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PŘÁTELÉ
BHAKTI MARGY
ZPRAVODAJ ČERVENEC 2020
Pokud zpíváte Boží jména po celý den, budete zpívat stále, i když
budete spát. Stane se z toho adžapa mantra.
Paramahamsa Vishwananda

Obsah
Úvod
1. Děkujeme
2. Mahálakšmí jagna každý den během ranních modliteb
3. Předběžný program na červenec–říjen 2020
4. Shrnutí událostí od března do července 2020
Úvod
Drazí přátelé Bhakti Margy,
hodně věcí se ve světě i v Centru Bhakti Marga změnilo od té doby, co jsme vám začátkem
března poslali poslední zpravodaj. 12. března 2020 jsme museli zavřít Shree Peetha Nilaya
pro všechny návštěvníky. Každý den přibývala nová právní opatření Německa a federálního
státu Hesenska, která jsme následovali. Ani rezidenti se nesměli účastnit modliteb, protože
setkání náboženských komunit byla zakázána. Jen púdžárí vykonávali jako obvykle ranní
Guru púdžu a púdžu Božstvům na oltářích. My ostatní jsme se naladili na modlitby a
oslavovali jsme Božstva, spolu s Gurudžím a s múrti, na našich vlastních oltářích.
Opravdu jste nám chyběli! V myšlenkách jsme byli často s vámi a modlili jsme se za vás
za všechny.
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Od začátku května se pravidla postupně zmírňovala. Pokud vás zajímají aktuální nařízení,
která se často narychlo mění, navštivte prosím stránky Bhakti Margy www.bhaktimarga.org.
Dozvíte se tam také o plánovaných událostech.
Sváminí Vishwakarunanandama výstižně popsala tento speciální čas pandemie
v květnovém mezinárodním zpravodaji Bhakti Margy 2020. Tady je úryvek z jejího dopisu:
„Můžeme pohlížet jako na velké požehnání od Gurudžího na to, že žijeme v této
době, kdy dochází k velkým změnám a zvratům na všech úrovních. On přivádí své
oddané a Matku Zemi k hlubším prožitkům lásky.“
„V Bhakti Marze teď můžeme zažívat dva hlavní aspekty: izolaci a propojení. Na první
pohled se mohou jevit jako dva různé konce spektra, ale to jen skrývá hlubokou
vazbu mezi nimi na naší duchovní cestě.“
„Naše zážitky se někdy mohou zdát čím dál víc samotářské a přivádí nás
ke konečnému cíli vnímat Boha všude. Když si uvědomíme Boha uvnitř nás, začneme
vnímat napojení na každou lidskou bytost a na celé stvoření na Zemi.“
„Během této doby, kdy jsme byli sami nebo s rodinou v izolaci, Gurudží zdůrazňoval,
jak velké je pro nás požehnání, že máme „čas“ soustředit se na své nitro a zažívat
hlubší a hlubší mír vyvstávající z omezení našich vnějších aktivit.“
„Byl nám dán čas, abychom se zamysleli nad tím, proč jsme tady a jaký je náš cíl. Byl
nám dán čas, abychom si uvědomili a prohloubili náš vztah s Gurudžím.“
„Izolace a omezení našich vnějších aktivit přináší hluboké uzdravování Matky Země.
Stejně tak naše denní modlitby s Gurudžím za Matku Zemi Jí dávají Lásku a
prohlubují uzdravování Její i celého Jejího stvoření.“
Ke Gurudžího denní džapě, modlitbě za Matku Zemi a satsangu, Sváminí píše:
„Každý den, když poslouchám Gurudžího satsangy, cítím, že sedím u Jeho nohou. Izolace
nás podporuje v tom spojit se spolu navzájem, a také s těmi, kteří hledají, přes technologie,
při různých akcích – ať jsou to OM Chanting, meditace, písma nebo obřady.“
„Naše vědomí Boží lásky je díky izolaci a spojení pozvedáno. Čím více stoupá vědomí
v Bhakti Marze, a Gurudžího láska a láska oddaných se dostává k ostatním lidem, tím větší
je přínos pro svět.“
„Gurudžího každodenní modlitba za Matku Zemi je nám každý den inspirací, a šíří Boží
lásku po celém světě.“
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo
'Jsem v srdcích všech'
Bhagavad Gíta, kapitola 15., verš 15.

(SV KarunanandaMa)

1. Děkujeme
Hodně z vás oceňovalo možnost platit příspěvky FoBM v SPN hotově. Protože už to nyní
není možné, na konci dubna jsme vám poslali dopis s žádostí o volbu jiného způsobu platby:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Dostali jsme od vás hodně pozitivních reakcí na tento dopis, děkujeme za pochopení! Vaše
finanční podpora je velmi potřebná. Pomáhá učinit Shree Peetha Nilaya přívětivým
duchovním místem pro lidi všech národností.
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SPN je sídlem našeho Satgurua Paramahamsy Vishwanandy a hlavním mezinárodním
centrem Bhakti Margy. Lidé z celého světa si zde prohlubují spojení s Božstvím a svoji cestu
oddanosti, lásky a služby. Vrací se do svých zemí posíleni ve víře a důvěře, a šíří dál
Gurudžího misi. Touto cestou je Gurudžího poselství lásky přinášeno do celého světa a
může se tak dostat ke spoustě lidem, aby i oni mohli změnit své životy a být vděční Matce
Zemi.
Jménem Bhakti Margy vám děkujeme za vaše pravidelné měsíční příspěvky, díky nimž je
Shree Peetha Nilaya a její okolí pohostinným duchovním místem, kde se můžeme cítit jako
doma.
2. Mahálakšmí jagna každý den během ranních modliteb v SPN
Od inaugurace chrámu Bhutabhrteshwarnath je jagna pro Mahálakšmí oslavována denně
v místnosti Yagna Shala před velkou místností chrámu. Koná se během ranních modliteb.
Tento ohňový obřad je velmi mocný a očistný. To platí i pro ty, kdo nejsou fyzicky přítomní,
ale jejich jméno je zmíněno a je součástí ohňového obřadu během několika modliteb. Pro ty,
kteří se stanou novými členy FOBM během těchto dnů, kdy je cestování omezené,
vykonáme jagnu jako speciální benefit.
3. Předběžný program na červenec–říjen 2020
Je nám líto, že vám kvůli právním opatřením nemůžeme dát přesné informace o
nadcházejících akcích s Gurudžím, na nichž budou moci být účastníci fyzicky přítomni.
Informujte se prosím průběžně na webových stránkách www.bhaktimarga.org.
Vezměte prosím na vědomí:
Všechny zemské týdny a daršany s fyzickou přítomností v SPN jsou až do poloviny
září zrušeny. Budeme vás pravidelně informovat o nových online nabídkách na našich
stránkách, v telegramových skupinách a skrze sociální média.
Nadcházející události s fyzickou přítomností jsou zatím naplánovány na tyto dny:
Krišna džanmáštamí:
Just Love Festival:
Gájatrí jagna:

12. - 13. srpna 2020
4. - 6. září 2020
zrušena

4. Shrnutí událostí od února do července 2020
Inaugurace Síta Rám a Sarasvatí Déví:
Hanumán džajantí:
Narasimha čaturdáší:
Mahalakšmí jagna:
Paramahamsa Vishwananda džajantí:
Gurupúrnima:

20. února
8. dubna
6. května
16. - 17. května
13. - 14. června
5. července
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PŘIVÍTALI JSME RÁM DARBAR A SARASVATÍ!
Rám Darbar a Sarasvatí Déví dorazili do ášramu
Shree Peetha Nilaya, 20. února 2020
20. února 2020, byl Bhutabhrteshwarnath Mandir místem dění celodenního obřadu, při
kterém byla do hlavního chrámu umístěná nejnovější božstva: Šrí Kripanidhe Rámačandra
Bhagaván, Síta Déví, Lakšmana a Hanumándží (známí pod jedním jménem jako Rám
Darbar) a Sarasvatí Déví!
Představení Božstev
Paramahamsa Vishwananda láskyplně popsal tato božstva:
Jai Gurudev! Tady máte Kripanidhe Šrí Rámačandra Bhagavána, Pána milosrdenství.
Drží v ruce luk a pravou rukou
dává požehnání. Má tmavou
barvu, protože je vším. Jeho
oči jsou velmi milosrdné.
Vedle Něj je Jeho žena Síta
Déví a po Jeho pravici je
Lakšmana. Dole je
Hanumándží. Hanumándží je
tak krásný, dívá se na svého
milovaného Pána. Potom tady
máte Rám Darbar v podobě
Saligramu, který pochází z
Nepálu.

V tomto Saligramu máte Rámu a Sítu sedící na trůnu.
U Jeho nohou je Hanumán, Nárada, Nárad Riši, Brahma,
Ganéšdží, Bhagaván Šankar. Jsou tu i dva bratři Bharat a
Šatrughna a Lakšmana. A je tam také Valmiki. Vepředu je
padam Šrí Rámy a před Sítou je padam Síty.

Vztah mezi Pánem a Jeho oddaným je
úžasný. Velmi často vidíte, jak se lidé
mezi sebou hádají, ale abyste ten vztah
pochopili, všimněte si, že Pán Šiva je
nazývaný Šríman Nárájena „Prabhu“ a
naopak, Šríman Nárájena je nazývaný
Pánem Šivou „Prabhu“ a oba se sobě
navzájem klaní. Ve vztahu, který mají,
nejsou nijak odděleni. Vidíte, že když
Bhagaván přišel jako Pán Krišna, Pán
Šankar nemohl jen tak sedět na hoře
Kailáš, nemohl říct: „Dobře, budu tu jen
tak sedět a čekat.“ Ne, řekl: „Inkarnace
nejvyššího Pána na Zemi je velmi vzácná,
musím tam jít a obdržet Jeho daršan.“
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V případě avatára Rámy Pán Šiva přišel v podobě Hanumána, aby byl vždy po Jeho boku.

Tady je Šrímatí Sarasvatí Déví
Je tak milostivá. Je vidět, jak je čistá.
V ruce drží vínu. V jedné ruce drží
písma, ve druhé ruce drží málu. Sedí
na lotosu a její váhanou je labuť.
Labuť symbolizuje čistotu mysli, ve
které není žádná nevědomost.
Ve své ruce drží znalost a Jejím
požehnáním je skrze znalost vaše
nevědomost odstraněna.

Zvuk, který vás pozvedá je kosmický zvuk. Když jste na duchovní cestě, slyšíte kosmický
zvuk ÓM, ve kterém se vše stává jedním. Všechno! Jak řekl Krišna v Gítě: „Jogíni vnímají jen
mě.“ Jen skrze zvuk ÓM můžete vyrůst a spatřit Pána všude. A to můžete udělat jen skrze
džapu a zpívání Božího jména.
Mysl se čistí, když v ní má Jméno Pána své místo. Jinak je člověk stále otrokem mysli a
nemůže být svobodný.
Prosíme Maa Sarasvatí Déví, aby očistila naši mysl. Požádejte Sarasvatí Déví o znalost,
abyste chápali věci správně. Rádi toho tolik čtete a posloucháte, ale pochopení nepřichází.
Tak Ji poproste. Ona je ta, která vám to může dát.

Tichá džapa a satsang živě vysílaný z Vrindávanu od března do začátku dubna 2020
Netrvalo dlouho a
mohli jsme začít
praktikovat každý den
zpívání Božího jména
společně s velkou
komunitou Bhakti
Margy. Každý den
Paramahamsa
Vishwananda ve
Vrindávanu prováděl
v tichu džapu
vysílanou živě pro
všechny obrazovky
Bhakti Margy. Pomohl
nám tak přenastavit
naši každodenní praxi,
která se zdála být
tak rutinní, abychom si udrželi odstup od nových pravidel, byli si více vědomí toho, co děláme, a
času stráveného s Bohem.
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„Volejte Ho. Nechte Óm Namó Nárájenája vibrovat v každé buňce vašeho těla, protože
On je jedinou realitou.“
Skrze živě vysílaná kola džapy a satsangy s Gurudévem
jsme také mohli každý den zažívat, jak naplňující může
dávání být. Obzvlášť dojemné byly meditace pro Matku
Zemi s obětováním našich kol džapy.
Nabízeli jsme je přírodě, místům na Zemi, rodinám,
lidem, kteří v této době dělají podivuhodné věci ve
službě druhým, a dokonce i těm, kteří si nás neváží.
Bylo to velice naplňující.
Gurudží nás ve své velké lásce často zve, abychom se
s Ním spojili online:
https://paramahamsavishwananda.com/
Džapa & satsang živě s Mistrem
Džapa živě, zpívání božího jména: úterý a čtvrtky, 17:00 CEST na Jeho facebookové
stránce.
Satsang živě, duchovní otázky a odpovědi: úterý a čtvrtky, 17:00 CEST.
Tady je fotka Gurudéva při vedení Meditace pro Matku
Zemi, při níž posíláme naši lásku Matce Zemi, jak je
popsáno výše.
Naučili jsme se přizpůsobit naši každodenní praxi nové
situaci, ale čas bez modliteb pro mnoho z nás nebyl
jednoduchý. Proto bylo živé vysílání z Vrindávanu
a později ze SPN velkým povzbuzením. Vnímali jsme,
že jsme všichni navzájem propojení, nezávisle na tom,
jak jsme od sebe daleko. Když jsme slyšeli začátkem
dubna novinku, že se Gurudží vrací do Německa, cítili
jsme hodně emocí a tekly nám radostí slzy. Dokonce i
v den Jeho návratu se konal Jeho satsang, který byl
potom vysílaný živě z ášramu SPN.

Hanumán džajantí, 8. dubna 2020 v TICHU
8. dubna 2020 v pět hodin ráno dva púdžarí ve Shree
Peetha Nilaya vykonali abhišékam pro
Hanumándžího. Byla puštěná nahrávka s jedenácti
Hanumán čalísami. Byla to pro nás zvláštní
atmosféra, protože jsme byli zvyklí v tento den vstát
brzy ráno a zúčastnit se obřadu venku v sárí.
Paramahamsa Vishwananda také po svém návratu
z Indie dodržel pravidlo sebe-nařízené karantény. Od
sedmi hodin ráno jsme si pak mohli chodit po jednom
pro daršan k Hanumánovi.
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Během satsangu Gurudží opět zmínil příběh o Hanumándžím, a jak se Mu zjevil, když byl
poprvé v Indii.
Stalo se to během cesty s několika oddanými do Maisúru v dodávce, kdy se najednou
odnikud objevila obrovská bílá opice (Hanumándží) a stála uprostřed úplně tmavé cesty.
Řidič ji objel a zastavil u krajnice, ale už byla pryč. Někteří pasažéři spali, probudilo je to,
a Hanumán přišel právě v té chvíli.
Gurudží si potom vzpomněl na sen, který se mu zdál, když byl ještě dítě. Šel po ulici plné
světla a po stranách této ulice byly ruce démonů, kteří ho chtěli chytit. Hanumán byl přímo
za ním. Přemohl démony a řekl Mu: „TY běž pořád dál…“
Gurudží také zmínil, že někteří ten den zazpívali 108 Hanumán čalís. Čtyřicet veršů
z Hanumán čalísy vypovídá o Hanumánově pokoře a slávě, jeho moci, síle a oddanosti. Je
stále připravený pomoci těm, kteří za ním přijdou, aby je inspiroval a stál po jejich boku,
především v těžkých časech.
Jako opice Hanumán ukazuje fakt, že všichni mohou dojít k Bohu. Jako Syn Větru je
patronem pránájám. Hanumán také symbolizuje lidského ducha, který může být vedený
k vyšším úrovním vědomí skrze hlubokou oddanost (bhakti). Hanumán se uměl hodně
zmenšit nebo zvětšit. Bhakta, který uctívá Boha, umí být velmi pokorný. Ale musí být také
ochotný přijmout zodpovědnost. Ve službě Bohu překonává sám sebe. Víra umí pohnout
horami a umí být velmi pokorná. Je připravený převzít zodpovědnost. (Zdroj: internet)

Narasimhačaturthí 6. května 2020
Paramahamsa Vishwananda: „To je naše první událost od uzavření!'
Bylo k dispozici padesát míst pro hosty, kteří se mohli zúčastnit živého vysílání ze Shree
Peetha Nilaya.
Milosrdný ochránce
Narasimhačaturthí je den zjevení Pána
Nrsingadéva, který je tím nejmilosrdnějším
ochráncem svých oddaných. Přesto, že vypadá
velmi zuřivě ve své ugra formě, ve skutečnosti
je nejmilejším ze všech pro ty, kdo jsou mu
odevzdaní. Nrsingadév obnovuje rovnováhu,
odstraňuje temnotu a čistí negativitu mysli. Svět
potřebuje Jeho energii, Jeho milost a moc.
„Pán ukazuje svoji nejmocnější ugra (zuřivou)
podobu, aby zabil vztek, pýchu a egoismus
uvnitř nás a ukázal nám, že On je nad tím
vším.“
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

„Když mohl Pán Narasimhadév vyjít ze
sloupu – a vaše srdce je měkčí než ten
kámen – může snadno vyjít i z vašeho
srdce.“ Gurudží (řeč po Narasimhačaturthí)
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Mahálakšmí jagna 16. a 17. května 2020
Při této příležitosti jsme měli
to potěšení poprvé od
uzavření centra po více než
dvou měsících přivítat hosty,
kteří zůstali přes noc. Hosté
se k nám přidali při této
nadějeplné jagně,
posvátném ohňovém obřadu,
abychom společně uctili
božskou Matku a vyjádřili Jí
vděčnost za všechno, co
dělá. Mahálakšmí jagna je
aktem uctívání a lásky
oslavujícím Její velikost a
službu lidstvu.

Jagna je starověký ohňový obřad, při
kterém se dávají obětiny
do posvátného ohně, a je praktikován
po tisíciletí. Ohňový obřad očišťuje
emoce, spaluje nevyřešené konflikty a
starosti, cítíme se díky němu lehčí,
svobodnější a uvnitř otevřenější. Když
se soustředíme na odevzdávání, oheň
uvolňuje naše napětí.
Mahálakšmí je Božská Matka a věčná
choť Pána Nárájeny. Poskytuje svým
dětem vše. Z Její milosti ochraňuje
všechny, kteří se k Ní upřímně modlí,
a uděluje jim spirituální i materiální
hojnost.
„Mahálakšmí vytváří rovnováhu tím,
že sjednocuje vaše tělo, mysl a ducha
tak, abyste mohli pokročit na své
duchovní cestě.“ Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda

Jsme vděční Mahálakšmí (Božské
Matce) za všechno, co nám dává a co
nám bylo umožněno odevzdat.
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Aktuální status pro květen 2020:
Sobota, 13. června, 07.00 - Paramahamsa Vishwananda džajantí 2020
Ještě jednou – náš milovaný Gurudév bude slavit svůj Den zjevení s rodinou Bhakti Margy
ve svém domově Shree Peetha Nilaya.
Věděli jste?
Paramahamsa Vishwananda se narodil plně realizovaný 13. června 1978 na krásném
ostrově Mauricius, blízko afrického pobřeží. Téměř okamžitě mohli lidé vidět, že je někým
výjimečným. I když byl velmi mladý, rád zpíval Boží jména a inspiroval všechny kolem sebe
k lásce k Bohu. Ve skutečnosti je po celý svůj život příkladem Bhakti Margy – cesty
oddanosti.
Neděle, 5. července, 07.00 až 23.00
Vděčnost za Gurua
Gurupúrnima je den, kdy uctíváme našeho milovaného Satgurua, Paramahamsu Sri Swami
Vishwanandu.
„Cílem bhakty je dosáhnout milosti Gurua, Guru kripy. S Guru kripou je člověk povznesen a
dostává se mu všech darů, cílů, hojnosti, a dokonce i osvobození.“
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
Věděli jste?
Gurupúrnima byla původně oslavována na památku velkého světce Védavjásy, který byl
božskou inkarnací Pána a sestavil čtyři védy, napsal 18 hlavních purán, Mahábháratu a
Šrímad Bhágavatam. Gurupúrnima byla stanovena jako den pro oslavu Gurua, který
mistrovsky vede své oddané k Lotosovým Nohám Pána.

Drazí přátelé rodiny Bhakti Margy
Naše srdce jsou spojena s Gurudžím. Přáním nás všech je Mu sloužit. Sloužit Bohu
znamená sloužit svému bližnímu. Díky vaší podpoře se centrum Bhakti Margy Shree Peetha
Nilaya stalo živým a přívětivým místem pro lidi z celého světa, duchovním místem pro mladé
i staré, kde si každý může prohloubit svůj osobní vztah s Bohem. Děkujeme vám za vaši
neustálou finanční podporu Bhakti Marze!
Doufáme, že vás všechny uvidíme na Just Love festivalu začátkem září!
S láskou
Anjushri a Urmilaavati
friends@bhaktimarga.org
https://www.justlovefestival.org/
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

