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Předmluva 

Naše rodina Bhakti Margy se rozrůstá! Další a další lidé na své výpravě za láskou a štěstím 

našli cestu do Mezinárodního centra Bhakti Margy ve Springenu, aby oslavovali, zpívali 

a tančili se Šrí Svámím Vishwanandou a námi všemi, a aby se ponořili do nebeských vibrací 

lásky. Jaká je to milost následovat spirituální cestu pod vedením Gurudžího a odevzdáním se 

Jemu! 

Ášram Paramahamsy Vishwanandy, Shree Peetha Nilaya, který je tak naplněný láskou 
a oddaností, byl v červnu a v červenci poznamenán nezapomenutelnými letními vrcholy.  
 
13. a 14. června jsme oslavili Jeho 41. narozeniny spolu s Gurudžím. Měli jsme příležitost 

sloužit pro Něj púdžu v Bhutabhrteshwarnath mandíru (chrám) a poctít Ho 108 jagnami venku 

na trávníku. Byl to den, kdy jsme Mu dávali všechnu naši lásku a prohlubovali s Ním náš vztah.  

Večer pozval všechny návštěvníky na piknik venku v prostorách ášramu.  

Jaká nezapomenutelná hostina! Nikdo nikdy nezapomene na tyto vzácné momenty s naším 

milovaným božským Mistrem.  

Vrcholem července byl Just Love festival 13., 14. a 15. července 2019. I když bylo počasí 

chladné a deštivé během prvních dní, zlepšilo se pro barevný Holi festival v sobotu odpoledne 

a v neděli se znovu vrátilo léto. 

Ukazatele ve festivalovém areálu ukazovaly k Vaikuntě, zobrazovaly nebeský příbytek (lóku) 

Šrí Višnua a Jeho oddaných. A opravdu fasáda a celý terén ášramu se změnil na Vaikuntu. 

Při pohledu na scénu nad vchodem do ášramu, člověku připadalo, jako byste tam skutečně 

byli.   

Zaznamenali jsme okolo 2 400 návštěvníků, což je zhruba stejný počet jako loni. Spousta 

z nich přišla do kontaktu s Gurudžím a Bhakti Margou poprvé.   

Nechte se okouzlit slovy Sváminí VishwaParagatishwari o festivalu: 

 
„Když jsem přijela do domova lásky, trpělivosti a jednoty – Shree Peetha Nilaya – byla jsem 
okouzlena, kolik věcí se změnilo.  
 
Výzdoba hlavního vchodu oznamovala velkou a radostnou událost. Oddaní pobíhali po 
ášramu nahoru a dolů a uklízeli, malovali, pomáhali a řídili stavění stánků a objektů pro velký 
den.   
 
Konečně dlouho očekávaný moment nastal v pátek 12. července – začátek JLF 2019. 
Mít na starosti mauricijský stánek, bylo pro mne nesmírným potěšením, vařit a servírovat jídlo 
s exotickou chutí našeho ostrova; plného lásky k Božství. Nejlepší částí těchto dnů bylo, když 
Gurudév navštívil náš stánek a oddaní zpívali a tančili pouze pro Něj.  
 
Velké pódium bylo určeno pro koncerty, kde umělci vyjadřovali svou oddanost s láskou 
a radostí.  
 
Poslední den byl Gurudévův melodický hlas jemně vyladěn Prakriti. Klidná a uvolněná 
atmosféra ášramu se mísila s muzikálností a zpěvy přednesených Gurudžím, během nichž 
všichni oddaní tancovali s láskou, pouze s láskou.  
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16. červenec (Gurupúrnima) byl třešničkou na dortu, kterým byl JLF 2019. Tento den přidal 
chuť čisté bhakti s vůní Guru parampary. Oddaní se shromáždili v zahradě okolo Gurudéva 
pro uctění Padasévana bhakti. I přes chladné počasí tam oddaní seděli a nemohli spustit oči 
z Gurudéva a poslouchali příběhy a zážitky ostatních oddaných. Byl to okamžik, který si 
budeme pamatovat dlouhou dobu.  
 
Džai Gurudév! 
Sváminí VishwaParagatishwari (Mauricius) 
 
 

1. Shrnutí  

Letní sangha pro mladé s 65 lidmi mezi 12-27 lety věku se konala 1.-8. července. Gurudží jim 

požehnal daršanem.  

Na Gurupúrnimu 16. července 2019 jsme měli 1 017 registrací. Následovníci, oddaní, 

brahmačárí/brahmačáriní, rišiové, Sváminí a Svámiové z mnoha zemí přijeli, aby vyjádřili 

respekt k jejich Satguruovi Paramahamsovi Vishwanandovi, aby mu poděkovali a vyjádřili 

svou lásku k Němu.  

Večerní oslava byla plánována v chrámu, ale Gurudží ji spontánně přesunul ven, na trávník, 

kde si každý mohl najít místo, aby byl blízko u Něj, až do hluboké noci.  

23. a 24. srpna slavilo 400 lidí Krišna Džanmáštamí, narozeniny Krišny, společně s Gurudžím 

v Bhutabhrteshwarnath mandíru (chrámu). 

➢ Zemské týdny 

Zemský týden s 45 účastníky byl pořádán pro Jižní Afriku, Mauricius a Keňu 18.-25. července.  

Zemský týden se 148 účastníky byl pořádán pro Portugalsko, Španělsko a Latinskou Ameriku 

5.-11. srpna. 

Zemský týden se 145 účastníky byl pořádán pro Rusko, Lotyšsko, Ukrajinu a Litvu 26. srpna-
1. září. 

 
➢ Mandír Rukminí a Pándurangy  
 

 
Vánoční dárek 2018, požehnané múrti Rukminí 

a Pána Pándurangy, kteří byli přivezeni 

Gurudžím pro „Přátele Bhakti Margy” z Indie, 

Pandarpuru.   

Vyzvednout si je můžete ve Shree Peetha Nilaya 

do konce roku 2019.  

Noví členové je obdrželi jako dárek na uvítanou.   
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Proč je tilak Pándurangy jiný?  

Často kladená otázka.  

Paramahamsa Vishwananda objasnil toto mystérium a vysvětlil skrytý význam během 

Satsangu po inauguraci mandíru Pándurangy v SPN 14. dubna 2019. 

Džai Gurudév, 

Proč je tilak Pándurangy odlišný? Protože On je Krišna a Pánduranga není nikdo jiný než 

Krišna, ne? Na severu mluvíme o jiných aspektech Pána Krišny a líla Pándurangy je čtvrtým 

aspektem Krišny. Když Krišna tvořil lílu Pandurangy, nebyl to pouze On; i v tomto aspektu 

Pándurangy, Vitthaly, byl tam s Ním také Šiva.  

Na Pándurangově hlavě je 

Šivalingam. Protože když šel Krišna 

k Rukminí, aby se odehrála líla 

Pándurangy, šel prvně k Šivovi a řekl 

mu, že jde udělat tuto lílu a teď se 

bude inkarnovat, a že může jít s Ním. 

A tak Šiva šel a usadil se na hlavě 

Pándurangy. 

To byl důvod, proč lidé dlouho 

nevěděli, že Pánduranga je Krišna. 

Dokonce dodnes se mnoho lidí 

domnívá, že Vitthoba je Šiva. Ale ve 

skutečnosti to tak není, je Krišna. Ale 

kvůli Šivalingamu a kvůli tomu, že na 

Jeho paži a ozdobách je Ádišéša - 

Šéša nág, had, mnoho lidí si je pletlo. 

V dnešní době samozřejmě už ne, ale 

ve 12. století to bylo zavádějící. Stejně 

jako Tirupati a Balaji. 

Abychom se vrátili zpět k vaší otázce: 

tilak reprezentuje Šivu. Je to velmi 

zajímavé, protože vaišnavové a 

šivaisté jsou velmi často oddělení, ale 

ne v tomto aspektu, protože Šiva je 

největší bhakta Krišny. Nikdo není tak 

oddaný jako Pán Šiva. Proto je to 

Šivalingam, víte? To je jóni a střed je 

samotný lingam. Což znamená, že 

Jeho mysl je vždycky zaměřena na Jeho bhaktu, stejně jako mysl bhakty je vždy zaměřena 

na samotného Pána. To je důvod, proč má tento tilak.  

Šiva je největším bhaktou Krišny… Jeho mysl je vždy zaměřena na Jeho bhaktu stejně jako 

mysl bhakty je vždy zaměřena na samotného Pána.  

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Přehled 

Termíny akcí pro říjen, listopad a prosinec 2019 

Říjen / listopad 
 
• 12. října   Daršan v Mnichově s Paramahamsou Vishwanandou 
• 15. října    Širdi Sáí Bába mahá samádhi 
• 27. října  Dívali 
• 2. listopadu  Kártik  
• 16. listopadu   24hodinový Mahá OM Chanting v SPN 
• 30. listopadu   Babajiho den 
 
 
Prosinec 2019 
 
• 24..25. prosince  Vánoce  
• 27./29. prosince  Daršany pro muže/ženy  
 
 

3. Vánoční a novoroční newsletter a Gurudžího dárek 2019 

➢ Vánoční newsletter 

Vánoční a novoroční dopis je jediný dokument FoBM, který je zasílán poštou. Všechny ostatní 

informace jsou zasílány emailem. Aby byl vánoční a novoroční dopis doručen do všech zemí 

včas, začne jeho rozesílání v půlce listopadu.  

• Budeme zasílat dopisy pouze těm, u kterých máme kompletní poštovní adresy včetně 

jména a příjmení, ulice, čísla domu, města, PSČ a země.   

• Prosím zašlete nám nejpozději do konce října zprávu, pokud si chcete vyzvednout 

dopis osobně raději ve Shree Peetha Nilaya, než abyste ho obdrželi poštou.    

• Ne všichni členové FoBM poskytli svoje adresy, když se registrovali, což je pro nás 

signál, že si dopis nepřejí poštou dostat. Tuto volbu respektujeme.  

• Důležité:  prosím napište nám do půlky října, pokud se vaše adresa, jméno nebo 

duchovní jméno změnilo: friends@bhaktimarga.org nebo anjushri@bm365.org 

• Prosím zkontrolujte, že vaše přislíbené měsíční příspěvky jsou zasílány pravidelně. 

Pokud si nejste jisti, že jsme je obdrželi, napište prosím email Anjushri: 

friends@bhaktimarga.org nebo anjushri@bhaktimarga.org 

 

➢ Gurudžího vánoční dárek 2019 

Gurudží – ve své lásce – vybral vánoční dárek pro členy FoBM během naší rezidenční pouti 

do jižní Indie v lednu 2019. Je to poděkování všem, kteří pravidelně přispívají Jeho centru 

Bhakti Margy – Shree Peetha Nilaya – svými finančními dary. Tradice vyrovnaného dávání 

a přijímání je zakořeněna v indických tradicích.  

Sdělíme vám více detailů o dárku ve vánočním a novoročním newsletteru a v prvním 

newsletteru 2020. Zatím to bude překvapení! 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Není možné přiložit dárek k vánočnímu a novoročnímu dopisu. Z toho důvodu si ho 

vyzvedávejte u stolu „Friends of Bhakti Marga” s Urmilaavati a Anjushri na začátku 

adventního období v prosinci. Prosím mějte svou členskou kartu u sebe.  

 

4. Renovační práce 

➢ Rekonstrukce fasády budovy chrámu 

Během konstrukce budovy před padesáti lety 
byly pro obklady budovy chrámu použity 
omývané betonové desky. 
Když se na podzim 2018 jeden rozlomený plát 
začal rozpadat, nebyla možná pouze oprava, 
ale byla nezbytná kompletní rekonstrukce. 
(Ukázalo se, že uzávěry jistících plátů byly 
zrezivělé a shnilé a musejí být okamžitě 
odstraněny.) Náročný úkol!   
 

 
Bylo velmi obtížné najít společnost, která byla 
připravena zvládnout takovou výzvu.  
 
Po mnoha hledání a odmítnutí jsme našli 
profesionální společnost v Bad Schwalbachu, 
která byla připravena odstranit pláty.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Rekonstrukční práce na západní fasádě 

začaly v září 2018, mezi březnem a květnem 2019 
byly všechny betonové pláty z budovy chrámu 
odstraněny.  

  
 
 
Následně byly tepelně izolační desky z minerálního izolačního materiálu připevněny ke zdivu 
pro izolaci a nakonec byla jako nosník pro omítku a nátěr aplikována mřížka. Z několika 
srovnatelných nabídek byla vybrána velmi dobrá firma z Wiesbadenu.  
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Na přání Gurudžího byly na fasádu namalovány 
oranžové pruhy stejně jako na ostatní budovy. 
Tato práce byla dokončena na konci srpna.    
 
Další práce na budově chrámu, které čekají na 
řešení: montáž nových okenních parapetů 
a nových slunečních rolet, které musí být 
vyměněny, protože ty staré už nejde ovládat.   
  
Některá okna potřebují být upravena na únikové 
otvory pro teplo a kouř. Navíc tesař přidělal 
dřevěné okapy na fasády.  
 
V budoucnu je plánována velká skleněná 
střecha nad vstup do chrámu, ale realizace je 
odložena vzhledem k finanční náročnosti. Zatím 
bude dočasná střecha řešena plexisklem, takže 
se budeme moci dostat od přezouvány do 
chrámu suchýma nohama!   
 
 

 

 

 

➢ Rekonstrukce venkovního západního schodiště  

Staré schodiště bylo zchátralé a bylo potřeba jej vyměnit. Spodní vrstva byla špatná, 

v některých místech dokonce úplně chyběla. Každý schod byl jiný a to přinášelo zvýšené riziko 

pádu, protože většina lidí používala tuto cestu, aby se dostali k hlavnímu vchodu do centra. 
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5. Rozšíření hotelových kapacit 

Gurudží si přeje, aby co nejvíce hostů bydlelo během událostí v SPN v Jeho blízkosti.  
 
Následující Jeho přání, aby více hostů mohlo bydlet přímo v ášramu, se rezidenti stěhovali. 
Někteří sdílejí pokoje v prvním patře v ášramu (budova A), zatímco ostatní se odstěhovali do 
domů Bhakti Margy ve vesnici. Výsledkem byla renovace několika místností jako pokojů pro 
hosty. 
 
Gurudží je velmi šťastný díky této změně a my jsme šťastni, že Mu můžeme touto cestou 
sloužit.    
 

Poděkování  

Můžete vidět, jak důležité a nezbytné jsou vaše členské příspěvky mezinárodnímu vedení 
Bhakti Margy. Díky vašim pravidelným příspěvkům můžeme plánovat a uskutečňovat některé 
nezbytné renovace v dlouhodobém termínu.  
 
Nové renovace, jako je například rozšíření Bhakti obchodu, již započaly. Proto se Muzeum 
hinduistických světců přesunulo do Babajiho jeskyně. Další vylepšení brzy začnou, jako je 
renovace daršanové haly.  
 
„Přátelé Bhakti Margy” a Bhakti Marga vám děkují z celého srdce za vaše finanční příspěvky, 
které jsou nedílnou pomocí při správě Shree Peetha Nilaya! 
 
Těšíme se, že vás zde s námi budeme moci častěji přivítat jako členy rodiny Bhakti Margy.  
 
 

Mátadží Anjushri, Mátadží Urmilaa a Paartha 

 

 

jménem 

Shree Peetha Nilaya, centra Bhakti Margy, Springen 

 

 

7. Příloha 

Smysl vašeho života 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

Paramahamsa Vishwanandadžájantí v ášramu  

Shree Peetha Nilaya, 13. června 2019 
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Paramahamsa Vishwananda se s námi na své narozeniny podělil o esenci smyslu 
lidského života. Gurudží také zdůraznil, že kdekoliv a jakkoli dlouho jsme na duchovní 
cestě, s jakoukoliv situací se pereme, neměli bychom nikdy zapomínat, že Guru a Bůh 
jsou stále s námi, aby nás na naší cestě vedli k Lásce.  

Džai Gurudév, všichni! 

Víte, inkarnace, zrození se, je záhadou samo o sobě. Je to hluboké tajemství. Proč je to 
záhada? Protože lidské zrození je velmi speciální. Slyšeli jste o tom mnoho satsangů. 
K lidskému zrození se nedostanete snadno. Ale když už jste jednou lidského života 
dosáhli, je velmi důležité, jak s tímto životem naložíte.  

Každý je povolán do života pro něco velkého, protože nejste jen omezené věci, tak jak si 
to o sobě myslíte. Nejen vy…když o vás mluvím, mluvím o samotném lidstvu. Velmi často 
si lidé neuvědomují, proč se život děje, proč někdo přijde na Zemi, proč se narodí. Jak je 
řečeno, život sám o sobě je službou, ale službou komu? Službou Šríman Nárájenovi, 
službou Bohu. Když si toto uvědomíte, sloužíte smyslu svého života jako takovému.  

Život sám o sobě je službou. Službou Šríman Nárájenovi, službou Bohu.  

Paramahamsa Vishwananda 

 

Proč si myslíte, že dochází k inkarnaci? Proč Guru přichází? 

Guru přichází k oddaným. Oddaní nemohou přijít ke Guruovi, protože oddaní jsou stále 
obklopeni májou.  

V Udhavagítě existuje nádherný verš, kde se Udhava táže Krišny. Říká: „Nikdy jsem se 
Tě na nic neptal, víš.“ Vidíte, Udhava vyrostl s Krišnou, ale nikdy se Krišny na nic neptal. 
Takže když Krišna končil svoji inkarnaci, zeptal se Udhavy: „Prosím, zeptej se mne na 
něco. O nic jsi mne nikdy nežádal.“ 

Tak Udhava přemýšlel: „Na co bych se ho mohl zeptat? On je sám Pán, ví všechno. Ale 
na něco se ho zeptám.“ Takže se ho nejprve zeptal na svolení a Pán Krišna souhlasil a 
pravil: „Dobře, jelikož jsem Ardžunovi dal Bhagavadgítu, na cokoliv se mne zeptáš, to, co 
dám tobě, bude mít tvé jméno, bude se jmenovat Udhavagíta.“ 

Tak první otázka, na kterou se zeptal, byla: „Kdo je opravdový přítel?“ 

Pán Krišna odvětil, že opravdový přítel je ten, který pomůže svému příteli bez ptaní.  

Pán Krišna odvětil, že opravdový přítel je ten, který přijde pomoci, aniž by byl požádán.  

Paramahamsa Vishwananda 

Řekl: „Oh, jakou skvělou odpověď jsi mi dal! Můžu se tě zeptat na druhou otázku?“ 

Krišna odpověděl: „Ano, ptej se.“ 
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„Řekl jsi mi, co znamená být opravdový přítel, ale řekni mi, za koho považuješ 
Pánduovce? Oni jsou tvoji opravdoví přátelé, je to tak? Ale nešel si je zachránit.“ 

Udhava pokračoval, povídá: „Když byla Draupadí táhnuta Dušásanou, kde jsi byl? Říkáš, 
že jsi opravdový přítel. Když Pánduovci hráli hru v kostky, kde jsi byl? Když už Judhištíra 
vsadil své bratry, proč jsi nezastavil hru? Kde jsi tedy byl? Říkáš, že jsi opravdový přítel.“ 

Příběh Draupadina puštění 

Když přestal s těmito otázkami, Pán Krišna mu odpověděl: „Je to pravda, ale nejprve 
musíš pochopit, že jsem byl zavázán modlitbou samotného Judhištíry. Judhištíra mi to 
nedovolil, modlil se, abych do hry nezasahoval. Nechtěl, abych zjistil, že byl poražen 
druhou stranou nečestně. Tak mi to nedovolil. Modlil se a říkal, abych se nevměšoval do 
jeho záležitostí. Takže když mne někdo sváže modlitbou, jak se do toho můžu vměšovat?  

„Za druhé, říkáš mi o Draupadí. Draupadí byla přitáhnuta za vlasy. Co udělala? Proklínala 
Dušásanu, proklínala Durjódhanu a tak dále. Byla velmi zaneprázdněna svojí vlastní silou. 
Pánduovci plakali nad jejich vlastním utrpením, spílali Durjódhanovi. Nikdo z nich si na 
mne ani nevzpomněl. A já tam byl; byl jsem přímo za dveřmi.“ To je to, co Krišna řekl 
v Udhavagítě: „Byl jsem přímo za dveřmi.“ Což znamená, že „za dveřmi“ mohou být dveře 
mysli, které člověka oddělují od uzření samotného Pána. Takže všichni byli 
zaneprázdněni sami sebou. A Draupadí na konci, když se ji Dušásana snažil svléknout, 
na konci měla dost rozumu si na mne vzpomněla. A v tu chvíli se stal zázrak. Tehdy jsem 
zasáhl. Ale byl jsem tam celou dobu.“ 

Pak Udhava řekl: „Ale Pane, Ty jsi ale pravil, že opravdový přítel zasáhne bez požádání. 
A víš, že oni na Tebe ani nepomysleli. Znamená to tedy, že pouze pokud Tě někdo požádá 
o Tvou pomoc, pomůžeš?‘ 

Krišna se usmál a odvětil Udhavovi: „Udhavo, nerozuměj tomu špatně. Tito lidé jsou velmi 
moudří. Když Judhištíra viděl, že jsou neustále sami, viděl, že prohrávají, mohl na mne 
dokonce chvilku myslet; jen myšlenka a já bych zasáhl.“ Pak řekl: „Podívej se na 
Durjódhanu, byl moudrý, měl vše materiální, ale nebyl dostatečně dovedný k hraní. Co 
udělal? Vzal si na pomoc svého strýce, který byl nadaný ke hře v kostky, i když podvodným 
způsobem.“ Poté Krišna pravil: „Myslíš, že kdyby Judhištíra požádal o moji pomoc, že 
bych mu byl býval nepomohl? Pomohl! Myslíš, že by vyšlo jakékoliv číslo, o které by 
Durjódhana a jeho přátelé požádali, že bych jim ho dal? Ne, to bych neudělal! Tohle se 
mohlo stát jen skrze jednu myšlenku. A ještě jedna věc: Věděli, že přebývám ve všem, že 
jsem ten, kdo je svědkem všeho, jak si mohli myslet, že jsou sami?“ 

Jak tedy můžete konat něco s vědomím, že Bůh není s vámi? Nemůžete! Ale to ani 
nezkřížilo jejich myšlenky. V tomto vidíme, že lidé velmi často zapomínají. Protože jsou 
tak zaneprázdněni děláním všeho možného a myšlením na to, jak dosáhnout štěstí, 
zapomínají, že nikdy nejsou sami. Guru a Bůh jsou stále s nimi, ať už chtějí nebo nechtějí. 
Velmi často vyroste jejich ego, takže si myslí, že nikoho jiného nepotřebují, nepotřebují 
Gurua, nepotřebují Boha, všechno zvládnou sami. Ale je to jinak. 

Je to Guru, který přichází pro žáka. Žák však již přišel stokrát nebo možná milionkrát, aby 
získal dostatek punji, aby pokračoval na své duchovní cestě. Ale to, co jej odděluje od 
uzření čisté reality, je jeho mysl. Dokud je mysl zabavená, myslíte si, že jste šťastní. A to 
je to, v čem se lidé mýlí. Pokud mysl nedostává výzvy, nepohnete se vpřed. Jak vyzvat 
mysl je práce Gurua, protože pokud by to bylo na vás, nikdy byste nedovolili mysli se 
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změnit, neboť svou mysl tolik milujete. Tolik milujete to, co vám mysl říká. Nikdy byste 
nedovolili, aby bylo o ní pochybováno. Mysl sama vám nikdy nedovolí, abyste jí zkoušeli, 
protože si myslíte, že mysl je váš drahý přítel. Když tedy taková myšlenka vyvstane, je to 
čas, kdy přichází Guru a zaútočí na mysl. Jakmile výzvu akceptujete, jakmile ji překročíte, 
pak teprve může dojít k transformaci. Jinak mysl zůstane stále stejná.  

Kolik dalších životů ještě chcete? Nemyslete si, že Guru přijde v každém životě. Toto je 
chyba, kterou lidé často dělají. Myslí si: „Pokaždé když přijdu, přijde Guru.“ Ne, Guru 
dovolí a přivede pomoc z jiných zdrojů, ale pouze váš Guru vás může doopravdy 
osvobodit. A samozřejmě ne každý Guru může osvobodit každého. Mnoho Guruů vám 
řekne: „Ano, buď šťastný, užívej si světa atd.“ Ano, to je pravda, že musíte být šťastní, 
musíte si užívat, ale musíte usilovat také o nejvyšší štěstí, i když tomu nebudete rozumět. 
Ale nejvyšší štěstí je hluboko ve vás. Jakmile bude jasné, co doopravdy chcete, pak 
necháte Gurua převzít vše. Jak jsem řekl v Bhagavadgítě, Krišna vysvětlil Ardžunovi, že 
je to jako když jste v autě. Víte, sám Pán dlí ve vašem těle, ale když ho necháte, aby se 
ujal vedení a řídil vás, je to něco jiného. Ale pokud sedíte na sedadle řidiče a říkáte: „Ne, 
Já budu řídit,“ odpoví: „Ok, dobře, řiď.“ 

Je to vaše práce si neustále připomínat, že nejste nikdy sami. 

Paramahamsa Vishwananda 

Stejně tak je inkarnace velmi důležitá, abychom pochopili, proč jsme zde a proč je zde 
Guru. Guru zde není kvůli sobě. Nepřišel jsem, protože mám něčeho dosáhnout. Když 
řeknete, že oddaní přišli kvůli Guruovi, tak nepřišli. Guru přijde, když máte spoustu punji, 
takže můžete být osvobozeni. Ale vy také musíte dělat svou práci, abyste si to 
uvědomovali; je vaší povinností si neustále připomínat, že nikdy nejste sami. Protože je 
velmi snadné sedět a být nešťastný a říkat: „Ano, jsem sám.“ Kolik lidí to denně říká! Tento 
svět je plný lidí, kteří sedí a pláčou nad svým neštěstím každý den. Ale to není cíl. Cílem 
je probudit se.  

Pokud máte vztah mezi vámi a Bohem, jste také v jeho očích výjimeční. Stejně jako jste 
drazí Jemu, On je drahý vám. Proto Krišna řekl: „V srdci oddaného tančím.“ Ale on je 
součástí každého srdce. Ale velmi často se v každém srdci nudí a čeká na lidi. Představte 
si to! Proto Šrí Ranganáth leží dole a říká: „V mnoha srdcích pouze ležím.“ Víte? „Ale v 
srdci oddaného tančím.“ To, co vytváří ten tanec, je vztah, který s Ním máte. A Guru je 
ten, který je toho svědkem, že se tyto věci dějí. Takže jste zvláštní skrze pokoru, kterou 
máte, ne skrze pýchu a ego, protože pýcha a ego je pouze zde.  

Jak často říkám, když umřete, je konec. Kdo si vás bude pamatovat? Pokud máte 
vnoučata, ty si vás pamatovat budou. „Kdysi jsem měl babičku a dědečka,“ a pak je to 
hotové. V další generaci si vás už nikdo nebude pamatovat. Takže když jste naživu, 
myslíte si, jak jste důležití. A pak je vše dokonáno. Myslíte si, že jste tak důležití v celém 
vesmíru. Představte si, že sedíte doma, přemýšlíte, jak jste výjimeční; a jak jsem řekl, váš 
soused vás pravděpodobně vůbec nezná. Představte si vesnici nebo město, ve kterém 
žijete. Kolik lidí o vás někdy slyšelo? Hrstka. V zemi jste co? Nic! Ani v tomto světě, ve 
kterém si myslíte, jak jste speciální! Jste nic. A nyní si představte, jak to je v tomto vesmíru. 

Víte, existuje obrázek, kde jsou všechny planety umístěny vedle sebe, a tak vidíte, že 
samotný svět je velmi malý. A následně v celém vesmíru je tato planeta a celý solární 
systém ničím. To, proč se člověk cítí zvláštním, je, že má vztah k Bohu, k tomu, který 
stvořil vše. To je to, co vás dělá výjimečnými: váš vztah k Němu. Jde o to, že On zná vás, 
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ale vy neznáte Jeho. A to je to, co potřebujete poznat. A poznáte Ho pouze skrze pokoru 
ve vašem srdci, pouze pokud je vaše mysl transformována a změněna. Poté můžete 
dosáhnout opravdového štěstí. Pokud myslíte pouze omezeně, bude to velmi složité. A 
také, kdo vás odděluje od vás? Protože to, co chce Božství, je, abyste se probudili. 
Probudit se do plného potenciálu. To je důvod, proč jste přišli.  

Božství chce, abyste se probudili do plného potenciálu. To je, proč jste přišli.  

Paramahamsa Vishwananda 

Nyní samozřejmě slavíte narozeniny Gurua, ale jsou to také vaše narozeniny, protože 
není žádného rozdílu, jakmile jednou máte toto uvědomění; Guru přišel pro vás všechny. 
A to je to, čemu musíte porozumět. Poté pochopíte, proč jste přišli a po čem doopravdy 
toužíte.  

Džai Gurudév! 

 

 

 


