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Džei, Gurudēv! 

 

Mīļie, Bhakti Marga Draugi: 

„Mīlestības jubileja“ ir lielākais, vērienīgākais un visaizaujošākais Bhakti Marga pasākums 

tās vēsturē. Pievienojies mums 10 dienu garuma svinībām ar Paramahamsa Šrī Svami 

Višvanandu no 7. līdz 17.jūnijam.  

Nepalaid garām iespēju apmeklēt šo lielo garīgo festivālu ar Paramahamsa Šrī Svami 

Višvanandu, kas ilgs 10 dienas! 

❖ Jaunā tempļa „Bhutabhrteshwarnath Mandir“ inaugurācija no 7.-10.jūnijam,   

❖ Paramahamsa Višvananda 40 gadu jubilejas svinības 13.jūnijā,  

❖ Kruīza ceļojums pa reinu 14.jūnijā,  

❖ un noslēgumā, festivāls “JUST LOVE” 15. – 17.jūnijā. 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love 

Gaidām jūs Gurudžī mājvietā, Viņa ašramā un pasākumu centrā Šrī Pītha Nīlaja!  

Andžušrī un Pārtha,  

Bhakti Marga vārdā 

 

1. Ievads 

Savā lielajā mīlestībā kopš misijas sākuma 2005.gadā, Paramahamsa Višvananda ir 

apceļojis neskaitāmas valstis visā pasaulē, lai svētītu cilvēkus, lai viņiem palīdzētu, atvērtu 

viņu sirdis, atgādinātu par viņu pašu mīlestību un aizvadītu atpakaļ pie viņu pašu dievišķā 

avota.  

Bhakti Marga ir piedzīvojusi uzskatāmu izaugsmi pēdējo 13 gadu laikā, kopš tās sākuma 

2005.gadā. Visā pasaulē arvien vairāk cilvēku pievienojas Viņa mācībām un praksēm, jo 

Gurudžī pastāvīgi iedvesmo cilvēkus un organizācijas projektus.   

Dodoties uz priekšu, izaugsme aicina uz lielāku un stratēģiskāku pieeju, lai saglabātu 

organizāciju un vienotību par to, ko pārstāvam un uz kurieni tiecamies nākotnē. 

Bhakti Marga Starptautiskā vadības komanda, ko veido nozīmētie Svami, nozaru vadītāji un 

STC, no 16.-18.februārim satikās stratēģiskās plānošanas sanāksmē. Pirms vēl šīs nedēļas 

nogales sākuma, viņi pavadīja pusi dienas kopā ar Gurudžī, lai noskaidrotu, izprastu un 

ieviestu Viņa vīzijas par attīstību turpmākajos gados. 

Sagaidot Bhakti Marga 20 gadu jubileju 2025.gadā, 3 dienu seminārs tika noslēgts ar vīziju 

un misijas uzstādījumiem, kā arī organizācijas galvenajiem mērķiem nākamjiem septiņiem 

gadiem.  

Vīzija skaidro, kurp mēs vēlamies nonākt nākotnē. Tas ir fokuss visiem departamentiem, ko, 

strādājot sasniegt, un uz ko tiekties ikdienas darbos. Misija izskaidro, kāpēc mēs pastāvam 

un, ko darām. Tās vienkāršība ļauj ikvienam dalībniekam atcerēties, kāpēc mēs kalpojam 

Gurudžī un, ko vēlamies sasniegt. Līdz ar Gurudžī svētību, šis ir mūsu fokuss nākamajiem 

gadiem:  

 

 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love


BHAKTI MARGA VĪZIJA 

„Mēs saskatām pasauli, piepildītu ar individualitātēm un sabiedrībām, kas piedzīvo 

mīlestības attiecības ar Dievišķo, iedvesmojoties no Paramahamsa Višvananda mūžīgās 

dzīvesgudrības, dzīves un mīlestības.“ 

 

BHAKTI MARGA MISIJA 

„Mūsu misija ir cilvēkiem radīts iespējas piedzīvot un dalīties Dievišķajā Mīlestībā līdz ar 

Paramahamsa Višvananda Svētību.“ 

 

BHAKTI MARGA STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Gaidot Bhakti Marga 20.jubileju 2025.gadā, Vadības komanda, kopīgi strādājot, noteica un 

noskaidroja organizācijas mērķus piecos galvenajos virzienos: izaugsme, sekotāju 

saglabāšana, valstu organizatorisks atbalsts, vadības attīstība un ziedojumi.  

GURUDŽĪ SVĒTĪBA  

Gurudžī no visas sirds ir devis atbalstu šim procesam un devis visiem nākotnes uzsaukumu:   

„Man ļoti patīk šis ieguldījums, ko jūs visi esat snieguši. Pašreiz ir pienācis 

brīdis to īstenot. Tas īstenosies tikai tad, ja jūs pieliksiet visas savas 

labākās pūles. Mana svētība ir ar jums visiem,“  

-- Paramahamsa Višvananda 

Gurudžī iedrošinājums ir domāts ne vien Bhakti Marga vadībai, bet ir vēstījums visiem, kuri 

izprot Viņa mācību un prakšu vērtību un mīlestību, un vēlas tajā dalīties ar pasauli. Tas ir 

aicinājums sekotājiem visā pasaulē sanākt kopā un piepildīt Gurudžī vēlēšanos, veltot savu 

ikdienas ieguldījumu šīs vīzijas un misijas īstenošanai it visā ko darāt. 

Mīļā Bhakti Marga Draugu ģimene! 

Paldies par nerimstošo atbalstu un ieguldījumu Gurudžī pasaules misijas īstenošanā!  

  

2. Pasākumi ar Paramahamsa Višvanandu ŠPN, jūlijs – decembris, 2018 

Pasākumu datumi var mainīties! Pirms rezervācijas, lūdzu, apskatieties Bhakti Marga 
kalendāru, jo tā publiskošana norāda par pasākuma norisi, reģistrāciju un rezervācijām Šrī 
Pītha Nīlajā. https://www.bhaktimarga.org/events 

 

GURUPURNIMA:    27.jūlijs   

GAJATRI JAGNA:    26./27.augusts 

KRIŠNA DŽANMAŠTHAMI:   02./03.septembris   

PITRA PAKŠA:    08.oktobris 

NAVARATRI & DUSSERA:   09. -18.oktobris  

KARTIKA NAKTS:    03.novembris  

DANTHERAS:    05.novembris 

https://www.bhaktimarga.org/events


BABADŽĪ DIENA:    30.novembris   

ZIEMASSVĒTKI:    24. – 26.decembris 

DARŠANS SIEVIETĒM:   27., 29.decembris 

DARŠANS VĪRIEŠIEM:   28.decembris 

JAUNAIS GADS, KIRTANS:   31.decembris 

 

3. Autobusa pietura ŠPN un ceļošanas informācija: 

Ašramā no pagājušā gada decembra ir sabiedriskā autobusa pietura. Šeit ir saraksts:  

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Vispirms jums ir jāpiezvana pa speciālu 
autobusa tālruni: 0049 6124 – 7265913. 

Pēc jūsu zvana, autobuss ieradīsies 
pieturā saskaņā ar sarakstu.  

Tā nosaukums ir R u f b u s (kas nozīmē 
zvana autobuss!)  

Lūdzu, pastāstiet par to arī citiem. (Mazliet 
vēlāk un arī festivāla laikā pieturas vieta 

tiks mainīta).  

Šeit ir papildus informācija: 

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 

 

4. Sādhana Šrī Pītha Nīlajā 

➢ Jaunas Sādhana sarunu un 

prakšu sērijas  

 

Riši Tulsidasananda  dalās dzīvesgudrībā 
un sādhanu pieredzē jaunās SPN 
Sādhanu sērijās: „Apklusini prātu: džapas 
sarunas un prakses“. 
 
Šīs sērijas ir atvērtas visiem, katra saruna 
ir atšķirīga, bet visās ir gan 
dzīvesgudrība, gan prakse.  
 
Vienmēr ir kas tāds, ko mācīties un piedzīvot par džapu mūsu ikdienas sādhanas praksē. 
Dalībnieki saka, ka nav zinājuši, cik skaista var būt džapa un, cik daudz dažādos veidos to 
ir iespējams paveikt. Viņi arī norāda, ka pēc šīm sarunām, prakse kļūst citādāka, daudz 
skaitāka un dziļāka.  
 

Visi gaidīti pievienoties Džapas sarunām ŠPN 29.jūlijā, plkst.10.00 – 13.00.  

 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus
https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information


➢ Ik svētdienas AKY prakšu atjaunošana  

Templī kopējās prakses notiek trešdienās, plkst. 18.00 – 19.00. Un kopš februāra Babadžī 
alā, svētdienu rītos plkst. 7.00 – 8.00. Tie ir brīnišķīgi brīži, kurus pavadīt klusumā kopā ar 
citiem jogotājiem, ienirstot sirdī un izbaudot Dievišķā klātbūtni.  

Mīļie Bhakti Marga Draugi un visi Atma Krija Jogas jogotāji, mēs jūs ielūdzam ierasties laicīgi 
pirmd prakses sākuma, un neatstāt telpu pirms prakses beigām. Mēs pateicamies par 
klusuma radīšanu, lai ikviens var izjust tā skaistumu, veicot AKJ klusumā. 

➢ AKJ grupas prakšu tiešraides 

 

Atma Krija Jogas prakses vairāku mēnešu garumā tiek translētas tiešraidēs Atma Kriya Yoga 

Facebook lapā. Tā ir lieliska iespēja visiem būt kopā kā ģimenei un izbaudīt kopēju praksi. 

Mums pašreiz ir divas tiešraides – trešdienās, plkst.18.00 un svētdienās, plkst.7.00 (Vācijas 

laiks). Mīļie Bhakti Marga Draugi, mēs jūs ielūdzam pievienoties un izbaudīt kopēju Atma 

Kriju!   

 

➢ Jaunas iknedēļas Džapas pastaigas 

Ielūdzam jūs uz svētdienu Klusās džapas pastaigu, plkst.14.15- 15.15 (satikšanās foajē), lai 
ienirtu dziļākā Om Namo Nārājana un saglabātu veselību un mundru ķermeni, prātu un 
garu.  
  

➢ Ikdienas OM Chanting (OM Skandēšana) 

 

Gaidīti pievienoties OM Chanting (OM Skandēšana) no pirmdienas līdz svētdienai, 

plkst.17.00 – 18.00 un svētdienās, plkst.12.00 – 13.00. Apļu laiki var mainīties sakarā ar 

pasākumiem, lūdzu, pārbaudiet informāciju uz info dēļa!  

 

Papildu informācija par ŠPN Sādhanu: spnsadhana@bhaktimarga.org 

 

5. Svarīgas piezīmes 

• Vārda un adreses maiņa: Lūdzu, informējiet par vārda un adreses, tālruņa vai 

garīgā vārda maiņu.  

• Tiešraides: 
Visus daršanus, kas notiek ŠPN, raida tiešraidēs bez paroles: www.bhaktimarga.org 
lapā noklikšķiniet uz “Tiešraides” ikonu (kamera).   
 
Lietotājvārds un parole ir domāti tiem pasākumiem, kas paredzēti vienīgi BMD 
tiešraidēm. Un to lietotājvārds vienmēr ir FoBM, nevis jūsu personīgais vārds. Katram 
pasākumam mainās vienīgi parole. Tiešraides pieeja ir atkarīga no Gurudžī 
piekrišanas un pasākuma vietas. Tāpēc iespējamas pēdējā brīža izmaiņas. Nedēļu 
pirms pasākuma mēs parasti jums nosūtām ielūgumu e-pastā ar paroli.  
 
Tuvākā tiešraide: Lakšmī jagna 19. un 20.maijā 

 

• Par nākamajām tiešraidēm: par tām jūs informēsim pēc jaunā tempļa inaugurācijas, 
pašreiz mēs ceram, ka nākamā tiešraide notiks tāpat kā iepriekšējo gadu un tā būs 
Gajatrī jagna, Navaratri un Babadžī diena.  
 
 

• BMD dalībnieka karte (See FoBM Newsletter February 2018) 

mailto:spnsadhana@bhaktimarga.org
http://www.bhaktimarga.org/


BMD karti ir īpaša Bhakti Marga Norēķinu karte, kurā var papildināt naudu, 

iemaksājot to skaidrā vai caur banku. Tā ir personīga un nenododama karte, ko 

dalībnieks saņemt tikai vienu reizi, un kas ir derīga visu BMD dalības laiku.  

 

Karti var papildināt jebkurā laikā ŠPN karšu mašīnā, bet nav iespējams naudu 

atgriezt, kā tas ir ar parastu karti. Tādēļ, lūdzam, nepapildiniet to pārlieku daudz. 

 

Vienmēr kad jūs ar to maksājat, jūs saņemsiet BMD 10% atlaidi:  

• veikalā 

• In the Bhajan Café 

• uzkodu un dzērienu aparātā  

• noteiktiem semināriem un Akadēmijas kursiem  

• konkrētiem piedāvājumiem  
 

• Bhakti Marga Jaunumi, OMC and AKY Jaunumi: ja vēlaties tos saņemt, dodieties 
uz www.bhaktimarga.org vai izmantojiet saiti: 
 https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 
 

6. Bhakti Marga laimīgās govis 

Šrī Pītha Nīlajā ir četras govis - Kamadhenu, Surabhi, Sušila and Manoratha un teliņš 

Nandini.  

Kāpēc Gurudžī tās sauc par laimīgām govīm? Tāpēc, ka viņas var nodzīvot dzīvi kā suga to 
paredz līdz to dabīgām beigām, nevis kaušanai. Mūsu govis pieskata ar mīlošām rūpēm un 
cieņu, jo, kā uzsvet Gurudžī, govis ir mūsu Māte.  

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates


Satsangs 2018.gada 30.janvārī  

Paramhamsa Višvananda: „Maurīcijā kāds pajautāja Babadžī Satja Nārājana Dāsam, „kuru 

dzīvnieku mums vajadzētu – suni, kaķi, trusi vai kādu citu?“ Babadžī Satja Nārājana Dāsdžī 

atbildēja: „Vislabāk – govi.“ [Publika smejas.] Patiešām tas bija smieklīgi, tieši veids, kādā 

viņš to pateica, jo skaidrs, ka govi uzturēt kā mājdzīvnieku ir visai sarežģīti!  

Taču, ja mēs sniedzam palīdzību govij, tā ir vienlīdzīga ar palīdzības sniegšanu dievībai 

templī. Iedomājieties, punja, ko jūs saņemiet, kalpojot govij, ir tieši tāda pati, kā kalpojot 

dievībai. Interesanti, vai ne? Redziet, cilvēki to neizprot. Savos prātos viņi domā: „Ak, tā jau 

tikai govs.“ Taču govs vienmēr ir bijusi tur pat, kur dievība. 

Vai jūs zināt, kāpēc hinduismā lūdz govis? Mēs pielūdzam viņas kā māti. Kad jūs 

piedzimstat, kas ir pati pirmā lieta, ko saņemat? Mātes piens, pareizi? Tieši tāpat, ja jūs 

dzerat govs pienu, govs ir jūsu māte. Punja, ko saņemat, viņai kalpojot, patiesībā ir liela 

svētība.“ 

Indijas ašramos govis mīt kopš senseniem laikiem. Viņas ir svētas. 2017.gada 10.jūnija 

satsangā Paramahamsa Višvananda teica: 

„Indiešu tradīcijā vislielākais ziedojums dzīvē, tāds, kas sniedz jums debesis, kas sniedz 

vislielākos nopelnus, ir govij. Nevis to ēdot! [publika smejas.] Paskaidrošu, tas ir ašrama 

uzturēšanai. 

Senos laikos ašrami iztika paši vai tos uzturēja karalis. Arī cilvēki vēlējās tos uzturēt, jo, lai ko 

ašrams darītu, cilvēki no tā iegūst. Piemēram, ja kāds ko paveic ašramā, lūgšanās un 

rituālos, ir daudz punjas, daudz ieguvumu un nopelnu, kas tiek atmodināti, un, saprotams, arī 

cilvēki to zināja. Tajā visā piedaloties, tas cilvēkiem palīdz. Un senos laikos ašramam varēja 

palīdzēt, ziedojot govi, lai brahmani varētu sevi uzturēt, iegūt pienu. Piens viņiem ļauj iegūt 

krējumu, jogurtu un tā tālāk, tāpēc govs tika uzskatīta par lielāko svētību.“ 

Kopš Šrī Pītha Nīlaja nodibināšanas 2009.gadā, arī Bhakti Marga domāja par govju 

uzturēšanu, tomēr toreiz Gurudžī teica: „Pagaidiet, govis būs, bet vēl nav pienācis īstais 

laiks.“   

 

Plānošana turpinājās, palīdzēja daudzi sekotāji visā pasaulē gan idejiski, gan finansiāli, lai 

ideja īsenotos. 

Kad bija gatava infrastruktūra, Gurudžī tika jautāts, kādu sugu Viņš labāk vēlētos, parādot 

dažādu govju bildes, un Viņš izvēlējās dāņu šķirni „Džērsija“.  

Mēs priecājāmies, kad festival “Just Love” laikā 2015.gada jūlijā Šrī Pītha Nīlajā tika ievestas 

pirmās govis. Gurudžī viņas svētīja un deva vārdu Kamadhenu un Surabhi. Kamadhenu ir 

vecākā, viņa ir dzimusi 2012.gada 3.maijā un Surabhi 2013.gada 12.decembrī.  

2015.gada 19.seotembrī Kamadhenu atskrēja meita Sušila, un 2017.gada 30.decembrī viņas 

māsa Nandini.  

Manoratha ir Surabhi meita, piedzima 2016.gada 30.decembrī.  

Mūsu gotiņu svaigais piens garšo lieliski! To lieto krēmam, sviestam, ghī, jogurtam, ko 

piedāvā ŠPN brokastu bufetē, un tas ir ļoti iecienīts. Mūsu govju piena produktus dažādām 

pudžām, abhišekam un jagnām templī izmanto arī Svami Kešavānanda.  

 

 



 

 

Kad mūsu govis apmeklē cilvēki, viņas uzticās un ir draudzīgas.  

 



Mīļie, Bhakti Marga Draugi 

 
Kopā ar Surabhi un viņas 
draudzenēm, sakām jums sirsnīgu 
paldies par finansiālu atbalstu 
Bhakti Marga un Šrī Pītha Nīlaja 
ašramam!  
 
 
Pateicoties jūsu finansiālam 
atbalstam, mēs īstenojam daudz 
projektu, kas paplašina 
Paramahamsa Višvananda Bhakti 
Marga misiju un ceļu.  
 
„Mēs saskatām pasauli, piepildītu 

ar individualitātēm un 

sabiedrībām, kas piedzīvo 

mīlestības attiecības ar Dievišķo, 

iedvesmojoties no Paramahamsa 

Višvananda mūžīgās 

dzīvesgudrības, dzīves un 

mīlestības.“ 

 

Šajā noskaņā mēs sirsnīgi 

pateicamies un gaidīsim jūs 

ašramā.  

 

Bhakti Marga vārdā, 

 

Pārtha and Andžušrī 

 

   

 

 

 

 


