
1 

 

PŘÁTELÉ   

BHAKTI MARGY 

ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2018 

 

Inaugurace chrámu Šrí Bhutabhrteshwarnath: Jubileum lásky, 7.-10. června 2018 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

Šrí Bhutabhrteshwarnath mandír je nejkrásnějším hinduistickým chrámem v celé 
Evropě. Chrám je živoucí oslavou bhakti: upřímné oddanosti Bohu. Jméno znamená 
„Pán, který vyživuje celý vesmír” a odkazuje k aspektům Pána Narasimhy (napůl 
lidská/napůl lví manifestace Boha), který vytváří rovnováhu a poskytuje ochranu.                         

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Úvod 

 

Nádherné a nezapomenutelné léta Bhakti Margy pomalu končí. Podstata „Jubilea lásky” byla 
s pečetí Gurudžího bezpodmínečné a věčné lásky a péče hluboce a nesmazatelně vtisknuta do 
všech srdcí. 
 

„Děkuji všem, kteří svojí pomocí umožnili, aby byly tyto slavnosti tak dokonalé a děkuji Gurudžímu 
za jeho lásku pro všechny a pro všechno.” Toto je zpětná vazba jednoho účastníka a my se k ní 
celým srdcem také přidáváme.  
 

S vaší pravidelnou a dobrovolnou finanční podporou jste také velmi přispěli k rozšiřování 
Gurudžího cesty lásky a bhakti a k úspěchu těchto oslav. 
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Jménem Bhakti Margy vám mnohokrát děkujeme za podporu a pomoc a jsme velmi vděčni, že 
jakožto členové celosvětové rodiny FoBM (pozn. překl. zkratka z anglického „Friends of Bhakti 
Marga“ – Přátelé Bhakti Margy) stále zůstáváte na naší straně. 
 

2. Rekapitulace a výhled na rok 2018 

 

„Jubileum lásky“ v červnu 2018: 

7.-10. června: Oslavy inaugurace nového chrámu, Šrí Bhutabhrteshwarnath mandíru. 

13. června: Oslava Gurudžího 40. narozenin se 108 jagnami a piknikem na louce.  

14. června: Cesta lodí po řece Rýn se zhruba 1 000 pasažéry, k oslavě Gurudžího 40. narozenin. 

15.-17. června: Just Love Festival a Hólí, s přibližným počtem 2 000 návštěvníků v průběhu 3 dnů.  
 
Místo psaní spousty slov o těchto událostech se chceme podělit o několik citátů oddaných, ať už pro 
připomenutí těchto nádherných dnů, nebo pro inspiraci, abyste se v dalším roce přidali. 
 

• Gurudží přinesl Vaikuntu mezi nás. Vaikunta je srdce, je láska a tyto dny byly tímto prodchnuté! Je 
neskutečné být toho součástí. Nemohu to popsat slovy. 

 

• Tyto dny byly tááááááák nádherné a atmosféra nepopsatelná……. Díky, Gurudží. 
 

• Je taková škoda, že už je vše za námi, naplněn a šťastně vyčerpán se těším na příští rok. Hariból 
Gurudží, DĚKUJI za tuto nádhernou sanghu, neskutečně krásnou hudbu a prostě za všechno.  

 

• JLF mne naplnil takovou radostí a láskou. Toto požehnání mne bude provázet po dlouhou dobu. 
Zde je krátká epizoda z Hólí: Na konci Hólí byl Svámí Vishwananda na cestě k pódiu a dvě děti 
přímo před Ním poklekly, aby jim také požehnal nějakými barvami. Ale všechny barvy už byly 
vyčerpány. A tak Svámí Vishwananda jednoduše vytřásl barvy ze svých vlasů. Bylo v nich pořád 
dost barevného prášku a děti od Něj tedy dostaly barevné požehnání tímto způsobem. Bylo to pro 
mne velmi dojemné, jak chtěl Gurudží děti obdarovat. Tolik lásky!!! 

 

• Tyto dny daly mému životu nový směr a přivedly mne do oblastí nitra, kde jsem předtím nikdy 
nebyl…. 

  

• Bylo to dech beroucí a tak obrovské požehnání. Velké díky všem, kteří to umožnili a Gurudžímu, 
který se jako vždy objevil v ten pravý čas. Bylo to jednoduše úžasné. Díky, díky, díky.    

 

• Hólí pro mne bylo jako tančit v nebi. A když se Gurudží přidal a tak dlouho s námi oslavoval, cítil 
jsem tisíceré požehnání. Nepopsatelné! Nebylo to z tohoto světa! Jednoduše ČISTÁ LÁSKA.  

 

• Gurudží přinesl Vaikuntu dolů na zemi. Všechno bylo prostě perfektní. Během včerejší cesty domů 
mi můj syn řekl, že bylo tak krásné být společně s tolika lidmi, kteří vibrují pozitivně. 

 

• Nemohu to popsat slovy, pro mne byly tyto dny poutí přímo do mého srdce.  
 

• SVÁMÍ VISHWANANDA, KRÁL LÁSKY! 
 

Zemské týdny ve Shree Peetha Nilaya 
 

Rok 2018 je prvním rokem, ve kterém dal Paramahamsa Vishwananda možnost každé zemi strávit 
jeden týden společně jako skupině v ášramu ve Shree Peetha Nilaya. Spolu s odpovědnými 
oblastními manažery vytvořil velmi zajímavý a poučný program. Hlavní pozornost je zaměřena na 
kurzy Bhakti Marga Akademie, které jsou překládány do oblastních jazyků. Rozmanitý program se 
skládá mimo jiné z ponoření se do Gurugíty, Šrímad Bhágavatamu a Bhagavadgíty, ze seznámení 
se s hinduismem a naší vaišnavskou linií, vše s Gurudžího osobní interpretací, která se dotýká 
našeho srdce. Kromě toho jsou součástí programu také kurzy hudby, umění a sádhany. Je také 
možnost vykonávání sévy, nezištné služby Gurudžímu a vašim blízkým.  
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Gurudží také dává speciální Satsang pro každou zemi a vyvrcholením zemského týdne jsou dva 
Daršany pro účastníky.   
 

Pro nás žijící v ášramu je velikým potěšením potkávat lidi z celého světa a učit se jejich kultuře. 
Děláme všechno pro to, aby se cítili v ášramu pohodlně, jak jen to je možné. A navíc je pro nás 
obrovské potěšení uvítat krajany a sdílet s nimi nakrátko náš domov a mluvit s nimi naším 
mateřským jazykem.    
 

Gurupúrnimá 27.-29. července 2018 

 
Gurudží nám ve Své lásce dal tento rok tři dny (pátek, sobota a neděle), kdy jsme s ním mohli 
oslavit Gurupúrnimu! Mezi stovkami účastníků jsme rádi viděli mnoho členů naší FoBM rodiny. 
 

Druhý den oslav byl velmi speciální, protože se na louce před Bhutabhrteshwarnath mandírem 
konalo 108 jagen a v podvečer byl venkovní piknik s Gurudžím. 
 
Dalším vrcholem oslav Gurupúrnimy byla divadelní hra „Dašavatár” (tato hra byla poprvé hrána na 
oslavě Gurudžího narozenin, během plavby po Rýnu) a měla úžasný potlesk. 
 
Chrám pro Gauránga Vitthalu a Rukminí 

 
Jižně od chrámu Širdi Sáí Báby je nyní nový chrám, 
který je věnován Rukminí a Gauránga Vitthalovi. 
Gurudží rozhodl, že nový chrám by měl postavit 
stejný tým italských oddaných, který už postavil 
chrám Širdi Sáí Báby v roce 2017. Tým začal s prací 
13. června, jak si přál Paramahamsa Vishwananda. 
Podobně jako chrám Širdi Sáí Báby má nový chrám 
cihlovou klenutou strukturu. Stavba byla dokončena 
na konci července a dekorace budou udělány do 
konce září. Nové múrti přijdou přímo z Indie 
z Pandharpuru.  
 

 

 

 

 

Zde jsou některé technické detaily: 

 

Tento typ konstrukce je stavěn pomocí kompasu. Kompas je zařízení vynalezené Afričany 
známými jako Nubijci. Pro stavbu kopule je potřeba nejdříve postavit „centinu", dřevěnou 
konstrukci, aby mohly být cihly upevněny. Mimořádnou věcí ohledně tohoto kompasu je, že fixuje 
pozici každé cihly v prostoru. Je to zajímavé, protože konstrukce „centiny" je drahá a stojí dokonce 
více než kopule sama o sobě. Původně tvořil kompas pouze kolové kupole, ale poté, co italský 
architekt Fabrizio Carola změnil střed kompasu, je možné tvořit různé druhy kopulí, které mají více 
prostoru v horní části.  

 
Výhody tohoto typu budovy jsou:  

• není drahý, protože materiál je stejný od základů po střechu (kameny nebo cihly);   

• je ideální pro vlastní výstavbu, protože je velmi snadné se to naučit. Na začátku je 



5 

 

potřeba malá technická pomoc, ale zvládne to každý;  

• má mimořádnou akustiku; 

• vytváří místo velmi příjemné pro žití;  

• budova je bez napětí. Pokud vyvíjíme tlak na jakýkoliv bod dómu, cihla, která přijímá 
tlak, jej rozvede všemi směry a vytvoří spolupráci: každá cihla pomáhá udržet 
strukturu. Toto je velmi mimořádné, protože je tak vytvořen stav, kdy všechny cihly 
spolu spolupracují a nesoutěží.   

 
 

3. Šrí Bhutabhrteshwarnath mandír 

Chrámové ceremonie Bhutabhrteshwarnath mandíru 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Za každou múrti je vždy zodpovědný stejný muž, púdžárí. Nejčastěji je jedním z nich Svámí 
nebo riši a další je některý brahmačárí. Tak se mezi púdžárím a Božstvem může vytvořit 
blízký vztah. 
 

Každodenní praxe: 
➢ Brzy ráno púdžáriové probudí Božstva a obléknou je do denního oděvu. 
➢ V 7:00 otevřou oponu a slouží ranní modlitbu společně s návštěvníky chrámu. Je 

doprovázena písněmi a hudbou.   
➢ V poledne slouží púdžu k obědu a večer v 18:00 sloužíme večerní modlitbu společně, 

stejně jako při ranní obřad.   
➢ Ve 21:00 se den uzavírá s árati, opona je zatažena a múrti jsou převlečeny do postele.   

  
Zpívání manter: 

➢ Stejně jako v předchozím chrámovém prostoru Gurudží stále touží potom, aby byly mantry 
zpívány od 9:00 do 21:00.  

➢ Nedávno to byla mantra Óm Namó Nárájenája. V 15minutových cyklech a s ohledem na 
denní program se rezidenti střídají ve zpívání. Hosté jsou velmi vítáni, aby se přidali, nebo 
residenty zastoupili, pokud si to s nimi domluví. 

 
Ohňový obřad jagna a ortodoxní liturgie  
Informace o jagně: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 

Liturgie je v ortodoxním chrámu nyní sloužena pouze o sobotních večerech v 18:00. Chvalozpěvy 
zaujímají v chrámu stejné místo jako předtím, denně po večerních modlitbách v 19:00. Nově je 
každý den během ranních modliteb sloužena jagna pouze mátadžími pro Mahálakšmí v jagna 
shala (jagnovém altánu) v západní části chrámu. Shree Peetha Nilaya je Její příbytek! 
 
Všechny návštěvnice, které jsou oblečené v sárí nebo dlouhé sukni a mají hlavu a ramena zakryty 
sárím nebo šátkem jsou vítány, aby se zúčastnily tohoto povznášejícího a očišťujícího ohňového 
obřadu. Budeme šťastny, pokud budete ráno sloužit jagnu s námi!   
 
Dále zde máme jako připomenutí krátké shrnutí ze „Směrnice pro Mátadží s menstruací“, 
které byly sepsány ve Shree Peetha Nilaya: 
Když mátadží menstruují, nebo při krvácení mimo menstruaci a během 3 následujících dnů po 
skončení menstruace, je velmi důležité,  
 

➢ Aby se nepřibližovaly k oltáři v chrámu nebo ohni jagny, aby zůstaly vzadu. 
➢ Aby Božstvu nenabízely okvětní lístky, rýži, árati vodu nebo cokoliv jiného.  
➢ Aby neprováděly púdžu/jagnu (ani ke svému osobnímu Božstvu). 
➢ Aby se nedotýkaly žádného Božstva, nádobí, nebo nářadí pro púdžu. 
➢ Aby si samy přímo nebraly prasád. Prasádem je míněno vše, co bylo nabízeno Božstvu: 

jídlo, květiny, čandan, popel jagny, apod.  

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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Jaký je význam těchto pravidel? 

Mátadží jsou přirozeně více přijímající, což znamená, že více absorbují energii a tím čistí energii 
Země, komunity a jejich prostředí. Jednou měsíčně přichází jejich energetické čištění, které by 
nemělo být rušeno jinou intenzivní energií a nemělo by být vyvedeno z rovnováhy.   
 

Gurudží o tomto mluvil během Satsangu, který se konal při Bhúdéví jagně v květnu 2013: 
„Mátadží, když máte menstruaci, procházíte určitým čištěním. Podle šáster i jenom dotknutím se 
někoho, kdo je blízko vás, tohoto člověka ovlivníte. Je to vaše osobní čištění, kterým si musíte 
projít, takže byste se neměly dotýkat lidí, kteří provádějí modlitby. Proto vás vždy žádám, ať jdete 
co nejdále. Také byste neměly sedět s lidmi okolo jagny. Můžete spolupracovat myslí (manas). 
Tato účast je také velice důležitá, ale účast rituální není dobrá. Když provádíte nějaký rituál, 
všechno se zintenzivňuje. A když probíhá toto vaše čištění, prostřednictvím něj odchází určitá 
negativita. Pokud se přidá k této negativitě určitá energie, je potom silnější. Proto je řečeno, že by 
se mátadží měly držet v určité vzdálenosti. Neznamená to, že by se neměly podílet. Mohou se 
podílet v mysli, ale energeticky by se měly držet dál od energetického místa.“ 
 

Zde můžete o tomto tématu najít více informací: 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Členská karta  
 
Od roku 2018 je osobní a nepřenosná FoBM členská karta platební kartou s natištěným jménem, 
členským číslem a zemí. Karta může být dobita v automatu v SPN a máte ji po celou dobu vašeho 
členství. Proto si prosím kartu berte s sebou, když jedete do SPN.   
 
Doporučujeme kartu nenabíjet vysokým obnosem peněz, jelikož peníze z ní mohou být vráceny až 
při ukončení vašeho členství. Pokud se karta ztratí, lze ji zablokovat a nová karta může být 
vystavena za poplatek 5 euro. Karta je naprogramována tak, že se při placení nabídek se slevou 
pro FoBM automaticky odečte sleva 10 %, a to během celého roku. Proto pokud si objednáváte 
pokoj v SPN s jídlem, na platbu jídel musí být použita běžná platební karta. Ale kdo spí mimo 
ášram, může jídlo platit členskou kartou.  

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
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5. Členský poplatek: 

 
Na začátku roku 2016 se měsíční členský poplatek zvýšil z 5 na 10 euro. Informovali jsme vás 
o tom a vysvětlili důvod v předchozích zpravodajích.  
 
FoBM je program, který získává finanční prostředky na základě měsíčních příspěvků. Ačkoli platit 
můžete také v jiných intervalech, jako ob měsíc, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Prosím ujistěte 
se, že jste do konce června zaplatili měsíční příspěvky za první pololetí, ať už bankovním 
převodem, on-line přes obchod Bhakti Margy nebo hotově v SPN.  
Obraťte se prosím na: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Srdečně vám děkujeme za vaši pravidelnou finanční podporu. Zde je krátký výňatek z Gurudžího 
satsangu z února 2016 o darech: 
 

„Člověk musí mít správný postoj k provádění služby nebo darování něčeho, a to ne pouze proto, 
že má peníze, ale proto, že to chce udělat. A když to chce udělat, obdrží mnohem více.“  
 

„Toto je v každém náboženství, nejen v hinduismu. Bhagaván Krišna o tom dokonce mluví 
v Bhagavadgítě. Řekl, že je velmi důležité dávat. To je to, co zvýší vaši punju, tak aby vaše duše 
mohla pokročit, jinak nepokročí. Takže správný postoj je velmi důležitý.“ 

 

6. Livestream (živé vysílání) pro členy FoBM  

Od 25. května 2018 byla v EU zavedena nová směrnice s názvem General Data Protection 
Regulation (GDPR). Bhakti Margy se tyto regulace také týkají. Jsme šťastni, že jsme v pozici, kdy 
můžeme i nadále vysílat živý přenos pro členy FoBM, ačkoliv musíme dodržovat nové restrikce 
požadované regulacemi. Mezi jiným také to, že žádná osoba nesmí být rozeznatelná bez jejího 
písemného souhlasu.  

Toto je obrovská výzva pro filmařský tým a pravděpodobně rozeznáte změnu od dřívějších 
přenosů.  

Od začátku roku 2018 jsme vysílali živě následující události s heslem: v únoru Šivarátri, v květnu 
Lakšmí jagnu, v srpnu Gájatrí jagnu což byl také první přenos dle nových regulací.  

Zhruba jeden týden před vysíláním rozesíláme e-mail s odpovídajícím heslem. Uživatelské jméno 
je vždy FoBM a to se nemění. Jen heslo se mění pro každý přenos. Informujte nás prosím, pokud 
pozvání neobdržíte, abychom si vyjasnili důvod. Rada: zkontrolujte ve vašem emailu nejdříve 
složku spam či koš.  

Díky Gurudžího souhlasu můžeme pro členy FoBM, kteří pravidelně platí, živě přenášet v říjnu 
oslavy Navarátri a 30. listopadu Babajiho den.  
 
 

7. Vánoční dopis  
 
Každoročně rozesíláme vánoční a novoroční dopis klasickou poštou. Je to jediná pošta, kterou 
obdržíte od FoBM, ostatní informace jsou zasílány e-mailem. Obvykle odnášíme dopisy na poštu 
v půlce listopadu, aby dorazily včas do všech zemí.  

• Prosím informujte nás nejpozději do konce října, pokud si chcete dopis vyzvednout osobně 
ve Shree Peetha Nilaya.  

• Ne všichni členové FoBM uvedli v přihlášce svou adresu. Pro nás je to znamení, že už 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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nechtějí dostávat dopisy a respektujeme to.  

• Důležité: Prosím informujte nás písemně nejpozději do poloviny října, pokud se změnilo 
vaše jméno, adresa, nebo duchovní jméno na: friends@bhaktimarga.org nebo 
anjushri@bm365.org. 

• Poštou odesíláme dopisy pouze s úplnou adresou, což znamená jméno, příjmení, ulice, 
číslo domu, město, PSČ a stát.  

8. Vánoční dárek 

V letošní vánoční a novoroční poště najdete dopis a vánoční přání, ačkoli to není obvyklý vánoční 
dárek. Nebuďte ale zklamaní! Z Jeho lásky k Vám a jako poděkování za Vaši loajalitu a pro Váš 
duchovní růst přišel Gurudží s něčím velice speciálním! Na Jeho cestě po jižní Indii minulý podzim 
osobně vybral a přivezl dárky pro všechny členy FoBM. Jaké požehnání a milost! Představíme 
Vám tento speciální dar v našem vánočním dopisu – do té doby to bude tajemství. Je velmi těžký a 
velký na posílání poštou, proto Vás požádáme, abyste si jej vyzvedli ve Shree Peetha Nilaya. Bude 
to možné od začátku prosince. Samozřejmě i členové, jejichž adresu nemáme, dárek obdrží.  

Dárek je jako poděkování za finanční pomoc a pravidelné platby. Bhakti Marga je opravdu závislá 
na Vaší pomoci. Proto prosím nezapomeňte posílat Váš měsíční příspěvek, pokud zapomenete, 
prosím pošlete jej co nejdříve. Pokud potřebujete, rádi vás budeme informovat o stavu vašeho 
účtu, respektive o vašich příspěvcích.   

9. Satsang z 5. ledna 2016 na téma „odevzdání se“ 

 
O: Můžete říci něco o odevzdání se a jak se odevzdat? 

Paramahamsa Vishwananda: Víte, přál bych si vědět: jak se odevzdat. Pokud mluvíme o 
odevzdání se jako takovém, můžeme mnohokrát říci: „Ach, odevzdej se tímhle způsobem, 
odevzdej se tamtím způsobem. Vzdej se tohohle, vzdej se tamtoho.“ To není odevzdání se, 
protože někdo vám říká, co máte dělat. Dokud tu je někdo další, i třeba Guru, který vám říká co 
dělat, není to odevzdání se. Odevzdání se je, když se vy, z vaší vůle dáte Bohu, aniž by vám 
někdo něco říkal. To je odevzdání se. 
 
Pokud očekáváte, že odevzdání se je: „Ok, ano, všechno jsem opustil.“ Tak to není! Tímto jste 
možná všechno opustili, ale jste k tomu osobně připoutáni. Odevzdání se není toto. Odevzdání se 
je, pokud kompletně zapomenete na sebe. To je odevzdání se.   
 
Můžete nějaké věci opustit. Všechno co je materiální lze jednoduše opustit. Něco máte a vyhodíte 
to, je to pryč! Jako nic! Takže to je to, co nazýváte odevzdáním se? [smích] Ne, toto není 
odevzdání se.  
 

Odevzdání se neznamená pustit určité věci a říci: „Ano, odevzdal jsem se. Vzdal jsem se svého 
domu. Vzdal jsem se všech materiálních věcí.“ A pak tvrdit: „Odevzdal jsem se teď Bohu. Žiji ve 
Shree Peetha Nilaya, jsem velmi duchovní bytost.“ Ne, to není odevzdání se! Znamená to, že jste 
k tomu udělali krok. Pokud jste se vnitřně plně neodevzdali, pokud nemáte jasno ve vaší cestě, 
nemáte jasno v tom, co chcete, potom budete na vaší cestě sbírat další věci. 
 
Dokud přemýšlíte takto: „Dělám tohle. Udělal jsem toto, udělal jsem tamto,“ jste vzdáleni 
odevzdání se. Protože vaše projekce, vaše „já, já, já“ hraje ve vaší mysli velmi důležitou roli. 
Potom odevzdání se neznamená nic.   
 

Odevzdání v sobě obsahuje určitou jasnost. Je to takto: když se plně odevzdáte Bohu, Bůh se 
odevzdá vám. Je to další stupeň odevzdání se. Chápejte, v tom je rozdíl mezi bhakti a jinými 
cestami. V bhakti umisťujete Boha, jakoukoliv formu Božství, jako to nejvyšší. Stavíte Boha na 
první místo a není to o tom, že Ho dosáhnete. Odevzdat se znamená, že máte absolutní důvěru, 
že cokoliv děláte, kdekoliv jste, On vás pozvedne a dovede vás tam. Toto intenzivní uvědomění 
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zde musí být; že ho dosáhnete, ale ne vaší vůlí, ne vaším úsilím, ale Jeho milostí. Sám můžete 
dosáhnout určité úrovně, ale musíte se spoléhat na Jeho milost.  
 

Lidé často říkají: „Odevzdal jsem se. Všechno jsem odevzdal. Svámidží, musíš se o mě postarat.“ 
Ano všechno jste navenek odevzdali, tak proč jste stále připoutáni ke jménu, slávě a bohatství? 
Odevzdali jste jednu věc, ale stále jste připoutáni k jiné věci. Je to odevzdání se? Ne, není. Něco 
jste odevzdali, ale k něčemu jinému jste připoutáni. Odevzdání znamená, že tady už není ani 
jméno, ani sláva a ani bohatství. Tyto záležitosti jsou horší, než mít něco materiálního, protože 
díky nim můžete spadnout mnohem hlouběji. Řekněme, že jste během života dosáhli určitého 
stupně spirituality, ale prahnutí po jméně, slávě a bohatství vás srazí dolů. Takže to znamená, že 
odloučení není odevzdání. Odevzdání je, pokud máte tuto jasnost plného věnování sebe sama 
Božství, bez ohledu na výsledek. Máte v to důvěru. A to je to odevzdání se, které by každý měl 
mít. 

10. Poděkování 
 

Upřímně Vám děkujeme za Vaše přátelství a Vaši podporu Bhakti Margy a celosvětové mise míru 

a lásky Paramahamsy Vishwanandy a jsme vděčni, že se můžeme spolehnout na Vaši pomoc, 

spolehliví přátelé jsou nejcennějším darem.  

 

Mátadží Anjushri a Paartha 

 

Jménem 

Shree Peetha Nilaya, centra Bhakti Margy, Springen 


