
 

Gate - mantra mocnej ochrany  

a scelenia,  

mantra veľkých vedomostí  

(iný názov – Pradžnaparamita-Mantra) 

 

 

 

Najslávnejšia univerzálna ochranná mantra.  

Jej opakovanie pomáha zmierniť napätie, poskytuje ochranu pred akýmikoľvek negatívnymi vplyvmi  

a chráni pred možnými problémami. 

Zázračné kúzla, ktoré má mantra Gate, rozptyľujú obavy a bolesť, vedú k láske a harmónii. V každej zložitej 

situácii môžeme zopakovať túto mantru - a pomôže to. 

Magické zvuky mantry Gate upokojujú dušu človeka, zmierňujú utrpenie, približujú k pravému poznaniu 

Vesmíru.  

Ak sa rozhodnete pripojiť sa k duchovnému svetu a vydať sa na cestu osobného rastu, začnite praktizovať  

mantru Gate. 

Gate (Pradžnaparamita-mantra) - mantra veľkého videnia, najvyššia mantra pre upokojenie všetkého utrpenia, 

zdroj ktorého -  nevedomosť: praktizujúci začína chápať najdôležitejšie pravdy – „ilúzie miznú a oči otvorene 

pozerajú na skutočnú realitu“. 

Gate-Mantra znamená vyslobodenie z ilúzií, úplné a konečné prebudenie, dokonalú múdrosť. „Všetci Budhovia 

sa trikrát úplne prebudili k najvyššiemu skutočnému dokonalému videniu, spoliehajúc na Pradžnaparamitu.“ 

Veľkí duchovní učiteľa radia použiť  tuto mantru v ťažkých časoch:  

ak sa nedokážeme vyrovnať s vnútornými strachmi sami, začneme hovoriť v duchu  tieto magické zvuky - a 

čoskoro naše negatívne emócie ustúpia. 

Text mantry: 

 

Gate Gate 

Paragate  

Parasamgate  

Bodhi Svaham 

Približný preklad:  

 

Nech je pochválený ten,  

kto prekročí.  

Nech je pochválený ten,  

ktorý vedie ďalej. Sláva! 

Text v sanskrite: 

  गेट गेट 

  पैरा गेट 

  पारा समागम 

  बोधि सवाहाम ्

 

Text hovorí o prebudení zo zbytočného a zlého. Jeho význam spočíva v túžbe po múdrosti  a osvieteniu.  

Tato ochranná mantrická pieseň poskytla mnohým začiatočníkom príležitosť urobiť prvé kroky na ceste k 

sebarozvoju a zdokonaleniu. Pomáha vyrovnať sa so základnými problémami, poskytuje ochranu pred zlými 

duchmi a ukazuje smer. 

Gate-mantra, ktorú si môžete vypočuť a pozrieť na našej webovej stránke, 

 odstraňuje energetické bloky  

a otvára dušu i myseľ pre získanie nových vedomostí. 

 

Tieto magické melódie darujú človeku múdrosť a talent.  

S mantrou Gate sme sa chránime pred negatívnym vplyvom sveta. 
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