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Drahí bratia a sestry, drahá duchovná rodina Bhakti Margy, Sri Svámího Vishwanandu, drahí hľadači 
pravdy, Jai Gurudev! 

Človek sa vydáva na duchovnú cestu z rôznych dôvodov. Snáď to väčšinou môže byť vnútorné volanie k 
tomu, aby sme vo svojich životoch niečo zmenili. Cítime napríklad istú nespokojnosť vo vonkajšom, ale aj 
vnútornom svete a dolieha na nás pocit, že vonkajší svet nám už nemá čo ponúknuť k našej skutočnej 
spokojnosti. Hľadáme lásku, mier a harmóniu. Snáď práve tieto impulzy v nás evokujú, aby sme učinili vo 
svojich životoch niečo inak, aby sme vykročili ku zmene, aby sme našli niekoho, kto nám pomôže, kto nás 
zachráni od nešťastia a utrpenia. A práve týmto spôsobom môžeme vstúpiť na duchovnú cestu. Byť na 
duchovnej ceste je dar. Je to veľká milosť. O to väčšia milosť to je, pokiaľ stretneme na duchovnej ceste 
svojho Gurua alebo dokonca Satgurua. Je mnoho duchovných ciest, ktoré si môžeme zvoliť, avšak pokiaľ 
sa v našom živote objaví tak nevysloviteľná a nevyčísliteľná milosť, akou je Satguru, potom je tou 
kráľovskou a najjednoduchšou cestou bhakti, cesta oddanosti, cesta vzdania sa jemu, tej najvyššej 
pravde, láske a vesmírnej blaženosti, ktorou Sri Swami Vishwananda je. Myslím, že nie je jednoduché 
dohliadnuť, domyslieť či dokonca vycítiť, akej ochrany a milosti sa nám týmto dostáva. Je tu náš milovaný 
Satguru Sri Swami Vishwananda, aby nás doviedol späť domov, aby vyslobodil našu dušu. A preto to 
najjednoduchšie a najsladšie je vzdať sa jemu. Odovzdať náš život, telo, myseľ i ducha do rúk toho, kto 
vie. A práve toto je cesta kráľovská, najjednoduchšia a najsladšia, teda duchovná cesta bhakti, cesta 
oddanosti.

Chcel by som vám týmto opätovne poďakovať za vaše krásne a úprimné gratulácie k inaugurácii. Chcel 
by som sa tiež týmto poďakovať všetkým, ktorí sa doposiaľ podielali na rozvoji Bhakti Margy a šírení misie 
Sri Svámiho Vishwanandu v Českej republike a Slovenskej republike. Česká a slovenská Bhakti Marga je 
na svete vďaka krásnemu a spoločnému úsiliu mnohých oddaných ľudí Sri Svámího Vishwanandu. 
Doposiaľ bol vykonaný veľký kus spoločnej práce na šírení misie Sri Svámího Vishwanandu. Chcel by 
som vám všetkým, ktorí ste sa svojou prácou a úsilím podieľali na tomto rozvoji poďakovať. Prajem nám 
všetkým, aby sme úspešne šírili misiu nášho Gurudžího nielen v našich národoch a vo svete, ale tiež v 
našich srdciach. Prajem nám všetkým, aby sa rodina českej a slovenskej Bhakti Margy rozširovala a tvorila 
jednotnú rodinu v duchu lásky a pravdivosti.



Pokiaľ tu môžem v tejto chvíli vyjadriť svoje osobné pocity k 
pozícii Svámího pre Českú repubiku a Slovenskú republiku, do 
ktorej som bol menovaný naším drahým Gurudžím Sri Svámím 
Vishwanandom, povedal by som, že cítim predovšetkým veľkú 
zodpovednosť. 

Byť Svámím pre tieto dve krásne krajiny pre mňa znamená 
predovšetkým vám slúžiť a byť vám nápomocným na vašej 
duchovnej ceste a tiež na ceste bežného života a slúžiť môjmu 
milovanému Satguruovi Sri Svámímu Vishwanandovi v šírení 
jeho misie, teda v šírení božskej lásky. 

Môj osobný vzťah k obom krajinám je hlboký. Necítim sa byť 
Čechom, ale Čechoslovákom, pretože moja maminka bola 
Češka a otecko bol Slovák. Mám blízky vzťah k Slovenskej 
republike, pretože práve tam vo mne započala rásť viera v Bož-

stvo. Ako malý chlapec som trávil takmer pravidelne svoje letné prázdniny na východnom Slovensku u 
svojej babičky, ktorá ma viedla ku kresťanstvu. Spomínam si na krásne chvíle keď mi ako malému 
chlapcovi bolo dovolené cez prázdniny denne zvoniť na zvon v kostole v malej dedine v slovenských 
horách. Ešte dnes je to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. A práve v týchto momentoch som skrze 
Ježiša Krista uveril v Boha. Bol to krásny pocit. Teda nemôžem zabudnúť na úprimnú vieru Slovákov v 
Ježiša Krista. Práve vaša viera, drahí slovenskí bratia, vo mne zapálila plameň viery v Boha. 

Na začiatku tejto správy som vás oslovil ako bratov, sestry a hľadačov pravdy. Avšak v skutočnosti 
cítim, že pravým oslovením pre nás všetkých by malo byť “vtelenie lásky”. Áno, všetci sme práve to - 
vtelená láska, vesmírna blaženosť. Týmto sme v našej najvnútornejšej podstate. Sme tým stále. Vždy 
sme tým boli, sme a budeme. Len sme na túto krásnu skutočnosť zabudli v hre stvorenia. Hráme svoje 
“iluzórne” role oddelenosti a osobnosti malého ja…. “som dobrý podnikateľ” alebo “som výborný 
lekár” a prostredníctvom týchto osobností hráme hru života. Niekedy bojujeme za svoju “pravdu”. 
Niekedy bojujeme za svoju pravdu v tejto ilúzii oddelenosti a môžeme tak ubližovať ostatným a tým i 
samým sebe. Tu na Zemi by sme sa k sebe mali chovať ako jedna veľká rodina. Rodina plná lásky, mú-

drosti, tolerancie a rešpektu k 
tomu, že sme každý jedinečne 
rozdielny. Táto jedninečná 
r o z d i e l n o s ť b y n á s m a l a 
privádzať k úžasu, k pestrosti 
stvorenia, za ktorou sa skrýva 
jednota. Povedzte, nie je snaď 
k rásna táto pes t ros ť det í 
j e d n é h o O t c a ? Ta k , a k o 
vnímame krásu pestrosti kvetín, 
by sme mali prijímať a dívať sa 
r o v n o k ým s p ô s o b o m n a 
pestrosť ľudí. Koľko nezhôd by 
sa len rozplynulo v láske tejto 
pestrosti? Asi mnoho.



Je darom byť na duchovnej ceste, je to známka istej vyspelosti ducha. Táto vyspelosť by sa mala 
premietnuť do našich životov v aspektoch vzájomnej lásky, súcitu, tolerancie a rešpektu. Tí, v ktorých 
vnútre je ešte ukrytá závisť, pýcha, odsudzovanie a dokonca istá agresia, by nemali nazývať samých 
seba duchovnými, lebo toto nie sú dokonca ani aspekty samotného ľudstva. Nech je práve toto 
našim vlastným vodítkom ku zmene nášho vnútra v lásku. Predchádzajúce aspekty nie sú tými, ktoré 
by nás mali doviesť k jednote, láske a osvieteniu, ale naopak. Nezabudnime, že sme všetci v tejto 
dimenzii hmoty, v tejto hre ponorení v ilúzii oddelenosti, ktorú nazývame život. Hrajme ju s 
nadšením. Žime ju s láskou. Verím, že všetci máme rovnaký cieľ a tím je Boh, ktorého manifestáciou 
tu na Zemi je náš milovaný Satguru Sri Swami Vishwananda. On je náš otec, on je naša matka, on je 
vesmíra blaženosť. Žime a hrajme jeho hru tak, aby bol aj on šťastný. Buďme si nápomocní, buďme si 
oporou v tejto hre stvorenia a nezabudnime, že sme všetci jedno. Som pripravený slúžiť a načúvať 
vám všetkým. V nasledujúcich dňoch vás budem informovať v krátkej správe o ďalšom rozvoji a 
najbližších zásadných plánoch, na ktorých som sa dohodol a uzniesol s našim milovaným Gurudžím 
Sri Svámím Vishwanandom.

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU  

ŠŤASTNÉ NECH SÚ VŠETKÝCH SVETOV BYTOSTI 

S rešpektom a láskou k vám všetkým, 

Swámí Vishwabaladharananda


