

 

W porównaniu z wilczym wężem był 

rzeczywiście znacznie ciemniejszy, 

większy i grubszy. Wyczułem też, że 

działa z większą dozą ostrożności i 

zachowuje się bardziej gwałtownie. 

Wydawał się bardziej pewny siebie, 

bardzo dynamiczny i reaktywny, 

podejmując szybsze decyzje w 

porównaniu do wilczych węży, które 

spotkałem. Gdyby chciał, myślę, że 

bez wahania i bez agresji mógłby 

zdecydować się podejść do mnie. 

Jego ciało było dobrze proporcjonalne, pierwsza część była smukła, następne mniej więcej dwie 

trzecie stopniowo stawały się pełniejsze, ale nie były duże ani nieproporcjonalne. Głowa była 

raczej mała i zaokrąglona i prawie nie wystawała na boki od tułowia, dlatego wcale nie miała 

trójkątnego kształtu jak u wilczego węża. Czarne jak smoła oczy wydawały się okrągłe, nieco 

wystające i dobrze obserwowały wszystko wokół. Jego ruchy były płynne i eleganckie.  

 

Byłem tak pochłonięty notowaniem wszystkich cech, że całkowicie zapomniałem o mojej 

zwykłej początkowej reakcji, jaką było próba zrobienia dobrego zdjęcia, przydatnego do 

„identyfikacji a posteriori” (późniejszej identyfikacji), gdyby wąż zniknął zbyt wcześnie. Ale 

kiedy wąż ruszył dalej, zdałem sobie sprawę, że nie mam nawet aparatu, choć zwykle noszę ze 

sobą aparat, na wypadek takich obserwacji. Potem przypomniałem sobie, że mogę zrobić 

zdjęcie komórką i zacząłem ją wyjmować, gdy niestety w naszą stronę nadjechał mały 

motorower. Nic dziwnego, że wąż zmienił kierunek i zniknął w polu, a ja mogłem tylko zrobić 

zdjęcie jego ogona, gdy szybko uciekł.   

 

Krait jest w rzeczywistości bardzo jadowitym wężem, więc najlepiej trzymać się od niego w 

bezpiecznej odległości. Nawet jeśli jest mały, z pewnością nie próbuj go brać w rękę lub 

nakładać na rękę. Nie są agresywne i będą nawet starały się unikać używania jadu. Gdy są 

zagrożone, syczą ostrzegawczo. Badający je herpetolog pisze: „Z własnego doświadczenia 

wiem, że krait pospolity to wąż o łagodnym usposobieniu, który jak najszybciej ucieka przed 

niepokojem. Wychodzi tylko w środku nocy, trzymając się z dala od światła i aktywności oraz 

polując na zdobycz w cieniu”. Potwierdza to, co widziałem — zaniepokojony i szybko znikający 

wobec światła latarki. Większość autorów zgadza się, że jest wężem o aktywności nocnej, 

wykazując aktywność od późnego wieczora do wczesnego poranka, chociaż istnieją doniesienia 

o obserwacjach aktywności w ciągu dnia. Istnieją jednak duże różnice w zachowaniu w ciągu 

dnia i nocy. „W ciągu dnia jest powolny i ogólnie posłuszny. Często chowa się w norach po 
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gryzoniach, luźnej glebie lub pod gruzem, dlatego jest rzadko spotykany. Często zwija swoje 

ciało w luźną, zwiniętą kulę, dobrze ukrywając głowę i spłaszczając ciało. Wykonuje gwałtowne 

ruchy i może również unosić ogon. Jest niechętny do gryzienia, ale kiedy już to zrobi, zwykle 

trzyma ofiarę przez chwilę, co pozwala mu wstrzyknąć znaczne ilości jadu”. W nocy stają się 

agresywne, szybkie i czujne wobec ofiar. Są przeważnie lądowe, ale potrafią dobrze wspinać się 

po nierównych powierzchniach w poszukiwaniu zdobyczy lub kryjówki. Tego samego 

wieczoru, kiedy myślałem, że skończyłem ten artykuł, widziano, jak bardzo młody krait 

pospolity spada gdzieś nad nieużywanym otworem drzwiowym. Najwyraźniej udało mu się 

wspiąć po nierównej, zniszczonej ścianie otaczającej framugę drzwi. Kiedy następnie 

wyciągnęliśmy go na zewnątrz, prawie natychmiast podszedł do sterty gałęzi i owinąwszy się 

wokół niej, zaczął bez wysiłku wspinać się około pół metra wyżej. Najprawdopodobniej w tym 

nowym środowisku uznał to za bezpieczniejsze miejsce niż pozostanie na ziemi.   

 

Średnia długość kraita pospolitego wynosi 0,90 metra, ale może wzrosnąć do 1,75 metra. 

Samce są dłuższe niż samice i mają proporcjonalnie dłuższe ogony. Ich ubarwienie jest na ogół 

czarne lub niebieskawo-czarne, z około 40 cienkimi, białymi poprzecznymi pierścieniami, które 

mogą być niewyraźne lub nieobecne z przodu. Jest to niezawodna funkcja do identyfikacji 

dorosłych, ponieważ wzór pierścieni jest na nich kompletny i dobrze zdefiniowany. Są one 

oznaczone wyraźnymi mlecznobiałymi pierścieniami na grzbiecie ciała, sparowanymi lub 

niesparowanymi, również z przodu, jak u nie jadowitych węży np. węża wilczego pospolitego 

tej samej wielkości. Często mają nawet kołnierz na szyi, który zanika wraz z wieloma 

przednimi pasmami w miarę starzenia się. Jednak obroża na wilczym wężu bardziej przypomina 

łatę. U starych osobników kraita pospolitego wąskie białe linie można znaleźć jako serię 

połączonych plamek, z wyraźną plamką w okolicy kręgosłupa. Może również występować 

żółtawo-biała plamka przedoczna. Mlecznobiały brzuch osobników młodocianych i 

dorastających stopniowo zmienia się w żółtawobiały u pełni wykształconych dorosłych.  

 

Na szczęście istnieje więcej 

cech, które je wyróżniają: 

jedną z nich jest płaska 

głowa węża z wąską szyją, co 

czyni ją bardziej zarysowaną 

i trójkątną. Ciało kraita 

pospolitego ma nieco 

trójkątny przekrój 

poprzeczny, prążkowany 

wzdłuż linii kręgów zamiast 

bardziej zaokrąglonego bez tworzenia grzbietu (patrz zdjęcie). Węże wilcze pospolite, które 

widzieliśmy do tej pory, były brązowe lub czarne i poruszały się mniej płynnie. Najbardziej 

niezawodną cechą, której należy szukać u mniejszych węży, aby zidentyfikować je jako kraita, 

jest rząd łusek wzdłuż kręgu, które są sześciokątne i większe niż u wilczego węża. Ale nie 

próbuj tak bardzo przyglądać się dorosłemu, ma on wystarczająco dużo innych 

charakterystycznych cech, które możesz zauważyć z bezpiecznej odległości.   
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Krait pospolity żyje w wielu różnych siedliskach, od pól i niskich zarośli w dżungli po obszary 

zasiedlone. Jest często spotykany w wodzie lub w pobliżu źródła wody. W ciągu dnia 

odpoczywa w ciemnych i cichych miejscach, takich jak kopce termitów, stosy cegieł, nory 

szczurów, a nawet wewnątrz domów. To gatunek, który uwielbia szczeliny i dziury w ścianach 

— miejsca bardzo powszechne w wiejskich domach. Ponadto domy te są dla nich atrakcyjne 

ze względu na obecność małych gryzoni, myszy czy szczurów. To właśnie ta rzeczywistość 

doprowadza te węże i ludzi do największego konfliktu. I wreszcie, często w porze deszczowej 

węże wychodzą ze swoich kryjówek i znajdują schronienie w suchych domach. Ponieważ wielu 

mieszkańców wsi śpi na podłodze, a węże prowadzą nocny tryb życia, w ten sposób dochodzi 

do wielu ofiar. Tak więc ważnym środkiem zapobiegawczym jest upewnienie się, że wszystkie 

zewnętrzne drzwi są dobrze zamknięte w nocy.  

 

Krait pospolity żywi się głównie innymi wężami, np. Wężem pospolitym, a nawet kanibalizuje 

inne kraity, w tym młode. Żywi się również małymi ssakami, takimi jak szczury, myszy, 

jaszczurki i żaby. W rzeczywistości jest to jedyny szeroko rozpowszechniony wąż w Indiach, 

który wybiera inne węże jako główne pożywienie. Jako taki kontroluje populację wielu 

pospolitych węży i gryzoni wokół osad ludzkich i na terenach rolniczych. Niewiele wiadomo o 

tym, co jedzą w bardzo młodym wieku, ale powszechnie uważa się, że zjadają dużą liczbę 

owadów, robaków wężowych i młodych jaszczurek. 

 

Według literatury w południowych Indiach okres godowy odbywa się 

w grudniu. W tym czasie można zaobserwować walki samców. Mówi 

się, że samice składają od 4 do 15 jaj w lutym, a młode pojawiają się w 

kwietniu, na początku pierwszego sezonu monsunowego w Indiach. 

Jednak dopiero teraz tj. 13 grudnia, zobaczyliśmy już pisklę. 

Oznaczałoby to, że krycie miało miejsce w sierpniu-wrześniu. Małe, 

grube pisklęta wielkości „wkładu do długopisu” są szczególnie dobrze 

oznaczone (patrz zdjęcie). Noworodki mierzą 25-27 cm, czyli wielkości intruza, którego 

właśnie widzieliśmy (ten który wpadł przez dziurę w drzwiach).  

 

Nie bój się spotkania z kraitem pospolitym w aśramie. To rzadkie zjawisko. I jak większość 

węży unikają bliskiego kontaktu i szybko próbują uciec. Dlatego zapewnienie im możliwości 

wyjścia i ucieczki jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić. Więc nie postrzegaj ich jako 

niebezpiecznych potworów, ale podziwiaj je za ich piękno i jako jeden z niesamowitych 

gatunków, które tworzą różnorodność biologiczną naszej wspólnej Ziemi. 

 

Sześciokątne łuski tworzące środkowy rząd grzbietowy 
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“Wspaniała sadhana wykonywania abiszekamów jest 

specjalną duchową praktyką mojej misji. Zawsze 

udzielam maksymalnego wsparcia, pomocy i rady tym 

wielbicielom i aspirantom, którzy szczerze chcą ją 

wykonywać. Celem jest samourzeczywistnienie i 

poznanie Boskości wewnątrz siebie.” 
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Satsang: Wgląd w siebie 

 
ażne jest, abyśmy dokładnie przyglądali 

się wszystkiemu, co dzieje się w 

naszym codziennym życiu po to, by 

określić, co jest w nas dobre, a co złe. Takie 

zgłębianie siebie pomaga nam zrozumieć siebie a 

tym samym podejmować lepsze decyzje w 

ziemskim, materialnym życiu.  

 

Niestety, obecnie wielu ludzi bardzo szybko 

wpada w gniew i wszczyna bójki, zamiast 

zastanowić się nad swoim zachowaniem i 

myślami. W ten sposób tracą czas.  

 

Często dzieje się tak, ponieważ są przekonani, że 

oni sami i ich rodziny mają rację, a przez to nie 

dostrzegają swoich błędów. Nasze sumienie może 

nam mówić, że coś jest niewłaściwe, ale mimo to 

próbujemy się usprawiedliwiać i osądzać na swoją 

korzyść. Jeśli działamy wbrew własnemu 

sumieniu, będzie ono po prostu świadkiem tego i 

będzie się śmiać.  

 

Ludzie na całym świecie mają różne języki, kultury, zachowania, kolor skóry i wygląd, ale dla Boga 

wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej Matki. Właśnie dlatego wszyscy zostaliśmy stworzeni z takimi 

samymi pięcioma zmysłami, takimi samymi uczuciami i potrzebami. Niezależnie od różnic 

fizycznych, nikt z nas nie przeżyje bez wsparcia ziemi, bez wody do picia i powietrza, którym 

oddychamy.  Analogicznie, nasz umysł także jest niezbędny do tego, byśmy przeżyli i bardzo ważne 

jest, aby utrzymywać go w czystości, co powinniśmy robić poprzez wgląd w siebie i badanie 

własnych myśli i czynów. Powinniśmy przygotować się do wglądu w siebie i praktykować go 

regularnie. 

 

Wielu ludzi, którzy czynią zło lub krzywdzą innych, wykazuje tendencję do impulsywnego działania; 

w takim przypadku umysł zwykle działa bardzo szybko, pragnąc skończyć coś jak najszybciej. 

Tymczasem, gdy ludzie kontemplują dobre uczynki i sposoby dotarcia do Boga, umysł zazwyczaj 

pracuje wolniej i bez entuzjazmu.  

 

Można by powiedzieć, że sumienie jest jak najwyższy sędzia, który pyta, rozróżnia i wydaje 

sprawiedliwy i prawidłowy werdykt, dlatego ważne jest, aby każdego dnia praktykować wgląd w 

siebie i osądzać działania umysłu przed owym sądem naszego sumienia. Ono wyda słuszny wyrok i 

jeśli umysł zgadza się z tym wyrokiem i zachowuje się odpowiednio, sumienie poprowadzi nas w 

kierunku boskiego i uniwersalnego światła Boga i prawdy.  

W 
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Zastanów się głęboko nad tym: osoba, której umysł jest nastawiony na złe uczynki, jest zmuszona 

skłamać tysiące razy, zaś ktoś, kto chce czynić dobro powinien mówić prawdę tysiące razy. Umysł, 

który woli obrać błędną drogę, będzie cierpiał i będzie pobudzony, ale umysł, który podąża za 

swoim sumieniem i robi to, co jest właściwe, z pewnością znajdzie szczęście.  

 

Dzięki wglądowi w siebie zyskasz bogate doświadczenie; pomoże ci to odróżniać dobro od zła i 

uczyni dobrym przewodnikiem po świecie.      

 

Jak to jest, że niektórzy ludzie nigdy nie chodzili do szkoły, a jednak cechuje ich wielka mądrość? 

Dzieje się tak dlatego, że wiele rozmyślali nad swoim ziemskim życiem i praktykowali wgląd w 

siebie. To ich osobiste doświadczenie przyniosło im mądrość. Naukowiec obserwujący garncarza 

przy pracy powinien docenić jego zręczność i wyszukane rzemiosło. Z drugiej strony, jeżeli czuje 

się lepszy tylko dlatego, że jest naukowcem, to na pewno będzie cierpiał. Musimy uświadomić 

sobie, że każdy człowiek jest wspaniały na swój sposób. W tym świecie iskrą życia jest Śiwa, a 

podstawową energią we wszystkich istotach jest Śakti. Zatem wszyscy stanowimy jedność i jeśli 

zdołamy to sobie uświadomić, zniknie nasza pycha…  

 

Umysł i serce, które nie praktykują wglądu w siebie, żyją w ciemności. Aby oświecić swoją istotę 

praktykuj wgląd w siebie, żyj w prawdzie i mów prawdę.   

 

Dżej Prema Śanti! 

 

 

 

 

 “Ciało jest stworzone, aby wyrażać 

prawdę o duchowości. Nie ma 

potrzeby martwić się o fizyczne 

położenie ciała. Może ono być w 

więzieniu, w lesie, w jaskini lub 

gdziekolwiek indziej. Ważnym 

pytaniem jest, czy ciało robi to, co 

jest odpowiednie dla celu jego 

przybycia tutaj.”  
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Co miesiąc podkreślamy wielką wartość 

Młodzieży Premanandy 

 

W tym miesiącu: 

 

Wykorzystaj swój wolny czas na włączenie się w 

służbę  
 

“Studenci i młodzież pracująca mogą w wolnym czasie włączyć się w 

działalność charytatywną. Wykorzystaj swój cenny wolny czas na służbę. 

Nie rób tego sam, poproś znajomych, aby też się przyłączyli i pomóż im 

doświadczyć radości służby. Stwórzmy dobry świat. Stwórzmy postawę 

służenia i pomagania innym. Uszczęśliwiajmy innych, nie tylko siebie. 

Czyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby pomagać i służyć. Aby służyć, 

musimy wstać, wyjść w świat, dzielić się naszym szczęściem i być 

aktywnymi.” 
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