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Dźej Gurudew! 

Drodzy Przyjaciele Bhakti Margi! 

Jubileusz Miłości (Jubilee of Love) jest TYM największym, najwspanialszym i najbardziej 

ekscytującym wydarzeniem w historii Bhakti Margi. Dołączcie do nas na 10 dni pełnych 

świętowania z Paramahamsą Sri Swamim Vishwanandą (od 7 do 17 czerwca). 

Nie przegapcie udziału w tych wspaniałych uroczystościach duchowych z Paramahamsą  

Sri Swamim Vishwanandą, które potrwają 10 dni! Będą to: 

 inauguracja wielkiej, nowej świątyni „Bhutabhrteshwarnath Mandir” – w dniach  

7-10 czerwca, 
 obchody 40 urodzin Paramahamsy Vishwanandy – 13 czerwca, 
 połączone z rejsem statkiem po Renie – 14 czerwca, 
 i na zakończenie: Festiwal JUST LOVE 2018 – w dniach 15-17 czerwca. 

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

Z niecierpliwością oczekujmy, aby zobaczyć was i powitać w domu Gurudźiego – Jego 

aśramie i centrum wydarzeń, Shree Peetha Nilaya! 

w imieniu Bhakti Margi 

Anjushri i Paartha  

 

1. Wstęp 

Od rozpoczęcia swojej misji w 2005 roku, Paramahamsa Vishwananda w swojej wielkiej 

miłości odwiedził wiele krajów na całym świecie, aby błogosławić ludzi, pomagać im, 

otwierać ich serca, przypominać im o miłości i poprowadzić z powrotem do ich Boskiego 

źródła. 

W ciągu ostatnich trzynastu lat, tj. od momentu swojego powstania w 2005 roku, Bhakti 

Marga doświadczyła wyraźnego wzrostu. Ponieważ Gurudźi nieustannie inspiruje ludzi  

oraz projekty w organizacji i wokół niej, coraz więcej osób angażuje się w to, aby nieść Jego 

nauki i praktyki światu. 

Idąc dalej, wzrost ten wymaga bardziej uporządkowanego i strategicznego podejścia, aby 

utrzymać organizację na właściwej drodze i skupić ją wokół tego, co reprezentujemy teraz  

i dokąd będziemy zmierzać w przyszłości.  

W dniach 16-18 lutego 2018 r. Międzynarodowy Zespół Zarządzający Bhakti Margi 

(International Bhakti Marga Leadership Team), złożony ze Swamich Mianowanych, 

menedżerów poszczególnych obszarów i STC (Komitetu Zarządzającego – Steering 

Committee), spotkał się na Warsztatach Planowania Strategicznego. Przed rozpoczęciem 

weekendu spędzili oni pół dnia z Gurudźim, aby wyjaśnić, zrozumieć i wdrożyć Jego wizję na 

nadchodzące lata. 

Wybiegając w kierunku 20-lecia Bhakti Margi w 2025 roku, celem i rezultatem trzydniowych 

warsztatów było opracowanie wizji i określenie misji BM oraz ustalenie głównych celów 

organizacyjnych na następne siedem lat. 

Wizja zawiera deklarację tego, gdzie chcemy być w przyszłości. Wszystkie działy będą się 

na niej skupiać, pracując i dążąc do jej osiągnięcia poprzez realizację swoich codziennych 

obowiązków. Misja wyjaśnia, dlaczego istniejemy i co robimy. Jej prostota pozwala 

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


wszystkim pamiętać, dlaczego służymy Gurudźiemu i co chcemy zrealizować. Poniżej 

przedstawiamy kluczowe kwestie, na których z błogosławieństwem Gurudźiego będziemy 

skupiać się przez najbliższe lata: 

WIZJA BHAKTI MARGI 

„Naszą wizją jest świat pełen ludzi i społeczności doświadczających miłosnej relacji  

z Bogiem, zainspirowanych ponadczasową mądrością, życiem i miłością Paramahamsy 

Vishwanandy”. 

 

MISJA BHAKTI MARGI 

„Naszą misją jest stwarzanie ludziom możliwości doświadczania i dzielenia się Boską 

Miłością dzięki Łasce Paramahamsy Vishwanandy”. 

 

CELE STRATEGICZNE BHAKTI MARGI 

Wybiegając wizją w kierunku 20-lecia Bhakti Margi w 2025 roku, Zespół Zarządzający 

wspólnie pracował nad identyfikacją i wyjaśnieniem celów organizacyjnych w pięciu 

głównych obszarach: ogólnego rozwoju, utrzymania liczby wielbicieli, krajowego wsparcia 

organizacyjnego, rozwoju kadry zarządzającej i finansowania. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO GURUDŹIEGO 

Gurudźi z głębi serca udzielił swojego wsparcia dla tego procesu i wezwał wszystkich do 

działania na przyszłość: 

„Bardzo podoba mi się wysiłek, który wszyscy w to włożyliście. Nadszedł 

czas, aby to stało się rzeczywistością. Nastąpi to tylko wtedy, gdy  

będziecie się starać najlepiej, jak potraficie. Moje błogosławieństwo jest  

z wami wszystkimi”. 

-- Paramahamsa Vishwananda 

Zachęta Gurudźiego odnosi się nie tylko do osób zarządzających Bhakti Margą, ale jest 

przesłaniem dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości i miłości zawartej w Jego 

naukach oraz praktykach, i chcą dzielić się nimi ze światem. Jest to wezwanie do działania 

dla wielbicieli z całego świata, aby zjednoczyli się i spełnili życzenie Gurudźiego, 

poświęcając codzienne wysiłki, aby ta wizja i misja przejawiała się we wszystkim, co robią. 

 

Droga rodzino Przyjaciół Bhakti Margi! 

Dziękujemy za wasze nieustające wsparcie i wysiłki mające na celu przejawienie misji 

Gurudźiego w świecie! 

 

2. Wydarzenia z Paramahamsą Vishwanandą w SPN od lipca do grudnia 2018 

Daty poniższych wydarzeń mogą ulec zmianie! Przed dokonaniem rezerwacji prosimy 
zapoznać się z kalendarzem Bhakti Margi, ponieważ dane wydarzenie będzie miało miejsce 
tylko wtedy, gdy znajduje się na stronie internetowej. Dopiero wtedy można się 
zarejestrować oraz dokonać rezerwacji noclegu w Shree Peetha Nilaya. 
https://www.bhaktimarga.org/events 

https://www.bhaktimarga.org/events


 

GURUPURNIMA: 27 lipca 2018           GAJATRI JAGNIA: 26/27 sierpnia 2018 

KRYSZNA DŹANMASZTAMI: 02 i 03 września PITRA PAKSZ: 08 października 2018 

NAWARATRI i DUSSERA: 09 – 18 października 2018  

NOC KARTIK:    03 listopada 2018    

DANTHERAS:    05 listopada 2018 

DZIEŃ BABAJIEGO:   30 listopada 2018    

BOŻE NARODZENIE:            24 - 26 grudnia 2018 

DARSZANY DLA KOBIET:   27 i 29 grudnia 2018 

DARSZAN DLA MĘŻCZYZN:  28 grudnia 2018 

NOWY ROK, KIRTAN:            31 grudnia 2018 

 

3. Przystanek autobusowy w Shree Peetha Nilaya i informacje dotyczące 
podróży: 

Od połowy grudnia 2017 r. mamy w aśramie publiczny przystanek autobusowy. Jest też 
rozkład jazdy pozwalający zobaczyć, kiedy można jechać autobusem. 

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

Najpierw należy zadzwonić pod specjalny 
numer telefonu: 0049 6124 – 7265913. 

Używając tego numeru, wzywamy 
autobus, który przyjedzie odebrać nas  
o godzinie podanej w rozkładzie jazdy. 

Jest to R u f b u s (autobus na telefon),  
co oznacza, że trzeba zadzwonić, aby 
wezwać autobus!!!  

Prosimy o rozpowszechnianie tej wiadomości, aby nowa usługa była często używana  
(w późniejszym czasie, jak również podczas JLF, przystanek autobusowy zostanie 
przeniesiony w inne miejsce). 

Więcej informacji dotyczących podróży można znaleźć tutaj: 

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

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 
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4. Sadhana w Shree Peetha Nilaya 

 Nowa Sadhana – seria Rozmów  

i Praktyki 
 

Wycisz swój umysł: „Rozmowy o Dźapie  
i Praktyka” prowadzone przez Rysziego 
Tulsidasanandę to nowa Sadhana  
w SPN. Jest to seria rozmów mająca na 
celu dzielenie się mądrością  
i doświadczeniami płynącymi z sadhany  
z Ryszim Tulsidasanandą.  
 
Wykłady te są otwarte dla wszystkich  
i wszyscy są mile widziani. Każda rozmowa na temat Dźapy jest inna: dotyczy to zarówno 
mądrości, którą się dzielimy, jak i praktyki.  
 
W Dźapie, naszej codziennej praktyce sadhany, zawsze jest coś nowego, czego można się 
nauczyć i doświadczyć. Uczestnicy powiedzieli, że przedtem nie wiedzieli, jak piękna może 
być Dźapa i że można ją praktykować na tak wiele różnych sposobów. Poczuli także, że po 
tej rozmowie ich praktyka była inna, piękniejsza i głębsza. 
 

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do kolejnej „Rozmowy o Dźapie” w niedzielę,  

29 lipca 2018, od 10.00 do 13.00 w SPN.  
 

 Wznowienie cotygodniowej, porannej praktyki AKY w niedziele 

Mamy już regularną, grupową praktykę AKY w środy, w godzinach 18.00-19.00 w świątyni.  
A od lutego ponownie rozpoczęliśmy PROWADZONĄ, GRUPOWĄ PRAKTYKĘ AKY  
w NIEDZIELNE PORANKI od 7.00 do 8.00 w jaskini Babajiego. Są to cudowne chwile,  
w których można usiąść w ciszy wraz z innymi joginami i zanurzyć się głęboko  
w swoim sercu, ciesząc się obecnością Boga. 

Drodzy Przyjaciele Bhakti Margi i wszyscy Atma Kriya Jogini, prosimy o wcześniejsze 
przybycie, zanim praktyka się rozpocznie. Prosimy także nie wchodzić ani nie wychodzić  
z pomieszczenia, gdy praktyka trwa. Dziękujemy za życzliwą pomoc w stworzeniu ciszy  
w miejscu, w którym każdy może poczuć, jak pięknie jest praktykować AKY w ciszy.  

 Nowe, regularne światowe transmisje na żywo z prowadzonej, grupowej 

praktyki Atma Kriya Yogi:  

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, jako rodzina Sadhany Bhakti Margi, transmitowaliśmy na 

żywo na naszej stronie Atma Kriya Yogi na Facebooku naszą grupową praktykę Atma Kriya 

Yogi, która odbywa się w Shree Peetha Nilaya. Jest to dla nas wspaniała okazja, aby 

zgromadzić się razem jako rodzina i wspólnie cieszyć się naszą praktyką. Obecnie mamy 

dwie transmisje na żywo: w środę o 18:00 i w niedzielę o 7:00. Zapraszamy was, drodzy 

Przyjaciele Bhakti Margi, abyście także przyszli i przyłączyli się do nas, tak byśmy wspólnie 

mogli cieszyć się praktyką Atma Kriya Yogi. 
 

 Nowa, cotygodniowa praktyka – Spacer z Dźapą (Japa Walk) 
Z przyjemnością zapraszamy do przyłączenia się do nowej, niedzielnej praktyki, którą jest 
Spacer z Dźapą w ciszy, w godzinach od 14.15 do 15.15 (spotkanie w głównym holu), aby 
głębiej zanurzyć się w mantrę Om Namo Narajenaje oraz pozostać zdrowym i sprawnym  
w ciele, umyśle i duchu. 
 

 

 



 Codzienny OM Chanting 

Zapraszamy do przyłączenia się do codziennego OM Chantingu: od poniedziałku do soboty, 

od 17.00 do 17.55 oraz w niedzielę od 12.00 do 13.00. W trakcie wydarzeń godziny te mogą 

ulec zmianie. Prosimy sprawdzać tablicę informacyjną przy wejściu do SPN! 
 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat Sadhan w SPN, prosimy pisać na adres: 

spnsadhana@bhaktimarga.org 
 

5. Ważne informacje 

 Zmiana adresu lub innych danych: Prosimy o poinformowanie nas o każdej zmianie 

adresu, numeru telefonu, nazwiska lub imienia duchowego. 

 Livestream (transmisje na żywo):  
Wszystkie darszany z Paramahamsą Vishwanandą, które odbywają się w Shree Peetha 
Nilaya są transmitowane na żywo (bez hasła).Wejdź na www.bhaktimarga.org i kliknij 
zakładkę „livestream" lub ikonę z kamerą. 

 Nazwa użytkownika i hasło są potrzebne w przypadku wydarzeń nadawanych wyłącznie 
dla PBM. Nazwa użytkownika to zawsze FoBM, a nie imię i nazwisko. Dla każdej 
transmisji zmienia się jedynie hasło. To, czy transmisja na żywo jest możliwa, czy nie, 
zależy od decyzji Gurudźiego i miejsca, w którym ma odbyć się wydarzenie. Dlatego  
w ostatniej chwili mogą pojawić się zmiany. Zazwyczaj na tydzień przed wydarzeniem 
wysyłamy (za pośrednictwem poczty e-mail) zaproszenie z hasłem. 

 Aktualnie zaplanowaną transmisją na żywo jest: Lakszmi Jagnia, 19/20 maja 2018. 
 

 Odnośnie przyszłych transmisji na żywo: informacje będziemy mogli podać dopiero 
po inauguracji nowej świątyni „Bhutabhrteshwarnath Mandir”, kiedy będzie już wiadomo, 
gdzie będą odbywać się wydarzenia. Mamy nadzieję, że będziemy transmitować te 
same wydarzenia, co w 2017 roku: Gajatri Jagnię, Nawaratri i Dzień Babajiego. 

 

 Karta członkowska PBM (patrz: Newsletter PBM na luty 2018) 

Od 2018 r. karta członkowska PBM będzie specjalną Kartą Płatniczą Bhakti Margi, 

którą można doładować za pomocą gotówki albo karty kredytowej czy debetowej. Jest to 

osobista, niezbywalna karta, którą każdy członek otrzymuje tylko jeden raz i która 

będzie mu towarzyszyć podczas całego członkostwa w PBM. 

Swoją Kartę Płatniczą PBM można w dowolnym momencie doładować tutaj,  
w SPN, korzystając z automatu do kart płatniczych. W przeciwieństwie do zwykłych kart, 
nie można z niej jednak wypłacić zgromadzonych środków. Dlatego też prosimy nie 
doładowywać karty zbyt dużymi kwotami. 

Otrzymacie 10% zniżki dla PBM, za każdym razem, gdy zapłacicie tą kartą: 
 

 w sklepiku – na cały asortyment, 

 w Bhajan Café, 

 w automacie z przekąskami i napojami, 

 za niektóre seminaria i kursy Akademii BM, 

 za inne oferty promocyjne mogące pojawiać się okresowo w krótkim czasie. 
 

 Newslettery Bhakti Margi, OMC i AKY: comiesięczne newslettery informują  
o nowościach i ważnych wydarzeniach związanych z Bhakti Margą, OMC i AKY. Jeśli 
chcesz się zapisać, wejdź na stronę:www.bhaktimarga.org lub skorzystaj z poniższego 
linku: www.bhaktimarga.orghttps://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 
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6. Szczęśliwe krowy Bhakti Margi 

Żywy inwentarz Shree Peetha Nilaya składa się z czterech krów o imionach: Kamadhenu, 

Surabhi, Sushila i Manoratha oraz najnowszego cielaka, Nandini. 

Dlaczego Gurudźi nazywa je „szczęśliwymi krowami”? Ponieważ mogą one żyć swoim 

życiem odpowiednim dla danego gatunku do momentu, aż ich życie dobiegnie końca  

w sposób naturalny, a nie, jak w większości przypadków tego rodzaju, zginąć żałośnie 

w rzeźni. Naszymi krowami opiekujemy się z miłością, troską i szacunkiem, ponieważ – jak 

podkreśla Gurudźi – krowa jest naszą matką. 

Satsang, 30 stycznia 2018 

Paramhamsa Vishwananda: Ktoś na Mauritiusie zapytał Babajiego Sathya Narayana Dasa: 

„Jakie zwierzę powinniśmy mieć? Psa, kota, królika, czy jakieś inne?”. Babaji Sathya 

Narayan Dasji odpowiedział: „Najlepiej mieć krowę”. [Publiczność się śmieje]. Sposób, w jaki 

to powiedział, był naprawdę zabawny, bo posiadanie krowy jako zwierzęcia domowego jest 

dość trudne!  

Ale kiedy służycie krowie, jest to równoważne ze służbą dla bóstwa w świątyni. Wyobraźcie 

sobie, że punja, którą dostajecie po prostu służąc krowie, jest taka sama, jak wtedy, gdy 

służycie bóstwu w świątyni. Zabawne, co? Widzicie, ludzie nie zdają sobie z tego sprawy.  

W swoich umysłach myślą: „Och, to tylko krowa”. Ale krowa jest zawsze obok bóstwa.  

Czy wiecie, dlaczego w hinduizmie modlimy się do krowy? Ponieważ wielbimy ją jako matkę. 

Kiedy się rodzicie, to co jest pierwszą rzeczą, jaką dostajecie? Mleko matki, prawda? Tak 

samo, gdy pijecie mleko od krowy, krowa jest waszą matką. Zatem punja, jaką dostajecie, 

służąc jej, jest naprawdę wielkim błogosławieństwem. 

Krowy należały do każdego aśramu w Indiach już od starożytności. Są święte. W swoim 

Satsangu z 10 czerwca 2017 r. Paramahamsa Vishwandanda powiedział: 

„W tradycji hinduskiej największą darowizną w życiu, która może dać nawet niebo i która 

przynosi największe zasługi, jest krowa. Ale nie do jedzenia! [Publiczność się śmieje]  



Żeby było jasne: to darowizna dla utrzymania aśramu. 

W czasach starożytnych aśramy były samowystarczalne albo wspierał je król. A więc ludzie 

także chcieli je wspierać i w tym uczestniczyć, ponieważ cokolwiek robi aśram, ludzie też na 

tym zyskują. Kiedy ktoś robi coś w aśramie, jak na przykład wszystkie modlitwy i rytuały, 

płynie z tego wiele punji, wiele korzyści, budzi się wiele zasług. Oczywiście ludzie o tym 

wiedzieli. Kiedy ludzie biorą w tym udział, to także im pomaga. A w czasach starożytnych, 

żeby pomóc aśramowi, przekazywano krowę, żeby bramini mogli być samowystarczalni  

i mieli ich mleko. Wraz z mlekiem mieliby twaróg, jogurt i tak dalej. Dlatego właśnie krowa 

była uznawana za największe błogosławieństwo”. 

Od założenia Shree Peetha Nilaya w 2009 roku, Bhakti Marga również myślała o hodowli 

krów. Jednak w tamtym okresie Gurudźi powiedział: „Zaczekajcie, krowy przyjdą. Jeszcze 

nie nadszedł na to czas”. 

Dlatego też ten plan był kontynuowany, a wielu wielbicieli pomogło w realizacji tego pomysłu 

zarówno słowem i czynem, jak również finansowo. 

Kiedy infrastruktura była gotowa, zapytano Gurudźiego, jakiej rasy krowy chciałby mieć. 

Pokazano mu zdjęcia różnych krów i wybrał duńską rasę „Jersey”. 

Cóż to była za radość dla nas wszystkich, gdy na festiwalu Just Love w lipcu 2015 r. do 

Shree Peetha Nilaya przywieziono pierwsze krowy! Gurudźi pobłogosławił je i nadał im 

imiona: Kamadhenu i Surabhi. Kamadhenu jest starsza, urodziła się 3 maja 2012 r.,  

a Surabhi 12 grudnia 2013 r. 

W dniu 19 września 2015 r. Kamadhenu urodziła córkę, Sushilę, a 30 grudnia 2017 r. drugą 

córkę, Nandini. 

Manoratha jest córką Surabhi i urodziła się 30 grudnia 2016 r. 

Świeże mleko naszych szczęśliwych krów smakuje cudownie! Mleko jest również używane 

do robienia śmietany, masła, ghi i jogurtu, które oferowane są w bufecie śniadaniowym  

w SPN i są wysoko cenione. 

W świątyni produkty mleczne naszych krów są używane przez Swamiego Keshavanandę do 

różnych ceremonii, takich jak: pudźa, abhiszekam, jagnia itd. 



 

Nasze krowy są bardzo ufne i szczęśliwe, gdy odwiedzają je przyjaźni ludzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy Przyjaciele Bhakti Margi! 

 
Wraz z Surabhi i jej 
towarzyszkami serdecznie 
dziękujemy za wasze regularne 
wsparcie finansowe dla Bhakti 
Margi i aśramu Shree Peetha 
Nilaya! 
 
Dzięki waszemu wsparciu 
finansowemu możemy 
realizować wiele projektów, które 
pomagają szerzyć ścieżkę 
Paramahamsy Vishwanandy – 
Bhakti Margę i Jego misję: 
 
„Naszą wizją jest świat pełen 

ludzi i społeczności, 

doświadczających miłosnej relacji 

z Bogiem, zainspirowanych 

ponadczasową mądrością, 

życiem i miłością Paramahamsy 

Vishwanandy”. 

 

W tym nastroju pozdrawiamy was 

serdecznie i z niecierpliwością 

oczekujemy waszej wizyty  

w aśramie. 

 

W imieniu Bhakti Margi 

 

Paartha i Anjushri 

   

 


