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Als je gedurende de dag bewust het chanten van de Goddelijke
Namen beoefent, zul je ook tijdens je slaap onafgebroken blijven
chanten. Het wordt dan ajapa-mantra.
Paramahamsa Vishwananda
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Introductie
Beste vrienden van Bhakti Marga
Veel dingen in de wereld en in het Bhakti Marga Centrum zijn veranderd sinds we jullie
begin maart onze laatste nieuwsbrief stuurden. Op 12 maart 2020 moesten we Shree
Peetha Nilaya voor alle bezoekers sluiten. Elke dag waren er aanvullende wettelijke
voorschriften uit Duitsland en de deelstaat Hessen die we hebben nageleefd. De gebeden in
de tempel mochten ook niet door de bewoners van de ashram worden bezocht, omdat
bijeenkomsten van religieuze gemeenschappen niet waren toegestaan. Alleen de pujari's
droegen zoals gebruikelijk 's ochtends de Guru Puja en de puja's aan de deities op de
altaren op. We stemden in onze eigen kamers op deze gebeden af en droegen zo samen
met Guruji en de murti's op onze eigen altaren de gebeden op.
Onze gedachten waren vaak bij jullie! We hebben jullie echt gemist en hebben jullie allemaal
in onze gebeden opgenomen!
Sinds begin mei zijn de regels geleidelijk aan versoepeld. Bezoek de Bhakti Marga website
www.bhaktimarga.org voor informatie over de meest actuele regels, waar vaak kort van
tevoren over wordt beslist. Bezoek de website ook voor de geplande evenementen.
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Swamini Vishwakarunanandama heeft deze speciale tijd van de pandemie treffend
beschreven in de Internationale BM Nieuwsbrief van mei 2020. Hier geven we een korte
samenvatting van haar brief:
‘Het leven in deze tijden van grote verandering en onrust, op elk niveau, kan worden gezien
als een geweldige zegen van Guruji. Het brengt ons een diepere ervaring van Liefde naar
Zijn devotees en Moeder Aarde.’
‘Bij Bhakti Marga ervaren we twee belangrijke dingen: isolement en verbondenheid. Op het
eerste gezicht lijken ze twee verschillende uiteinden van een spectrum, maar dat verhult een
diepe relatie tussen hen op ons spirituele pad.’
‘Op momenten kunnen we ons meer en meer eenzaam voelen op weg naar het
ultieme doel: God in alles ervaren. Door het realiseren van God in ons zijn, raken we
verbonden met ieder ander en met Zijn hele schepping.’
‘In deze tijd, in individuele afzondering of afgezonderd zijn met je gezin, heeft Guruji
benadrukt wat een grote zegen het is voor ons om 'tijd' te hebben om naarbinnen te
keren, om een steeds diepere vrede te ervaren die voortkomt uit de beperking van
onze activiteiten in de buitenwereld.’
‘We hebben tijd gekregen om te reflecteren op de reden van ons bestaan en het doel
ervan. We hebben tijd gekregen om ons te bezinnen en onze relatie met Guruji te
verdiepen.’
‘Ons isolement, het beperken van onze activiteiten in de buitenwereld, brengt een
diepe genezing voor Moeder Aarde. Ook onze dagelijkse gebeden met Guruji waarbij
we onze Liefde aan Moeder Aarde schenken, activeren een diepere genezing voor
Moeder Aarde en de hele schepping.'
In een reactie op Guruji's dagelijkse online japa-sessie en gebed voor Moeder Aarde en Zijn
dagelijkse satsang, schrijft Swamini:
“Elke dag als ik Guruji's satsang beluister, heb ik het gevoel dat ik aan Zijn voeten zit. Het
isolement moedigt ons aan om wereldwijd, via technologie, met elkaar en met spirituele
zoekers op verschillende manieren in contact te komen, of het nu gaat om OM Chanting,
meditatie, geschriften of ceremonies.”
‘Ons bewustzijn van Gods Liefde wordt opgetild - als ons isolement en onze verbondenheid
samenkomen. Hoe meer ons bewustzijn onder Bhakti Marga groeit - devotees en Guruji's
liefde wordt gedeeld met andere mensen, hoe beter het voor de wereld is.’
‘Guruji's dagelijkse gebed voor Moeder Aarde is onze dagelijkse inspiratie en verspreidt
Gods Liefde over de hele wereld.’
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo
‘Ik verblijf in ieders hart.'
Bhagavad Gita, hoofdstuk 15, vers 15

(SV KarunanandaMa)

1. Dankjewel
Velen van jullie betaalden hun FoBM-bijdrage graag contant in SPN. Daar dit vooralsnog
niet mogelijk is, hebben wij je eind april een brief gestuurd met het verzoek om gebruik te
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maken van de andere betaalmogelijkheden:
https://bhaktievent.de/cash-card-donation-friends-of-bhakti-marga/fobm.html

Wij hebben veel positieve reacties op onze brief ontvangen en danken jullie voor je begrip!
Jullie financiële steun is dringend nodig. Het helpt om van Shree Peetha Nilaya een gastvrije
spirituele en gastvrije plek te maken voor mensen van alle nationaliteiten, die aanvoelt als
‘thuis’. Namens Bhakti Marga danken we jullie voor je regelmatige financiele bijdragen, die
dit mogelijk maken.
SPN is de thuisbasis van onze Satguru Paramahamsa Vishwananda en het belangrijkste
internationale Bhakti Marga Centrum. Mensen uit de hele wereld verdiepen hier hun
verbinding met het Goddelijke en hun pad van toewijding, liefde en dienstbaarheid. Gesterkt
in geloof en vertrouwen keren ze terug naar hun land en dragen ze de missie van Guruji
verder uit. Op deze ma
nier wordt Guruji's boodschap van liefde over de hele wereld verspreid en kan het veel
mensen aanzetten om hun leven te veranderen en Moeder Aarde dankbaar te zijn.

2. Dagelijks tijdens de ochtendgebeden een yajna voor Maha Lakshmi
Sinds de inwijding van de Bhutabhrteshwarnath Tempel wordt er dagelijks een yajna
opgedragen aan Sri Maha Lakshmi in de yajna shala voor de grote tempelzaal. Deze vindt
tijdens de ochtendgebeden plaats.
Deze vuurceremonie is zeer krachtig en zuiverend. Dit geldt ook voor mensen die niet fysiek
aanwezig zijn, maar bij naam worden genoemd en door middel van bepaalde gebeden in de
yajna-ceremonie worden opgenomen. Vanwege de huidige reisbeperkingen voeren wij voor
degenen die zich als nieuw lid hebben aangemeld voor FoBM een yajna op.
3. Vooruitblik op de periode juli-oktober 2020
Het spijt ons dat het vanwege de wettelijke voorschriften voor ons op dit moment niet
mogelijk is om exacte informatie te geven over aankomende evenementen met Guruji.
Informeer je en houd contact via de website www.bhaktimarga.org.
Let op:
Alle fysieke Landweken en Darshans in SPN tot half september zijn geannuleerd. Via
onze website, telegram-groepen en social media-kanalen zullen wij je regelmatig over
nieuwe online mogelijkheden informeren.
De volgende data voor evenementen, waarbij je aanwezig kunt zijn, zoals ze tot nu toe
gepland staan:
Krishna Janmashtami:
12 - 13 augustus 2020
Just Love Festival:
4 - 6 september 2020
Gayatri Yajna:
gaat niet door
Een terugblik op de evenementen die van maart tot juli 2020 hebben plaatsgevonden:
Inauguratie van Sita Ram en Sarasvati Devi: 20 februari
Hanuman Jayanti:
8 april
Narasimha Chaturdashi:
6 mei
Maha Lakshmi Yajna:
16-17 mei
Paramahamsa Vishwananda Jayanti:
13-14 juni
Gurupurnima:
5 juli
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RAM DARBAR EN SARASWATI ZIJN GEARRIVEERD!
Ram Darbar en Saraswati-Devi zijn gearriveerd in de ashram Shree Peetha Nilaya
Op 20 februari 2020 werd op de Bhutabhrteshwarnath Mandir een dag lang een ceremonie
gehouden om de nieuwste aanwinsten van de hoofdtempel te installeren: Sri Kripanidhe
Ramachandra Bhagavan, Sita-devi, Lakshman en Hanumanji (gezamenlijk bekend als Ram
Darbar) en Saraswati-devi!
Introductie van de Deities - Paramahamsa Vishwananda gaf deze liefdevolle beschrijving
van de deities:
Hier zijn Kripanidhe Sri Ramchandra Bhagavan, de Heer van Barmhartigheid.
Hij houdt de boog in Zijn hand
en met Zijn rechterhand geeft
Hij de zegen. Hij is donker gekleurd, omdat Hij alles is. Zijn
ogen zijn vol van Genade.
Naast Hem staat Zijn vrouw,
Sita-devi, en rechts van hem
staat Lakshman. Onderaan zit
Hanumanji en Hanumanji is zo
mooi, terwijl hij naar zijn geliefde Heer opkijkt.

Dan heb je Ram Darbar als Shaligram, die komt uit Nepal.
In deze Shaligram zie je Rama en Sita op de troon zitten.
Aan Zijn voeten staan Hanuman, Narada, Narad Rishi,
Brahma, Ganeshji en Shankar Bhagavan. Je hebt de twee
broers, Bharat en Shatrughna, en Lakshmana en Valmiki
zijn er ook. Vooraan staat de Padam van Sri Rama en
voor Sita staat Haar Padam.
Deze relatie tussen de Heer en Zijn devotee is verbazingwekkend. Heel vaak zie je
mensen met elkaar vechten, maar om die
relatie te begrijpen, zul je zien dat Lord
Shiva Sriman Narayana ‘Prabhu’ noemde,
en vice versa: Sriman Narayana noemde
Lord Shiva ‘Prabhu’, en beiden buigen
voor elkaar. Deze relatie tussen hen kent
geen afscheiding. Toen Bhagavan incarneerde in de vorm van Lord Krishna, kon
je zien dat Lord Shankar niet zomaar op
de Kailash kon blijven zitten; Hij kon niet
zeggen: ‘Oké, ik ga daar gewoon zitten
wachten.’ Nee, Hij zei: “Het is zeer zeldzaam dat de Allerhoogste Heer op Aarde
incarneert. Ik moet Zijn darshan gaan halen.”
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Met Ram Avatar kwam Lord Shiva in de vorm van Hanuman om altijd aan de zijde van
Rama te kunnen zijn, dus hij nam dat aspect aan om erbij te zijn."
Dit is Srimati Saraswati-devi
Zij is zo genadig. Je kunt zien hoe
zuiver ze is. Ze houdt een veena in
Haar hand. In een andere hand houdt
ze de geschriften, in weer een andere
de mala. Ze zit op een lotus en
haar vahana is een zwaan. De zwaan
symboliseert de zuiverheid van de
mind, die zonder onwetendheid is.
Door haar zegen houdt ze kennis in
haar hand, en door kennis wordt jouw
onwetendheid verwijderd. Het geluid
is een kosmisch geluid dat je verheft.
Wanneer je spiritueel wordt, hoor je
het kosmische geluid van OM, waarin
alles één wordt, alles. Zoals Krishna zei in de Gita: “De yogi neemt alleen mij waar.” Alleen
door het geluid van OM kun je jezelf verheffen en de Heer overal waarnemen. En dat kun je
alleen bereiken door japam, door het chanten van Zijn Goddelijke Naam. De mind wordt
gezuiverd als de Naam van de Heer daar Zijn plaats inneemt. Anders blijf je altijd een slaaf
van de mind en ben je nooit vrij.
Ma Saraswati-devi vragen we dus om de mind te verhelderen. Vraag Saraswati-devi om je
kennis te geven, zodat je de dingen goed begrijpt, want jullie lezen graag zoveel en jullie
luisteren naar allerlei dingen, maar toch komt het begrip niet. Dus vraag het aan Haar. Zij is
degene die dat begrip verleent.
Stille Japam en Satsang Live-uitzending vanuit Vrindavan van maart tot begin april
2020
Het duurde niet lang voordat we
dagelijks de Goddelijke Naam
gezamenlijk met de grote Bhakti
Marga-gemeenschap mochten
chanten. Elke dag hield
Paramahamsa Vishwananda een stille
japam-sessie die live vanuit Vrindavan
uitgezonden. Het hielp ons om onze
dagelijkse routine die zo automatisch
verliep, los te weken, om de nieuwe
regels voor het houden van afstand te
hanteren, om ons meer bewust te zijn
van hoe we ons bewegen, meer
bewust te zijn van de tijd die we met God doorbrengen.
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Roep Hem. Laat Om Namo Narayanaya door elke cel van je lichaam vibreren, want Hij
is de enige werkelijkheid.
Door de dagelijkse live japa-rondes en de
live satsang met Gurudev konden we ook
ervaren hoeveel voldoening het geeft om te
schenken. Bijzonder ontroerend waren de
meditaties voor Moeder Aarde waarin we
onze japa offerden. We gaven deze aan de
natuur, aan plaatsen, aan onze families,
aan de mensen die in deze tijd
buitengewone dingen doen in dienst van
anderen, zelfs aan hen die ons niet
waarderen. Het was zeer vervullend.g
Vanuit Zijn grote liefde nodigt Guruji ons uit
om je vaak met Hem online te verbinden
via: https://paramahamsavishwananda.com/
His Facebook pageigina

Live Satsang, vraag en antwoord over spiritualiteit: dinsdag en donderdag, 17:00 uur.
We hebben geleerd onze dagelijkse routine aan te
passen aan de nieuwe situatie, maar de tijd zonder de
gebeden was voor velen van ons niet gemakkelijk, dus
de live-uitzendingen vanuit Vrindavan en vervolgens
vanuit SPN waren in deze tijd erg bemoedigend. We
zagen hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn,
ongeacht de afstand. Toen we begin april het nieuws
hoorden dat Guruji terugkwam naar Duitsland, waren er
tranen van vreugde. Zelfs op de dag van Zijn terugkeer
gaf Hij nog een satsang, die vervolgens live vanuit de
ashram SPN werd uitgezonden.

Hanuman Jayanti in stilte, 8 april 2020
Op 8 april 2020 om 5:00 uur, voerde twee pujari's in
Shree Peetha Nilaya het Abishekam-ritueel voor
Hanumanji uit. De elf Hanuman Chalisa's werden
via een geluidsopname afgespeeld. Er hing een
vreemde sfeer in de ochtend, omdat we zo gewend
waren zo'n morgen vroeg op te staan en buiten in
een sari aan de ceremonie deel te nemen.
Paramahamsa Vishwananda had zichzelf na Zijn
terugkeer uit India quarantaine opgelegd. Vanaf
7:00 uur mocht ieder individueel voor darshan naar
Hanuman.
Tijdens satsang vertelde Guruji ons opnieuw het
verhaal van Hanumanji en hoe hij aan Hem

7
verscheen toen Hij voor het eerst in India was.
Het was een reis naar Mysore met enkele toegewijden in een busje, toen plotseling uit het
niets een grote witte aap (Hanumanji) verscheen en midden op de pikdonkere weg stond.
De chauffeur reed om de grote gestalte heen en stopte aan de kant van de weg, maar toen
was hij alweer verdwenen. Een deel van de passagiers sliep en waren wakker geworden.
Hanuman kwam alleen op dit moment.
Guruji herinnerde Zich ook een droom die Hij als kind heeft gehad. Hij liep op een straat vol
met licht en aan de zijkant van de straat probeerden handen van demonen Hem te grijpen.
Hanuman bevond zich vlak achter Hem. Hij jaagde de demonen weg en zei tegen hem:
"Vooruit, loop jij maar door...
Guruji zei ook dat sommigen die dag 108 Hanuman Chalisa's hadden gechant. De veertig
verzen van de Hanuman Chalisa getuigen van de nederigheid en de glorie van Hanuman,
zijn macht, kracht en toewijding. Hij staat altijd klaar om degenen die tot hem komen te
helpen, om hen te inspireren en hen bij te staan, vooral in moeilijke tijden.
Als aap staat Hanuman voor het feit dat iedereen tot God kan komen. Als Zoon van de Wind
is hij de beschermheer van pranayama. Hanuman staat ook symbool voor de menselijke
mind, die door diepe devotie (bhakti) naar hogere bewustzijnsniveaus kan worden geleid.
Hanuman kon zichzelf heel klein en heel groot maken. Een bhakta, een aanbidder van God,
kan zeer nederig zijn. Maar hij is ook bereid om verantwoordelijkheid te nemen. In dienst van
God, groeit hij boven zichzelf uit. Het geloof kan bergen verzetten, en kan heel nederig zijn.
Maar hij is ook bereid om verantwoordelijkheid te nemen. In dienst van God groeit hij boven
zichzelf uit. (bron: Internet)
Narasimha Chaturdashi, 6 mei 2020
Paramahamsa Vishwananda: 'Dit is ons eerste evenement na de lockdown!
Er waren 50 plaatsen voor gasten beschikbaar om erbij aanwezig te kunnen zijn, dat
livestream vanuit Shree Peetha Nilaya werd uitgezonden.
De genadige Beschermer
Narasimha Chaturdashi is de Verschijningsdag van
Lord Nrsingadev, Die de meest genadige
beschermer van Zijn devotees is. Hoewel Hij in Zijn
ugra-vorm woest lijkt, is Hij eigenlijk de liefste van
iedereen die zich aan Hem heeft overgegeven.
Nrsingadev herstelt het evenwicht, vernietigt alle
duisternis en reinigt en zuivert de mind van
negativiteit. De wereld heeft Zijn energie, Zijn
genade en Zijn kracht nodig.
De Heer toont Zijn meer krachtige vorm. Deze Ugra
(woeste) vorm is bedoeld om de woede, de trots,
het egoïsme in ons te doden en laat zien dat Hij
boven dit alles staat'.
Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda
Als Lord Narasimhadev in staat is om vanuit
een pilaar te verschijnen, terwijl je hart zachter
dan dit steen is, btekent dit dat Hij ook
makkelijk uit je hart kan komen. Guruji (
Toespraak na Narasimha Chaturdasi)
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Mahs Lakshmi Yajna 16 en 17 mei 2020
Bij deze gelegenheid hebben we
in Shree Peetha Nilaya hebben
we voor het eerst twee manden
na de sluiting van het centrum
weer gasten voor een verblijf
mogen verwelkomen.
De gasten voegden zich bij
ons voor deze bijzondere
yajna, de heilige
vuurceremonie, om de
Goddelijke Moeder te
vereren en dankbaarheid te
betuigen voor alles wat Zij
doet. De Maha-Lakshmi
Yajna is een vorm van aanbidding en liefde die Haar grootsheid en dienstbaarheid aan de
mensheid huldigt.

Een yajna is een oude Vedische
vuurceremonie, waarbij offers in een
heilig vuur worden geworpen, en zij
wordt al millennia lang beoefend. De
vuurceremonie zuivert emoties,
verbrandt onopgeloste conflicten en
zorgen en doet ons lichter, vrijer
voelen en opent ons vanbinnen . Als
we ons op ontspanning richten,
bevrijdt het vuur ons van onze
spanningen.
Maha-Lakshmi is de Goddelijke
Moeder en de eeuwige metgezel van
Lord Narayana. Ze voorziet Haar
kinderen in alles. Vanuit
barmhartigheid beschermt Zij hen en
schenkt Zij de zegeningen van
spirituele en materiële rijkdom aan
allen die oprecht tot Haar bidden.
Maha-Lakshmi schept evenwicht door
je lichaam, mind en ziel te verenigen,
zodat je op je spirituele pad vooruit
kunt komen.
Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda
We zijn Maha-Lakshmi (de Goddelijke
Moeder) dankbaar voor alles wat ze ons heeft gegeven en voor alles wat we mogen
loslaten.
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Huidige stand van zaken in mei 2020:
Zaterdag 13 juni, 7 uur 's morgens - Paramahamsa Vishwananda Jayanti 2020 Opnieuw zal onze geliefde Gurudev zijn Verschijningsdag vieren met de Bhakti Marga- familie in Zijn huis in Shree Peetha Nilaya.
Wist je dit?
Paramahamsa Vishwananda is Godsverwerkelijkt en als zodanig geboren op 13 juni 1978,
op het prachtige eiland Mauritius, voor de kust van Afrika. Vrijwel onmiddellijk konden de
mensen merken dat Hij speciaal was. Zelfs toen Hij nog heel jong was, genoot Hij ervan om
de Goddelijke Namen te zingen en iedereen om Hem heen te inspireren God lief te hebben.
In werkelijkheid is Hij altijd een levend voorbeeld geweest van Bhakti Marga, de weg van de
devotie.

Zondag, 5 juli, vanaf 7 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds
Dankbaarheid voor de guru
Gurupurnima is de dag dat we onze geliefde satguru, Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda, vereren.
Het doel van de bhakta is het bereiken van de Genade van de guru, Guru Kripa. Met Guru
Kripa word je opgetild, en verwerf je alle gaven, alle verworvenheden, alle rijkdom, zelfs
bevrijding'.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
Wist je dat?
Gurupurnima werd oorspronkelijk gevierd ter nagedachtenis van de grote wijze Veda Vyasa.
Hij was een Goddelijke Incarnatie van de Heer die de vier Veda's samenstelde, de 18 grote
Purana's, de Mahabharata en het Shrimad Bhagavatam opstelde. Het werd opgericht als
een dag om de guru te vereren die Zijn devotees bekwaam begeleidt naar de Lotusvoeten
van de Heer.

Lieve vrienden van de Bhakti Marga-familie
Onze harten zijn met Guruji verbonden. Het is de wens van ons allemaal om Hem te dienen.
God dienen is de medemens dienen. Door jullie steun is het Bhakti Marga Centrum ‘Shree
Peetha Nilaya’ een levendige en gastvrije plek geworden voor mensen van over de hele
wereld. Een spirituele plek voor jong en oud, waar iedereen zijn persoonlijke relatie met God
kan verdiepen. Wij danken jullie voor je aanhoudende financiële steun aan Bhakti Marga!
We hopen jullie allemaal te zien op het Just Love Festival begin september!
https://www.justlovefestival.org/
Veel Liefde
Anjushri en Urmilaavati

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

