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PRZYJACIELE  
BHAKTI MARGI 

NEWSLETTER WRZESIEŃ 2018 
 

 
Inauguracja świątyni Sri Bhutabhrteshwarnath: Jubileusz Miłości,  

7–10 czerwca 2018  https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir jest najpiękniejszą świątynią hinduską  
w całej Europie. Świątynia jest żywą celebracją Bhakti: oddania Bogu płynącego z 
głębi serca. Jej nazwa oznacza „Pan, który odżywia cały wszechświat” i odnosi się 
do aspektu Pana Narasimhy (Boska manifestacja w formie pół człowieka, pół lwa) , 
który tworzy równowagę i zapewnia ochronę wszystkim.                         

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Wstęp 
 
Wspaniałe i niezapomniane lato w Bhakti Mardze dobiega końca. Istota Jubileuszu Miłości – wraz  
z pieczęcią bezwarunkowej i wiecznej miłości oraz opieki Gurudźiego – głęboko i trwale odcisnęła się we 
wszystkich sercach. 
 
Oto opinia jednego z uczestników: „Dziękuję wszystkim pomocnym dłoniom, które umożliwiły stworzenie  
tak doskonałych uroczystości. Dziękuję, Gurudźi za Twoją miłość dla wszystkich i wszystkiego”. – my także  
z całego serca przyłączamy się do tych podziękowań. 
 
Dzięki regularnemu i cennemu wsparciu finansowemu, wy również przyczyniliście się do sukcesu tych 
uroczystości oraz do szerzenia ścieżki Miłości i Bhakti Gurudźiego. 
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W imieniu Bhakti Margi bardzo dziękujemy za wasze wsparcie i pomoc, jesteśmy wdzięczni, że nadal 
niewzruszenie pozostajesz z nami jako członkowie światowej rodziny PBM. 
 

2. Przegląd wydarzeń i dalsze zapowiedzi na 2018 

Jubilee of Love – Jubileusz Miłości w czerwcu  2018 

➢ 07-10 czerwca: ceremonie z okazji inauguracji nowej świątyni, Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir. 

➢ 13 czerwca: obchody 40 urodzin Gurudźiego ze 108 jagniami i piknikiem na łące. 

➢ 14 czerwca: rejs statkiem po rzece  Ren z udziałem około 1000 pasażerów dla uczczenia 40-lecia pojawienia 
się Gurudźiego. 

➢ 15-17 czerwca: Festiwal Just Love i Holi z udziałem około 2000 odwiedzających w ciągu trzech dni. 
 
Zamiast obszernie rozpisywać się o tych wydarzeniach, chcielibyśmy podzielić się niektórymi 
wypowiedziami wielbicieli po to, aby przywrócić wspomnienia tych cudownych dni spędzonych z Gurudźim 
albo zainspirować was, żebyście przyłączyli się do nas w przyszłym roku. 

• „Guruji sprowadził Waikuntę pośród nas, ponieważ Waikunta jest sercem, jest miłością,  
a te dni były nią przesiąknięte! Niewiarygodne jest być częścią tego wszystkiego. Nie potrafię tego opisać 
słowami”. 

 

• „Te dni były taaaaaakie piękne, a atmosfera nie do opisania… to dzięki Gurudźiemu”. 
 

• „Jaka szkoda, że to już koniec. Spełniony i wyczerpany ze szczęścia oczekuję już na następny rok. Haribol, 
Guruji, DZIĘKUJĘ za tę wspaniałą Sanghę i niesamowicie piękną muzykę – po prostu dziękuję za wszystko”. 

 

• „JLF napełnił mnie wielką radością i miłością. To błogosławieństwo będzie mnie niosło przez długi czas. Oto 
krótki epizod, który miał miejsce podczas Holi: Pod koniec Holi, kiedy Swami Vishwananda był już w drodze na 
scenę, dwoje dzieci uklękło tuż przed nim, aby je także pobłogosławił jakimś kolorowym proszkiem. Proszki 
zostały już  jednak całkowicie wykorzystane. Wtedy Swami Vishwananda po prostu strząsnął kolorowy 
proszek ze swoich włosów. Na jego włosach wciąż było wystarczająco dużo barwnego proszku, a dzieci 
otrzymały od Niego w ten sposób błogosławieństwo kolorów. Było to dla mnie bardzo wzruszające, ponieważ 
Gurudźi koniecznie chciał sprawić tym dzieciom przyjemność. Tak wiele w tym było miłości!!!”. 
 

• „Te dni nadały mojemu życiu nowy kierunek i wprowadziły mnie do królestwa w głębi mojej istoty, gdzie nigdy 
wcześniej nie byłam”. 

 

• „To było zapierające dech w piersiach i wspaniałe błogosławieństwo. Wielkie podziękowania dla wszystkich, 
którzy umożliwili organizację tych wydarzeń i dla Gurudźiego, który jak zwykle pojawił się w odpowiednim 
momencie. To było po prostu cudowne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję”.  
 

• „Holi było dla mnie jak taniec w niebie. A kiedy Gurudźi przyłączył się i świętował z nami przez tak długi czas, 
poczułem się po tysiąckroć pobłogosławiony. To nie do opisania! To było nie z tego świata! Po prostu CZYSTA 
MIŁOŚĆ”. 

 

• „Gurudźi sprowadził Waikuntę na ziemię. Wszystko było po prostu idealne.  Wczoraj, w drodze do domu, mój 
syn powiedział: Tak pięknie było przebywać razem z wieloma ludźmi, którzy tak pozytywnie wibrują”. 
 

• „Nie potrafię opisać tego słowami, te dni były dla mnie pielgrzymką prosto do mojego serca”.  
 

• „SWAMI VISHWANANDA, KRÓL MIŁOŚCI!”. 
 

Tygodnie krajowe w Shree Peetha Nilaya 
 
Rok 2018 to pierwszy rok, w którym Paramahamsa Vishwananda dał każdemu krajowi możliwość spędzenia 
tygodnia razem, jako grupa, w Aśramie Shree Peetha Nilaya. Wraz z odpowiedzialnymi kierownikami 
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danych obszarów stworzył bardzo interesujący i bogaty w informacje program. Główny nacisk położony jest 
na kursy Akademii Bhakti Margi, które są tłumaczone symultanicznie na język danego kraju. Zróżnicowany 
program obejmuje między innymi: zagłębianie się w nauki Guru Gity, Shreemad Bhagavatam i Bhagavad 
Gity oraz poznanie hinduizmu i naszej wisznuickiej linii przekazu. Cała wiedza zawiera osobiste interpretacje 
Gurudźiego, które dotykają serca. Ulubionymi pozycjami w programie są także kursy muzyczne, plastyczne  
i sadhan. Jest także możliwość wykonywania sewy w bezinteresownej służbie  Gurudźiemu i bliźnim. 
 
Ponadto Gurudźi prowadzi specjalny Satsang dla każdego kraju, a główną atrakcją w programie krajowego 
tygodnia są dwa Darszany dla uczestników.  
 
Z kolei nam, mieszkańcom Aśramu, wielką radość sprawia spotykanie ludzi z całego świata i poznawanie ich 
kultury. Dokładamy wszelkich starań, aby ich pobyt w Aśramie był jak najbardziej komfortowy. Ponadto,  
wielką przyjemność sprawia nam witanie rodaków i dzielenie się z nimi przez ten krótki czas naszym 
domem, i rozmawianie w naszym ojczystym języku.  
 
Gurupurnima 27–29 lipca 2018 
 
W tym roku Gurudźi w swojej miłości podarował nam trzy dni (piątek, sobotę i niedzielę), abyśmy razem z 
Nim mogli świętować Gurupurnimę! Cieszyliśmy się, widząc pośród setek uczestników wielu członków naszej 
rodziny PBM. 
 
Drugi dzień był bardzo wyjątkowy. Na łące przed Bhutabhrteshwarnath Mandir odprawiono  jagnię przy 108 
kundach, a potem odbył się piknik z Gurudźim na zewnątrz ośrodka. 
 
Kolejną atrakcją uroczystości Gurupurnimy był spektakl teatralny Daśwatar (po raz pierwszy wystawiony w 
czasie obchodów urodzin Gurudźiego podczas rejsu po Renie), który został przyjęty entuzjastycznymi 
oklaskami. 
 
 
Świątynia dla Rukmini i Gauranga Witthali 
 
Na południe od świątyni Śri Śirdi Sai Baby znajduje się teraz nowa świątynia poświęcona Rukmini i Gauranga 
Witthali. Gurudźi zdecydował, że nową świątynię powinien zbudować ten sam zespół włoskich wielbicieli, 
który zbudował już świątynię Śri Śirdi Sai Baby w 2017 roku. Zgodnie  
z życzeniem Paramahamsy Vishwanandy, zespół rozpoczął prace 13 lipca. Nowa świątynia także posiada 
strukturę kopułową wykonaną z cegieł, podobnie jak świątynia Śri Śirdi Sai Baby. Baza konstrukcyjna została 
ukończona pod koniec lipca, a wszystkie dekoracje zostaną wykonane do końca września. Nowe murti 
przybędą będą bezpośrednio z Pandharpuru w Indiach. 

 

  

Oto kilka szczegółów technicznych:  

Ten typ konstrukcji buduje się przy pomocy kompasu. Kompas jest narzędziem wynalezionym przez 
Nubijczyków (lud afrykański). Zwykle podczas budowy kopuły najpierw konieczne jest zbudowanie 
krążyny (wł. centina), konstrukcji z drewna służącej umocowaniu cegieł. Niezwykłą rzeczą w 
kompasie jest to, że ustala on położenie każdej cegły w przestrzeni. To interesujące, ponieważ 
konstrukcja krążyny jest droga i kosztuje nawet więcej niż sama kopuła. Początkowo kompas 
pozwalał tworzyć tylko kopuły kuliste, ale po tym, jak włoski architekt Fabrizio Carola zmienił punkt 
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centralny kompasu, możliwe było wykonywanie różnych rodzajów kopuł z większą przestrzenią na 
górze. 
 
Zalety tego typu budynku są następujące: 

• Jest niedrogi, ponieważ użyty materiał jest taki sam – od fundamentów po dach (cegła lub 
kamień). 

• Jest idealny do samodzielnej budowy, ponieważ bardzo łatwo jest się jej nauczyć. Wystarczy 
odrobina technicznej pomocy na początek i każdy może to zrobić. 

• Cechuje go niezwykła akustyka. 

• Tworzy przyjemną do zamieszkania przestrzeń.  

• Budynek jest wolny od naprężeń. Jeśli wywieramy nacisk na dowolny punkt kopuły, cegła, 
która odbiera ten nacisk, roznosi go we wszystkich kierunkach  
i tworzy współpracę między cegłami: każda cegła współpracuje, aby utrzymać strukturę. Jest 
to niezwykłe, ponieważ stwarza interesującą sytuację, w której wszystkie cegły razem 
przestają ze sobą konkurować na rzecz dzielenia się pracą. 

 
 

3. Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir 
Ceremonie świątynne w Bhutabhrteshwarnath Mandir 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Za każde murti zawsze odpowiedzialni są ci sami pudźari (mężczyźni). Najczęściej jednym z nich jest 
Swami lub Ryszi, a drugim Brahmaćari. W ten sposób, bliska, oparta na miłości  relacja pomiędzy 
pudźarim a bóstwem może się rozwijać. 
 

Program codzienny: 
 

➢ Wczesnym rankiem pudźari budzą bóstwa i ubierają je w dzienne szaty. 
➢ O 7.00 rano odsłaniają zasłonę i odprawiają poranne modlitwy w obecności ludzi  

odwiedzających świątynię. Ceremonii towarzyszą muzyka i śpiew.  
➢ W południe odprawiana jest tzw. pudźa obiadowa, a wieczorem, o godzinie 18.00, wspólnie 

odprawiane są wieczorne modlitwy, podobnie jak w przypadku ceremonii porannych.  
➢ O godzinie 21.00 dzień kończy się Arati; zasłona jest zasłaniana, a murti są ubierane do snu. 

  

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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Intonowanie mantr: 
➢ Gurudźi nadal życzy sobie, aby w nowej świątyni, w godzinach od 9:00 do 21:00 była intonowana 

mantra, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej świątyni. 
➢ W ostatnim czasie jest to mantra oṁ namo nārāyaṇāya. Zgodnie z codziennym harmonogramem, 

rezydenci zmieniają się co 15 minut. Goście mogą dołączyć lub – po uprzednim uzgodnieniu – 
zastąpić rezydentów. 

 
Jagnia (ceremonia ognia) oraz liturgia prawosławna  
Informacje na temat jagni: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 
 
Liturgia w kościele prawosławnym jest teraz odprawiana tylko w sobotnie wieczory, o godz. 18.00. Akatyst w 
kościele odbywa się jak dotąd, codziennie po modlitwach wieczornych, o godz. 19.00.  
Nowością jest to, że w jagnia śali na zachód od świątyni, podczas porannych modlitw codziennie odprawiana 
jest ceremonia jagni. Jagnia odprawiana jest przez matadźi wyłacznie dla Maha Lakszmi. Shree Peetha Nilaya 
jest Jej domem! 
Wszystkie kobiety odwiedzające SPN, które są ubrane w sari lub długą spódnicę i które okryły głowę oraz 
ramiona sari lub szalem, mogą wziąć udział w tej wzniosłej i oczyszczającej ceremonii ognia. Cieszymy się, że 
świętujecie tę poranną jagnię razem z nami! 

 
Ponadto, jako przypomnienie przytaczamy krótki fragment „Wytycznych dla matadźich  
podczas menstruacji”, które zostały napisane przez osoby pracujące w Shree Peetha Nilaya:  
„Kiedy matadźi mają menstruację albo krwawienia międzymiesiączkowe oraz przez 3 kolejne dni po 
zakończeniu menstruacji, ważne jest, by pamiętały, że:  
 

➢ nie mogą zbliżać się do ołtarza w świątyni ani do ognia jagni i powinny pozostać z tyłu, 
➢ nie mogą ofiarować bóstwom: płatków, ryżu, wody, arati ani niczego innego, 
➢ nie mogą odprawiać  pudźy/jagni (także do swoich osobistych bóstw),  
➢ nie mogą dotykać żadnych bóstw, naczyń ani przyborów do pudźy, 
➢ nie mogą bezpośrednio brać prasadu, ponieważ prasadem jest wszystko, co zostało ofiarowane 

bóstwu: pokarm, kwiaty, ćandan, popiół z jagni itp.”. 
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Jakie jest znaczenie tych zasad? 
Mataji są z natury bardziej wrażliwe, receptywne, tj. dużo pochłaniają energetycznie i w ten sposób 
oczyszczają ziemię, społeczeństwo i środowisko. Raz w miesiącu przychodzi czas na ich własne 
(energetyczne) oczyszczanie, które nie powinno być zakłócane przez inne intensywne energie i nie powinny 
być one wytrącane z równowagi.  
 
Gurudźi mówił o tym podczas satsangu, który odbył się w maju 2013 roku podczas Bhu Dewi Jagni: 
„Matadźi, kiedy macie menstruację, przechodzicie pewne oczyszczanie. Zgodnie z tym, co mówią Śastry, 
jeśli w tym czasie choćby dotkniecie osoby, która siedzi obok was, będzie to miało wpływ również na nią. To 
jest wasz osobisty proces oczyszczania, który musicie przejść, więc nie powinnyście nawet dotykać osób, 
które odprawiają modlitwy. Dlatego za każdym razem proszę was, żebyście usiadły dalej. Nie powinnyście 
także siadać razem z innymi dookoła jagnia-kundu. Możecie uczestniczyć mentalnie (manas). Ten rodzaj 
uczestnictwa także jest bardzo ważny, ale fizyczne uczestnictwo w ceremonii nie jest dobre [podczas 
menstruacji – przyp. tłum.]. Dlatego, że kiedy wykonujecie jakiś rytuał, wszystko staje się intensywniejsze. A 
kiedy ma miejsce to oczyszczanie, wyłania się pewna negatywność. Kiedy doda się do niej w tym czasie 
pewną dozę energii, ta negatywność stanie się silniejsza. Dlatego jest powiedziane, że matadźi powinny 
zachowywać dystans. Nie oznacza to, że nie powinny uczestniczyć. Mogą uczestniczyć w sposób mentalny, 
jednak powinny siedzieć z dala od źródła energii”. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć po linkiem: 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Karta członkowska  
 
Osobista i niezbywalna karta członkowska PBM jest od 2018 roku także kartą płatniczą  
z nadrukowanym imieniem, numerem członkowskim i nazwą kraju. Kartę tę można doładowywać  
w automatach do kart płatniczych w SPN i pozostaje ona z wami przez cały okres członkostwa. Dlatego 
prosimy zawsze zabierać ze sobą kartę, gdy przybywacie do SPN. 
 
Zaleca się nie doładowywać karty zbyt dużą kwotą pieniędzy, ponieważ będą one mogły zostać zwrócone 
tylko po zakończeniu członkostwa. Jeśli karta zostanie zagubiona, można ją zablokować, a nowa karta może 
zostać wydana za opłatą 5 euro. Karta jest tak zaprogramowana, że przy dokonywaniu płatności z jej 
użyciem otrzymujecie zniżkę dla PBM w wysokości 10%. Zniżka obowiązuje przez cały rok i jest naliczana 
automatycznie. Dlatego też, podczas płatności za zakwaterowanie z wyżywieniem w SPN należy użyć zwykłej 
karty płatniczej, na której można zaprogramować płatność za posiłki. Jednakże każdy, kto nocuje poza 
Aśramem, może płacić za  posiłki w centrum, używając karty członkowskiej. 
 

5. Opłata członkowska: 
 
Na początku 2016 roku miesięczna opłata członkowska została podniesiona z 5 euro do 10 euro. 
Poinformowaliśmy was o tym i wyjaśniliśmy powód we wcześniejszych newsletterach. 
 
PBM to program zbierania funduszy, który opiera się na comiesięcznych składkach. Można też jednak 
dokonywać wpłat w innych odstępach czasu: co dwa miesiące, co kwartał, co pół roku lub co rok. Prosimy 
pilnować, żeby miesięczne składki za pierwsze półrocze zostały wpłacone do końca czerwca. Wpłat można 
dokonywać przelewem bankowym, online przez sklep Bhakti Margi, albo gotówką w SPN. 
Informacje na temat płatności: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Serdecznie dziękujemy za wasze regularne wsparcie finansowe. Oto krótki fragment Satsangu Gurudźiego z 
lutego 2016 roku na temat przekazywania datków: 
 
„Trzeba mieć właściwą postawę – chęć pełnienia służby lub ofiarowania czegoś, nie tylko dlatego, że ma się 
pieniądze, ale dlatego, że chce się to robić. Jeśli ludzie będą tego chcieli, osiągną jeszcze więcej”. 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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„To istnieje w każdej religii, nie tylko w hinduizmie. Bhagawan Kryszna mówił o tym nawet  
w Bhagavad Gicie. Powiedział, że dawanie jest bardzo ważne. To także zwiększy waszą punję, aby dusza 
mogła robić postępy. W przeciwnym wypadku nie będzie mogła ich robić. Tak więc właściwe podejście jest 
bardzo ważne”. 

 

6. Transmisje na żywo (livestream) dla członków PBM 

Od 25 maja 2018 roku w UE obowiązuje nowe Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Bhakti 
Marga również podlega tym przepisom. Mamy to szczęście, że nadal możemy nadawać transmisje na żywo 
dla członków PBM, jednak musimy przestrzegać pewnych ograniczeń, które nakładają nowe przepisy. 
Jednym z nich jest to, że żadna osoba nie może być rozpoznawalna bez jej pisemnej zgody. 

Jest to wielkie wyzwanie dla zespołu filmowego i być może zauważycie różnicę w stosunku do poprzednich 
transmisji. 

Od początku 2018 roku mogliśmy transmitować następujące wydarzenia na żywo z użyciem hasła: Śiwaratri 
w lutym, Lakszmi Jagnię w maju i Gajatri Jagnię w sierpniu, która była pierwszą transmisją dostosowaną do 
nowych przepisów. 

Na około tydzień przed transmisją wysyłamy e-mail z odpowiednim hasłem. Nazwą użytkownika jest zawsze 
FoBM i nie zmienia się. Dla każdej transmisji zmienia się tylko hasło. Jeśli nie otrzymacie zaproszenia, 
prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli wyjaśnić przyczynę. Podpowiedź: Prosimy najpierw 
sprawdzić spam lub foldery zawierające wiadomości-śmieci w swojej skrzynce mailowej. 
 
Za zgodą Gurudźiego będziemy mogli transmitować na żywo obchody Nawaratri, które odbędą się w 
październiku 2018 oraz Dzień Babajiego w dniu 30 listopada 2018 dla członków PBM, którzy regularnie 
opłacają składki.  
 
 

7. List na Boże Narodzenie 
 
Każdego roku wysyłamy pocztą list na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Jest to jedyna korespondencja, którą 
otrzymujecie od PBM pocztą tradycyjną, ponieważ wszystkie inne informacje są wysyłane pocztą 
elektroniczną. Zwykle wysyłamy listy do połowy listopada, żeby mogły dotrzeć na czas do wszystkich krajów. 

• Jeśli chcecie otrzymać list osobiście w Shree Peetha Nilaya.Nilaya, prosimy  
o poinformowanie nas o tym najpóźniej do końca października,.  

• Nie wszyscy członkowie PBM podali swój adres przy składaniu formularza aplikacyjnego. Dla nas 
oznacza to, że chcą oni zrezygnować z otrzymywania listu i szanujemy to. 

• Uwaga: jeśli wasz adres, nazwisko lub imię duchowe ulegną zmianie, prosimy poinformować nas o 
tym najpóźniej do połowy października, pisząc na adres: friends@bhaktimarga.org lub 
anjushri@bm365.org 

• Listy wysyłamy wyłącznie wtedy, gdy posiadamy kompletne dane adresowe, tj.: imię, nazwisko, 
nazwę ulicy, numer domu, miasto, kod pocztowy i nazwę kraju. 

8. Prezent na Boże Narodzenie 

W tegorocznej poczcie świąteczno-noworocznej znajdziecie list i kartkę świąteczną, nie będzie  
w niej jednak prezentu świątecznego. Nie bądźcie rozczarowani! W swojej miłości do was oraz  
w podziękowaniu za waszą lojalność i duchowy wzrost, Gurudźi przygotował coś wyjątkowego! Podczas 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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swojej ostatniej, jesiennej pielgrzymki po Południowych Indiach osobiście wybrał i kupił prezenty dla 
wszystkich członków PBM. Cóż za błogosławieństwo i łaska! Przedstawimy wam ten wyjątkowy prezent w 
liście świątecznym – do tego czasu będzie to tajemnica. Ponieważ prezent jest zbyt duży i zbyt ciężki, aby 
wysłać go wraz z listem, prosimy odebrać go w Shree Peetha Nilaya na początku grudnia. Oczywiście 
członkowie, którzy nie podali nam swojego adresu, także otrzymają prezent. 

Prezent ten jest wyrazem podziękowania za pomoc finansową i regularne opłacanie składek. Bhakti Marga 
jest naprawdę zależna od twojej pomocy. Nie zapomnijcie więc przekazać obiecanej miesięcznej składki lub, 
jeśli o tym zapomnicie, nadrobić zaległości. W razie potrzeby chętnie poinformujemy was o saldzie konta lub 
należnych składkach. 

9. Satsang z 5 stycznia 2016 na temat poddania  
 
P: Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat poddania i tego, jak się poddać? 
Paramahamsa Vishwananda: Widzicie, sam chciałbym to wiedzieć: jak się poddać. Jeśli mówimy o samym 
poddaniu, wiele razy moglibyśmy powiedzieć: „Och, poddaj się ten sposób, poddaj się w tamten sposób”. 
„Zrezygnuj z tego czy z tamtego”. To nie jest poddanie, ponieważ ktoś inny mówi wam, żeby to zrobić. 
Dopóki ktoś inny, nawet Guru, mówi wam, że macie to zrobić, to nie jest poddanie. Poddanie jest wtedy, gdy 
z własnej woli i gdy nikt nic nie mówi, poddajecie się Bogu. To jest poddanie! 
 
Jeśli spodziewacie się, że poddanie to mówienie: „Okej, tak, wszystko zostawiłem”. – to nie tak!  
Być może zostawiliście wszystko, ale przywiązaliście się do innych rzeczy. Poddanie na tym nie polega. 
Poddanie jest wtedy, gdy całkowicie zapominacie o sobie. To jest poddanie. 
 
Możecie odrzucić pewne rzeczy. Wszystko, co materialne, łatwo jest odrzucić. Gdy coś macie, wyrzucacie to i 
już tego nie ma! Właśnie tak! A więc to nazywacie poddaniem? [śmiech] Nie, to nie jest poddanie. 
 
Poddanie nie jest po prostu puszczeniem pewnych rzeczy i mówieniem: „Tak, poddałem się. Porzuciłem swój 
dom. Porzuciłem swoje materialne rzeczy”.  A potem twierdzaniem: „Teraz poddałem się Bogu. Mieszkam w 
Shree Peetha Nilaya, jestem bardzo świętą osobą”. Nie, to nie jest poddanie! To oznacza, że zrobiliście krok 
w tym kierunku. Jeśli wewnętrznie w pełni się nie oddaliście, jeśli nie macie jasności co do swojej ścieżki, 
jasności co do tego, czego naprawdę chcecie, będziecie zbierać inne rzeczy po drodze. 
 
Dopóki myślicie: „Robię to. Zrobiłem to, zrobiłem tamto". – jesteście dalecy od poddania się. Ponieważ 
wasza projekcja, wasze „ja, ja, ja” bardzo mocno gra w waszym umyśle. Wtedy poddanie nic nie znaczy. 
 
Poddanie cechuje się pewną przejrzystością. To jest tak: kiedy całkowicie poddajecie się Bogu, Bóg również 
poddaje się wam. To jest inny stopień poddania się. Widzicie, istnieje różnica między Bhakti i innymi 
ścieżkami. Na ścieżce Bhakti uważacie Boga, jakąkolwiek Jego formę, za Najwyższego. Umieszczacie Boga na 
pierwszym miejscu i nie chodzi o to, aby Go osiągnąć. Poddanie oznacza pełne zaufanie w to, że cokolwiek 
robicie, gdziekolwiek jesteście, On was podniesie i zaprowadzi do celu. Musicie mieć tę głęboką 
świadomość: że do Niego dotrzecie, ale nie dzięki własnym chęciom, nie dzięki własnemu wysiłkowi, ale 
dzięki Jego Lasce. Możecie osiągnąć określony poziom samodzielnie, ale musicie polegać na Jego Łasce. 
 
Ludzie bardzo często mówią: „Poddałem się. Oddałem wszystko. Swamidźi, musisz się mną zaopiekować”. 
Tak, na zewnątrz oddaliście wszystko, ale dlaczego wciąż jesteście przywiązani do imienia, sławy i chwały? 
Rezygnujecie z jednej rzeczy, ale przywiązujecie się do innej! Czy to jest poddanie? Nie, to nie jest poddanie. 
Coś oddaliście, a przywiązaliście się do czegoś innego. Poddanie oznacza, że nawet tego nie ma: imienia, 
chwały, sławy. Te rzeczy są gorsze niż posiadanie czegoś materialnego, ponieważ mogą sprawić, że 
upadniecie nawet jeszcze bardziej. Powiedzmy, że osiągnęliście w życiu pewien stopień duchowości, ale 
potem tęsknota za imieniem, chwałą i sławą powoduje, że upadacie. Oznacza to, że ten brak przywiązania 
nie jest poddaniem. Poddanie jest wtedy, gdy macie tę jasność odnośnie całkowitego oddania się Bogu, bez 
względu na wynik. Ufacie w to. I to jest poddanie, które trzeba mieć. 
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10. Podziękowania 
 

Dziękujemy wam szczerze za waszą przyjaźń i wsparcie dla Bhakti Margi oraz ogólnoświatowej misji pokoju i 

miłości Paramahamsy Vishwanandy. Jesteśmy wdzięczni, że możemy liczyć na waszą pomoc, ponieważ 

niezawodni przyjaciele są cennym darem. 

 

  

Mataji Anjushri i Paartha 

 

 

 

w imieniu 

Shree Peetha Nilaya, Bhakti Marga Centre, Springen 


