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PRIATELIA  
BHAKTI MARGY 

SPRAVODAJ SEPTEMBER 2018 

 

Vysvätenie chrámu Šrí Bhutabhrteshwarnath: Jubileum lásky, 7. – 10. jún 2018  
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

Šrí Bhutabhrteshwarnath mandir je najkrajší hinduistický chrám v celej Európe. 
Je živou oslavou bhakti: srdečnej oddanosti Bohu. Jeho názov znamená “Boh, ktorý 
živí celý vesmír” a vzťahuje sa na aspekt Boha Narasimhu (napoly mužská, 
napoly levia manifestácia Boha), ktorý vytvára rovnováhu a všetkých chráni. 

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


2 
 

Obsah 
1. Úvod 
2. Prehľad 2018  

Jubileum lásky 
Týždne krajín 
Gurupúrnimá 27.-29. júl 2018 
Nový chrám: Rukminí a Gauranga Vitthala 

3. Bhutabhrteshwarnath mandir 
4. Členská karta  
5. Členský poplatok 
6. Živé vysielanie (priamy prenos) 
7. Vianočná a novoročná zásielka 
8. Vianočný darček  
9. Satsang od 5. januára 2016 o tom, čo znamená “Odovzdanie sa”  
 
 

  
 

1. Úvod 
 
Úžasné a nezabudnuteľné leto Bhakti Margy sa chýli ku koncu. Podstata Jubilea lásky sa, spolu s gurudžího 
pečaťou bezpodmienečnej lásky a starostlivosti, vryla hlboko a nezmazateľne do všetkých sŕdc. 
 
„Ďakujem všetkým pomocným rukám, vďaka ktorým boli tieto slávnosti tak dokonalé a ďakujem gurudžímu 
za jeho lásku a za všetko“, bola odozva jedného z účastníkov. My sa tiež z celého srdca pripájame. 
 
S vašou pravidelnou a cennou finančnou podporou ste aj vy veľmi prispeli k úspechu týchto slávností a k 
šíreniu gurudžího cesty lásky a bhakti. 
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V mene Bhakti Margy vám srdečne ďakujeme za vašu podporu a pomoc a sme vďační, že ako členovia 
celosvetovej rodiny priateľov Bhakti Margy vytrvalo zostávate pri nás. 
 

2. Prehľad 2018 

Jubileum lásky v júni 2018 

➢ 07. – 10. jún: Oslavy zasvätenia nového chrámu Šrí Bhutabhrteshwarnath mandir. 

➢ 13. jún: Oslava gurudžího 40. narodenín so 180 jadžňami a piknikom na lúke. 

➢ 14. jún: Plavba loďou na Rýne s asi 1000 pasažiermi na počesť gurudžího 40. narodenín. 

➢ 15. – 17. jún: Festival Just Love a Hólí s približne 2000 návštevníkmi v priebehu troch dní.  
 
Miesto dlhého opisu týchto udalostí sa chceme s vami podeliť o niekoľko citátov oddaných – aby sme si 
pripomenuli na tieto úžasné dni s gurudžím alebo aby sme vás inšpirovali k budúcoročnej účasti. 
 

• Gurudží priniesol medzi nás Vaikuntu, lebo Vaikunta je srdcom, je láskou, ktorá naplnila tieto dni! Je 
neuveriteľné byť súčasťou tohto všetkého. Nedá sa to opísať slovami. 

 

• Boli to taaak nádherné dni a atmosféra bola neopísateľná… vďaka gurudžímu. 
 

• Aká škoda, že sa to už skončilo. Naplnený a šťastne unavený sa už teším na budúci rok. Haribol gurudží, 
ĎAKUJEM za túto krásnu sanghu a za prekrásnu hudbu. Jednoducho za všetko.  

 

• Festival Just love ma naplnil veľkou radosťou a láskou. Toto požehnanie si so sebou ponesiem ešte dlhý čas. 
Mám krátky príbeh z Hólí: Na konci Hólí šiel Svámí Vishwananda na javisko a priamo pred ním si pokľakli dve 
deti, aby ich tiež požehnal nejakou farbou. Svámí už ale všetku minul, a tak jednoducho vytriasol farbu zo 
svojich vlasov, v ktorých jej bolo stále dosť a deti tak dostali od neho farebné požehnanie. Bolo to podľa mňa 
nesmierne dojímavé, lebo gurudží veľmi chcel tie deti potešiť. Toľko lásky!!! 

 

• Tieto dni dali môjmu životu nové smerovanie a priviedli ma do mne doteraz neznámych zákutí môjho vnútra… 
  

• Bolo to úchvatné a tak veľké požehnanie. Obrovské ďakujem všetkým organizátorom a gurudžímu, ktorý sa 
ako vždy objaví v tej pravej chvíli. Bolo to jednoducho skvelé. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. 

 

•  Hólí bolo pre mňa ako nebeský tanec. A keď sa k nám pridal gurudží a tak dlho s nami oslavoval, cítil som sa 
tisícnásobne požehnaný. Bolo to neopísateľné! Mimo tohto sveta! Jednoducho ČISTÁ LÁSKA.  

 

• Gurudží priniesol na túto zem Vaikuntu. Všetko bolo dokonalé. Počas včerajšej cesty domov môj syn povedal – 
bolo tak krásne byť s toľkými ľuďmi, ktorí tak pozitívne vibrujú. 

 

• Neviem to opísať slovami. Tieto dni pre mňa predstavovali púť priamo do môjho srdca.  
 

• SVÁMÍ VISHWANANDA, KRÁĽ LÁSKY! 
 

Týždne krajín v Shree Peetha Nilaya 
 
Rok 2018 je prvým rokom, počas ktorého dal Paramahamsa Vishwananda každej krajine možnosť stráviť 
jeden týždeň spolu ako skupina v ášrame Shree Peetha Nilaya. Spolu so zodpovednými oblastnými 
manažérmi vytvoril veľmi zaujímavý a informačne bohatý program, zameraný  hlavne na kurzy Bhakti 
Marga akadémie, ktoré sú simultánne tlmočené do jazyka danej krajiny. V bohatom programe sa okrem 
iného ponoríme do Gurugíty, Šrímad Bhágavatamu a do Bhagavadgíty, aby sme sa zoznámili s hinduizmom 
a našou vaišnavistickou líniou, a to všetko s gurudžího osobnými výkladmi, ktoré sa dotýkajú srdca. Okrem 
toho patria k obľúbeným aj hudobné a umelecké kurzy a kurzy sádhany. Máte tiež možnosť robiť sévu v 
nesebeckej službe gurudžímu a vašim blízkym. 
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Gurudží tiež ponúka každej krajine špeciálny satsang a vrcholom týždňa sú dva daršany pre účastníkov.  
 
A my, čo žijeme v ášrame, sa s veľkou radosťou stretávame s ľuďmi z celého sveta a oboznamujeme sa s ich 
kultúrou. Robíme všetko pre to, aby bol ich pobyt v ášrame čo najkomfortnejší. Nadôvažok je pre nás 
veľkým potešením privítať našich krajanov, zdieľať s nimi na krátky čas svoj domov a rozprávať sa s nimi v 
našom materinskom jazyku. 
 
Gurupúrnimá 27. – 29. júl 2018 
 
Gurudží nám vo svojej láske dal tento rok tri dni (piatok, sobota a nedeľa), aby sme s ním oslávili 
gurupúrnimu! Medzi stovkami zúčastnených sme radi videli mnohých členov našej rodiny priateľov BM. 
 
Druhý deň bol veľmi výnimočný – so 108 jadžňami na lúke pred chrámom Bhutabhrteshwarnath mandirá a 
pri pikniku s gurudžím. 
 
Ďalšou významnou udalosťou gurupúrnimy bola divadelná hra “Dašávatár” (ktorú prvýkrát hrali počas 
gurudžího narodeninovej oslavy pri plavbe Rýnom) a ktorá zožala veľký potlesk. 
 
 
Chrám Gauranga Vitthala a Rukminí 
 
Južne od chrámu Širdí Sáí Bábu stojí teraz nový chrám, zasvätený Rukminí a Gauranga Vittalovi. Gurudží sa 
rozhodol, že nový chrám by mal postaviť ten istý tím talianskych oddaných, ktorý staval chrám Širdí Sáí Bábu 
v roku 2017.  

Práce začali podľa prianí Paramahamsu 
Vishwanandu 13. júla. Nový chrám má, podobne ako chrám Širdí Sáí Bábu, kopulovitú konštrukciu z tehál. 
Koncom júla bola ukončená výstavba základov a celá výzdoba bude dokončená do konca septembra. Nové 
múrti budú pochádzať priamo z Pandharpuru v Indii. 
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Niekoľko technických informácií:  

Tento typ konštrukcie sa stavia s pomocou nosného trámu, vytvoreného obyvateľmi Afriky, známymi 
ako Núbijčania. Pri stavbe kupoly treba najskôr postaviť tzv. “centinu” – konštrukciu z dreva, ktorá 
drží tehly v kupolovitom tvare. Na tomto nosnom tráme je výnimočné to, že fixuje postavenie každej 
tehly v priestore. Je to zaujímavé, lebo stavba “centiny” je nákladná a stojí dokonca viac, než 
samotná kupola. Spočiatku sa s pomocou nosného trámu budovali len sférické kupoly, ale potom, 
ako taliansky architekt Fabrizio Carola zmenil stred trámu, je možné stavať rôzne druhy kupol, ktoré 
majú pod vrcholom viac miesta.   
 
Výhody tohto typu budov: 

• finančná nenáročnosť, lebo materiál je rovnaký od základov až po strechu (tehla alebo 
kameň); 

• pre svoju jednoduchosť ideálne na svojpomocnú stavbu – zo začiatku je potrebná technická 
pomoc, ale potom to môže stavať každý; 

• výnimočná akustika; 

• príjemne sa v takom priestore žije; 

• v konštrukcii nevzniká tlak. Ak vyvíjame tlak na akýkoľvek bod kupoly, tehla, ktorá prijíma 
tlak, ho prenáša na všetky smery a v tejto situácii ostatné tehly spolupracujú: každá tak, aby 
konštrukciu udržala. Je to nezvyčajné, lebo v týchto podmienkach žiadna tehla nie je slabšia 
ako ostatné a všetky sa spoločne podieľajú na udržaní stavby. 

 
 

3. Šrí Bhutabhrteshwarnath mandir 
Chrámové obrady v Bhutabhrteshwarnath mandir 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Za každú múrti zodpovedajú tí istí púdžariovia. Jeden z nich je zvyčajne svámí alebo rši a ďalší je 
brahmačári. Tak sa môže medzi púdžariom a Bohom rozvinúť láskyplný a blízky vzťah. 
 

Denná rutina: 
➢ Skoro ráno prebudia púdžariovia božstvá a oblečú ich do denných odevov. 
➢ O 7:00 roztvoria záves a spolu s návštevníkmi chrámu v sprievode piesní a hudby slávia ranné 

modlitby.  
➢ Na obed vykonajú obedňajšiu púdžu a o 18:00 spoločne slávime večerné modlitby tak, ako ranné 

obrady.  
➢ O 21:00 sa deň ukončí s áratí, záves sa zatiahne a múrti sú prezlečené do postele. 

  
Čantovanie mantry: 

➢ Gurudží vyjadril želanie, aby sa aj v novom chráme čantovala mantra od 9:00 do 21:00 tak, ako v 
pôvodnom chráme. 

➢ V súčasnosti je to mantra Óm Namó Nárájenája. V rytme každých 15 minút a podľa denného 
rozvrhu sa obyvatelia ášramu striedajú v čantovaní. Hostia sa k nim môžu pridať alebo ich nahradiť, 
ak sa s nimi vopred dohodnú. 

 
Ohňový obrad jadžňa a pravoslávna liturgia  
Informácie o jadžne: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 
Liturgia pravoslávnej cirkvi sa v súčasnosti slávi len v sobotu večer o 18:00. Akatist sa odrieka tak ako 
predtým – každý deň po večernej modlitbe o 19:00. Novinkou je, že každý deň počas ranných modlitieb 
mátádží uskutočňujú jadžňu v jadžňa sala západne od chrámu, vyhradenú pre Mahá Lakšmí. Shree Peetha 
Nilaya je jej príbytkom! 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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Všetky ženské návštevníčky, ktoré majú sárí alebo dlhú sukňu a ktoré si zahalia hlavu a plecia svojou sárí 
resp. šálom, sa môžu zúčastniť tejto pozdvihujúcej a čistiacej ohňovej slávnosti. Tešíme sa, že sa spolu s 
nami zúčastníte tejto rannej jadžny!  
 
Okrem toho ako pripomenutie prikladáme krátky výňatok z “Pokynov pre menštruujúce mátádží”, ktoré 
pochádzajú zo Shree Peetha Nilaya: 
 
V období menštruačného alebo mimomenštruačného krvácania a počas prvých troch dní od úplného 
skončenia menštruácie je dôležité, 
 

➢ Aby mátádží nešli blízko oltáru v chráme alebo k ohňu jadžny, ale aby zostali vzadu. 
➢ Aby neobetovali božstvám lupienky, ryžu, vodu, áratí alebo čokoľvek iné. 
➢ Aby nerobili púdžu / jadžňu (ani ich osobným božstvám).  
➢ Aby sa nedotýkali božstiev, nástrojov na púdžu. 
➢ Aby samy priamo neprijímali prasád, lebo prasád je všetko to, čo bolo obetované božstvu: jedlo, 

kvety, čandan, popol z jadžne atď.  
 
Aký význam majú tieto pravidlá? 
Mátádží sú prirodzene vnímavejšie, t.j. pohlcujú veľa energií, a tak energeticky čistia zem, spoločenstvo a 
okolie. Raz za mesiac prichádza čas na ich vlastnú (energetickú) očistu, ktorú by nemali rušiť a vyviezť z 
rovnováhy iné silné energie. 
 

Gurudží o tomto rozprával počas satsangu v máji 2013 na jadžne Bhu Déví: “Mátádží, počas svojej 
menštruácie sa zároveň istým spôsobom očisťujete. V šástrach sa píše, že na druhú osobu vplývate 
aj dotykom. Prechádzate svojou osobnou očistou, tak by ste sa nemali ani dotýkať tých, ktorí sa 
modlia. Preto vás zakaždým žiadam o to, aby ste sa vzdialili. Taktiež by ste nemali sedieť pri ľuďoch 
okolo jadžne. Môžete sa ale zúčastniť v mysli (manas). Táto účasť je tiež veľmi dôležitá, ale účasť na 
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obrade nie je dobrá. Totiž, keď vykonávate určitý rituál, všetko sa zintenzívňuje. A počas tejto vašej 
očisty sa z vás vyplavuje aj istá negativita. Ak túto negativitu posilníte o určitú energiu, tak za 
zintenzívni. Preto sa hovorí, že mátádží by si mali uchovávať akýsi odstup. Neznamená to, že sa 
nesmú zúčastniť – môžu sa zúčastniť v mysli, ale energeticky by mali zostať vzdialené.“ 
 
Viac informácií o tejto téme nájdete tu: 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Členská karta  
 
Od roku 2018 je osobná a neprenosná členská karta priateľov BM aj pokladničnou kartou, na ktorej je 
vyrazené meno, členské číslo a krajina. Kartu si môžete nabiť v pokladničných automatoch v SPN a ponechať 
po celú dobu vášho členstva. Preto si, prosím, vezmite svoju kartu keď prídete do SPN. 
 
Odporúčame vám, aby ste si ju nenabíjali priveľkou sumou, lebo kredit možno zameniť za hotovosť len po 
ukončení členstva. Ak kartu stratíte, môžete ju dať zablokovať a za poplatok 5 Eur vám bude vystavená nová 
karta. Vaša karta je nastavená tak, aby pri platbách so zľavou pre priateľov BM bola celoročne automaticky 
odpočítaná 10% zľava. Preto je pri pobyte v SPN so zahrnutou stravou nevyhnutné platiť bežnou platobnou 
kartou, na ktorej je možné naprogramovať stravu. Avšak ktokoľvek, kto je ubytovaný mimo ášramu, môže 
zaplatiť stravu v centre členskou kartou. 
 

5. Členský poplatok: 
 
Začiatkom roka 2016 sa mesačný členský poplatok zvýšil z 5 Eur na 10 Eur. O tejto zmene a jej príčinách sme 
vás informovali v predchádzajúcich spravodajoch. 
 
Priatelia BM je program na získavanie finančných prostriedkov, ktorý sa zakladá na mesačných príspevkoch. 
Môžete však platiť aj v iných intervaloch – každé dva mesiace, štvrťročne, polročne alebo ročne. Ubezpečte 
sa, prosím, že ste mesačné platby za prvý polrok uhradili najneskôr do konca júna, a to buď bankovým 
prevodom, online cez obchod Bhakti Marga alebo v hotovosti v SPN. 
Sledujte aj: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Srdečná vďaka za vašu pravidelnú finančnú podporu. Prečítajte si krátky výňatok z gurudžího satsangu z 
februára 2016, kde hovorí o finančných daroch: 
 
“Pri vykonávaní služby alebo pri darovaní treba mať správny prístup – nielen preto, že máme peniaze, ale 
preto, lebo to chceme spraviť. A ak to chceme spraviť, získame ešte viac.” 
 
“Takto to je v každom náboženstve, viete, nielen v Hinduizme. Bhagaván Krišna o tom dokonca hovoril v 
Bhagavadgíte. Vravel, že obdarovávanie je veľmi dôležité. Aj to vám totiž zvýši punju, aby mohla vaša duša 
napredovať, lebo inak nenapreduje. Takže správny prístup je veľmi dôležitý.” 

 

6. Živé vysielanie (priamy prenos) pre priateľov BM 

25. mája 2018 schválila EÚ nové Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Aj Bhakti Marga 
dodržiava tieto predpisy. Sme radi, že stále môžeme priateľom BM vysielať živé prenosy, avšak sme povinní 
dodržiavať obmedzenia vyplývajúce z nových nariadení. Okrem iného nesmie byť žiadna osoba 
rozpoznateľná bez jej písomného súhlasu. 

Pre filmový tím je to veľká výzva a je možné, že uvidíte rozdiel od predchádzajúcich vysielaní. 

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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Od začiatku roku 2018 sme mohli s heslom naživo vysielať tieto podujatia: Šivarátri vo februári, Lakšmí 
jadžňa v máji a Gájatrí jadžňa v auguste, ktorá je zároveň prvým prenosom, na ktorý sa vzťahujú nové 
nariadenia. 

Asi týždeň pred vysielaním sme rozoslali e-mail s príslušným heslom. Používateľské meno je vždy FoBM a 
zostáva nemenné. Pre každé vysielanie sa zmení len heslo. V prípade, že nedostanete pozvánku nás, 
prosím, informujte, aby sme mohli objasniť príčinu. Rada: najprv si skontrolujte spam resp. nevyžiadanú 
poštu vo vašej e-mailovej schránke. 

Vďaka gurudžího súhlasu môžeme tým priateľom BM, ktorí pravidelne prispievajú, vysielať naživo v októbri 
oslavy Navarátrí a 30. novembra 2018 Babajiho deň. 
 
 

7. Vianočná zásielka 
 
Každoročne posielame vianočnú a novoročnú zásielku. Ide o jedinú zásielku od priateľov BM, ktorú 
dostanete poštou, lebo všetky ostatné informácie vám posielame e-mailom. Listy zvyčajne nosíme na poštu 
do polovice novembra, aby mohli do všetkých krajín doraziť včas.  

• Ak si chcete zásielku vyzdvihnúť osobne v Shree Peetha Nilaya, informujte nás, prosím, najneskôr do 
konca októbra. 

• Nie všetci členovia priateľov BM nám do prihlášky uviedli adresu. Pre nás to znamená, že už nechcú 
dostávať zásielky a my to rešpektujeme. 

• Dôležité: Ak sa vaša adresa, meno alebo duchovné meno zmenili, informujte nás, prosím, písomne 
najneskôr do polovice októbra na tieto adresy: friends@bhaktimarga.org alebo 
anjushri@bm365.org 

• Zásielky posielame len na úplné adresy, t.j. tam, kde je uvedené meno, priezvisko, ulica, číslo domu, 
mesto, PSČ a krajina. 

 

8. Vianočný darček 

V tohoročnej vianočnej a veľkonočnej zásielke si nájdete list a vianočný pozdrav, ale zvyčajný vianočný 
darček bude chýbať. Nebuďte sklamaní! Vo svojej láske a vďake za vašu vernosť a za váš duchovný rast 
prišiel gurudží s veľmi výnimočným nápadom! Minulú jeseň na svojej púti do južnej Indie osobne vybral a 
nakúpil darčeky všetkým členom priateľov BM. Aké to požehnanie a milosť! O tomto výnimočnom darčeku 
vám napíšeme v našom vianočnom liste, dovtedy to zostane tajomstvom. Keďže je priveľký a priťažký, aby 
sme ho mohli zaslať poštou, prosíme vás, aby ste si ho začiatkom decembra prišli vyzdvihnúť do Shree 
Peetha Nilaya. Členovia, ktorých adresy nemáme, samozrejme tiež dostanú darček.  

Ide o ďakovný darček za vašu finančnú pomoc a za vaše pravidelné platby. Bhakti Marga je vskutku závislá 
od vašej pomoci. Preto, prosím, nezabudnite mesačne poslať váš prisľúbený finančný príspevok alebo, ak ste 
zabudli, dobehnite to. Ak je to nevyhnutné, radi vás informujeme o zostatku na účte alebo o vašich 
príspevkoch.  

 

 

 

 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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9. Satsang od 5. januára na tému „Odovzdanie sa“ 
 

O: Môžeme vedieť viac o odovzdaní sa a ako sa odovzdať? 
Paramahamsa Vishwananda: Viete, keby som vedel, ako sa odovzdať. Ak hovoríme o odovzdaní sa 
ako takom, veľakrát môžeme povedať: „Odovzdaj sa tak, alebo onak“, „vzdaj sa toho alebo 
tamtoho“. To nie je odovzdanie sa, lebo niekto iný vám prikazuje, aby ste sa odovzdali. Pokiaľ tam 
je iná osoba, hoci aj guru, ktorá vám to prikazuje, tak to nie je odovzdanie sa. Odovzdanie sa je to, 
ak sa sami, z vlastnej vôle, bez toho, aby vám to ktokoľvek iný prikázal, odovzdáte Bohu. To je 
odovzdanie sa! 
 
Ak si myslíte, že odovzdanie sa znamená „Dobre, áno, všetko som zanechal“, nie! V tom prípade ste 
možno všetko zanechali, ale pripútali ste sa k iným veciam. To nie je odovzdanie sa. V odovzdaní sa 
na seba úplne zabudnete. To je odovzdanie sa. 
 
Môžete sa vzdať určitých vecí. Ľahko sa vzdáva čohokoľvek materiálneho. Niečo máte, zahodíte to, 
je to preč! Len tak! To je odovzdanie sa? (smiech) Nie, to nie je odovzdanie sa.  
 
Odovzdanie sa nespočíva len v tom, že sa niečoho vzdáte a poviete: „Áno, odovzdal som sa. Vzdal 
som sa svojho domu. Vzdal som sa svojho majetku.“ A potom poviete: „Už som sa odovzdal Bohu. 
Žijem v Shree Peetha Nilaya, som veľký svätec.“ Nie, to nie je odovzdanie sa! To znamená, že ste 
spravili krok tým smerom. Ak ste sa vnútorne úplne neodovzdali, ak nemáte jasnú cestu, ak nemáte 
jasno v tom, čo chcete, tak si cestou pozbierate iné veci. 
 
Pokiaľ stále rozmýšľate v zmysle: „Robím tamto, urobil som toto, urobil som tamto“, ste ďaleko od 
odovzdania sa. Lebo vo vašom vnímaní a vo vašej mysli to JA, JA, JA hrá veľkú rolu. Vtedy to 
odovzdanie sa nič neznamená. 
 
Odovzdanie sa je svojím spôsobom celkom jasné. Ide o toto – ak sa úplne odovzdáte Bohu, Boh sa 
tiež odovzdá vám. To je ďalší stupeň odovzdanosti. Viete, je rozdiel medzi bhakti a ostatnými 
cestami. V bhakti dávate Boha, akúkoľvek jeho formu, na najvyšší piedestál. Boh je na prvom 
mieste a nejde o to, aby ste ho dosiahli. Odovzdanie sa znamená, že čokoľvek robíte, kdekoľvek ste, 
absolútne dôverujete, že On vás pozdvihne a privedie vás do cieľa. Musí v tom byť to silné 
uvedomenie, že dosiahnete Boha, ale nie vlastnou vôľou, nie vlastnou snahou, ale z jeho milosti. 
Istú úroveň môžete dosiahnuť sami, ale musíte sa spoliehať na jeho milosť. 
 
Viete, ľudia často hovoria: „Odovzdal som sa. Všetkého som sa vzdal. Svámídží, musíš sa o mňa 
postarať.“ Áno, navonok ste sa všetkého vzdali, ale prečo ste potom stále naviazaní na meno, slávu 
a chválu? Vzdáte sa jednej veci, ale pripútate sa k druhej! To je odovzdanie sa? Nie, to nie je 
odovzdanie sa. Niečoho ste sa vzdali, k niečomu inému ste sa pripútali. Odovzdať sa znamená, že 
tam nič iné nie je: meno, chvála ani sláva. Tieto veci sú horšie, než vlastniť čokoľvek materiálne, 
lebo vás môžu stiahnuť ešte nižšie. Povedzme, že ste vďaka svojmu životu dosiahli určitú duchovnú 
úroveň, ale vaša túžba po mene, sláve a chvále vás stiahla dolu. To teda znamená, že vzdanie sa 
niečoho nie je odovzdanie sa. Odovzdať sa znamená, že sa plne odovzdáte Bohu bez ohľadu na to, 
aký bude výsledok. Veríte. To je to skutočné odovzdanie sa.“ 
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10.  Ďakujeme 
 

Úprimne vám ďakujeme za vaše priateľstvo a podporu Bhakti Margy, Paramahamsu Vishwanandu 

a jeho celosvetovej misie mieru a lásky. Sme vďační, že sa môžeme spoľahnúť na vašu pomoc, lebo 

spoľahliví priatelia sú cenným darom. 

 

  

Mátádží Anjushri a Paartha 

 

 

 

V mene 

Shree Peetha Nilaya, centrum Bhakti Margy, Springen 

   


