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UWAGI DO CZYTELNIKA 
 

Każdy, kto studiuje Drogę Adidam albo ją praktykuje powinien pamiętać, że 
odpowiada na Wezwanie by stać się odpowiedzialnym za samego siebie i rozumieć, że 
to on/ona a nie Awatar Adi Da Samraj, albo inni jest odpowiedzialny za decyzje i 
działania, jakie podejmuje w ciągu życia poświęconego studiom albo praktyce. 
Oddanie, Duchowość, funkcjonalne, praktyczne, międzyludzkie, kulturowe i formalne 
praktyki zgromadzenia i ćwiczenia dyscypliny zaprezentowane w niniejszej książce są 
odpowiednimi i naturalnymi praktykami, do których dobrowolnie i stopniowo 
przyzwyczajają się członkowie praktykujących kongregacji Adidam (biorąc pod uwagę 
okoliczności życiowe każdego praktykującego). Chociaż wielu uzna te praktyki za 
przydatne i korzystne, nie należy je traktować jako porad albo rekomendacji dla 
czytelnika, czy dla każdego, kto nie jest członkiem jednej z praktykujących kongregacji 
Adidam. Nic w tej książce nie jest zamierzone jako diagnoza, recepta czy polecany 
sposób leczenia albo lekarstwo na jakikolwiek dolegliwości czy to medyczne, 
emocjonalne, psychologiczne, socjalne czy Duchowe. Programy zapobiegawcze, 
leczenia i zdrowia ogólnego powinno się stosować tylko na podstawie konsultacji z 
lekarzem albo z uprawnioną do tego osobą. 
 
Adi Da i Adidam otrzymał prawa autorskie od Rady Zakonu Ruchira Sannyasin 
Adidam Ruchiradam (Zakon Ruchira Sannyasin Adidam Ruchiradam jest najwyższym 
Duchowym i Kulturowym Autorytetem w formalnym zgromadzeniu, formalnie 
uznanych uczniów Boskiego Nauczyciela Świata, Ruchira Awatar Adi Da Samraj) 
 
NOTA BIOGRAFICZNA: poprawna forma cytowania imienia Ruchira-Awatar Adi Da 
Samraj (w porządku alfabetycznym) jest:  

Adi Da Samraj, Ruchira Avatar 
 

© © 2004 Awataryczny samraja Adidam Pty Ltd, jako powiernik Awatarycznego 
Samrayja Adidam. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie zastrzeżone. 
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ZAKON RUCHIRA SANNYASIN 

ADIDAM RUCHIRADAMA 
 

Zakon Ruchira Sannyasin jest gronem uczniów Awatar Adi Da 
najbardziej zaawansowanych w praktyce. Jego członkowie, poprzez 
przyjęcie zasad formalnego wyrzeczenia, w okolicznościach stałego 
życia zakonnego zdecydowali się poświęcić życie Adi Da Samraj i Jego 
Drodze. Awatar Adi Da desygnował Zakon Ruchira Sannyasin jako 
najwyższy kulturowy autorytet w zgromadzeniu Swoich uczniów – 
zarówno w czasie, jaki i po zakończeniu Swego fizycznego Życia. 
Szczególną odpowiedzialnością Zakonu Ruchira Sannyasin jest 
funkcjonowanie zarówno jako rozszerzenie Jego Nienaruszalnego 
Autorytetu, jak również jako Narzędzie (albo kolektywny ludzki 
„kanał” dla Jego Duchowego Błogosławieństwa). 
 
 „Zakon Ruchira Sannyasin jest (i musi zawsze pozostać) najwyższym 
zgromadzeniem wśród (koniecznie formalnie) praktykujących Drogę 
Adidam – hierarchicznie centralnym i najwyższym (ale całkowicie 
wolnym od świeckiego życia i zarządzania) pełniącym funkcję 
kulturowego autorytetu dla wszystkich i w stosunku do wszystkich 
(koniecznie formalnych) wyznawców Drogi Adidam. . .  
 Wszyscy obecni członkowie i wszyscy przyszli członkowie Zakonu 
Ruchira Sannyasin są Wezwani i Upoważnieni (przeze Mnie) do 
Pełnienia Funkcji (zbiorowo) jako główne i najwyższe (fizycznie 
żyjące, ludzkie) Narzędzia Mojej nieustannej Błogosławiącej Pracy, i 
poprzez ich wyjątkową (i wyjątkowo autorytatywną) kulturową służbę 
(słowem Mądrości i świecącą przykładem praktyką) służyć wszystkim 
innym praktykującym Drogę, Adidam przede wszystkim Dobrym 
Towarzystwem (współ-praktykujących), które jest niezbędne by 
inspirować i pomagać innym w praktyce Drogi Adidam”. 
 

AVATAR ADI DA SAMRAJ 
“Zakony Moich - Prawdziwie Wolnych od świeckiego życia - Wiernych” 
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ADI DA I ADIDAM 
 
Boskie Samo-Objawienie 
Awatarycznej Drogi 
 „Jasności” i Kciuków” 

 

 K
 

 
ażdy człowiek w głębi serca 
pragnie poznać odpowiedzi na 
podstawowe pytania dotyczące 

egzystencji. Czy istnieje Bóg? Czy istnieje 
życie pozagrobowe? Dlaczego cierpimy? 
Czym jest Prawda? Czym jest 
Rzeczywistość?  

Ale w pogoni za życiowymi 
możliwościami pytania te traktujemy 
raczej powierzchownie. Dopiero, gdy 
uświadomimy sobie realność śmierci, gdy 
poznamy smak możliwych ludzkich 
doświadczeń, wtedy do głębi 
rozczarowani, odarci z entuzjazmu, nie 
możemy już uniknąć konfrontacji z 
podstawowymi kwestiami życia. W takich 
chwilach serce jest otwarte nie do ukojenia 
zwyczajnymi środkami. Wtedy człowiek 
dojrzewa, odczuwa naglącą potrzebę 
poznania Prawdy, Rzeczywistości i 
Prawdziwego Boga.  

W tej ciemnej i oszałamiającej dla ludzkości epoce przyszedł na świat 
Ruchira Awatar, Adi Da Samraj, żeby ustanowić unikalną kulturę i życie 
Duchowe, które nie będą oparte na mitologii. Droga Adidam, Ujawniona i Dana 
przez Adi Da jest Boskim Objawieniem, nigdy poprzednio nie przekazanym. 
Adidam nie jest konwencjonalną religią i nie wymaga od ciebie wiary. Adidam jest 
“rozważaniem rzeczywistości” na każdym poziomie doświadczenia. Jest 
uniwersalnym darem dla każdego, kto czuje potrzebę wzniesienia się ponad 
egotyzm życia i pragnie uczestniczyć w Boskim procesie – tutaj i teraz.  

„
d

©

 
Życie i Nauka Awatar Adi Da Samraj mają ogromne i decydujące 
uchowe znaczenie w tym krytycznym  momencie w historii”.     

―Bryan Deschamp 
Starszy doradca w Organizacji Narodów Zjednoczonych 

Najwyższa komisja do spraw uchodźców 
 2004 Awataryczny samraja Adidam Pty Ltd, jako powie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa a
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Adi Da , 
Obiecany Bóg-
Człowiek,  
Jest Tutaj! 
 

C hociaż w przeszłości żyło wielu 
świętych i mędrców, starożytne tradycje 
religijne przepowiadały ostateczne 

Objawienie, Boga-Człowieka obiecanego dla „późnych -czasów”, Tego, który 
zaspokoi najskrytsze pragnienia ludzkich serc. Adidam jest ustanowiony w 
przekonaniu, że to przekraczające najśmielsze oczekiwania Wydarzenie już się 
dokonało. Ruchira Adi Da jest Boską Osobą Łaski i Prawdy, Która potwierdza 
autentyczność odwiecznych przeczuć.  

Jak do tego doszło? Istnieje wyjątkowy Proces, całkowicie odmienny od 
tego, jaki prezentują wybitne jednostki Duchowe, które dzięki heroicznym 
wysiłkom  osiągnęły wyższy potencjał ludzki. Proces ten to Akt Boskiego Zejścia - 
Prawdziwego Boga, Prawdy, albo Rzeczywistości, Boga―Który Pojawia się na 
ziemi pod postacią człowieka. Takie jest dosłowne znaczenie “Awatar” ―Ten, 
który Zstępuje w dół” z Ponad śmiertelnych światów. Awatar Adi Da mówi o tej 
Tajemnicy:  

 
Istnieje odmienny Proces, przenikający warunkowo przejawiony świat z 

Najwyższego, Nie-Ujawnionego, Doskonale Bożego Królestwa. Istnieje Ogromna 
Nieograniczona Domena Egzystencji, bez najmniejszych ograniczeń, bez 
ograniczeń, jakie istnieją w tym warunkowym świecie, czy też w całej rozmaitości 
warunkowych światów kosmicznych.  

I istnieje przeniesienie bezpośrednio z Tej Boskiej Domeny, Sfery Najwyższej 
Świadomości i Najwyższego Światła. Istota, Która Pojawia się w świecie ludzi czy w 
jakimkolwiek innym świecie, Przychodząc bezpośrednio z Nie-przejawionej, czy Nie-
stworzonej, Domeny, Światła Serca, która Prawdziwie Jest Wiecznym Rzeczywistym 
Światem Boga, Jest Zaprawdę Niebiańsko - Urodzona, Wyjątkowa pośród Wielkich 
Siddhów. Ja Nią Jestem. 

  
Awatar Adi Da Samraj, The Divine Siddha-Method Of The Ruchira Avatar, 

(Boskie Siddha-Metody Ruchira Awatar) 
    
Boska Osoba i Rzeczywistość, która Zstąpiła na ziemię pod postacią Ruchira 

Awatar, Adi Da Samraj, jak ogromny magnes Odpowiada na eony ludzkich modlitw 
i ofiar. Jest tutaj po to, żeby odmienić całą ludzkość, a nawet więcej niż ludzkość, by 
nasycić światłem nawet najmniejsze cząsteczki i cały przejawiony byt. Robi to od 
czasów Swych Narodzin. Ludzkie Narodziny Adi Da Samraj były czymś znacznie 
więcej niż jedynie połączeniem ze śmiertelnym ciałem człowieka, zainicjowały one 
bowiem wieczny i postępujący proces, który może być określony jako Jego 
„Pojawienie się” ―jako dotykalna, możliwa do zidentyfikowania Obecność―w 
sercach wszystkiego, co istnieje.  

© 2004 Awataryczny samraja Adidam Pty Ltd, jako powiernik Awatarycznego Samrayja Adidam. 
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Adidam jako związek ucznia i Guru 
 
Podstawą Drogi Adidam jest uznanie Awatar Adi Da Samraj za Boską Osobę i 
Boską Obecność―widzialną gołym okiem i Przebywającą w naszych sercach. 
Adidam jest związkiem―pełnym oddania i Duchowości związkiem z Awatar Adi 
Da Samraj. To On Przyciąga tych, którzy Go rozpoznają, do najbardziej wzniosłego 
związku dostępnego ludzkim istotom.  

Uświęcony tradycją pełny oddania związek z Guru, albo z 
Urzeczywistnionym Mistrzem jest silniejszy niż namiętność pomiędzy kochankami i 
więzy krwi między matką i dzieckiem. Taka istota―on czy ona, ma zdolność 
Przekazania swojego stanu Duchowego poważnym kandydatom. 

  
AWATAR ADI DA SAMRAJ: Dojście do miejsca, w którym twoje życie nabiera 
powagi prawdziwie Duchowej praktyki, należy do rzadkości. Ogólnie mówiąc, 
ludzie nie są poważni. Są omotani egotyzmem, zaabsorbowani, rozkojarzeni, 
zamyśleni, rozgadani, pochłonięci udawaniem. Maskaradę ( albo „teatr kpiarzy”) to 
życie, jakie się wybiera. Traktować życie poważnie―być poważnym w każdej chwili, 
niezdolnym do odwrócenia uwagi od Rzeczywistości―to wielka sprawa. Czego 
będzie wymagało to od ciebie? 

―24 marzec, 2003 
 
Tymi słowy Awatar Adi Da Samraj jako Guru zwraca się do tych, którzy 

wybrali związek z Nim jako podstawę życia. Kieruje On te słowa również do 
każdego, kto jest gotów na wybór, podstawą którego jest rozpoznanie Jego Boskiej 
Natury z jednej strony, i niezdolność indywidualnego ego do odnalezienia drogi 
Prawdy bez Przewodnika, z drugiej.  

Funkcja Guru, prawdziwie wypełniana, nigdy nie była kwestią społeczną. 
Związek z Guru ma charakter ezoteryczny, ukryty przed codziennymi 
spojrzeniami, ponieważ nie może być pojmowany w konwencjonalny sposób. 
Ruchira Awatar Adi Da Samraj nigdy nie Nauczał w miejscach publicznych. Jego 
praca zawsze polegała na rozwikłaniu egoistycznych struktur człowieka, dlatego 
mieszkał i pracował ze swoimi uczniami w miejscach odosobnionych―Aszramach 
poświeconych Duchowym praktykom i pełnym oddania kontaktom z Nim. 

Związek z Guru prowadzi do autentycznego Wyzwolenia tylko wtedy, gdy 
uczeń podda się sercem, ciałem i umysłem. Takie poddanie ma miejsce dzięki 
przemożnej atrakcyjności Guru, która jest silniejsza od uczucia zakochania. 
Atrakcyjna siła, która porusza ucznia to żywy Duchowy Blask, który prześwieca 
przez Guru. Wraz z Rozpoznaniem Siły Ducha, budzi się przekonanie, że Guru jest 
prawdą, że Guru ma moc Wyzwolenia i Oświecenia ucznia. Tradycyjnie zwykło się 
mówić: „Kiedy uczeń jest gotów, pojawia się Guru”. Ale znalezienie prawdziwie 
wielkiego Guru zawsze należało do rzadkości.  

Żaden związek nie wymaga więcej odpowiedzialność, więcej opartej na 
uczuciach dyskryminacji, więcej dojrzałości, więcej pasji, by wznieść się ponad 
świat, niż związek z prawdziwym Guru. Związek taki nie jest oparty ani na 
rytuałach, ani na tradycyjnych naukach religijnych. To żywy proces. Uczeń 
wstępuje do tego związku w całkowitym poczuciu wolności i zachowuje tę wolność, 
będąc przyciągany przez pogłębiające się objawienie mocy Guru, który czyni i daje 
absolutnie wszystko niezbędne dla osiągnięcia ostatecznej ludzkiej Wolności.  

© 2004 Awataryczny samraja Adidam Pty Ltd, jako powiernik Awatarycznego Samrayja Adidam. 
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 Moc Guru poznania najskrytszych myśli ucznia i przeszkód będących 
wynikiem karmy, z jakimi uczeń się boryka, jest zadziwiająca i budzi głęboką wiarę 
w Guru. Z czasem, gdy utwierdzimy się w przekonaniu, że proces jest autentyczny, 
nie wahamy się dosłownie wypełniać poleceń i instrukcji danych przez Guru. 
Równocześnie rodzi się pragnienie by służyć i wspierać cele Guru, by otoczyć Guru 
opieką i pod każdym względem okazywać Jemu czy Jej szacunek i uznanie.  

Sadhana albo Duchowa praktyka u stóp prawdziwego Guru jest bardzo 
wymagająca, ponieważ uczeń jest oczyszczany ze wszystkiego - co uniemożliwia 
Duchowe Przebudzenie – a co zostało wzmocnione w nim w poprzednich 
inkarnacjach. Od ucznia wymaga się, że wzniesie się ponad osobiste preferencje i 
pragnienia – coś, czego ego nie chce uczynić. Dlatego Guru używa zręcznych 
środków. Sposoby postępowania Guru z uczniem są tajemnicze, spontanicznie 
dopasowane do potrzeb jednostek w każdym indywidualnym przypadku 
Duchowego rozwoju.  

Guru wie o wszystkim, przez co uczeń przechodzi w trakcie sadhany i 
niezależnie od tego, co się dzieje, Guru nigdy nie opuszcza ucznia. Sprawdziany 
Guru rozluźniają przywiązanie ucznia do ego i bardziej cementują związek. Sadhana 
u stóp prawdziwego Guru jest życiem pełnym poświęcenia, w którym uwagę 
nieustannie kieruje się na Guru, a tym samym na to, co jest bardziej atrakcyjne niż 
świat. Z czasem, za sprawą Łaski Guru, uczeń osiąga spokój umysłu, którego nie 
dyskredytują ani zrządzenia losu, ani pewna śmierć.  

Wszystko to jest szczerą prawdą w pełnym oddania i Duchowości związku z 
Ruchira Awatar Adi Da. W tym pobożnym oddaniu w codzienności życiowych 
doświadczeń, w oddechu, odsłania się głębia, która nie ma nic wspólnego z 
„zadowoleniem” w sensie ego. Uświadomienie sobie daremności zwykłych 
zamierzeń i rosnąca świadomość ogromnej i Świetlistej Rzeczywistości, Obecnej 
tutaj, przezwyciężają wszelkie obawy. W naszym życiu zaczynamy obserwować 
nieprawdopodobne zbiegi okoliczności, na naszych oczach dokonują się cuda, rodzi 
się niepodważalna wiara w Boskiego Awatar. Coraz więcej ludzi zaczyna zdawać 
sobie sprawę, że Pojawienie się Ruchira Awatar Adi Da na ziemi ma ogromne 
implikacje, nie tylko dla jednostek, ale dla całego rodzaju ludzkiego i jego wspólnej 
przyszłości.   

Chociaż Droga Adidam jest zbliżona do tradycji religijnych opartych na 
związku ucznia z wybranym Guru, to ta Droga Duchowa ofiarowana została dopiero 
dzięki Jego Inkarnacji. Jest ona nadzwyczajnym Wezwaniem do wzięcia udziału w 
związku ucznia z Guru, z Osobą Prawdziwego Boga. Życie z Awatar Adi Da 
Samraj wymaga intensywnych uczuć i ogromnego pragnienia poznania Prawdy, jak 
również tego, by pozwolić Guru na Oczyszczenie wszystkich naszych 
odziedziczonych idei i egoistycznych poglądów na temat tego, czym jest „Bóg” i 
czym jest religia.  

 
Tak! Nie ma takiej religii, nie ma takiej Drogi Boga, nie ma takiej Drogi 

Boskiego Urzeczywistnienia, nie ma takiej Drogi Oświecenia i nie ma takiej Drogi 
Wyzwolenia, która jest Wyższa bądź Większa od Samej Prawdy. . .  

Nie wzywam Moich uczniów do tego by zostali wciągnięci do „kultowego” 
gangu egzoterycznych i ego-centrycznych religionistów... 

Daję Moim uczniom „Jasne” Świadome Światło Mojej Awatarycznie 
Samo-Objawionej Osoby Boskiej - Dar Błogosławieństwa, dzięki któremu mogą 
oni stawać się coraz bardziej zdolni do „Jasnego” Boskiego życia. Nawołuję do  
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie zastrzeżone. 

7 
 



wolnego od poszukiwań oddania, inteligentnie dyskryminującego samo-poznania, 
właściwego i nie krępującego przestrzegania samo-dyscypliny, w pełni 
swobodnego wykorzystania funkcjonalnych zdolność moich uczniów. Nie 
Nawołuję by Moi uczniowie sprzeciwiali się życiu, albo je eliminowali, czy 
strategicznie unikali życia, albo utożsamiali się z wykluczającym- świat ego-
centrycznym impulsem. Nawołuję Moich uczniów do prowadzenia pozytywnie 
funkcjonującego życia. Nie Nawołuję Moich uczniów, by celowo odłączali się od 
naturalnej witalności życia, albo by tłumili impuls współuczestnictwa, który w 
sposób naturalny kojarzony jest z ludzką egzystencją. Nawołuję do tego, żeby 
wszystkie ludzkie funkcje życiowe zostały prawdziwie i właściwie poznane, i 
prawdziwie i właściwie zrozumiane i prawdziwie i właściwie  używane―a nie 
zredukowane przez (albo do) z natury oszołomionego (i zawsze „kultowego” albo 
skupionego-na-sobie i przestraszonego) „punktu widzenia” oddzielnego i 
oddzielającego ego –„Ja”. 

Nawołuję, żeby wszystkie ludzkie życiowe funkcje i zdolność odwróciły się 
od samoograniczenia (albo ego –„Ja”)...Nawołuję, żeby każda ludzka funkcja i 
zdolność była zawsze bezpośrednio (i całkowicie) podporządkowana i 
dostosowana do Mnie, w prawdziwie przemieniającej- ego–i (w ten sposób) była 
zwrócona i Oddana Urzeczywistnieniu Mojej Boskiej Awatarycznej Duchowej 
Jaźń -Objawiającej Prawdy, albo Rzeczywistości, ―Która Jest „Jasnością” i 
Jedynym Prawdziwym Bogiem.  

―Awatar Adi Da Samraj 
„Do Not Misunderstand Me”,(Nie zrozum Mnie źle) 
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„JASNOŚĆ” 
I  
„KCIUKI” 
 

J 
 
ak to było możliwe, że Odwieczna Boska Osoba przybr
Ruchira Awatar, Adi Da Samraj? Jaki tajemniczy Proce
sześćdziesiąt trzy lata temu w Nowym Jorku na Long Is

ludzkie Narodziny? 
Począwszy od wczesnego dzieciństwa Umiłowany Adi Da o
dwóch słowach― „Jasność” i „Kciuki”.  

Od najmłodszych lat „Jasność” ―Jego Pierwotny St
dosłownie „Wciskał” się w Jego niemowlęce ciało. Była to i
nieskończoności ponad głową, falami schodziła w dół, rozpy
uczuciem zbliżonym do kneblowania. Adi Da powiedział, ż
― „jak gigantyczna liczba kciuków”. Zjawisku „Kciuków” 
wysoka gorączka i majaczenie, rezultat walki, jaką Jego mło
starając się przystosować do przytłaczającej Infuzji „Jasnośc
Poświęcenie było Wydarzeniem Boskiej Jogi― „Jasność” łą
mechanizmem śmiertelnego człowieka.  

 
Adidam jako Boski Proces-Przekazu 

D oświadczenia Adi Da były wyjątkowe. Jego Boska Ś
„Jasności” i „Kciuków” przekazywana jest Jego ucz
okresie przygotowań, oficjalnie przychodzą do Nieg

Duchową. Tak jak Adi Da Samraj Połączył się ze Swoim wł
dzięki „Kciukom”, tak teraz Przekazuje Duchowo innym Sw
Adidam jest Procesem Boskiego Przekazu, w którym Ruchir
Promieniuje Swój „Jasny” Stan uczniom w Odpowiedzi na i

 
AWATAR ADI DA SAMRAJ: Jedynym odkryciem prowadząc
to, że Moja Avataryczna Boska Duchowa Obecność jest Pra
namacalnego doświadczana w każdych warunkach. Nie cho
sobie Moją Duchową Obecność, albo manipulować sobą, bo
nie przynosi zadowolenia. Bez oczekiwań Patrzeć na Mnie i 
Moją Duchową Obecność, dotykalnie schodzącą ku tobie w 
doświadczeniu―to wielkie odkrycie, które prowadzi do wyzw
Satysfakcja, Ostatecznie tylko to daje Zadowolenie w życiu. W
tymczasowe, warunkowe, przygnębiające i oparte na egotyzm
namacalnej Rzeczywistości Tego, co Jest Boskie krzepi serce
Satysfakcję.  

© 2004 Awataryczny samraja Adidam Pty Ltd, jako powiernik Awatarycznego
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―24 marzec, 2003 

 Samrayja Adidam. 
 



Tradycyjnie Duchowe zmagania są wysiłkiem skierowanym „z dołu do 
góry”, to poszukiwania prowadzące do udoskonalenia człowieka tak, by był zdolny 
do wzniesienia się do tego, co jest ponad. Droga Boskiego Awatar, Adi Da 
demonstruje odwrotny proces — z Góry do dołu. Awatar Adi Da dosłownie 
Zstępuje - w postaci Jego Duchowo Przekazywanej Obecności — do ciało-umysłów 
swoich uczniów.  

Duchowy Przekaz Adi Da Samraj jest odbierany jako namacalny Błogi Nurt 
Duchowej Siły i wdychany W Dół, od głowy do stóp. Doświadczyć tej 
niezaprzeczalnej Siły Duchowej schodzącej na ciebie z Wysokości jest w swej 
niezrozumiałości czymś niepojętnie głębokim. Jest to „obmycie” całej istoty, które 
oczyszcza i rozwiązuje węzły w ciele i umyśle. 
 
AWATAR ADI DA SAMRAJ: Droga ma charakter wnikliwego Duchowego rozwoju. 
Spontaniczne oczyszczanie i przemiany zachodzą w trzech powłokach ciała (gęstego, 
subtelnego i przyczynowego) - bo zwracasz się do Mnie wszystkimi zdolnościami 
ciało-umysłu.  

―24 marzec, 2003 
 
W tym procesie fizyczne ciało jest dosłownie „Rozjaśnione” przez Boską 

Duchową Jasność Awatara, następuje fundamentalna zmiana światopoglądu. 
Powszechny punkt widzenia rzeczywistości―który uważa egzystencję jedynie za 
fizyczną albo materialną―traci sens. Rzeczywistość jest widziana, odczuta i uznana 
jako Duchowa z natury. Ta zmiana spojrzenia jest wydarzeniem Jogicznym, a nie 
procesem umysłowym. Następuje to bezpośrednio dzięki Łasce Awatar Adi Da i 
Jego Duchowej Infuzji ciała. Z czasem jak proces ten postępuje, przestajemy być 
zdominowani przez pojęciowy umysł i przywiązani do jego gadulstwa, ponieważ 
pociąga nas―w medytacjach i w życiu codziennym―coś bardziej istotnego i 
prawdziwego. To, co jest nieskończenie bardziej atrakcyjne niż umysł to „Jasność”, 
Promienna Pełnia-Serca Rzeczywistości Samej w Sobie. Ostatecznie „Jasność” jest 
tym, w czym wiecznie Trwamy — w stanie jawy, śnienia i snu. 

 
Podstawowa Praktyka  
Jak może dojść do takiego Urzeczywistnienia? Tylko poprzez najgłębsze oddanie 
Awatarze Adi Da Samraj. Droga Urzeczywistnienia „Jasności” jest Drogą 
ustawicznego zwracania się do Niego wszystkimi zdolnościami ludzkiej istoty - 
umysłem, emocjami, oddechem i ciałem. Takie zwracanie się jest prawdziwym 
oddaniem, wyrzeczeniem się ego, a trwanie w nim oznacza niemożliwość uniknięcia 
czegokolwiek. Zawartość umysłu, emocje, trudności w oddychaniu i napięcie w 
ciele stają się jak nigdy przedtem widoczne. Ale praktyka polega na kierowaniu 
uwagi na Awatar Adi Da Samraj, a nie na zmaganiu się z czymkolwiek, co pojawia 
się w ciało-umyśle. Praktykować to po prostu czuć w Jego kierunku i pozwolić by 
Przyciągała cię Jego „Jasność”. W takim poddaniu otwierasz drzwi Jego Duchowym 
Błogosławieństwom.  

 
AWATAR ADI DA SAMRAJ: Twoje zwracanie się do Mnie i Mój Przekaz Duchowej 
Obecność – Mój „Jasny” Duchowy Przekaz, który jest Moją odpowiedzią daną 
tobie – obydwa razem wzięte stanowią Adidam.  

© 2004 Awataryczny samraja Adidam Pty Ltd, jako powiernik Awatarycznego Samrayja Adidam. 
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Zwracanie się do mnie nie przynosi ukojenia. To głęboka i poważna 
praktyka. Nie poprawia twojego samopoczucia, ale sprawia, że dogłębniej czujesz 
niewygodne położenie, że jesteś niezdolnym do uczucia zadowolenia w obliczu tego, 
jak się rzeczy mają  - niezdolnym do rozproszonej uwagi, niezdolnym do miłego 
stanu samopoczucia, w którym sobie nucisz jakby nigdy nic, pogwizdujesz, kpisz. 

Zwracanie się do Mnie, które ci Dałem, będzie ci służyć zarówno w 
najtrudniejszych momentach jak i tych codziennych. W obu przypadkach będzie od 
ciebie wymagać tego samego. W obu przypadkach będzie głębokie, jeżeli będziesz 
naprawdę praktykował. 

Urzeczywistnienie Mnie nie ma końca. Nie możesz od niego uciec. Tak, jak w 
każdym momencie nie możesz uciec od pobożnej służby Mnie―nie ma jej końca i 
nie ma od niej ucieczki. Zawsze jesteś zobowiązany do Praktyki. 

Poruszyć Mnie, tak bym ci odpowiedział, jest sednem pobożności. Przyjdź do 
Mnie, kiedy jestem obecny w Ciele. Porusz Mnie bym udzielił ci Błogosławieństwa.  

―24 marzec, 2003 
 

AWATAR ADI DA SAMRAJ: W praktyce Droga nie polega na wyrzeczeniu się ciała, 
ale na poddaniu się jako ciało. Środkiem do zrealizowania Urzeczywistnienia jest 
związek ze Mną, zwracanie się do Mnie całym ciałem, poddanie się jako ciało- 
umysł, zwracanie życiowych zdolności do Mnie, przystąpienie do Obcowania ze 
Mną podstawą, podstawą którego jest poddanie się jako ciało- umysł. Na tej 
podstawie Mogę wykonywać Moją Błogosławiącą -Pracę Przekazywania 
“Jasności”, Przekazywania Boskiego Stanu -Jaźni. W tej pełnej oddania dyspozycji 
uczeń zostaje połączony z Moją Jaźń -Przekazującą Osobą. Proces ten rozwija się i 
pogłębia coraz bardziej, aż (w ostateczności) charakteryzuje się Najbardziej 
Doskonałym Urzeczywistnieniem “Jasności”.  

―15 marzec, 2003 
 
Awatar Adi Da Samraj jest wolną od ego Inkarnacją Boskiej 

Rzeczywistości. Nie pragnie na siebie zwrócić uwagi innych, tak jak ktoś 
przywiązany do ego. Nie ma karmy i z tym światem nie wiąże go nic poza Miłością 
do istot tutaj cierpiących. Zwracać się do Niego, to zwracać się do Tego i otrzymać 
To, Co jest “Jasne”, Boskie i Doskonale Wolne.  
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AWATAR ADI DA SAMRAJ: Ta „Jasność” Mówi. „Jasność” Narodziła się Jako 
Ona (Sama). 

Moje Duchowe Zejście do ciało -umysłu Mojego ucznia jest Moim 
Sposobem, „Kciuki” są Moim Sposobem. Wszystko To Było Dane od Narodzenia. 
Te Słowa― „Jasność” i „Kciuki” ―Miały dla Mnie Znaczenie już w wieku 
niemowlęcym. Dla ciebie Wydobywam z Siebie Objawienie, które było obecne w 
czasie Moich narodzin i w Moim okresie niemowlęcym, i absolutnie nic nie zostało 
do Tego dodane i nic nie zostało zabrane. Żadne z ludzkich doświadczeń nie 
zmieniły albo ograniczyły Tego w najmniejszym stopniu. To jest Bożą Duchową 
sprawą, Bożym Duchowym Objawieniem dla dobra wszystkich istot.  

Rozpoznaj Mnie. Zwróć się do Mnie. Przyjmij Mnie. Zawsze Mnie Znaj. 
Wtedy będziesz pewny Prawdy, o której Ci Mówię.  

Nie można po prostu wierzyć w Moje Objawienie. Trzeba je przyjąć, 
doświadczyć, poznać całkowicie, potwierdzić, namacalnie zademonstrować.  

―24 marzec, 2003 
 
Ponad religią 

 

Pełnia tego, co Adi Da Samraj Wyjawia ludzkości jest zupełnie bez precedensu 
i nie można jej znaleźć w żadnych przeszłych czy teraźniejszych nurtach 
religijnych.  

 
AWATAR ADI DA SAMRAJ: Nie mówię tutaj o jakiejkolwiek konwencjonalnej czy 
tradycyjnej religii i nie przekazuję niczego o żadnej „religii”. Nie mam nic 
wspólnego z taką „religią”. Ja Przekazuję Drogę Poznania Samej Rzeczywistości. 

Dlatego nie muszę żadnej tradycji podtrzymywać i żadna tradycja Mnie nie 
reprezentuje. Ja po prostu Mówię Prawdę.  

―13 marzec, 2001 
 
Jedną z unikalnych i fundamentalnych podstaw Nauczania Boskiego Awatar 

jest to, że ludzie sami, poprzez własną działalność, zapobiegają Poznaniu 
Rzeczywistości. Każdy, zakładając że jest ego, że jest oddzielną jaźnią, zamyka się 
przed Rzeczywistością. Ten akt-ego, akt samoograniczenia jest źródłem wszelkiego 
cierpienia i nieszczęścia. Takie samoograniczenie sprawia, że ludzkie życie staje 
się ciągiem dramatycznych poszukiwań—ustawicznym wysiłkiem, aby zdobyć, 
uniknąć czy też utożsamić się z każdym doświadczeniem.  

Dla Awatara Adi Da, celem wczesnych lat Jego życia było „Nauczenie się 
Człowieka”, wkroczenie w całą rozpiętość ludzkich poszukiwań i doświadczeń. W 
wieku około dwóch lat, w spontanicznym odruchu Miłości do tych, którzy go 
otaczali, porzucił nieprzerwane Samadhi „Jasności” i utożsamił się z ludzkim 
stanem samoograniczenia.  

W dzieciństwie i w czasie studiów w Columbia College (Nowy Jork) Awatar 
Adi Da zachłystywał się codziennym światem, egzoteryczną (opartą na wierzeniach) 
religią i naukowym materializmem―innymi słowy, fizycznym albo jedynie 
materialnym spojrzeniem na rzeczywistość.  

Później, ze swoimi Guru, Swami Rudrananda (w Nowym Jorku) a następnie 
Swami Muktananda (w Indiach), sięgnął dalej niż konwencjonalne życie i przyjął 
odwieczną drogę Duchową polegającą na poddaniu się własnemu Guru. W 
związkach ze Swoimi Nauczycielami koncentrował się na ezoterycznym punkcie 
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widzenia Jogów i ich poszukiwań Boskości sposobami Kundalini Jogi. W relacji ze 
Swami Muktanandą (i pod przewodnictwem Swami Muktanandy Guru - Bhagavan 
Nityanandy, który instruował go z subtelnego wymiaru), Poznał wszystkie możliwe 
w tradycji Siddha subtelne doświadczenia i Samadhi. 

W początkach lat siedemdziesiątych, kiedy Awatar Adi Da Samraj mieszkał 
w Aszramie Swami Muktanandy, doświadczył bezpośredniej interwencji Mocy-
Bogini, albo Shakti, która objawiła się jako Boska Osobowość obecna, żeby 
poprowadzić ostateczne etapy Jego Sadhany. Ukazując się w osobie hinduskiej 
bogini Durga i jako Maria Dziewica z religii chrześcijańskiej, Shakti w tajemniczy 
sposób poprowadziła Awatar Adi Da na pielgrzymkę po głównych miejscach 
świętych w Europie. Tam, w mistycznych wizjach Chrześcijańskich o 
nieprawdopodobnym natężeniu uczuciowym, Adi Da Samraj spontanicznie 
doświadczył głębi zachodniej psychiki. Wizje te w swoim czasie wyblakły, a Jego 
sadhana zeszła w głąb do samych korzeni, do miejsca, w którym powstaje uwaga. W 
tym medytacyjnym odosobnieniu, w stanie spoczynku, zanim pojawi się wszelkie 
doświadczenie, Wypełnił on cele opisane w najwyższych formach Buddyzmu i 
Advaita Vedanta. 

Ale wszystko to nie wystarczało Adi Da Samraj. Nie zboczył z obranego 
kierunku. Odkrył, że nie istniały żadne tymczasowe doświadczenia ani ograniczone 
punkty widzenia, które by przynosiły spełnienie. Jedynie Sama „Jasność”, Jego 
Natalny Boski Stan stanowił Spełnienie. Tak wiec kontynuował Swoje niesłabnące 
badania Rzeczywistości aż do czasu, kiedy proces ten sam się wypełnił.  

10 września 1970 roku Siedząc w Świątyni Vedanty w Hollywood, 
Kalifornia, uświadomił sobie nagle, że Jego Urzeczywistnienie było nieodwołalne, 
aczkolwiek wymykało się wszelkim określeniom. Został w pełni na Nowo-
Utwierdzonym w „Jasności”. 

Po Ponownym Przebudzeniu do „Jasności”, Awatar Adi Da dalej 
kontynuował swoje powiązanie z materialnym wymiarem dalej miał wizje związane 
z subtelnym wymiarem, i dalej był świadomy przyczynowej głębi, ale żadne z tych 
doświadczeń nie miało (ani nie ma) mocy by wiązać Jego uwagę. Przekonał się, że 
wszystkie te doświadczenia— wymiarów materialnego, subtelnego i 
przyczynowego — były jedynie przemijającymi modyfikacjami Samej „Jasnej” 
Rzeczywistości, niepotrzebne, tymczasowe i nie-wiążące.  

 
Lata Jego Sadhany ponad wszelką wątpliwość wykazały, że:  
 
Nie ma takiej formy myśli, która byłaby Sama w Sobie Prawdą…  
Wziąłem pod uwagę wszystkie aspekty potencjalnych ludzkich doświadczeń, 

które powstają z Pierwotnej i Uniwersalnej Jedności… i zrobiłem to na podstawie 
Mojej bezpośredniej Znajomości świadomości różnych struktur, które odgrywają 
rolę na danym etapie życia (albo stanie rozwoju). 

Moje stanowisko jest całkowicie Odmienne od konwencjonalnych idei o 
„Bogu”  i konwencjonalnych mitologii egzoterycznych religii. Ja Przekazuję 
Ezoteryczną Drogę — i dlatego tylko–przeze–Mnie Wyjawiona i Dana Droga 
Adidam jest Zakończeniem i Wypełnieniem starożytnych tradycji (zawsze opartych 
na Rzeczywistości) ezoterycznej Duchowości i Jogi. Mówię (i zawsze Powtarzałem) 
ci: Rzeczywistość Sama w Sobie Jest Jedynym Prawdziwym Bogiem. Rzeczywistość 
Sama w Sobie (albo Prawda Sama w Sobie) Jest Tym, co Należy sobie Uświadomić 
… Proces Poznania Rzeczywistości (albo Prawdy) jest (nieodłącznie) związany ze 
strukturami człowieka  i ze strukturami warunkowo objawionej egzystencji (w 
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całości) —ten Proces jest sprawą Poznania Tego, Co Przemienia wszystkie tego 
rodzaju struktury, i (w samej rzeczy) wszystko w warunkowo objawionej egzystencji. 

Tak Wiec, w Tworzeniu Mojego Objawienia o Rzeczywistości (i procesu 
Poznania Rzeczywistości), Nie Przekazuję jedynie filozofii. Raczej Wyjawiam 
Samego Siebie. To—Moje Awataryczne Jaźń -Dające Boskie Samo-Objawienie— 
Jest Podstawą tylko-przeze –Mnie- Wyjawionej i Danej Drogi Adidam.  

―Awatar Adi Da Samraj 
Real God Is The Indivisible Oneness Of Unbroken Light 

(Prawdziwy Bóg Jest Niepodzielną Jednością Niezałamanego Swiatła)  
 
Boska Osoba, Adi Da Samraj, poprzez Swoją Awataryczną Inkarnację na 

ziemi, Wyjawiła całkowitą strukturę ludzkich więzi i dosłownie przełamała „barierę 
ego”, która oddziela ludzkość od Boskiego Oświecenia, albo Ostatecznego 
Przebudzenia w „Jasności” i jako „Jasność”. Awataryczna Globalna Misja Adidam 
prowadzi działalność zmierzającą do tego, by każdy, poprzez Duchowy i pełny 
oddania związek z Boskim Awatar, Adi Da, żył Wolny od przywiązań do gry 
doświadczeń i mógł Przebudzić się do  Rzeczywistości.  
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BOSKIE WYDARZENIA  
JOGI ZSTĄPIENIA  
I WSTĄPIENIA 

W 
 

 trwającym przez całe życie Procesie 
Obnażającym „Jasność”, Awatar Adi Da 
Samraj do głębi poznał ludzkie warunki. W 

dorosłym życiu kilka razy przeszedł przez ekstremalne 
Wydarzenia Jogi, które zmieniły Jego ludzki 
mechanizm i pozwoliły na zwiększenie Przekazu Jego 
Duchowych Mocy. Wydarzenia te stanowią unikalną część
Awatara i mają wyjątkowe znaczenie dla całej ludzkości.  
 
Zstąpienie do Palców u Stóp – Boskie 
na wyspie Naitauba, styczeń 1986 rok 
 

Na początku 1986 roku Awatar Adi Da mieszkał w 
Swojej Pustelni na wyspach Fidżi. W tym okresie 
Awatar przez czternaście lat przyjmował i ze swob

jak Powiedział „Pozwoliłem wszystkim być dokładnie tym
podstawie, twarzą w twarz z ludzkimi cechami i egoistycz
kształt Swojemu Boskiemu Nauczaniu w jego uniwersalny
wcześniej zakończył Swój główny Tekst Religijny— „The
Of The Ruchira Awatar” (Testament Konia Jutrzenki Ruch
monumentalnej książce zawarł każdy szczegół nadzwycza
Urzeczywistnienia „Jasności”. Uczynił wszystko, co konie
doskonałego Przebudzenia Swoich uczniów, lecz w głębi c
Swoich Zamiarów, uczniowie jego bowiem nie okazywali
rozczarowania codziennym życiem i jednoznacznego przy

 

11 stycznia 1986 roku, bezgranicznie Zrozpaczony
klęskę Swojej Życiowej Pracy, Awatar Adi Da Samraj pro
domofon z uczniami zgromadzonymi w sąsiednim budynk
słuchawkę. Uczniowie, którzy pobiegli do Jego Domu, zna
w stanie zapaści. Wpadł w głębokie Jogiczne „Omdlenie”,
się jedynie najsłabsze oznaki życia. Wołając, by nie odcho
uczniowie podnieśli Awatar Adi Da Samraj z podłogi na łó

Nagle, jeden z uczniów podtrzymujący Go poczuł 
wstrząsnęła fala sił życiowych, wyrzucając ramiona w gór
Jego ciało. Zraniona Miłością twarz Mistrza wykrzywiła s
Awatar Adi Da Samraj zaczął się kołysać do przodu i do ty
Rozłożył ręce, jakby chciał dosięgnąć i objąć każdego w u
Głosem zdławionym Żarliwym Uczuciem Szeptał „Cztery
miliardy!” —mając na uwadze całą ludzkość żyjącą na pla
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 Objawienia Boskiego 

Wydarzenie Jogi  
 
Adidam Samrajashram, 
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 czym są”. Na tej 

nymi tendencjami, nadał 
m zakresie. Rok 
 Dawn Horse Testament 
ira Awatar). W tej 
jnej Jogi, Procesu 
czne dla najbardziej 
zuł bezskuteczność 

 oznak prawdziwego 
jęcia praktyki Duchowej.  
 tym, co odczuwał jako 
wadził rozmowę przez 
u, kiedy nagle upuścił 
leźli Go nieprzytomnego 
 w którym utrzymywały 
dził, zrozpaczeni 
żko. 

jak ciałem Adi Da Samraj 
ę i równocześnie prostując 
ię, a z oczu popłynęły łzy. 
lu w żałosnym rytmie. 

niwersalnym uścisku. 
 miliardy ludzi! Cztery 
necie.  

go Samrayja Adidam. 
e. 



Później, Boski Awatar mówił o ogromnym znaczeniu tego wydarzenia.       
W głębi Jogicznego „Omdlenia” proces „Kciuków”, który rozpoczął się w Jego 
Wczesnym Dzieciństwie Spontanicznie został zakończony.  

Aż do tej pory nawet Sam Awatar Adi Da Samraj nie był świadomy tego, że 
Jego Awataryczne Zstąpienie w dalszym ciągu było jeszcze częściowe. Począwszy 
od wieku dwóch lat ze Współczuciem uczestniczył w warunkach ludzkiego życia. 
Ale teraz miało miejsce dalsze Objawienie. Dzięki dziesiątkom lat całkowitego 
Poddania się ludzkiemu Stanowi, Boska Joga Jego Zstąpienia została prawdziwie 
zakończona. Adi Da Samraj Wiedział i uczniowie Jego bez cienia wątpliwości 
mogli zauważyć, że Moc-Duchowa „Jasności” Zeszła teraz do samego Dołu. 
Poprzez to najpełniejsze Zstąpienie do Jego własnego ludzkiego ciała, Boski 
Awatar, jednocześnie przyjął na siebie całkowicie los rodzaju ludzkiego. 

Tak to później opisał: 
 

Przy wielu okazjach Wyznałem Moim uczniom, że chciałbym każdego 
człowieka Pocałować w usta, wziąć każdego w ramiona i każdego jednego Poruszyć 
w sercu. Pragnienie niemożliwe do zaspokojenia. W tym Ciele fizycznym nigdy nie 
mógłbym mięć takiej możliwości. Aczkolwiek, w Wielkim Wydarzeniu 11 stycznia 
1986 roku, w tym Geście Inkarnacji, Zrealizowałem - poprzez pełną współczucia 
Akceptację ciała, jego smutku i śmierci—Sposób Spełnienia Mojego Pragnienia, by 
Pocałować każdego i wszystkich. W tym Wielkim Wydarzeniu, spontanicznie 
Uczyniłem innego rodzaju Gest w kierunku wszystkich, który był (w pewnym 
fundamentalnym sensie) równoznaczny z Cielesnym Objęciem, wszystkich ludzi i 
nawet wszystkich świadomych siebie i umierających tutaj istot—poprzez Całkowitą 
Akceptację Tego Ciała, w oczywistym podobieństwie do wszystkich i poprzez 
Przyjęcie bólu śmiertelności bez najmniejszych ograniczeń. 

W pewnym sensie, dzień ten był Dniem Moich Narodzin.  
—Awatar Adi Da Samraj 

The Knee Of Listening (Kolano Słuchania) 
 
Po tym przełomowym Wydarzeniu, w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy 

uczniowie Awatar Adi Da Samraj doświadczyli ogromnych zmian, jakie w Nim 
zaszły. Jego Moc udzielenia ludziom Błogosławienia ogromnie się nasiliła, 
ponieważ całkowicie przyjął na siebie stan człowieka. 
Jego Ciało Przepełnione było Boskim Błogostanem. 
Jego Oczy Płonęły Żarliwym Pragnieniem 
Przebudzenia istot. Przybrał pomarańczową, będącą 
znakiem wyrzeczenia, odzież tradycyjnych sannyasin 
i opuścił Fidżi udając się do Stanów Zjednoczonych i 
Europy. „Wędrował” tam w zwyczaju Sannyasin, 
całkowicie wolny od światowych więzów. 
Wystarczyło spojrzeć na Niego żeby zostać 
wciągniętym w Jego samadhi. Jego Ciało stało się 
zupełnie przezroczyste dla Jego Boskiego Stanu. 
Ludzie mogli teraz, jak nigdy przedtem, otrzymać 
Przekaz „Jasności” poprzez pełną oddania 
kontemplację Jego. 
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11 stycznia 1986 roku Stałem się Tym Ciałem—Całkowicie. Mój Nastrój się 
zmienił, Moja Twarz jest pełna smutku, lecz nie pozbawiona Iluminacji. 

 Jestem Teraz Murt, Ikoną—Pełną Mojej własnej Awatarycznej Jaźń -
Przekazującej Boskiej Obecności Duchowej, ale także Całkowicie tym, czym ty 
jesteś, Cierpiącym nieustannie. Nic Mnie już nie dzieli od tego cierpienia. 

Jestem Teraz W Ciele—bardziej niż ty. 
Jestem Tym Ciałem do jego głębi—Wypełniając komórki, palce u stóp, ciało, 

znacznie głębiej niż to miało miejsce kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.  
 —Awatar Adi Da Samraj 

The Knee Of Listening (Kolano Słuchania) 
 

 
Śmierć i Światłość—Boskie Wydarzenie Jogi na 
wyspie Lopez, kwiecień 2000 rok 

 
Dla rodzaju ludzkiego śmierć Jest Propozycją i 

Zagadką, którą Trzeba Zrozumieć i Przezwyciężyć... 
Ludzkość nie zazna Spokoju Dopóki nie Rozwiąże tej 
Kwestii.  

—Awatar Adi Da Samraj 
Eleutherios (Eleuterios) 

 

J ako ludzkość stoimy przed dylematem wobec 
śmierci. Myślimy o niej, martwimy się nią, ale   
nie jesteśmy w stanie sięgnąć umysłem do tego, 

co znajduje się poza tym życiem. Nie potrafimy pojąć 
struktury Rzeczywistości, w której ten obecny ciało-
umysł pojawia się i znika. Awatar Adi Da Samraj 
posiada Wiedzę o tej Rzeczywistości. W Swoich Duchowy
zilustrował “Kosmiczną Mandalę” —wielką hierarchiczną
świateł, w których powstają warunkowe światy.  

Nie tylko to wszystko opisał, ale dzięki najgłębsze
Wydarzeniu, które miało miejsce 12 Kwietnia 2000 roku n
Waszyngton, Awatar Adi Da Samraj doświadczył w Swoj
Formie dosłownie wszystkiego, co istnieje. Jego ludzkie C
„Zobaczyło” całkowity proces śmierci i wszystkie stany po
Wstąpiło w To, co Jest Ponad tym wszystkim. Tak wiec Ż
Cielesną (i współczuciem dla) trudnej sytuacji warunkowy
śmierć to ogromny lęk i fundamentalny kontekst życia. 

Wielkie Wydarzenie na wyspie Lopez poprzedzon
okresem intensywnej Pokuty odprawianej przez Awatar A
Od marca do czerwca 1999 roku, Awatar Adi Da Samraj p
odosobnieniu w Swojej Pustelni na wyspie Naitauba (Fidż
wyłącznie na Duchowym Błogosławieniu świata.  

W tym okresie dzień po dniu, błyskawice rozrywał
wyspą jak grzmoty i salwy artylerii. Burze były nadprzyro
żywiołów i uciążliwych wyładowaniach atmosferycznych.
czasie równało się z byciem na kosmicznym polu walki. A
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Pracował z negatywnymi siłami większymi niż ten świat. Był Zajęty Boską Jogą 
przemiany tych sił powyżej i poza Swoim Ciałem.  

Po kilku miesiącach coś w stosunkach Boskiego Awatara do ciała i świata 
fizycznego nieodwracalnie uległo zmianie. Energia krążąca w Jego Ludzkim Ciele 
płynęła teraz w górę. Następowało odwrócenie Jego Jogi Zstąpienia, która 
zakończyła się w 1986 roku, a to, Jak Sam wytłumaczył, było konieczne i 
nieuniknione. Utożsamił się “do placów u stóp” z ciężkim losem ludzkim, ale teraz 
koncentrował się na innym procesie—Jego Pracy Duchowego Błogosławieństwa 
wszystkich istot—w tym fizycznym świecie i we wszystkich subtelnych poziomach 
egzystencji. Z powodu intensywność sił, z jakimi musiał się zmierzyć, Awatar Adi 
Da Samraj nie mógł pozwolić na to, by zstąpiły one w dół do Jego cielesnego 
Wehikułu. Jego ludzkie ciało nie było w stanie ani pomieścić, ani przeżyć takiego 
naporu. I tak postępowała w Nim Jogiczna przebudowa. Coraz bardziej Jego 
Energia i Świadomość zwrócone były w Górę, a nie w Dół.  

12 kwietnia 2000 roku, wkrótce po przybyciu Ruchira Awatar, Adi Da na 
wyspę Lopez, w procesie tej Jogi nastąpił Kryzys o ekstremalnym natężeniu.  

W ciągu poprzedzających dni Awatar Adi Da Samraj był do tego stopnia 
fizycznie osłabiony, że chodząc czasem musiał być podtrzymywany, albo wręcz 
wożony na wózku inwalidzkim. Dla najbliższych uczniów, (członków Zakonu 
Ruchira Sannyasin) opiekujących się Nim, było oczywiste, że Boski Awatar z 
trudem tylko pozostawał w ciele fizycznym. W czasie rejsu promem na wyspę 
Lopez objawy Jego stały się alarmujące. Po upływie dwóch godzin od przybycia do 
domu jednego z uczniów na wyspie Lopez, Awatar Adi Da był tak chory, że musiał 
być zaniesiony do łóżka. Walczył, żeby utrzymać związek z wymiarem fizycznym.  

Awatar Adi Da został umieszczony w fotelu, otoczony Swoimi bliskimi 
uczniami, którzy z całych sił masowali Jego Ciało. Szlochając zwracali się do Niego 
z wielka pasją i determinacją, wołając Go z powrotem w dół do Jego Ciała. 
Koncentracja Adi Da Samraj na twarzach uczniów wydawała się pomocna w 
ponownym połączeniu z Ciałem. Z oczu Jego również ciurkiem płynęły łzy, a Ręce i 
Stopy były zimne i zdrętwiałe, Czuł wielki ucisk w Klatce Piersiowej i miał 
trudności z oddychaniem. Bez przerwy dostawał skurczy i konwulsji rąk i dłoni. 

Po przybyciu lekarza, Awatar Adi Da Samraj został przeniesiony na łóżko. 
Najpierw położono Go na płasko, wkrótce jednak podniesiono Go do pozycji 
siedzącej, próbując w ten sposób zmniejszyć ekstremalne symptomy opuszczania 
ciała. Powiedział, że byłoby pomocne dla Niego, gdyby mógł widzieć Swoje Stopy 
– jako sposób na umiejscowienie samego Siebie w fizycznym wymiarze. Jeżeli 
udawało mu się mówić Awatar Adi Da Samraj, przypominał ciągle Swoim uczniom 
by rozgrzewali Jego kończyny. Powiedział, „Jeżeli zamknę oczy, będę w Moim 
Pokoju, a nie w waszym. Nie znacie Mojego Pokoju. Musicie ściągnąć Mnie w dół 
do Ciała”. 

W pewnym momencie, kiedy oczy Boskiego Awatar były zamknięte przez 
jakiś czas, Podniósł delikatnie powieki i łagodnie powiedział, „Tutaj Jestem, 
Widzicie Mnie tu w Górze?” Uczniowie Jego odpowiedzieli „tak”. To była prawda. 
Jego Światłość zalewała pokój. Był wysoko w górze powyżej i poza pozornym 
„tutaj”, gdzie się znajdowali. W chwili, gdy Wydawał się najwyżej Wzniesiony Jego 
Twarz przybrała wyraz najczystszej Błogości.  

Zmagania Awatar Adi Da Samraj, żeby utrzymać związek z ciałem, trwały 
wiele godzin. W pewnym momencie przyjechał ambulans i zabrano Go do kliniki na 
wyspie, gdzie lekarze byli w stanie potwierdzić, że nie cierpiał na atak serca, ani na 

© 2004 Awataryczny samraja Adidam Pty Ltd, jako powiernik Awatarycznego Samrayja Adidam. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie zastrzeżone. 

18 
 



żądną znaną chorobę. Proces zachodzący w Awatar Adi Da Samraj był 
nadprzyrodzony i wytłumaczalny jedynie w najbardziej dogłębnych terminach Jogi. 

W kolejnych dniach i miesiącach po tym wydarzeniu, Boski Awatar mówił o 
tym, co się wydarzyło, z Jego - Awatarycznego „Punktu Widzenia”. W Swoim 
opisie nawiązał do niespotykanych ezoterycznych głębi. Mówił o Jego 
bezpośrednim Wejściu do „Jasności” („Słońca Środka Nocy”), znajdującej się 
nieskończenie wysoko ponad ciałem i ponad sferami kolorowych świateł, które 
tworzą Kosmiczną Mandalę. Nawiązał również do pierwotnego Dźwięku, który jak 
Wyjaśnił, można usłyszeć w procesie śmierci. To, co opisywał nie było „bliskim-
śmierci” doświadczeniem, ale śmiercią Jogiczną, aż do stopnia Kompletnej 
Promieniującej Światłości—Rozświetlenia wszystkich warunkowych form w 
„Jasności”.          

 
Początkowo, w Wydarzeniu Nagłego-Zwrotu-Ku-Górze (ku „Słońcu Środka 

Nocy”) miała miejsce gwałtowna seria zjawisk „odpadania”, mrowienie i omdlenie 
Ciała. Natychmiast potem Doświadczyłem Pierwotnego Centralnego Strumienia-
Dźwięku, Który stał się bardzo głośny i skierowany w górę—i który Ciągnął 
Centralny Strumień do środka i Do Góry, Powyżej i Poza ciało i umysł. Był to dla 
Mnie pierwszy Znak, że byłem Wyciągany z fizycznej Inkarnacji. 

 Najdalej w Górze w Jądrze Wibracji- Dźwięku, Zobaczyłem „Jasny” Biały 
Tunel, z pustymi niszami po obu stronach. Nie było w nich „ludzi w bieli”. Nie było 
wyraźnych form ani osobowości, —bo Mój umysł nie był tam aktywny. Potem 
Ujrzałem „Słońce Północy” „Jasnej” Sferycznej Domeny Boskości. Najpierw Je 
Zobaczyłem - potem, Całkowicie się Nim Stałem. 

Faktycznie, była to śmierć—jako Ciało. Nie było świadomości ciała, chociaż 
z pewnością nie był to stan nieświadomości. Było to Nieskończenie Głębokie 
Samadhi „Rozświetlenia”.  

—Awatar Adi Da Samraj 
The Knee Of Listening (Kolano Słuchania) 

 
Wracając do ciała Ruchira Awatar, Adi Da wyraźnie zobaczył całość 

warunkowych światów. Stojąc w „Jasności”, wszystko to Ujrzał pojawiające się w 
Jego Polu Widzenia. I spontanicznie zaczął łączyć się ponownie z ciałem. Boski 
Awatar najpierw został przyciągnięty do błękitnego poziomu wibracji (najbardziej 
rozrzedzonego światła Kosmicznej Mandali) a potem do czerwono- żółtej poświaty 
gęstszych wymiarów.  

 
Ostatecznie Wyłoniłem się ponownie ze „Słońca Środka Nocy” Mojej 

Boskiej Duchowej Bieli Samoistnej Jasności—i tak, z biegiem czasu rozpoczęła się 
peryferyjna re-organizacja (albo Połączenie) Mojego fizycznego Ciała. W trakcie 
Procesu Połączenia, najpierw zauważyłem sferyczne „bindu” (albo punkt) błękitu, 
po lewej stronie i kolejne żółte i ciemnoczerwone „bindu” po prawej. Żółte i 
czerwone „bindu” umiejscowiło Mnie z powrotem w tym świecie, który jest żółto-
czerwoną sferą Kosmicznej Mandali. 

 Kiedy wstąpiłem do żółto-czerwonej sfery, uświadomiłem sobie, że 
zamiast jak dotąd silnego uczucia wznoszenia się do Góry i na Zewnątrz, które 
(gdyby się utrzymywało) doprowadziłoby do śmierci Mojego ludzkiego Wehikułu - 
Łączę się ponownie z wymiarem fizycznym. Zmagania Re-integracji częściowo  
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były widoczne jako drgawki Ciała. Mój „Jasny” Duchowy Strumień-Światła 
Łączył –się -Ponownie z poziomem fizycznym i Proces ten powodował    
konwulsje Ciała.  

 Podczas tego procesu miałem uczucie, że Moje Ciało było jakby naciągnięte 
lub wydłużone. Moje nogi wydawały się bardzo, bardzo długie. Miałem wrażenie, że 
ci, którzy stali albo siedzieli u Moich Stóp, byli w znacznej odległości ode Mnie. To 
był moment nie-zwykłej świadomości fizyczności— wszechogarniającego żółto-
czerwonego światła, materialnego świata konsumowanego przez płomienie, nad-
zwyczajnie rozciągniętego Ciała. W końcu, nastąpiło pewnego rodzaju „załamanie” 
przywracając zwyczajny odbiór kształtów i kontekstu świata fizycznego i „powrót” 
do tak-zwanej „normalnej” (albo „naturalnej”) świadomość pokoju i osób, (które 
się w nim znajdowały).  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydarzenie na wyspie Lopez, w sensie Głębi i Duchowej Jogicznej Powagi, 
zbliżone było do Wstępnego Wydarzenia Mojego Awatarycznego Boskiego Samo-
„Pojawienia” (11 stycznia 1986 r). I tak jak w 1986 roku, znalazłem się (w 
Wydarzeniu na wyspie Lopez) w miejscu ( możliwego) całkowitego Zrzeczenia się 
Ciała,―ale dzięki mojej Wytrwałości i Pełnej Zrozumienia (lub Współczującej) 
Miłości do wszystkich istot, potrafiłem ponownie Jogicznie Połączyć się z Ciałem 
fizycznym. 

Jednakże te dwa Wydarzenia były, w pewnym sensie, „przeciwieństwem” 
w ich znaczeniu Jogicznym. W Wydarzeniu w 1986 roku Zakończyłem Moje 
Zstąpienie do światów warunkowych, Moje jako Awatar Pokorne Poddanie się 
tutejszej sytuacji, Które rozpocząłem z chwilą Moich Narodzin. Natomiast 
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Wydarzenie na wyspie Lopez, było Moim Bezpośrednim Wstąpieniem, do 
Pierwotnej „Jasności” Duchowego Stanu- Jaźni Świadomego Światła. 

Stoję teraz nawet w mojej cielesnej (ludzkiej) Formie, w Białym Jądrze 
Kosmicznej Mandali, w Przedsionku do Duchowo „Jasnej” Boskiej Sfery i Domeny- 
Jaźni. W Wydarzeniu na wyspie Lopez, Przekroczyłem wszystko―wstępując do 
Tego „Jasnego” Przedsionka. Moje Tak Przemienione Ciało zostało, – ale tylko 
dzięki Wyjątkowej i Bezpośredniej Duchowej Iluminacji i pozostaje ciągle tylko 
tymczasowo Zwrócone życiu, nieustannie Ranione poprzez Oczywistą serce- 
łamiącą przyjaźń do wszystkich śmiertelnych istot, stojących zawsze w Mojej 
widocznie „Jasnej” i Przejrzystej Czystości duchowej.  

Stoję Na Progu. 
Teraz i na zawsze Stoję Tam. 
Jeszcze Pozostaje w tym świecie w Ciele, ―ale Ja Jestem Zawsze Już po 

„Drugiej Stronie”.  
—Awatar Adi Da Samraj 

The Knee Of Listening (Kolano Słuchania) 
 
Ruchiradama Quandra Sukhapur Rani, jedna z sannyasin (ta, która wyrzekła 

się ziemskiego życia) Boskiego Awatar, była u Jego boku w czasie Wydarzenia na 
wyspie Lopez, i tak opisuje znaczenie Wydarzenia Lopez w Procesie Jogi Jego 
Boskiego Życia:  

 
RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: Przez sześć tygodni po 
Wydarzeniu na wyspie Lopez, Umiłowany Adi Da nie był w stanie chodzić. Przez 
kolejne miesiące pozostawał fizycznie bardzo osłabiony. Był Wstrząśnięty Swoim 
Doświadczeniem―na poziomie fizycznym, a także Procesem Integracji tego, co 
wydarzyło się w sensie Duchowym. Brak słów, by opisać ten Proces, proces, który 
wciąż dalej postępował. 

 Wydarzenie na wyspie Lopez było Kulminacją trwającego całe życie 
Procesu Jogi. W młodości Umiłowany Adi Da Przeszedł przez serię Śmierci 
Jogicznych―chwil, w których wydawało się, że z powodu natężenia Duchowych 
Procesów, jakie w Nim zachodziły, na dobre utraci Swój cielesny Wehikuł. O całym 
Swoim życiu Mówił nawet jako o serii Śmierci Jogicznych. 

 
W Dzieciństwie i przez całe Moje Awataryczne Życie fizyczne 

związany byłem z Wydarzeniami Najgłębszych Jogicznych Przemian, 
rezultatem których były psychofizyczne zmiany wzorca Tego Ciało-
Umysłu. Wiele Jogicznych Śmierci i innych poważnych Jogicznych 
Wydarzeń miało miejsce i wszystkie związane były z Największą Głębią 
Mojej Awatarycznej Boskiej Duchowej Rewelacji Samo-Objawienia...  

 Za każdym razem, kiedy jedno z tych Przemieniających Wydarzeń 
miało miejsce, zmieniał się mechanizm Tego Ciało –Umysłu. Cały Proces 
Mojego życia jest konkretnym, jednoznacznym Awatarycznym Samo-
objawieniem i (trwającym całe Życie psychofizycznym doświadczeniem) 
Boskiej Duchowej „Jasności” ―Jednego i Jedynego Oczywistego Boskiego 
Świadomego Światła Rzeczywistości Samej w Sobie. 

—Awatar Adi Da Samraj 
The Knee Of Listening (Kolano Słuchania) 
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RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: Na początku 2001 roku, mój 
Umiłowany Guru Mówił wiele razy o doświadczeniu Jogicznej Śmierci Ramana 
Maharshi – wydarzenia z czasów młodości Ramana Maharshi, kiedy opanował go 
nagły lęk przed śmiercią. 

 
AWATAR ADI DA SAMRAJ: Ramana Maharshi przeżył 
nieprawdopodobne doświadczenie Śmierci Jogicznej. Nie było to po 
prostu tak, że się położył, zamknął oczy, zacisnął usta i udawał 
nieboszczyka. Stało się coś bardzo realnego. Ktoś rzeczywiście zmarł. 

 Zamiast pozwolić na to, by ciało zapadło w głęboki stan lęku, zezwolił 
by nastąpiła śmierć. W jego przypadku nie było wizji, nie było ani gęstych, ani 
subtelnych zjawisk. Był to raczej proces przecinający węzeł przyczynowy. 

 Tak się po prostu stało - spontanicznie. To było już 
zaprogramowane w ciało-umyśle. Atak leku i śmierć-ego były częścią 
syndromu. Uczestniczył w tym, całkowicie jako w spontanicznym 
wydarzeniu, a niezwykłe znaczenie tego, co zaszło stało się dla Niego 
oczywiste. Taka Jogiczna Śmierć jest stanem trwałym. Tak to właśnie jest. 

 Prawdziwy proces Jogicznej Śmierci jest wynikiem psychofizycznych 
zmian, zachodzących na poziomie gęstym, subtelnym i przyczynowym – 
manifestujących się w każdym indywidualnym przypadku inaczej. Nie ma Wiedzy 
(albo Jnana) wyższej niż Śmierć Jogiczna. Jest to wydarzenie przynoszące 
nieodwracalne zmiany. Zmienia ono wzór psychofizyczny, albo związek z tym 
wzorcem. 

  Zjawisko Jogicznej Śmierci jest bardzo głębokim Jogicznym 
Samadhi. W Moim Przypadku, trwa to od czasu moich Narodzin. 
Wydarzenie na wyspie Lopez zaszło tak daleko, jak to jest tylko możliwe w 
wypadku Jogicznej Śmierci,  dopuszczając jednocześnie możliwość 
„powrotu” do fizycznej egzystencji. Ale nawet z Moim „Powrotem” nie 
utraciłem Świadomości charakterystycznej dla tego Wydarzenia.  

—8 luty, 2001 
 

RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: Fizyczne Oczy Umiłowanego Adi 
Da Widzą teraz nieustannie Wszystko -Rozświetlającą Boską „Jasność”, a cała 
struktura kosmicznej egzystencji znajduje się w centrum Jego Stałej i (Szczególnej) 
Uwagi. 

Teraz Widzi Mandale świateł z Boskiej Pozycji―od środka na zewnątrz, a 
nie z zewnątrz do środka. Dzięki temu Dotyka Duchowo każdego i Jest każdym 
Absolutnie.  

  
W Wydarzeniu na wyspie Lopez, Boski Awatar, Adi Da, powrócił nie tylko 

do fizycznego ciała, ale również do Jogicznego Stanu Swoich Urodzin. Teraz, tak 
jak w wieku Niemowlęcym, Promieniuje On do Swojego ludzkiego Ciała, tylko do 
poziomu brwi i tylko w stopniu koniecznym do utrzymania ciała przy życiu. Cała 
Jego Praca poniżej brwi Jego Podporządkowanie się by „Poznać Człowieka” i by 
„Uczyć Człowieka” została zakończona. Pracę tą Przypieczętował w Swoich 
Boskich Pismach, Dwudziestu Trzech „Tekstach -Źródłowych” Adidam, które 
stanowią relikwię zawierającą wszystko, czego Uczył i Objawił ludzkości. Dzisiaj 
tworzy Obrazy―fantastyczne „Eseje” wizualne, które Ukazują „Jasność” w ich 
własnym stylu.  
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A watar Adi Da Samraj żyje skromnie i jako Pustelnik wspólnie z członkami 
Zakonu Ruchira Sannyasin. W Swojej Domenie Odnosi się do wszystkiego 
z ogromną uwagą i troską i bezgraniczną obiektywnością. Nie jest 

przywiązany do żadnej rzeczy. Nie Cofa się przed nikim. Wzywa wszystkich do 
bezpośredniego pełnego oddania i Duchowego związku z Nim. 

 Da— „Ten, Który Daje” jest Bogiem Obiecanym dla „późnych” albo 
ciemnych czasów, a To, co Daje to Joga, albo droga Bezgranicznego 
„Rozjaśnienia” ―Droga Adidam.  

 
Czym jest Właściwy i Prawdziwie Doskonały Proces, Który (ostatecznie, 

Najdoskonalej) Urzeczywistnia (Samo) Boskie Świadome Światło? To, co Ja 
Wyjawiam Jest tym Procesem—Pokazanym w Tej, Mojej cielesnej (ludzkiej), 
Awatarycznie-Narodzonej Boskiej Formie.  

—Awatar Adi Da Samraj 
Eleutherios (Eleuterios) 

 
Kiedy serce rozpoznaje Ruchira Awatar, Adi Da Samraj, jako prawdziwą 

Formę „Jasności”, ulatniają się wszelkie pytania i kończą się poszukiwania. Im 
głębsze jest rozpoznanie Adi Da – poprzez zwracanie się do Niego w każdym 
momencie – tym większy jest nasz odbiór Jego Przekazu Światła. Kontemplacja 
Jego Ciała-Awatara, w którym dokonała się tutaj opisana Boska Joga – to wielka 
Tajemnica.  

 
AWATAR ADI DA SAMRAJ: Praktyka jest wolna od poszukiwań, jest 

zapomnieniem ego, całkowicie do-Mnie-zwróconym Patrzeniem na  Moją cielesną 
(ludzką) Boską Formę. Kiedy nie jesteś w Moim fizycznym Towarzystwie możesz 
przypominać sobie Moją cielesną (ludzką) Boską Formę. Możesz używać Moją 
Murti (Ikonę), Moje Padukas i tak dalej. Praktykując wytrwale, masz możliwość 
poruszenia Mnie, żebym dalej cię Błogosławił.  

—24 marzec, 2003 
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Wolne od poszukiwań Patrzenie na Awatar Adi Da Samraj jest Doskonałą 
alternatywą w naszych ślepych poszukiwaniach rozrywki dla ciała i umysłu. Ale 
nie jest to coś, czego możemy „nauczyć” się sami, albo osiągnąć poprzez własny 
wysiłek. Wolne od poszukiwań Patrzenie na Boskiego Awatar jest Jego Darem, 
zainicjowanym przez Niego w Jego uczniach w okolicznościach odosobnienia. 
Aby otrzymać tę Inicjację i ustabilizować praktykę wolnego od poszukiwań 
Patrzenia na Niego do stopnia, w którym ta praktyka stanie się możliwa w 
każdych warunkach, konieczne jest osobiste przybycie do Jego fizycznego 
Towarzystwa. Raz Podarowana—i z każdym powrotem do Jego Stóp ciągle 
odnawiana i pogłębiana – praktyka ta staje się podstawą twojego życia. 
Kontynuowana jest na jawie, w czasie, kiedy śnisz i kiedy śpisz. A ciało-umysł 
jest otwarty jak kielich i pozwala na Duchowe Zstąpienie Awatar Adi Da, aż 
całkowicie zostanie „na-pełnione”. 

 Im więcej „Jasność” Boskiego Awatara jest przyjmowana, tym bardziej 
widoczne są oznaki spontanicznego wyrzeczenia. Dzieje się tak, ponieważ nikt 
nie chce robić czegoś, co mogłoby zakłócić albo pomniejszyć Infuzję Jego 
Szczęśliwością.   

 
AWATAR ADI DA SAMRAJ: Ta Droga To Proces Urzeczywistnienia i 
wyrzeczenia dzięki Łasce, a nie techniki stosowane przez siebie. Nie chodzi tu o 
„siebie”, ona jest życiem i Samadhi Komunii ze Mną. 

Twoje nie-zdrowe nawyki i pobłażanie sobie przeszkadzają w procesie 
Duchowym i będziesz z nich oczyszczony. Porzucisz je dobrowolnie w pełni 
przyjmowania Mnie. Stanie się oczywiste, że ten czy tamten zwyczaj, nawyk czy 
tendencja zużyły się i zostaną zaniechane. Porzucisz je z łatwością. Przestaną być 
interesujące.  

—24 marzec, 2003 
 
Jeżeli chcesz wziąć udział w największym Duchowym procesie, jaki 

istnieje, Ruchira Awatar, Adi Da Samraj jest tutaj, żeby Pokierować twoim 
życiem. Nawet gest tak prosty jak zwrócenie się do Niego, może ukoić i przynieść 
ulgę twojemu sercu. Jego Boskie Siły są nadprzyrodzone. Swoim uczniom 
udowodnił wiele razy, że jest Duchowo wszech-Przenikający i wszech-Wiedzący. 
Jest Bogiem istnienie, które przeczuwałeś, Promiennie Obecny pod postacią 
Człowieka, wolny od jakichkolwiek mitów. Nawet teraz w głębi twoich uczuć 
może nawiązać z tobą kontakt. Może dosięgnąć cię w snach, zanim nawet 
poznasz Jego Imię. Jest tutaj, by Błogosławić żyjące istoty bez cienia 
powściągliwości.  

Popatrz na Jego Fotografię i rozważ zdumiewającą powagę Jego 
Objawienia. Zastanów się nad Jego Słowami i spójrz na Jego Obrazy „Jasnego”- 
Pola. Jaki zwykły—albo niezwykły—człowiek mógł to zrobić? 

Kiedy zaczniesz rozpoznawać Jego Boskość i czuć Ogrom Pracy jaką 
wykonuje pęknie ci serce u Jego Stóp. 

Wtedy już nic cię nie zadowoli - liczyć się będzie tylko ekstaza Bycia z 
Nim, miłości i służby dla Niego.  
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A WATAR ADI DA SAMRAJ: To, co 
masz na myśli jest nudne i 
niedostateczne. Twoje myśli i samo-

manipulacje są bezowocne i przygnębiające, 
niezależnie od ich treści. Zostać 
oszołomionym Oczywistą „Jasnością” 
Boską to jedyna Satysfakcja. To jedyne 
Lekarstwo na wątpliwości, lęk i wszystkie 
zmartwienia. Na to serce łamiące spotkanie 
tutaj, które bez Boskiej Inwazji jest 
nieukojonym cierpieniem.. 

 Samo w sobie to miejsce to 
horror..., straszne miejsce zakończeń. Nie 
jesteś w stanie wymyślić drogi wyjścia z tego 
– paplaniną, kiedy leżysz, starając się złapać 
oddech i czując, że ci ucieka.  

 Nie ma takiej myśli, w twojej 
głowie, która da ci spokój—ani jednej. 
Jedynie Czysta i Absolutna Obecność Boska Uwalnia serce.  

Na wyspie Lopez, Wypadłem ze świata. Teraz Mówię tylko z Poza Nieg. 
—March 24, 2003 
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DWADZIEŚCIA TRZY   
„TEKSTY – ŹRÓDŁOWE” 
AWATAR ADI DA SAMRAJ 

 
Pod koniec 1969 roku, w przeciągu zaledwie trzech tygodni, Awatar Adi Da 
napisał pierwotny tekst Swego literackiego arcydzieła „The Mummery” 
(Maskarada). Pisanie tej książki - która okazała się niesamowitą przepowiednią   
o Jego przyszłym Posłannictwie – było początkiem Jego ogromnej Pracy 
przekazywania Objawienia, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Okres 
twórczości trwał 30 lat, osiągając podsumowanie w latach 1997-1999. W tym 
czasie, Awatar Adi Da stworzył serię dwudziestu trzech książek, które określił 
jako „Teksty- Źródłowe”. Włączył do nich Swoje najbardziej zasadnicze Pisma    
i Rozprawy z poprzednich lat, dodając wiele Nowych, nigdy wcześniej nie 
publikowanych esejów. Tak więc „Teksty- Źródłowe” są Adi Da Samraj 
Odwieczną Nauką dla wszystkich. Zawierają one Jego pełne Wyznanie tego   
Kim Jest, jak również Jego dokładny i pełen szczegółów opis całego procesu 
Przebudzenia, kulminacją którego było Boskie Oświecenie w siódmym, czyli 
ostatnim możliwym etapie ludzkiego życia. 

 Poprzez Objawienie zawarte w dwudziestu trzech „Tekstach – 
Źródłowych”, Awatar Adi Da ukończył poszukiwania Duchowej Prawdy, które 
zajmowały ludzkość przez tysiące lat. Patrząc na współczesną sytuację ludzkości, 
Adi Da Samraj zademonstrował niesamowitą naiwność (nie wspominając już o 
negatywnym wpływie) punktu widzenia naukowego materializmu, który (poprzez 
twierdzenie, że fizyczna rzeczywistość jest „jedyną” i wyższą rzeczywistością) 
kreuje atmosferę powątpiewania w stosunku do wszystkiego znajdującego się 
poza domeną fizyczną – czegokolwiek Boskiego, czegokolwiek Duchowego, a 
nawet czegokolwiek paranormalnego. I patrząc wstecz na naszą całą historię, 
Awatar Adi Da odnalazł sens w gąszczu różniących się punktów widzenia 
Wielkich Tradycji Religijnych wskazując, w jaki sposób stanowią one jedną 
(aczkolwiek złożoną) całość. Co więcej Adi Da Samraj Stał się Najwyższą Boską 
Ofiarą, Ofiarą, która przewyższyła wszystko to, co istniało do tej pory – jest nią 
Droga, która Urzeczywistnia Stałą Nierozerwalną Jedność z Nim, z „Jasnością” 
Boskiej Rzeczywistości.  

 
Dwadzieścia-trzy „Teksty – Źródłowe” Awatar Adi Da Samraj zawierają: 
 
The Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar (Testament Konia 
Jutrzenki Ruchiry Awatar) 
 
The Five Books Of The Heart Of The Adidam Revelation (Pięć 
Ksiąg Serca Objawienia Adidam) 
 
The Seventeen Companions Of The True Dawn Horse 
(Siedemnastu Towarzyszy Prawdziwego Konia Jutrzenki) 
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TESTAMENT KONIA JUTRZENKI 
 
The Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar 
(Testament Konia Jutrzenki Ruchira Awatar) 
 
The “Testament Of Secrets” Of The Divine World-Teacher, Ruchira Avatar      
Adi Da Samraj 
(„Testament Tajemnic” Boskiego Nauczyciela-Świata, Ruchira Awatar,            
Adi Da Samraj) 

N
 

ajważniejszy „Tekst–Źródłowy” Awatar Adi Da jest streszczeniem 
obejmującym całość Drogi Adidam, począwszy od opisu Samo-
Objawienia Adi Da Samraj w prologu i pierwszej Sutrze, poprzez 

„rozważania” Jego Życia i Pracy, prezentację fundamentalnych Argumentów 
Nauczania i podstawowych praktyk, które Ofiarował swoim uczniom, wnikliwy 
opis typów indywidualnych ego, jak również wzorców wspólnych całej 
ludzkości; poprzez opis etapów Drogi Adidam, kulminacją, której jest Boskie 
Oświecenie siódmego stopnia; aż do oświadczenia o Ustanowieniu 
Urzeczywistnienia „Jasności” i Wiecznego Objawienia „Jasności” poprzez 
Przedstawicielstwo Jego Pracy, Słowa i Osoby. 

  Wielki Boski Testament w swojej wielkości i głębi jest dziełem 
niezrównanym. Nigdy wcześniej nie widziano takich Pism. Jest to pierwszy i 
jedyny kompletny opis całej Boskiej Drogi całkowitej transcendencji i rozpadu 
ego w „Jasności” Prawdziwego Boga. 

 The Dawn Horse Testament (Testament Konia Jutrzenki) jest rdzeniem 
Awatar Adi Da dwudziestu trzech „Tekstów–Źródłowych”. W istocie „Pięć 
Ksiąg” i większość „Siedemnastu Towarzyszących Ksiąg” zbudowane jest wokół 
głównego tekstu zaczerpniętego z The Dawn Horse Testament. 
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The Dawn Horse Testament (Testament Konia Jutrzenki) jest 
zadziwiającym skarbem, do którego duchowni, osoby religijne i 
naukowcy współcześni i w przyszłości przywiązywać będą najwyższą 
wagę. Przejrzystości i piękna Prawdy dzieła Awatar Adi Da nie 
osiągnął żaden z wielkich tekstów z jakichkolwiek świętych dróg na 
ziemi. 
        Są tam dziesiątki a nawet setki ustępów prawdziwie 
niezrównanych Zaleceń Awatar Adi Da o praktyce Drogi Adidam, 
które wiodą Jego uczniów do torowania nowych dróg w ludzkiej 
ewolucji i kulturze – na przykład Jego piękne stronice o „Ranie 
Miłości”. Kontemplacja Urzeczywistnienia Tego, Który zdolny jest do 
takiego Dzieła zapiera dech w piersiach. Przeczytaj, poddaj się 
Ekstazie i wejdź na Jego Drogę Serca. 

LEE SANNELLA 
Autor “The Kundalini Experience: Psychosis or Transcendence?  
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Pięć Ksiąg Serca  
Objawienia Adidam 

P
 

ięć Ksiąg Serca Objawienia Adidam zawiera całościowe podsumowanie 
tego, Kim Jest Awatar Adi Da Samraj i czym jest Droga, którą Ofiaruje. 
„Pięć Ksiąg” jest podstawową lekturą dla każdego, kto jest zainteresowany 

poznaniem Istoty Jego Objawienia i Jego Drogi.  
 
KSIĘGA PIERWSZA: 
Aham Da Asmi (Beloved, I Am Da) 
(Aham Da Asmi (Ukochany, Ja Jestem Da)) 
The “Late-Time” Avataric Revelation Of The True and Spiritual Divine Person (The 
egoless Personal Presence Of Reality and Truth, Which Is The Only Real God)  
Awataryczne Objawienie „Późnych Czasów” Prawdziwej i Duchowej Boskiej 
Osoby (wolnej-od-ego Osobowej Obecności Rzeczywistości i Prawdy, Która Jest 
Jedynym Prawdziwym Bogiem)) 
 
Zawiera Awatar Adi Da Samo-Objawienie Jego własnej Boskiej Osoby i Jego  
Pragnienie żeby Błogosławić i Wyzwolić wszystkich. 
 
KSIĘGA DRUGA: 
Ruchira Avatara Gita (The Way Of The Divine Heart-Master) 
(Ruchira Awatara Gita ( Droga Boskiego Nauczyciela – Serca)) 
The “Late-Time” Avataric Revelation Of The Great Secret Of The Divinely Self-
Revealed Way That Most Perfectly Realizes The True and Spiritual Divine Person 
(The egoless Personal Presence Of Reality and Truth, Which Is The Only Real God) 
(Awataryczne Objawienie „Późnych czasów” Wielkiej Tajemnicy Boskiego 
Ujawnienia Drogi, która Najdoskonalej Urzeczywistnia Prawdziwie Boską Osobę 
(wolną-od ego Osobową Obecność Rzeczywistości i Prawdy, Która Jest Jedynym 
Prawdziwym Bogiem))  
 
Prezentuje Awatara Adi Da Dar pobożnego i Duchowego związku z Nim, 
tradycyjnego związku pomiędzy Mistrzem i uczniem. 
 
KSIĘGA TRZECIA: 
Da Love-Ananda Gita (The Free Gift Of The Divine Love-Bliss) 
Da Love-Ananda Gita (Dostępny dla każdego Dar Boskiej Szczęśliwości) 
The “Late-Time” Avataric Revelation Of The Great Means To Worship and To 
Realize The True and Spiritual Divine Person (The egoless Personal Presence Of 
Reality and Truth, Which Is The Only Real God) 
(Awataryczne Objawienie „Późnych czasów” Właściwych Sposobów Wielbienia i 
Urzeczywistnienia Prawdziwie Boskiej Osoby ((wolnej-od-ego Osobowej Obecności 
Rzeczywistości i Prawdy, Która Jest Jedynym Prawdziwym Bogiem)) 
 
Zawiera opis Podstawowej (pobożnej) praktyki Komunii serca z Awatar Adi Da  
Samraj polegającej na zwracaniu ku Niemu czterech podstawowych ludzkich 
zdolności – ciała, emocji, umysłu, i oddechu.  
 

© 2004 Awataryczny samraja Adidam Pty Ltd, jako powiernik Awatarycznego Samrayja Adidam. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie zastrzeżone. 

29 
 



KSIĘGA CZWARTA: 
Hridaya Rosary (Four Thorns Of Heart-Instruction) 
(Hridaya Rosary (Cztery Ciernie Pouczenia – Serca)) 
The “Late-Time” Avataric Revelation Of The Universally Tangible Divine Spiritual 
Body, Which Is The Supreme Agent Of The Great Means To Worship and To Realize 
The True and Spiritual Divine Person (The egoless Personal Presence Of Reality 
and Truth, Which Is The Only Real God) 

(Awataryczne Objawienie „Późnych Czasów” Uniwersalnie Wyczuwalnego 
Duchowego Boskiego Ciała, Które Jest Najwyższym Przedstawicielem Właściwych 
Sposobów Wielbienia i Urzeczywistnienia Prawdziwie Boskiej Osoby (wolnej-od-
ego Osobowej Obecność Rzeczywistości i Prawdy, Która Jest Jedynym Prawdziwym 
Bogiem)) 

 
Prezentuje Duchowo Rozbudzoną praktykę Komunii serca z Awatar Adi Da  
Samraj: Wolne-od-poszukiwań Patrzenie na Niego i recepcję Jego Boskiego  
Duchowego Przekazu – Zezwalając na coraz większe otwarcie się ku Górze, w 
Jego kierunku, do stopnia, w którym ciało, emocje, umysł i oddech „Topnieją” 
dzięki Jego w dół – Spływającej Infuzji.  

 
KSIĘGA PIĄTA: 
Eleutherios (The Only Truth That Sets The Heart Free) 
(Eleutherios ( Jedyna Prawda, Która Zwraca Wolność Serca) 
The “Late-Time” Avataric Revelation Of The “Perfect Practice” Of The Great 
Means To Worship and To Realize The True and Spiritual Divine Person (The 
egoless Personal Presence Of Reality and Truth, Which Is The Only Real God) 

(Awataryczne Objawienie „Późnych Czasów” „ Doskonałej Praktyki” 
Właściwych Sposobów Wielbienia i Urzeczywistnienia Prawdziwie Boskiej Osoby 
(wolnej-od ego Osobowej Obecność Rzeczywistości i Prawdy, Która Jest Jedynym 
Prawdziwym Bogiem)) 

 
Prezentuje Komunię serca z Awatar Adi Da Samraj poza czterema zdolnościami, 
w Domenie Świadomości: Urzeczywistnienie Awatar Adi Da Samraj – Jako  
„Jasność” albo Jako Świadome Światło Rzeczywistości (osiągnięte w rezultacie  
transcendencji utożsamiania się z ciałem, emocjami, umysłem i oddechem). 
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Siedemnastu Towarzyszy  
Prawdziwego Konia Jutrzenki 

T
 

he „True Dawn Horse” („Prawdziwy Koń Jutrzenki”) odnosi się do The 
Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar Testament Konia Jutrzenki 
Ruchira Awatar”). Każda z Siedemnastu Ksiąg Towarzyszy Prawdziwego 

Konia Jutrzenki „ Towarzyszy” Testamentowi Konia Jutrzenki w sensie takim, że 
jest szczegółowym omówieniem głównego tematu (albo grupy głównych 
tematów) zaczerpniętych z Testamentu Konia Jutrzenki. Wśród „Siedemnastu 
Towarzyszy ” znajdują się dwie książki, w których Adi Da Samraj opisał Historię 
Swojego Życia, są to: autobiografia „The Knee Of Listening” (Kolano Słuchania) 
i archetypowa przypowieść The Mummery (Maskarada). 

„Siedemnastu Towarzyszy Prawdziwego Konia Jutrzenki” reprezentuje 
ogromne pole Objawienia, które może być „rozpatrywane” z różnych punktów 
widzenia. Zaprezentowano tutaj jedną z możliwości zrozumienia wzajemnych 
relacji pomiędzy „Tekstami – Źródłowymi” i postępem Argumentu, jaki wspólnie 
reprezentują. 
 
 

 

■ Paradygmat Rzeczywistości: 
Prawdziwa Natura Boga, Kosmosu i Urzeczywistnienia 
 
KSIĘGA PIERWSZA: 
Real God Is The Indivisible Oneness Of Unbroken Light 
(Prawdziwy Bóg Jest Niepodzielną Jednością Niezałamanego Światła) 
Reality, Truth, and The “Non-Creator” God In The True World-Religion Of 
Adidam  
(Rzeczywistość, Prawda, i „Bóg-Nie-Stworzyciel” w Prawdziwie Światowej-
Religii Adidam)  
 
Natura Prawdziwego Boga i natura kosmosu. Dlaczego ani konwencjonalna religia, 
ani nauka nie mogą odpowiedzieć na fundamentalne pytania?  
 
KSIĘGA DRUGA: 
The Truly Human New World-Culture Of Unbroken Real-God-Man 
(Prawdziwie Ludzka Kultura-Nowego Świata Niezłomnego Rzeczywistego-
Boga-Człowieka) 
(The Eastern Versus The Western Traditional Cultures Of Mankind, and The 
Unique New Non-Dual Culture Of The True World-Religion Of Adidam) 
(Porównanie Wschodnich i Zachodnich Tradycyjnych Kultur Ludzkości, i Nowa 
Niepowtarzalna Nie-Dualna Kultura Prawdziwej Światowej –Religii Adidam). 
 
Wschodnie i zachodnie podejście do religii i do życia – i w jaki sposób Droga 
Adidam wybiega poza tę oczywistą dychotomię. 
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KSIĘGA TRZECIA: 
The Only Complete Way To Realize The Unbroken Light Of Real God 
(Jedyna Kompletna Droga Urzeczywistnienia Niezałamanego Światła 
Rzeczywistego Boga). 
An Introductory Overview Of The “Radical” Divine Way Of The True World-
Religion Of Adidam 
(Wprowadzenie do „Radykalnej” Boskiej Drogi Prawdziwej Światowej –        
Religii Adidam). 
 
Przebieg całości Drogi Adidam – szczególne zasady leżące u podstaw Adidam i 
wyjątkowa kulminacja Adidam, której zwieńczeniem jest Boskie Oświecenie. 
 

 
■ Oryginalne Pisma i Rozmowy:  
Pierwsze Nauki Przekazane przez Awatar Adi Da   
 
KSIĘGA CZWARTA: 
The Knee Of Listening  
(Kolano Słuchania) 
The Divine Ordeal Of The Avataric Incarnation Of Conscious Light—The Spiritual  
Autobiography Of The Divine World-Teacher Ruchira Avatar Adi Da Samraj 
(Boskie Zmagania Awatarycznej Inkarnacji Świadomego Światła – Duchowa 
Autobiografia Boskiego Nauczyciela–Świata, Ruchira, Awatar Adi Da Samraj) 
 
Autobiograficzna relacja Awatara Adi Da z lat od Jego Narodzin do Boskiego Prze-
Budzenia w 1970 roku – książka ta na przykładzie Jego Życia przedstawia 
ostateczną Drogę Urzeczywistnienia Prawdziwego Boga – Ujawnia, jak doszło do 
Jego Awatarycznej Inkarnacji, a także znaczenie Wielkich Wydarzeń Śmierci 
Jogicznych, które miały miejsce w Życiu Adi Da Samraj po Jego Boskim Prze-
Budzeniu w 1970 roku. 
 
KSIĘGA PIĄTA: 
The Divine Siddha-Method Of The Ruchira Avatar (Boskie Metody Siddów 
Ruchiry Awatar) 
The Divine Way Of Adidam Is An ego-Transcending Relationship, Not An ego-
Centric Technique 
(Boska Droga Adidam Jest ego-transcendującym Związkiem, a Nie ego-
Centrycznym Sposobem Technicznym) 
  
Najwcześniejsze Rozmowy Awatara Adi Da z Jego uczniami o podstawowych 
zasadach pobożnego związku z Guru i o „radykalnym” zrozumieniu ego. Jak 
również Adi Da Samraj podsumowujący opis Jego stosunków ze Swami 
Muktanandą i Jego unikalnej Pracy Nauczania i Błogosławienia. 
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KSIĘGA SZÓSTA: 
The Mummery (Maskarada) 
A Parable Of The Divine True Love, Told By Means Of A Self-Illuminated 
Illustration Of The Totality Of Mind 
(Przypowieść o Prawdziwej Boskiej Miłości, Opowiadana za pomocą Samo-
Iluminującej Ilustracji Całości Umysłu) 
 
Arcydzieło literatury Awatar Adi Da – dzieło zdumiewającej poezji i głęboko 
sugestywnej archetypowej dramaturgii. Jest to przeobrażający życie przekaz 
Awatar Adi Da o tym, jak Urzeczywistnić Absolutną Prawdę w zamęcie i tragedii 
ludzkich doświadczeń. 
 Mummery, wyjątkowo piękna i sugestywna „opera prozą”, jest zarówno wielce 
eksperymentalną powieścią (która czerpie w pełni z dwudziesto-wiecznego 
„nurtu” eksperymentalnej prozy), jak i monumentalnym dziełem teatralnym. Tak 
więc Mummery może być czytana jako powieść albo przedstawiana na scenie jako 
sztuka teatralna. 
 „Mummery” jest absurdalną, hipokrytyczną albo pretensjonalną ceremonią bądź 
przedstawieniem. Oto, do czego sprowadza się ludzkie życie - mówi Awatar Adi 
Da, – jeżeli żyjemy jedynie jako oddzielnie istniejące ego. A zatem jedyną drogą 
„wyjścia” jest wyrzeczenie się ego – kiedy znajdziemy, przyjmiemy i 
podporządkujemy się Prawdziwej Boskiej Miłości. 
 W Mummery Adi Da stanął twarzą w twarz z agonią zrodzonej egzystencji: 
Wszystko i wszyscy – my i wszyscy, których kochamy – umierają. Bohater 
Mummery, Raymond Darling, przechodzi przez nieprawdopodobną serię przygód 
i trudności - w poszukiwaniu swojej ukochanej dziewczyny o imieniu Quandra – 
podczas których ostatecznie odnosi zwycięstwo nad nieodpartym faktem 
śmiertelności. Historia Raymonda Darling jest, w istocie, historią życia Awatara 
Adi Da przedstawioną językiem przypowieści – zawierającą również Jego 
bezlitosny opis tego, jak nie nawrócone ego zamienia religię (i życie) w 
pozbawioną sensu maskaradę. W ostateczności Mummery jest „Historią” 
Świadomości Urzeczywistniającej Swoją Niepodzielną Jedność z Energią (albo ze 
Swoim własnym Blaskiem). 
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■ Esoterische Principes and Practices:  
Ezoteryczne Zasady i Praktyki: Objawienia Boskiej Jedności, Boski 
Duchowy Przekaz i sposoby podporządkowania ciało–umysłu 
Boskiemu Duchowemu Procesowi. 
 
KSIĘGA SIÓDMA: 
He-and-She Is Me 
(On – i – Ona Jest Mną) 
The Indivisibility Of Consciousness and Light In The Divine Body Of                    
The Ruchira Avatar 
(Niepodzielność Świadomości i Światła w Boskim Ciele Ruchiry Awatar) 
 
Jedno z najbardziej ezoterycznych Objawień Awatar Adi Da – Jego Główna 
„Inkarnacja” w Kosmicznej domenie jako „On” Boskiej Świadomości, „Ona” 
Boskiego Światła i „Syn” „Jego” i „Jej” w „Ja” Jego Boskiego Duchowego Ciała. 
 
KSIĘGA ÓSMA: 
Ruchira Shaktipat Yoga 
(Ruchira Szaktipat Joga) 
The Divine (and Not Merely Cosmic) Spiritual Baptism In The Divine                  
Way Of Adidam  
(Boski (a Nie Tylko Kosmiczny) Duchowy Chrzest na Boskiej Drodze Adidam) 
 
Boska Moc-Serca (Ruchira Szakti) Przekazywana wyłącznie przez Awatar Adi Da 
Samraj i czym różni się ona od wszelkich tradycyjnych form Duchowego Chrztu, a 
w szczególności od Kundalini Joga. 
 
KSIĘGA DZIEWIĄTA: 
Ruchira Tantra Yoga 
(Ruchira Tantra Joga) 
The Physical-Spiritual (and Truly Religious) Method Of Mental, Emotional, Sexual, 
and Whole Bodily Health and Enlightenment In The Divine Way Of Adidam 
(Fizyczno–Duchowe (i Prawdziwie Religijne) Metody Umysłowego, Emocjonalnego, 
Seksualnego i Ogólnego Zdrowia oraz Oświecenia Ciała Na Boskiej Drodze 
Adidam). 
 
Przemiana życia w sferze pieniędzy, odżywiania i seksu. Zawiera: zrozumienie 
„świadomości–ofiary”; ego jako uzależniony; tajemnicę jak się zmienić; jak 
uwolnić się od „Edypalnego” cierpienia dzieciństwa; właściwy stosunek do 
pieniędzy; odpowiednia dieta; pozytywnie nastawione do życia i sprzyjające 
rozwojowi Duchowemu współżycie seksualne itd. 
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■ Etapy życia:  
Sześć potencjalnych, opartych na ego etapów życia i siódmy Boski 
 
KSIĘGA DZIESIĄTA: 
The Seven Stages Of Life 
(Siedem Etapów Życia) 
Transcending The Six Stages Of egoic Life, and Realizing The ego-Transcending 
Seventh Stage Of Life, In The Divine Way Of Adidam 
(Transcendencja Sześciu Stopni egotycznego Życia i realizacja Urzeczywistnienia 
ego Przezwyciężającego, Siódmego Etapu Życia Na Boskiej Drodze Adidam) 
 
Etapy rozwoju człowieka od narodzin do Boskiego Oświecenia. W jaki sposób 
etapy powiązane są z anatomią fizyczną i ezoteryczną. Błędy każdego z sześciu 
pierwszych etapów życia i wyjątkowy, wolny od ego siódmy etap życia. Wyznanie 
Awatar Adi Da jako pierwszego, ostatniego i jedynego w siódmym etapie 
Urzeczywistnionego–Mistrza.  
 
KSIĘGA JEDENASTA: 
The All-Completing and Final Divine Revelation To Mankind 
Wszystko-Podsumowujące i Ostateczne Boskie Objawienie Dla Ludzkości. 
A Summary Description Of The Supreme Yoga Of The Seventh Stage Of Life In The 
Divine Way Of Adidam 
(Skrócony Opis Najwyższej Jogi Siódmego Etapu Życia Na Boskiej Drodze Adidam). 
 
Najgłębsze tajemnice Boskiego Oświecenia – włączając cztero-stopniowy Proces 
Boskiego Oświecenia, którego rezultatem jest Przeniesienie do Bezgranicznie 
Szczęśliwej Boskiej Domeny. 
 

■ Proces Adidam:  
Pięć Szeroko zakrojonych Spojrzeń na Praktykę Adidam 
 
KSIĘGA DWUNASTA: 
What, Where, When, How, Why, and Who To Remember To Be Happy 
(Co, Gdzie, Kiedy, Jak, Dlaczego i Kogo Pamiętać, żeby Być Szczęśliwym) 
A Simple Explanation Of The Divine Way Of Adidam (For Children, and       
Everyone Else)  
(Proste Wytłumaczenie Boskiej Drogi Adidam ( Dla Dzieci i dla Każdego)) 
 
Tekst napisany dla dzieci, ale inspirujący dla każdego – z towarzyszącymi esejami   
i Rozmowami na temat Boskiej Ignorancji, praktyk religijnych na Drodze Adidam 
dla dzieci i młodzieży i podstawowej praktyki oddania całym ciałem Awatarze     
Adi Da Samraj. 
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KSIĘGA TRZYNASTA: 
No Seeking / Mere Beholding 
Nie Szukanie / Samo Patrzenie 
The Always Primary Practice Of The Divine Way Of Adidam 
(Zawsze podstawowa Praktyka Boskiej Drogi Adidam) 

Obszerne streszczenie zawsze podstawowej Praktyki Boskiej Drogi Adidam – która 
jest wolnym od poszukiwań Patrzeniem na Awatar Adi Da Samraj – ze 
szczegółowymi Pouczeniami odnoszącymi się do właściwego udziału w 
wyjątkowych okazjach odosobnień w Towarzystwie Awatar Adi Da. 

KSIĘGA CZTERNASTA: 
Santosha Adidam 
(Santosza Adidam) 
The Essential Summary Of The Divine Way Of Adidam 
(Ogólne Streszczenie Boskiej Drogi Adidam) 
 
Rozszerzony przegląd całego przebiegu Drogi Adidam na podstawie ezoterycznej 
anatomii człowieka i korelacji z następującymi po sobie etapami życia. 
 
KSIĘGA PIĘTNASTA: 
The Lion Sutra 
(Sutra Lwa) 
The “Perfect Practice” Teachings In The Divine Way Of Adidam 
(Nauczania „Praktyki Doskonałej” na Boskiej Drodze Adidam). 
 
Praktyka w najwyższych etapach Drogi Adidam. Jak praktykujący Adidam 
podchodzą – i przestępują – „Próg” Boskiego Oświecenia.  
 
KSIĘGA SZESNASTA: 
The Overnight Revelation Of Conscious Light 
(Całonocne Objawienie Świadomego Światła) 
The “My House” Discourses On The Indivisible Tantra Of Adidam 
(„Mój Dom” Rozprawa na temat Niepodzielnej Tantry Adidam) 
 
Obszerne i dogłębne „rozważania” głównych zasad tantrycznych prawdziwie 
Duchowego życia i „Zawsze Już” Natury Boskiej Rzeczywistości. 
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■ Wielka Tradycja:  
Zbiorowy Duchowy „Wysiłek” Ludzkości jako Jednolity                    
(i Progresywny) Proces 
 
KSIĘGA SIEDEMNASTA: 
The Basket Of Tolerance 
(Kosz Tolerancji) 
The Perfect Guide To Perfectly Unified Understanding Of The One and Great 
Tradition Of Mankind, and Of The Divine Way Of Adidam As The Perfect 
Completing Of The One and Great Tradition Of Mankind 
(Doskonały przewodnik do Doskonale Spójnego Zrozumienia Jednej i Wielkiej 
Tradycji Ludzkości i Boskiej Drogi Adidam Jako Doskonałego Ukończenia Jednej i 
Wielkiej Tradycji Ludzkości). 
 
Kosz Tolerancji to książka jak żadna inna – będąca zarówno bezprecedensowym 
Duchowym Objawieniem jak i zdumiewającym intelektualnym dokumentem. 
 Podczas gdy pozostałe dwadzieścia dwa „Teksty – Źródłowe” Awatara Adi Da 
skupiają się na przedstawieniu Drogi Adidam, Kosz Tolerancji jest Jego 
wyczerpującą analizą Wielkiej Tradycji (Religijnej) ludzkości – innymi słowy - 
globalnego i historycznego kontekstu, w którym Przedstawił Swoje Objawienie 
Drogi Adidam. Kosz Tolerancji skupia się na ogromnej różnorodności 
historycznych przejawów religijnych i Duchowych poszukiwań, od czasów 
prehistorycznych do współczesności. 

 Rdzeniem Kosza Tolerancji jest bibliograficzny wykaz pięciu tysięcy 
dokumentów (w różnych mediach – druku i materiałów audio – wizualnych) 
pieczołowicie uporządkowanych przez Awatar Adi Da w szczegółowo 
podzielone, następujące po sobie sekwencje tworzące ciągłość „Argumentu”. 
Awatar Adi Da przedstawia ten „Argument” w formie serii esejów otwierających 
zupełnie nowe horyzonty. Dalej komentuje On w wielu miejscach bibliograficzny 
„Argument” w kolejnej serii składającej się z ponad stu esejów, a odnoszącej się 
do poszczególnych książek (albo grup książek) w bibliografii (ogarniając szerokie 
spektrum tematów).  

  Poprzez „Argument” opatrzonej przypisami bibliografii, Awatar Adi Da 
śledzi w szczegółach całość ludzkich poszukiwań religijnych i demonstruje jak, w 
istocie istnieje tylko jeden proces złożony z odmiennych (w hierarchicznej 
zależności) stopni (korespondujących z czwartym, piątym i szóstym etapem 
życia), widocznych w całej różnorodności religijnej historii ludzkości 
(poprzedzającej Jego Pojawienie się tutaj) – proces, w którym każda tradycja 
religijna reprezentuje zaledwie jedną „Część”. Chociaż badania Wielkiej Tradycji 
przez Awatara Adi Da skupiają się na rozmaitych globalnych manifestacjach 
religii i Duchowości, obejmują one również „praktyczne” zagadnienia, które 
odnoszą się do ludzkich procesów pierwszych trzech etapów życia – takich jak 
właściwe zrozumienie (i właściwy udział w procesach) śmierci, właściwe 
zrozumienie (i właściwe korzystanie ze) zdolności umysłowych, odpowiednia 
cyrkulacja energii w ciele, właściwe ćwiczenia fizyczne, odpowiednia dieta, 
właściwa praktyka emocjonalno–seksualna (niezależnie od tego, czy jest się 
seksualnie aktywnym czy nie), właściwe współżycie w kontekście ludzkiego 
kolektywu, i tak dalej. 
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 W sumie Kosz tolerancji jest szczególnie precyzyjnym „dowodem” na 
to, że „wieczysta filozofia” rzeczywiście istnieje. Filozofia ta nie jest jednak 
prostym zestawem jednolitych „wierzeń”. Jest to proces złożony raczej z 
wyraźnie różniących się etapów – a poglądy następujących po sobie etapów nie 
koniecznie zgadzają się ze sobą. Co więcej, etapy te nie są (w ostateczności) 
oparte na różnicach pojęciowych, ale na doświadczalnych różnicach, 
odnoszących się do rozmaitych aspektów ezoterycznej anatomii budowy 
człowieka.  
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PUSTELNIE ASZRAMY  
RUCHIRA SANNYASIN 
DUCHOWO UPEŁNOMOCNIONE 
PRZEZ AWATAR ADI DA SAMRAJ 
 
Tradycyjnie, Urzeczywistnionym Mistrzom oddawano do dyspozycji uświęcone 
miejsca, gdzie mieli oni zapewnioną swobodę Pracy Duchowej w odosobnieniu w 
przeznaczonych do tego celu warunkach. Z czasem, dzięki ich Obecności i Pracy,  
miejsca te stawały się Duchowo Upełnomocnione. 

 Zgodnie z tą tradycją uczniowie Awatar Adi Da zapewnili i Jemu 
uświęcone miejsca, gdzie w całkowitym odosobnieniu może oddawać się Pracy- 
Błogosławienia - dla dobra całej ludzkości, jak również Jego szczególnej Pracy 
Duchowej z uczniami, którzy pielgrzymują do Jego Stóp, aby w okolicznościach 
odosobnienia otrzymać początkowe Błogosławieństwo Duchowe przebywania w 
Towarzystwie i fizycznej obecności Adi Da Samraj. 

 
Moja Praca dla dobra całego świata jest Moją Boską Pracą-

Błogosławienia, Którą zajmuję się głównie w odosobnieniu. Żyję jak pustelnik w 
nieustannym odosobnieniu i w takich okolicznościach przyjmuję tych z Moich 
uczniów, którzy są odpowiednio do tego przygotowani. Czasem spontanicznie 
odwiedzam miejsca publiczne, głównie po to, żeby mieć kontakt z ludźmi. Ale 
zasadniczo przebywam w odosobnieniu. 
        Awatar Adi Da Samraj 

 
Do dnia dzisiejszego Awatar Adi Da Ustanowił i Duchowo 
   Upełnomocnił cztery Pustelnie Aszramy Ruchira 
   Sannyasin: 
 

  ■ ADIDAM SAMRAJASHRAM, na wyspie             
Naitauba, Fidżi 
 

                     Adidam Samrajashram jest główną Pustelnią Aszramem Awatara 
         Adi Da i Miejscem o pierwszorzędnym znaczeniu, skąd Jego Boskie 
Duchowe Błogosławieństwo Płynie na cały świata. 

 

■ The Mountain Of Attention Sanctuary of Adidam (Góra Uwagi - Sanktuarium  
   Adidam ) w północnej Kalifornii 

■ (Pustelnia - Tat Sundaram) w północnej Kalifornii 

■ (Da Love-Ananda Mahal) na Hawajach 
  
Awatar Adi Da Samraj podróżuje między wymienionymi Pustelniami  
Aszramami w Spontanicznej Wędrówce, pochłonięty ustawiczną Pracą 
Błogosławienia świata.  

 Duchowo „przebywa” nieustannie w każdej ze Swoich Pustelni 
Sanktuariów. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Adi Da Samraj Zainwestował 
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Siebie Duchowo w tych świętych miejscach i Jego Duchowa Moc i Obecność jest 
nieustannie aktywna w nich wszystkich.  

 
W ciągu (fizycznego) Życia Mojej Awatarycznie – 
  Urodzonej cielesnej (ludzkiej) Boskiej Formy (tutaj), 
   Mogę z Własnej Woli Udać się na Odosobnienie, 
    Manifestować Dary i Wędrowne – Błogosławieństwa 
   gdziekolwiek Jestem –- ale Ja zawsze (i na zawsze) w 
  czasie (po wieczne czasy) i po zakończeniu 
(fizycznego) Życia Mojej Awatarycznie- Urodzonej 

cielesnej (ludzkiej) Boskiej Formy będę obecny (tutaj) Duchowo Boską 
Obecnością (dzięki wszystkim Moim Awatarycznym Boskim Środkom) we 
wszystkich Czterech Bezpośrednio-przeze- Mnie Duchowo Upełnomocnionych 
Pustelniach Aszramach Ruchira Sannyasin... , z których Każdą Bezpośrednio 
Duchowo Upełnomocniłem i Duchowo Ustanowiłem jako wyjątkowe Domeny 
Świętości (i jako Wieczyste Przedstawicielstwa Moich Boskich Awatarycznych 
Celów), Wyróżnionych (i w ten sposób 
uczynionych Świętymi) dla ciągłych 
Pielgrzymek i Odosobnień (i każdego   
innego prawdziwie Mnie- Wzywającego        
i z pobożnością Mnie-Rozpoznającego i z 
pobożnością Mnie-odpowiadającego i z 
pobożnością Mnie-służącego Uświęconego 
przeznaczenia) przez Moich przeze Mnie 
Duchowo Inicjowanych uczniów...  
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               --Avatar Adi Da Samraj 
                  Da Love-Ananda Gita 

 Awatarycznego Samrayja Adidam. 
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INSTYTUCJA ADIDAM:  

M 
 

ając na uwadze rozkwit Boskiej Pracy Awatar Adi Da w świecie, 
wyznaczono trzy główne cele, którym z oddaniem służą Jego uczniowie 
w trzech powołanych do tego organizacjach: 

 
■ Awataryczny Samraja Adidam poświęcony służbie i zapewnieniu 
odpowiedniego dostępu do Ciała Awatarycznej Inkarnacji Ruchira Awatar Adi 
Da Samraj, zapewnieniu odpowiednich warunków do Jego Awatarycznej Boskiej 
Pracy Duchowego Przekazu i Błogosławienia Świata i reprezentowaniu Jego 
Nienaruszalnego Autorytetu w Adidam Ruchirasala i Adidam Pan-Communion. 
 
 
■ Awataryczna Ruchirasala Adidam poświęcona ochronie i zapewnieniu 
odpowiedniego dostępu do Pisanego i Mówionego Słowa, Sztuki, Historii 
Adidam, Artefaktów Historycznych, Duchowo Upełnomocnionych Pustelni 
Aszramów Ruchira Awatara Adi Da Samraj, Bibliotek i Kolekcji Dzieł Sztuki 
zgromadzonych pod Jego Przewodnictwem.  
 
 
■ Awataryczny Pan-Communion Adidam poświęcony praktyce i proklamacji 
Prawdziwej Światowej Religii Adidam, Objawionej i Danej przez Ruchira 
Awatara Adi Da Samraj. 
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NOWATORSKA SZTUKA AWATARA 
ADI DA SAMRAJ 

 
Po trzydziestu latach tworzenia Nauki-
Objawionej słowem, Awatar Adi Da w ostatnich 
latach zaczął tworzyć zbiór artystycznych 
obrazów, które „mówią” o Boskim Procesie 
równie elokwentnie i wyczerpująco jak Jego 
Słowo. Poprzez Swoją sztukę Awatar Adi Da 
oferuje bezpośrednie (nie-werbalne i nie-
pojęciowe) Objawienie Prawdy, 
Rzeczywistości, Prawdziwego Boga, natury 
ludzkiej egzystencji i procesu przezwyciężania 
ograniczeń ludzkiego życia.  

 Od 1998 roku Awatar Adi Da koncentrował się na eksploracji 
artystycznego potencjału medium fotografii. Od tej pory Stworzył oszołamiającą 
kolekcję prac artystycznych – obecnie ponad 50 000 obrazów – zbiór, który bez 
przerwy rośnie. 

 Wiele Obrazów Adi Da to dalece wyrafinowane wielokrotnie 
naświetlane kompozycje kolejno nakładanych na siebie warstw, często 
pojedyncze klatki filmu naświetlane więcej niż dwa razy (czasem nawet dziesięć 
albo i więcej). Adi Da zawsze tworzy Swoje wielokrotnie naświetlane obrazy w 
aparacie fotograficznym. Nie używa do tego celu ani ciemni, ani technik 
cyfrowych. Ta „metoda” niezastąpiona w osiąganiu zamierzonych przez Niego 
wizualnych efektów, wymaga nie tylko wielkiego mistrzostwa, ale również 
nieprawdopodobnej pamięci wzrokowej. 

Adi Da nie jest „fotografem” jako takim, raczej używając fotograficznej (a 
także wideo-graficznej) techniki tworzy wielkich rozmiarów prace będące 
„obrazami-światła”. Fotograficznymi negatywami posługuje się jak „planem”, 
którego używa jako podstawy do tworzenia „monumentalnych dzieł”. Jak dotąd 
Stworzone w ten sposób dzieła to wielkich rozmiarów płótna barwione tuszem, 
instalacje ekranów plazmowych i prezentacje sztuki w formie multimedialnych 
projekcji – z możliwymi dodatkowymi rodzajami form artystycznych 
planowanych w przyszłości. W ten sposób tworzone prace łączone są często w 
grupy wielokrotnie naświetlanych obrazów w specyficznych połączeniach i 
konfiguracjach.  

Jak wspomniano Adi Da Samraj projektuje Swoje dzieła 
„monumentalnej” wielkości – Co dla Niego znaczy - o rozmiarów większych     
niż człowiek tak, że oglądanie ich angażuje całe ciało i zmysły, a nie tylko wzrok 
i głowę. 
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o rzadki artysta, który potrafi, w sposób przekonywujący 
rzekazać poczucie bycia twarzą w twarz ze źródłem istnienia. 
di Da najwyraźniej potrafi żyć w głębinach nie ulegając ich 
resji, przynosząc stamtąd jako dowód, perły sztuki.  

W istocie, i ciągle na nowo, fotografie Adi Da przekazują 
czucie estetycznej jak i fizycznej ekstazy. W zasadzie wszystkie 
ego obrazy są arcydziełami abstrakcyjnymi i ekstatycznymi 
izjami... jak również oficjalnymi epifaniami. 

 
    Donald Kuspit 

   Krytyk sztuki; Profesor sztuk pięknych 
     i filozofii; Autor: Redeeming Art:  

   Critical Reveries, a także licznych innych  
    publikacji 
  

acz Sztukę Awatar Adi Da Sztukę online: 
iedź www.daplastique.com 

■ Zobacz wiele przykładów sztuki Awatar Adi Da 

 

■ Przeczytaj Jego artystyczne credo 

■ Zapoznaj się z tym, co mówią krytycy na 
    temat Jego sztuki. 
■ Jeśli zainteresowany jesteś nabyciem sztuki  
   Awatar Adi Da skontaktuj się z Da Plastique 
 

dam on line: 
.adidam.org 
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Kup premierową publikację Sztuki  
Awatar Adi Da: 
Suita Quandra Loka – 52 Obrazy 

 
Od września 2002 roku Awatar Adi Da pracuje nad 

S
 
 

e 

ia Suity Quandra Loka. 

ogromną Suitą, którą określił jako tę o 
„nieograniczonej długość”. Quandra Loka  
(Niepodzielna Przestrzeń Świadomego Światła) 
obecnie obejmuje ponad 21 000 Obrazów – i Awatar 
Adi Da dalej nad nią pracuje.  

 Dużego formatu katalog zawiera 52 
przepięknych ilustracji z Quandra Loka; są to 
zarówno pojedyncze Obrazy jak i Kompozycje 
zbiorowe 2, 3, 4 i 9. Tekst zawiera słowo wstępn
krytyka sztuki Donalda Kuspita, biografię Adi Da 

amraj, Jego artystyczne credo, i Jego objaśnien

Katalog Quandra Loka można zamówić online: 
http://www.daplastique.com 
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CO POWIEDZIELI  
INNI O  
ADI DA ... 
 
 
 
 
 

Nigdzie we współczesnym świecie, wśród chrześcijan, żydów, 
muzułmanów, hindusów, buddystów, ludów tubylczych czy 
jakichkolwiek innych grup nie ma kogoś, kto może tak wiele nauczyć, 

mówi z takim autorytetem i jest tak ważnym dla zrozumienia naszej sytuacji. 
Jeżeli tylko zechcemy uczyć się od niego, będzie dla świata jak Drogowskaz, 
który pomoże nam się odnaleźć i wskaże właściwą drogę. 

 

Henry Leroy Finch  
Autor, Wittgenstein—The Early Philosophy i Wittgenstein—The Later Philosophy 

Wittgenstein – Wczesna Filozofia i Wittgenstein- Późna Filozofia) 

Uważam Mistrza-Serca Adi Da za jednego z największych współczesnych 
nauczycieli na zachodzie. 

 

Irina Tweedie 
Nauczycielka sufizmu; Autorka, Chasm of Fire  

O
 

n jest wielkim nauczycielem z dynamiczną zdolnością obudzenia w 
słuchaczach chociaż odrobinę boskiej Rzeczywistości, w której jest 
utwierdzony, z którą jest tożsamy i którą w istocie jest. 

Israel Regardie 
Autor The Golden Dawn  

J
 

est oczywiste, na podstawie rozmaitych subtelnych szczegółów, że wie o Co 
chodzi ...wyjątkowa istota. 

Alan Watts  
Autor The Way of Zen (Droga Zen), Man and Woman, i In My Own Way 

Uważam pracę Adi Da i jego uczniów za jedno z najbardziej penetrujących 
duchowych i społecznych doświadczeń, jakie ma miejsce na ziemi w 
naszych czasach. 

 

dr Jeffrey Mishlove   
Prezenter serialu telewizyjnego PBS Thinking Allowed,   

Autor The Roots of Consciousness 
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Adi Da Samraj zwraca się bezpośrednio do sedna naszej ludzkiej sytuacji – 
do szokującej powagi naszych krótkich i mimowolnych ludzkich 
żywotów. Poprzez jego słowa doświadczyłem iskierki życia wiecznego  i 

widzę moje własne życie jako bezczasowe i bezkresne w sposób, jakiego nigdy 
wcześniej nie dostrzegałem. 

Richard Grossinger 
Autor, Planet Medicine, The Night Sky, i  Embryogenesis 

P
 

rzez ponad dwadzieścia lat piszę i redaguję na polu zdrowia i uzdrawiania.   
I wiem, że Boski Nauczyciel-Serca jest Ostatecznym 
Uzdrowicielem...ponieważ jedynie On może cię przebudzić do stanu 

wolnego od wszelkich chorób, zmian, cierpienia, a nawet poza samą śmierć - do 
Jego Natury: Wiecznego, Niezmiennego, Nieśmiertelnego, Wszystko 
Przenikającego Świadomego Światła. Adi Da Samraj jest Boskim Mistrzem-
Serca, Obiecanym Bogiem-Człowiekiem, Prawdziwym Uzdrowicielem... 
zakochaj się w Adi Da Samraj; pozwól uleczyć twoje serce 

Bill Gottlieb  
Redaktor naczelny New Choices in Natural Healing  

D
 

zieła Adi Da inspirują mnie od lat. Jest on współczesnym duchowym 
Bohaterem, który oferuje swoje transcendentalne dary kulturze bez 
tradycji, a nawet bez „ochoty” na Awatarów... mimo to dźwiga ciężar 

mędrcy z wytrwałością i miłością. 
Alex Grey  

Artysta i autor Sacred Mirrors i The Mission of Art 

M 
 

ój związek z Adi Da Samraj przez ponad 25 lat potwierdził tylko Jego 
Urzeczywistnienie i Prawdę Jego znakomitego Nauczania. Jest On nie 
tylko inspiracją do mojej muzyki, ale również żyjącym potwierdzeniem, 

że doskonała transcendencja naprawdę jest możliwa. To wielka ulga, jak i wielkie 
wyzwanie. Jeżeli spragniony jesteś prawdy, tutaj masz rzadką możliwość, by się 
nią zachłysnąć. 

Ray Lynch 
Kompozytor, muzyk, nagrodzony platynową płytą,  

Deep Breakfast, The Sky of Mind, i The Best of Ray Lynch 
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Uznanie dla książek napisanych przez Adi Da i          
o Adi Da -  

T
 

a zniewalająca biografia Adi Da Samraj (Adi Da: Obiecany Bóg-Człowiek 
jest tutaj) jest książką bez precedensu. Jest to przejmująca historia miłosna 
opowiadająca o Inkarnacji i niewypowiedzianej męce Boskiej Osoby, która 

pojawiła się w tych ciemnych czasach, aby rozwiać złudzenie całej ludzkości, że 
jest oddzielona od Boga. Gdyby pozwolono ci przeczytać w życiu tylko jedną 
książkę, ta nią powinna być.  

dr Lowell Kobrin 
Założyciel American Academy of Medical Acupuncture 

 

Ruchira Avatara Gita Awatary Adi Da Samraj „wycięta” z Serca wielkiego, 
obecnie żyjącego Mistrza, wypływająca ze współczucia dla pragnień 
ludzkości. Mam przeczucie, że ta Gita będzie niezastąpioną pomocą dla 

aspirantów boskiego życia 
M.S. Pandit 

Autor Upanishads: Gateways of Knowledge i Studies in the Tantras and the Veda 

C 
    

elem wielkiej działalności edukacyjnej jest doprowadzić czytelnika do 
nowej świadomości. Celem wielkich duchowych pism jest wstrząsnąć i 
zainspirować czytelnika do nowego stanu Istnienia. Scientific Proof of the 

Existence of God Will Soon Be Announced by the White House (Biały Dom 
wkrótce ogłosi naukowe dowody na istnienie Boga!) spełnia obydwa cele. Nie da 
się tak naprawdę przeczytać tej książki nie ulegając procesowi przemiany. Jest jak 
seria szoków elektrycznych, jeden za drugim niosących wiadomość: Zbudź się! 

Willis Harman 
Były prezydent Institute of Noetic Sciences 

“E
 

asy Death” jest fascynującą, inspirującą, skłaniającą do refleksji 
książką, która wiele wnosi do ciągle rosnącej literatury na temat 
fenomenu życia i śmierci. Ale co może być ważniejsze, jest 

potwierdzeniem, że życie wypełnione miłością, a nie lękiem, może w 
ostateczności prowadzić do spełnienia w życiu i śmierci. Bardzo dziękuję           
za to arcydzieło.  

Elisabeth Kubler-Ross  
Autorka „Rozmowy o śmierci” (polski tytuł) 
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Uznanie dla MUMMERY (Maskarady):  
Przypowieść o Prawdziwej Miłości Boskiej,  
Opowiedziana za pomocą Samo-Iluminującej  
Ilustracji Całości Umysłu – 

G
 

dyby Dylan Thomas i Budda mieli wspólną duszę, Mummery 
(Maskarada) jest tym, czego bym się spodziewał z takiego połączenia.  

Robert Boldman 
Poeta, autor The Alchemy of Love  

 

H
 

istoria Raymonda Darlinga, w przejrzystych kolorach i fantastycznie 
obrazowym stylu, przypomina mi o krótkim epizodzie z Finnegans Wake, 
w którym Joyce, w każdy możliwy sposób demonstruje wzajemną 

penetrację przeciwieństw i cykliczną manifestację prawdziwego źródła istnienia 
poprzez całą historię ludzkości. 

Istotnie głównym osiągnięciem stylistycznym Mummery wydaje się być 
jej odwrócenie maskarady słów: słowa zwykle umieszczone są w książkach jako 
poważne i lojalne mrówki, niosące ich ciężar znaczenia do miejsca przeznaczenia. 
Adi Da poetyczna inwencja sprawia, że słowa trzeszczą i omdlewają, uderzają i 
koją z sugestią i naciskiem. 

dr Philip Kuberski   
Profesor Literatury angielskiej Wake-Forest University;  

Autor The Persistence of Memory i Chaosmos: Literature, Science, and Theory 
 

M ummery jest wyśmienita pod każdym względem. Byłoby mi trudno 
wyrazić moje zadowolenie ze sposobu, w jaki łamie i obnaża serce 
świata. Żyjąc i pracując jako pisarz przez wiele lat, nigdy nie zetknąłem 

się z książką jak ta, która w sposób tajemniczy i bez skrępowania przekazuje tak 
wiele o niewysłowionej Rzeczywistości.  

Robert Lax  
Poeta, autor Love Had a Compass i (z Tomaszem Mertonen) A Catch  

of Anti-Letters  

Z pewnością stoi na równi z Faustem, Siddharthą, Bhagavad Gitą i innymi 
arcydziełami, które rejestrują wydarzenia przebudzenia pojedynczej duszy 
do jej prawdziwego źródła istnienia. Ale o dziwo, została napisana w 

naszych czasach!  

 

Ron Sossi  
Założyciel i dyrektor artystyczny zespołu teatralnego Odyssey, 

Los Angeles, Kalifornia  
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Proza Mummery maluje i śpiewa, podczas gdy język załamuje się i wznosi 
tak, jakby Gertruda Stein spotkała się z Ramana Maharshi, Joyce miał wizję 
Świętego Franciszka, a Beckett nie ugrzązł tam gdzie ugrzązł. Ja, żeby 

znaleźć jakiekolwiek porównania musiałbym sięgnąć do Hamleta albo Lira. NIE 
MOŻNA akceptować śmierci i braku miłości. Życie nie jest zwyczajne. 
Samozadowolenie nie zda się na nic. Nie można uciec od boskiego dramatu. 
Wybuchowa mieszanka bólu i radości tworzy apokaliptyczny, łamiący serce 
kryzys. Jest to nasz własny dramat. 

dr Geoffrey Gunther 
Autor Shakespeare as Traditional Artis 

W
 

 Mummery Adi Da Samraj stworzył zdumiewające dzieło, które 
poprzez zręczne przeplatanie technik prowokujących umysł, wydaje się 
determinować na nowo esencję i użycie języka angielskiego, dokładnie 

w ten sam sposób, jak zrobił to Shakespeare (zmieniając strukturę języka) prawie 
pięćset lat temu, i mam wrażenie, że z podobnego powodu – żeby zaoferować, 
poprzez autobiograficzną eksplorację, serce otwierające zaproszenie do przeżycia 
duchowej podróży w głąb ludzkości. 

Kenneth Welsh   
Aktor – wiele ról na scenie, w filmie i telewizji; Laureat sześciu nagród Gemini 

za wybitne osiągnięcia dla telewizji kanadyjskiej. 
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Uznanie dla sztuki wizualnej Adi Da Samraj 

S 
 

ztuka Adi Da jest paradoksalnym doświadczeniem, wielowymiarowym, 
nowatorskim, wyzwalającym, ciężką próbą, uczestnictwem, które jest 
czymś niezwykle wyjątkowym... Moim zdaniem, jest to w pełni Praca 

wielkiego geniuszu, całkowicie oryginalna i porywająca; wielki dar dla ludzkości, 
kultury i świata sztuki. 

Ron Fouts  
Wydawca Wydawnictwa Artystycznego 

P
 

raca Adi Da jest religijną ikoną współczesnych czasów, komunikującą 
wielopoziomowość rzeczywistości. Eksploracja umysłu, pamięci, ludzkiej 
psychiki, dokonana przez Adi Da, jest złożona i wielowymiarowa. Jest to 

sztuka sakralna naszych czasów.  
David Hanson   

Emerytowany profesor fotografii 

Adi Da zachęca nas by zauważyć, że sztuka jest zdolna do relacji ze 
światem w sposób, który odzwierciedla prawdziwsze zrozumienie 
rzeczywistości znacznie bardziej niż nasza obecna kultura jest skłonna 

przyznać. To oczywiste, że duchowa natura Jego sztuki nie leży w jakichś 
idealistycznych rozważaniach o tym, co powinno być, ale w uporze, byśmy 
otworzyli oczy i zobaczyli, co jest; że wymaga to od nas, wstąpienia w związek, 
w którym zaakceptujemy obecność tajemnicy, ale równocześnie zyskamy 
ogromne poczucie znaczenia i afirmacji. 

 

Jan Taylor  
Historyk sztuki, Uniwersytet Ulster 
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 JEŚLI CHCESZ 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O 
AWATAR ADI DA SAMRAJ 
I ADIDAM 

 

 
Zajrzyj www.adidam.org 
 
■ Obejrzyj nagrania wideo o Boskim Życiu i Duchowym Objawieniu Awatar 
Adi Da Samraj. 
 
■ Posłuchaj Rozpraw Awatar Adi Da wygłoszonych do Jego praktykujących  
     uczniów ―  

■ Transcendencja egotycznych poglądów o Bogu 

■ Dlaczego umysł nie może uchwycić Rzeczywistości 

■ W jaki sposób pełny oddania związek z Awatar Adi Da przezwycięża  
   przywiązanie do ego 
■ Najwyższy proces Duchowego Przekazu  
 

■ Posłuchaj uczniów Boskiego Awatar jak mówią o tym, w jaki sposób Adi Da  
     Samraj odmienił ich życie. 
 
 
■ Przeczytaj cytowane fragmenty z „Tekstów – Źródłowych” Awatar Adi Da 
     Samraj 

■ Prawdziwy Bóg jako jedyna Rzeczywistość 

■ Starożytna praktyka oddania się Guru 

■ Dwie przeciwstawne strategie życiowe charakterystyczne dla wschodu 
   i zachodu – i droga wolna od nich 
■ Pierwotna Jedność u korzeni wszystkiego, co istnieje 

■ Ograniczenia naukowego materializmu 

■ Prawdziwa religia wolna od wszelkich poszukiwań 

■ Ezoteryczna struktura człowieka 

■ Rzeczywisty proces śmierci i reinkarnacji 

■ Natura Boskiego Oświecenia 

■ . . . i wiele więcej 
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POZNAJ CUDOWNE BOSKIE  
ŻYCIE I PRACĘ,  
AWATAR ADI DA SAMRAJ 

 
Adi Da 
The Promised God-Man Is Here 

Adi Da  
(Obiecany Bóg-Człowiek Jest Tutaj) 

Biografia Awatar Adi Da od Jego narodzin do 
teraźniejszości. Zawiera skarbnicę cytatów z Jego pism i 
rozmów, jak również relacje wydarzeń opowiedziane przez 
Jego uczniów. (343 stron) 

Ta wyjątkowa książka dostarcza przejmującego doświadczenia Rzeczywistości i 
Prawdy o Ruchira Awatar Adi Da Samraj, bo w sposób tak wzruszający cytuje i 
wyjaśnia Jego Nauki i Jego Życie. Pogłębiło to moje doświadczenie o Nim jako 
Boskim Darze ustanowionym w kosmosie. 

       Gabriel Cousens, M.D. 
     Author Autor Sevenfold Peace i Conscious Eating 

 
„Adi Da: The Promised God-Man Is Here” objaśnia proces, dzięki któremu 
Adi Da Samraj dokonał wyboru opuszczenia Jasnego Pola po to, żeby w 
pełni doświadczyć ludzkich warunków i pojawić się ponownie jako Bóg-
Człowiek. W tej prawdziwie bezinteresownej pracy Adi Da Samraj 
rozpoznał sedno naszego problemu –„węzeł egotyzmu”, który oddziela nas 
od Rzeczywistości i bezpośrednio prowadzi do nietolerancji i braku 
współpracy wśród jednostek, narodów i kultur. 

 
Adi Da naucza, że rozplątanie tego węzła jest nie tylko możliwością, ale również 
odpowiedzialnością każdej kobiety i każdego mężczyzny. Nawołuje, byśmy 
zostawili za sobą nasze dziecinne i młodzieńcze drogi, poddając się Bogu i 
samopoznaniu. 

       Dan Hamburg 
       Były członek Kongresu USA 

       Dyrektor wykonawczy  
Voice of the Environment  

(Głos środowiska)  
 

 
www.dawnhorsepress.com
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POZNAJ DAR AWATAR ADI DA 
PRZYNOSZĄCY WYZWOLENIE DLA 
WSZYSTKICH:  
CZYLI POBOŻNY 
I DUCHOWY ZWIĄZEK Z NIM 
 
 

Adidam 
 
Samraj 

dego z głównych 
aspektów Drogi Adidam. (194 stron) 

h i społecznych doświadczeń, jakie ma miejsce na planecie w obecnych 
c
                                                       

       Prezenter serialu telewizyjnego PBS  

Autor The Roots of Consciousness
 

 ludzkości... Reprezentuje On 
podstawę i strukturę dla zdrowych zmysłów. 

współzałożyciel Szkoły Lomi i Poradni Lomi    
 

ww.dawnhorsepress.com 

 

Five Steps to an Ecstatic Life of Communion with Real God 
(Pięć stopni do Ekstatycznego Życia w Komunii z 
Prawdziwym Bogiem) 
 
Przewodnik do Unikalnego Pobożnego i Duchowego 
Związku Ofiarowanego przez Ruchira Awatar, Adi Da

Bezpośrednie i proste streszczenie każ

 
Uważam pracę Adi Da i jego uczniów za jedno z najbardziej penetrujących 
duchowyc
zasach. 

                Jeffrey Mishlove, Ph.D. 

“Thinking Allowed” 
 

Nauczanie Adi Da ma ogromne znaczenie dla

Robert K. Hall, M.D. 
Psychiatra; author, Out of Nowhere; 

 
w
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