
POKUD NEMŮŽETE KLEČET 

DARŠAN VSEDĚ NA ŽIDLI 

VÍTEJTE NA

DARŠANU MATKY MEERY

MĚJTE OTEVŘENÉ OČI
POSTUPUJTE KUPŘEDU

Vyberte si místo k sezení

Rezervovaná místa
jsou pro:
• dříve odchozí
• rodiny s dětmi 
• daršan na židli  

jděte přímo dopředu 
a nemůžete-li jinak,

 stůjte i v krátké řadě
 na pódiu

Je-li pro Vás sezení na zemi 
nebo klečení ve střední 
uličce namáhavé,

Jděte přímo dopředu Před Matkou si klekněte 

tři lidé na 
čekacím koberci
osoba před Matkou
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0 

Vraťte se nejkratší 
cestou zpět na své 
místo

•  Buďte tišší
•  Zůstaňte až do konce

daršanového setkání
na závěrečné požehnání

•  I po daršanu setrvejte
 

chvíli v tichosti

Chovejte se tiše

Vypněte mobilní  telefony! 
Nefotografujte
a nic nenatáčejte! 

Než půjdete na daršan, 
vyzujte si boty a uložte je
pod své sedadlo

Zůstaňte sedět na svém 
místě,  dokud nebude
Vaše řada vyzvána 
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Během této návštěvy může každý obdržet pouze     daršan 1

Nezůstávejte na druhý daršan
Nezůstávejte v hale meditovat

Je možné obdržet daršan vsedě na židli
• Oznamte to předem organizátorům
• Sedněte si na rezervovaná místa pro 

udělování daršanu vsedě na židli
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MÍSTO
ZÁVĚREČNÉ 
POŽEHNÁNÍ

SEDNĚTE SI NEBO KLEKNĚTE NA ZEM
SKLOŇTE HLAVU, ABY NA VÁS MATKA 
SNADNO DOSÁHLA

AŽ MATKA VAŠI HLAVU PUSTÍ,
PODÍVEJTE SE JÍ DO OČÍ

JAKMILE MATKA SKLOPÍ OČI, 
VSTAŇTE A VRAŤTE SE NA SVÉ MÍSTO 

JDĚTE 
NEJKRATŠÍ 
CESTOU NA 
SVÉ MÍSTO  

PO DARŠANU 
ZŮSTAŇTE  
V TICHOSTI

V
MÍSTNOSTI 
NESTŮJTE 

PO DARŠANU ZŮSTAŇTE V TICHOSTI 

NA KONCI DARŠANU
MATKA PŘINÁŠÍ SVĚTLO 



DARŠAN MATKY MEERY
Příchod a odchod Instrukce pro Daršan

Po příchodu si vyzujte boty a uložte spolu s taškou a dalšími 
věcmi pod svou židli.

Doporučujeme zůstat až do konce daršanu. Na konci s námi Matka sedí 
několik minut v hlubokém tichu. Je to silný okamžik. Po daršanu je 
dobré setrvat chvíli v tichosti.

Pokud potřebujete odejít dříve, informujte nás při vstupu do daršanové 
místnosti. Prosíme Vás, abyste odcházeli co nejtišeji. 

Daršan probíhá v naprostém tichu.
Proto dodržujte následující pokyny:   

– vypněte si svůj mobilní telefon!
– v daršanové místnosti nemluvte ani nešeptejte

– nefotografujte a nenatáčejte žádná videa!

– v daršanové místnosti seďte, nepostávejte 

– každý může dostat pouze jeden daršan denně, není dovoleno
zůstat na další daršan ani v případě pouhého sezení nebo meditace

– v přední řadě nekřižte nohy

Průběh Daršanu Váš osobní daršan

 Na daršan jděte až ve chvíli, kdy pořadatel vyzve Vaši řadu.  

Čekáte nejdříve ve střední uličce a poté v krátké řadě na pódiu.  

 Ve střední uličce mějte otevřené oči, buďte pozorní 
a plynule postupujte vpřed.
 

Jakmile se uvolní místo na pódiu, bez váhání na něj 
ze střední uličky přejděte.

Na pódiu čekají vždy tři lidé a jeden člověk, který dostává daršan
od Matky.

 

 
Je-li pro Vás sezení nebo klečení ve střední uličce namáhavé,
neváhejte a jděte přímo k pódiu a je-li to nezbytné, zůstaňte stát  
i v krátké řadě na pódiu.

 Jakmile se uvolní místo před Matkou, přesuňte se k ní
a skloňte hlavu tak, aby na Vás Matka snadno dosáhla.

Až Matka pustí Vaši hlavu, podívejte se jí do očí.  

 Jakmile  Matka sklopí oči, Váš osobní daršan je ukončen.

 Vstaňte – je možné se opřít i o dřevěný box – a nejkratší cestou
se vraťte na své místo.   

 Pokud nemůžete před Matkou klečet, je možné obdržet daršan v sedě 
na židli. Domluvte se před začátkem daršanu s organizátory 
v daršanové místnosti.


	Pokyny k darsanu Matky Meery 01.pdf
	Pokyny k darsanu Matky Meery02.pdf

