
                   CZYM JEST ABISHEKAM, LINGAM I SHAKTI-PUJA

PUDŻE są bardzo cennymi rytuałami i ofiarami uwielbienia, które zapraszają Boskie 
Energie, by zstapiły i zamanifestowały się.

Dzięki nim powoli otwieramy się na przyjście tych energii, które powodują 
poszerzenie naszej świadomości. Dla niektórych może to być jak olśnienie.

Stosowanie odpowiednich mantr, w połączeniu z zapałem wypełnionym miłością, 
włożonym w ich śpiewanie, powoduje polaczenie się wszystkich uczestników i 
podniesienie energii zbiorowej.

Te ceremonie pełne oddania, są błogosławieństwem i narzędziem do naszej 
transformacji, Pozwalają na globalne oczyszczenie, progresywne i wsteczne całego 
naszego istnienia i podnosza naszą świadomość. Energia ta działa dalej, nawet po pudży.

ABISHEKA jest bardzo potęznym rytuałem oczyszczania, podczas którego składane są 
różne ofiary (mleko, woda różana, owoce, vibhuti, kwiaty..) na świętych „przedmiotach”, 
aby Boska Energia w nie wniknęła.W ten sposob, te przedmioty stają się katalizatorami 
celebracji.

Stan wibracyjny sali pudży i obecnych ludzi,  wzrasta szybko i zmienia się stan ich 
świadomości. Gdy honorujemy pudże i rytuały, podczas tych ceremonii materializują się 
„przedmioty” zawierające ŻYCIE. W niektórych przypadkach lingamy z energią Shivy lub 
saligramy z energią Vishnu.

 Boska Energia, która się wtedy rozwija, zostaje zwielokroniona, dzięki bardzo 
czystej częstotliwości, która emanuje na wszystkich, ma zdolność łączenia się z naszymi 
wibracjami i podnoszenia ich na ten wyższy poziom, a tym samym, rozwija zdolność 
komunikowania się z Boskim Źrodłem.

LINGAMY 

lINGAM reprezentuje bezforemnego Boga. Jest on archetypowym jajkiem, zawierającym 
WSZYSTKO.

 Kosmiczne jajko jest niepodzielne i doskonałe. Słowo LINGAM pochodzi od słowa 
LINA – co oznacza: połączenie, scalenie, zjednoczenie.

 Lingam pomaga nam dążyć do jedności i do osiągnięcia celu.
Promieniuje i i wibruje samą Boską Istotą, przywraca równowagę, reguluje częstotliwość 
wibracji i przywraca je do ich stanu pierwotnego. Chroni i transformuje bhaktę. Jego pola 
działania są tak ogromne jak ocean, dobrze chroniące i przygotowujące go do misji, ktorą 
ma wykonać.

Każda przeprowadzona Shakti-Puja jest wynikiem Boskiej Sankalpy (Boskiej Woli). Shakti 
jest zeńskim aspektem Boga, czystej Twórczej Energii, która wnosi Bożą Moc działania. 
Shakti objawia się olśniewającym nadejściem szczególnej emanacji Boskości (Krishna, 
Shiva, Matka Boska...) w ciele Mahatmy czy Swamiego, który został przygotowany na jej 
otrzymanie w swoim ciele.

Dzieki temu zrozumieniu, udział w Shakti-Pudży jest prawdziwym darem, który daje 
nam Bóg, ponieważ w pewnym sensie,  otula nas w bardzo namacalny sposób Swoją 
Obecnością.

Poruszające jest to, że lingamy, saligramy, murthi, rodzą się podczas pudży z Mocy 
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Boskiej Miłości i są przygotowywane w ciele Mahatmy czy Swamiego już od wielu tygodni, 
który wie, że otrzymają je ci, których wybrał Bóg i tylko Bóg wie kto je otrzyma. Osoby te 
nie wiedzą jaki plan ma wobec nich Bóg, i nie wiedzą, że je otrzymają, dopóki nie przyjdą 
na Shakti-Pudżę.
Więc jeśli czujemy wezwanie poddajmy się Shakti-Pudży świadomie. Bez wątpienia 
czekają na nas wielkie łaski.

PUDŻE i  ABISHEKI są uniwersalnymi praktykami, w czasie których uczestnicy 
odnajdują i rozprzestrzeniają Istotę Prawdy, Czystości i Jedności. Podnoszą nas na inny 
poziom świadomości i pozwalają nam się zakorzenić w osi Nie-dwoistości.

Dziekuję z całego serca SWAMIEMU VEERENDRZE, który pozwala nam przeżyć 
te wyjątkowe chwile z różnymi Boskimi Energiami, które się manifestują.
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