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Johdanto 
 
Hyvät Bhakti Margan Ystävät, 
 
Moni asia maailmassa ja Bhakti Marga keskuksessa on muuttunut viime uutiskirjeen jälkeen 
maaliskuun alusta. 12 maaliskuuta 2020 meidän piti sulkea Shree Peetha Nilaya kaikilta 
vierailijoilta. Joka päivä on tullut Saksan hallinnon ja Hessenin liitovaltion puolelta monia 
säännöstelyjä, joita meidän on täytynyt noudattaa. Myös temppelirukoukset oli kielletty jopa 
keskuksen asukkailta, koska uskonnolliset tapaamiset oli kielletty. Vain pujarit tekivät 
aamuisin Guru Pujaa ja Pujaa alttarin jumalhahmoille kuten ennenkin. Me asukkaat liityimme 
rukouksiin omista huoneistamme käsin tehden Pujaa Gurujille ja murteille omilla 
alttareillamme. 
Meidän ajatuksemme olivat usein kanssanne! Meillä oli todella ikävä teitä ja muistimme teitä 
usein rukouksissamme. 
 
Toukokuun alun jälkeen säännöksiä on purettu vähitellen. Vieraile sivuilla 
www.bhaktimarga.org saadaksesi tietoa viimeisimmistä säännöistä, joista usein päätetään 

nopeallakin aikataululla. 

http://www.bhaktimarga.org/


Swamini Vishwakarunanandama kuvasi osuvasti pandemian aikaa kansainvälisessä BM-
uutiskirjeessä toukokuussa 2020. Tässä ote hänen kirjeestään: 
 
”Tänä joka tasolla tapahtuvien suurien muutosten ja mullistusten aikana eläminen voidaan 
nähdä suurena siunauksena Gurujilta. Se tuo meidät syvempään kokemukseen Hänen 
rakkaudestaan seuraajiaan sekä Äiti Maata kohtaan. 
 
Bhakti Margassa on kaksi merkittävää kokemusta tänä aikana: eristyneisyys ja yhteys. Ensi 
silmäyksellä vaikuttaa, että ne ovat kaksi ääripäätä, vaikka todellisuudessa niillä on syvä 
yhteys henkisellä polullamme. 
 
Kokemuksemme näinä aikoina voi tuntua erittäin yksinäiseltä, mikä johtaa meidät lopulta 
lopulliseen päämäärään Jumalan kokemisesta kaikkialla. Oivaltaessamme Jumalan 
itsessämme yhdistymme jokaiseen ihmiseen ja kaikkiin Hänen maanpäällisiin luomuksiinsa. 
 
Tänä aikana, kun eristäydymme omaan tai perheemme seuraan, Guruji on painottanut, 
kuinka suuri siunaus on saada ’aikaa’ kääntyä sisäänpäin. Näin voimme kokea entistä 
syvemmän rauhan, joka nousee ulkoisten aktiviteettien rajoittamisesta. 
 
Olemme saaneet tämän ajan, jotta voimme pohtia, miksi olemme täällä ja mikä on 
tarkoituksemme. Olemme saaneet aikaa mietiskellä ja syventää suhdettamme Gurujiin. 
 
Eristäytyminen ja ulkoisten aktiviteettien rajoittaminen parantaa Äiti Maata syvästi. Samalla 
tavoin rukoillessamme päivittäin Gurujin kanssa ja tarjotessamme rakkautemme Äiti Maalle 
Äiti Maan ja Hänen luomakuntansa syvempi parantuminen aktivoituu.” 
 
Kommentoiden Gurujin päivittäistä online-japa-sessiota ja Äiti Maa -rukousta ja hänen 
päivittäistä satsangiaan Swamini kirjoittaa: 
 
 
”Joka päivä kuunnellessani Gurujin satsangeja tunnen olevani Hänen jalkojensa juuressa. 
Eristys rohkaisee meitä yhdistymään globaalisti eri tavoin teknologiaa hyödyntäen toistemme 
sekä muiden henkisten etsijöiden kanssa, oli kyse sitten Om Chantingista, meditaatiosta, 
pyhistä kirjoituksista tai seremonioista. Meidän tietoisuutemme Jumalan rakkaudesta 
kasvaa, kun eristyksemme ja yhteytemme toisiin yhdistyvät. Mitä enemmän tietoisuutemme 
nousee Bhakti Marga -seuraajien keskuudessa ja Gurujin rakkaus jaetaan muiden ihmisten 
kanssa, sitä enemmän koko maailma hyötyy. Gurujin päivittäinen rukous Äiti Maalle on 
meidän päivittäinen inspiraatiomme, joka levittää Jumalan rakkautta maailmanlaajuisesti.” 
 
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo 
”Minä olen kaikkien sydämissä.” 
Bhagavad Gita, kappale 15, säkeistö 15                                                (SV KarunanandaMa 
 
 
1. Kiitos 
 
Monet teistä on arvostanut mahdollisuutta maksaa  FoBM-osuutensa SPN:ssä käteisellä. 
Koska tämä ei toistaiseksi ole mahdollista, lähetimme teille kirjeen huhtikuun lopulla muista 
maksutavoista. https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Olemme vastaanottaneet monia positiivisia palautteita uutiskirjeestämme ja kiitämme 
ymmärryksestänne! 
Taloudellista tukeasi tarvitaan kiireellisesti. Se auttaa tekemään Shree Peetha Nilayasta 
kutsuvan henkisen paikan kaikkien kansakuntien ihmisille. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments


SPN on Satgurumme Paramahamsa Vishwanandan asuinpaikka ja Bhakti Margan 
pääkeskus. Ihmiset ympäri maailmaa ovat syventäneet täällä yhteyttään Jumalaan ja 
antautumisen polkuunsa, rakkauteen ja palvelemiseen. Vahvistuneina uskossaan ja 
luottamuksessaan he ovat palanneet kotimaihinsa kantaen Gurujin missiota eteenpäin. Tällä 
tavoin Gurujin sanoma rakkaudesta kantautuu kaikkialle maailmaan ja pystyy liikuttamaan 
ihmisiä saaden heidät muuttamaan elämänsä ja olemaan kiitollisia Äiti Maalle. 
 
Bhakti Margan puolesta kiitämme teitä säännöllisestä taloudellisesta tuestanne, joka tekee 
Shree Peetha Nilayasta ja sen ympäristöstä henkisyydelle otollisen paikan, joka tuntuu 
”kodilta”. 

 
2. Maha Lakshmi yajna päivittäisten aamurukousten aikaan SPN:ssä 

 
Bhutabhrteswarnath Temppelin vihkimisen jälkeen Maha Lakshmi yajna suoritetaan 
päivittäin yajna-shalassa ison temppelihuoneen edessä. Se tapahtuu aamurukousten 
aikaan. 
 
Tämä seremonia on hyvin voimakas ja puhdistava. Se koskettaa myös ihmisiä, jotka eivät 
ole fyysisesti paikalla mutta joiden nimi mainitaan, ja jotka ovat liitetty yajna-seremoniaan 
tietyillä rukouksilla. Heille, joista tulee FOBM-jäseniä matkustusrajoitusten aikana, 
suoritetaan yajna erityisenä lahjana. 
 

3. Esikatselu heinäkuu – lokakuu 2020 

Olemme pahoillamme, että laillisten rajoitusten vuoksi meidän ei ole mahdollista antaa 
tarkkaa informaatiota Gurujin tulevista tapahtumista. Tiedustele ystävällisesti ja pysy 
yhteydessä sivujemme kautta: www.bhaktimarga.org  
 
Huomioithan, että: 

 
Kaikki fyysiset maaviikot ja Darshanit SPN:ssä syyskuun puoliväliin asti on peruttu. 
Verkkosivujemme, Telegram-ryhmien ja sosiaalisen median kanavien kautta pidämme 
teidät ajan tasalla uusista online-tarjouksista. 
 
Seuraavat päivät fyysisille tapahtumille on sovittu toistaiseksi: 
Krishna Janmashtami:            12. – 13. elokuuta 2020 
Just Love Festival:                 4. -   6. syyskuuta 2020 
Gayatri Yajna:                                         Peruttu 
 

4. Katsaus maaliskuu – heinäkuu 2020 tapahtumiin 

Sita Ram ja Sarasvati Devi vihkiminen:           20. helmikuuta 
Hanuman Jayanti:          8.  huhtikuuta 
Narasimha Chaturdashi:         6.  toukokuuta                                                   
Maha Lakshmi Yajna:       16.-17. toukokuuta 
Paramahamsa Vishwananda Jayanti:     13.-14. kesäkuuta  
Gurupurnima:                     3.- 5. heinäkuuta 
 

 

 

 

http://www.bhaktimarga.org/


RAM DARBAR JA SARASWATI SAAPUIVAT! 

Ram Darbar ja Saraswati Devi saapuivat Ashramiin 

Shree Peetha Nilaya, 20. helmikuu 2020 

20. helmikuuta 2020 Bhutabhrteshwarnath Mandir oli päivänmittaisen seremonian 
tapahtumapaikkana, kun uusimmat murtit asennettiin temppeliin: Sri Kripanidhe 
Ramachandra Bhagavan, Sita Devi, Lakshman, ja Hanumanji (tunnetaan kollektiivisesti 
Ram Darbarina) ja Saraswati Devi! 

 

Murtien esittely 

Paramahamsa Vishwananda antoi tämän rakastavan kuvauksen jumalhahmoista: 

Jai Gurudev! Tässä teille Kripanidhe Sri Ramchandra Bhagavan, armon Herra  

   Hän pitelee toisessa 
kädessään jousta ja siunaa 
toisella kädellään. Hän on 
tumma, koska hän on kaikki. 
Hänen silmänsä ovat hyvin 
armolliset. 

Hänen vieressään on hänen 
vaimonsa Sita Devi, ja hänen 
oikealla puolellaan Lakshman. 
Alhaalla on Hanumanji, joka on 
niin kaunis katsoessaan rakasta 
Luojaansa. Sitten on Ram 
Darbar Shaligramina, joka tulee   
Nepalista. 

Tässä Shaligramissa Rama ja Sita istuvat valtaistuimella.    
Hänen jaloissaan on Hanuman,  Narada, Narad Rishi, 
Brahma, Ganeshii, Shankar Bhagavan. Kaksi veljestä, Bharat 
ja Shatrughna sekä Lakshmana. Ja Valmiki on myös siellä. 
Edessä on Sri Raman padam ja Sitan edessä on Sitan 
padam. 

 

Tämä suhde Herran ja Hänen seuraajansa 
välillä on mahtava. Usein näet ihmisten 
tappelevan keskenään, mutta 
ymmärtääksesi tätä suhdetta sinun pitää 
nähdä, että Herra Shiva kutsui Sriman 
Narayanaa ”Prabhuksi”, ja toisin päin 
Sriman Narayana kutsui Herra Shivaa 
”Prabhuksi”. Molemmat kumartavat 
toisilleen. Heidän suhteessaan ei ole 
erillisyyttä. Sen voi nähdä, kun Bhagavan 
inkarnoitui Krishnan muodossa. Herra 
Shankar ei pystynyt vain istumaan Kailash-
vuorella odottamassa. Hän sanoi: ”On 
hyvin harvinaista, että korkein Herra 



inkarnoituu maan päälle. Minun täytyy mennä saamaan Hänen darshaninsa.” 
Ram Avataaran aikaan Herra Shiva inkarnoitui Hanumanin muotoon ollakseen aina Hänen 
vierellään.” 
 
 
Tässä on Srimati Saraswati Devi  

 

Hän on hyvin armollinen ja puhdas. 
Hän pitää vina-soitinta kädessään. 
Yhdessä kädessä Hän kannattelee 
pyhiä kirjoituksia ja toisessa malaa. 
Hän istuu lotuksella ja hänen 
kulkuvälineensä on joutsen.  

Joutsen symbolisoi puhdasta mieltä, 
joka on vapaa tietämättömyydestä. 
Niinpä Hän pitää tietoa kädessään, ja 
tiedon kautta tietämättömyys poistuu. 

 

 

Äänne on kosminen ääni, joka kohottaa sinut. Kun aloitat henkisen tien, kuulet kosmisen 
OM-äänen, jossa kaikesta tulee yhtä, kuten Krishna sanoi Gitassa: ”Joogi näkee vain Minut.” 
Vain OM-äänen kautta voi kohota ja nähdä Herran kaikkialla. Ja tämä tapahtuu vain japan 
avulla, lausumalla Hänen pyhää nimeään. Mieli puhdistuu, kun Herran nimi asettuu sinne. 
Muuten olet aina mielen orja, etkä ole koskaan vapaa. 

Niinpä pyydämme Ma Saraswati Deviä puhdistamaan mielemme. Pyydä Saraswati Deviä 
antamaan sinulle tietoa, jotta ymmärtäisit asiat kunnolla; koska luet kernaasti niin paljon, 
kuuntelet myös paljon kaikkea, mutta et silti ymmärrä. Pyydä siis Häneltä. Hän on se, joka 
suo tämän. 

 

Japa ja Satsang -lähetys Vrindavanista maaliskuusta huhtikuun alkuun 2020 

 

Ei kestänyt kauaakaan ennen 
kuin saimme harjoittaa 
päivittäistä Jumalan Nimen 
lausumista Bhakti Margan 
yhteisön kanssa. Joka päivä 
Paramahamsa Vishwananda 
piti suoran Japa-tuokion 
hiljaisuudessa, ja se lähetettiin 
suorana lähetyksenä 
Vrindavanista kaikkiin Bhakti 
Margan ruutuihin. Se auttoi 
meitä suunnittelemaan 
uudelleen päivittäiset 

rutiinimme, pitämään kiinni turvaväleistä, olemaan enemmän tietoisia liikkeistämme ja 
Jumalan kanssa viettämästämme ajasta. 

 



”Kutsu Häntä. Anna Om Namo Narayanayan värähdellä jokaisessa kehosi solussa, 
sillä Hän on ainoa todellisuus.” 

 

Päivittäisen live-japan ja Gurudevan live-satsangin lisäksi 
saimme kokea, kuinka antoisaa antaminen voi olla. 
Erityisen koskettavia olivat meditaatiot Äiti Maalle, jolle 
tarjosimme japa-kierrokset.  

Annoimme ne luonnolle, paikoille, perheellemme, 
ihmisille, jotka tekevät erityislaatuisia asioita toisten 
vuoksi näinä aikoina, ja jopa niille, jotka eivät arvosta 
meitä. Se oli erittäin tyydyttävää 

 

 

Japa & Satsang Live Mestarin kanssa  

Meditaatio ja Q & A (kysymyksiä&vastauksia) 

tiistaisin ja torstaisin klo. 17:00 Suomen aikaa  

Maa-meditaatio - tässä kuva Gurudevasta pitämässä 
mediaatiota - lähetämme rakkautemme Äiti Maalle kuten 
yllä on kuvattu. 

https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/ 
Olemme oppineet mukauttamaan päivittäiset rutiinimme 
uuteen tilanteeseen, mutta aika ilman rukouksia ei ollut 
helppo monelle meistä, joten suorat lähetykset 
Vrindavanista ja sen jälkeen SPN:stä olivat suuri 
rohkaisu näinä aikoina. Me koimme, kuinka olemme 
kaikki yhteydessä toisiimme huolimatta välimatkasta 
välillämme. Kuullessamme huhtikuun alussa, että Guruji 
palaa takaisin Saksaan, koimme ilon kyyneleet. Jopa 
Hänen paluupäivänään Hän antoi satsangin, joka 
lähetettiin suorana Ashramista SPN:stä.  

 

Hanuman Jayanti, 8. huhtikuuta 2020 HILJAISUUDESSA 

Huhtikuun 8.päivä klo. 5.00 aamulla Abishekam-

rituaalin Hanumanjille suoritti kaksi pujaria Shree 

Peetha Nilayassa. 11 Hanuman Chalisaa soitettiin 

nauhalta. Tunnelma oli aamulla outo, kun olimme 

tottuneet nousemaan aikaisin ja osallistumaan 

seremoniaan ulkona sarissa. Paramahamsa 

Vishwananda toteutti itse-asetettua karanteenia Intiasta 

paluunsa jälkeen. Meidän oli lupa mennä 

vastaanottamaan Hanumanin darshan yksitellen klo. 

7.00 eteenpäin. Satsangissaan Guruji mainitsi jälleen 

Hanumanin tarinan siitä, kuinka hän oli ilmestynyt 

Hänelle, kun Hän oli Intiassa ensimmäistä kertaa. 

https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/


Se tapahtui matkalla Mysoreen joidenkin seuraajien kanssa pakettiautossa, kun aivan 

tyhjästä ilmestyi valtava valkoinen apina (HanumanJi) ja seisoi keskellä täysin pimeää tietä. 

Kuljettaja kiersi suuren hahmon ja pysähtyi tien sivuun, mutta silloin hän oli jo kadonnut. 

Jotkut matkustajista nukkuivat ja heräsivät tähän. Hanuman tuli juuri tällä hetkellä. 

Guruji sitten kertoi unesta, jonka hän oli nähnyt lapsena. Unessa Hän käveli kadulla, joka oli 

täynnä valoa ja tien reunassa olivat demonin kädet, jotka halusivat tarttua Häneen. 

Hanuman kulki aivan hänen takanaan. Hän taisteli demonit pois tieltä ja sanoi Gurujille: 

”Jatka vain eteenpäin…” 

Guruji myös mainitsi, että jotkut olivat lausuneet 108 Hanuman Chalisaa tuona päivänä. 

Hanuman Chalisan neljäkymmentä säkeistöä osoittavat Hanumanin nöyryyden ja kunnian, 

hänen voimansa, vahvuutensa ja antaumuksensa. Hän on aina valmis auttamaan niitä, jotka 

tulevat hänen luokseen, inspiroimaan heitä ja seisomaan heidän rinnallaan, erityisesti 

vaikeina aikoina. 

Apinana Hanuman edustaa sitä, että kuka tahansa voi saavuttaa Jumalan. Tuulen poikana 

hän on pranayaman suojelija. Hanuman myös symbolisoi ihmisen henkeä, joka voidaan 

ohjata korkeampiin tietoisuuden tasoihin syvän antaumuksen (bhaktin) avulla. Hanuman 

pystyi tekemään itsensä hyvin suureksi tai hyvin pieneksi. Bhakta, Jumalan palvelija, voi olla 

erittäin nöyrä. Mutta Hän on myös valmis ottamaan vastuuta. Jumalaa palvellessaan hän 

kasvaa itsensä tuolle puolen. Usko voi siirtää vuoria ja olla erittäin nöyrää. (lähde: Internet) 

 

Narasimha Chaturdashi 6. huhtikuuta 2020  

Paramahamsa Vishwananda: ”Tämä on ensimmäinen tapahtumamme rajojen 
sulkemisen jälkeen!” 

Meillä oli 50 paikkaa vapaana yleisölle tähän tapahtumaan, joka lähetettiin myös suorana 
lähetyksenä Shree Peetha Nilayasta. 

Armelias suojelija                            

Narasimha Chaturdashi on Herra Nrsinghadevin 
ilmestymispäivä, ja Hän on mitä armollisin seuraajiensa 
suojelija. Vaikka Hän näyttääkin hurjalta Ugra-
muodossaan, Hän on itseasiassa  kaikista lempein heille, 
jotka ovat Hänelle antautuneet. Nrsinghadev palauttaa 
tasapainon, poistaa kaiken pimeyden ja puhdistaa mielen 
negatiivisuudesta. Maailma tarvitsee hänen energiaansa, 
Hänen armoaan ja Hänen voimaansa.  

Herra näyttää voimakkaamman ugra-muotonsa (raivoisan 
muodon)  tappaakseen vihan, ylpeyden ja itsekkyyden  
sisältämme, näyttäen että Hän on kaiken tämän 
yläpuolella. 

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

 

”Jos Herra Nrsinghadev pystyi tulemaan ulos pilarista,  sinun sydämesi on 

pehmeämpää kuin kivi, Hän voi helposti tulla ulos sydämestäsikin.”  

Guruji (Puhe Narasimha Chaturdasin jälkeen)  



Maha Lakshmi Yajna 16. ja 17. toukokuuta 2020 

Tässä Shree Peetha Nilayassa 

pidetyssä tapahtumassa 

toivotimme iloisesti 

tervetulleiksi vieraat 

ensimmäistä kertaa yli kahteen 

kuukauteen. 

Vieraat osallistuivat tähän 

hyväenteiseen yajnaan, pyhään 

tuliseremoniaan, 

kunnioittaakseen Pyhää Äitiä ja 

ilmaistakseen kiitollisuutta 

kaikelle, mitä Hän tekee. Maha-

Lakshmi Yajna on ylistyksen ja 

rakkauden ilmaus ja juhlistaa 

Hänen suuruuttaan ja palvelusta yhteiskunnalle. 

 

Yajna on muinainen vedinen tuliseremonia, 

jossa tarjottavat asiat uhrataan pyhään tuleen. 

Sitä on harjoitettu tuhansia vuosia. 

Tuliseremonia puhdistaa tunteet, polttaa 

selvittämättömät konfliktit ja huolet, tekee 

meidät mieleltämme kevyemmiksi, 

vapaammiksi ja  avoimemmiksi. Kun 

keskitymme päästämään irti, tuli vapauttaa 

jännityksemme.  

Maha-Lakshmi on Pyhä Äiti ja ikuinen Herra 

Narayanan kumppani. Hän antaa lapsillensa 

kaiken. Armostaan Hän suojelee heitä ja 

täyttää heidän toiveensa henkisestä ja 

fyysisestä vauraudesta kaikille, jotka Häntä 

rukoilevat vilpittömästi.  

”Maha Lakshmi luo tasapainon yhdistäen 

kehomme, mielemme ja henkemme, jotta 

voimme edetä henkisellä polulla.”  

Paramahamsa Sri Swami Viswananda  

Olemme kiitollisia Maha Lakshmille (Pyhälle 

Äidille) kaikesta, mitä Hän on antanut meille ja 

kaikesta, mistä meidän annetaan päästää irti. 

 

 

 

 



Nykyinen tilanne toukokuu 2020: 

Lauantai 13. kesäkuuta klo 7.00 - Paramahamsa Vishwananda Jayanti 2020   

Jälleen kerran rakas Gurudevamme juhlii Ilmestymispäiväänsä Bhakti Marga -perheen 

kanssa kotonaan Shree Peetha Nilayassa. 

Tiesitkö? 

Paramahamsa Vishwananda syntyi Jumaloivaltaneena 13. kesäkuuta 1978 kauniilla 
Mauritiuksen saarella, Itä-Afrikan rannikolla. Melkein välittömästi ihmiset huomasivat, että 
hän oli erityinen. Jo hyvin nuorena hän nautti Jumalan Nimien laulamisesta ja inspiroi kaikkia 
ympärillään rakastamaan Jumalaa. Tosiasiassa Hän on aina ollut Bhakti Margan, 
antaumuksen polun elävä esimerkki. 

 

Sunnuntai 5. heinäkuuta klo. 7.00 – 23.00  

Kiitollisuus Gurulle 

Gurupurnima on päivä, jolloin kunnioitamme rakasta Satguruamme, Paramahamsa Sri 
Swami Vishwanandaa.  

”Bhaktan päämäärä on saavuttaa Gurun armo, Guru Kripa. Guru Kripan avulla henkilö 
kohoaa ja saavuttaa kaikki lahjat, kaiken saavutettavan ja kaikki rikkaudet, jopa 
vapautumisen.” 

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

Tiesitkö? 

Gurupurnimaa juhlittiin alunperin suuren tietäjä Veda Vyasan muistoksi. Hän oli Herran 

jumalainen inkarnaatio, joka kokosi neljä Vedaa, kirjoitti 18 pää-Puranaa, Mahabharatan ja 

Srimad Bhagavatamin. Siitä vakiintui päivä, jona kunnioitetaan Gurua, joka mestarillisesti 

ohjaa seuraajiaan Herran Lootusjalkojen juureen. 

Rakkaat Bhakti Marga Ystävät -perheen jäsenet 

Sydämemme ovat yhteydessä Gurujiin. Meidän kaikkien toiveena on palvella Häntä. 

Jumalan palveleminen on kanssaihmisen palvelemista. Tukenne ansiosta Bhakti Margan 

keskuksesta, Shree Peetha Nilayasta on tullut eläväinen ja kutsuva paikka kaikille ihmisille 

ympäri maailmaa. Siitä on tullut niin nuorille kuin vanhoillekin paikka, jossa voi syventää 

henkilökohtaista suhdettaan Jumalaan. Kiitämme sinua jatkuneesta taloudellisesta tuestasi 

Bhakti Margalle! 

Toivomme näkevämme teidät kaikki Just Love Festivaaleilla syyskuun alussa! 

https://www.justlovefestival.org/ 

Rakkaudella 

Anjushri ja Urmilaavati 

friends@bhaktimarga.org 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview 

 

https://www.justlovefestival.org/
mailto:friends@bhaktimarga.org
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

