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PRIATELIA
BHAKTI MARGY
SPRAVODAJ JÚL 2020
Ak čantujete Božie mená neustále počas dňa, budete neustále
čantovať aj počas spánku. Stane sa to adžapa mantrou.
Paramahamsa Vishwananda
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Úvod
Drahí priatelia Bhakti Margy!
Od nášho posledného marcového spravodaja sa zmenili mnohé veci vo svete aj v centre
Bhakti Margy. 12. marca sme museli pre verejnosť zatvoriť Shree Peetha Nilaya. Každým
dňom pribúdali pravidlá stanovené štátom Nemecko a spolkovým štátom Hessen, ktoré bolo
treba dodržiavať. Na modlitbách v chráme sa nemohli zúčastňovať dokonca ani rezidenti,
pretože boli zakázané aj stretnutia náboženských komunít. Len púdžárí robili ako zvyčajne
rannú Guru púdžu a púdžu k božstvám na oltároch. Preladili sme sa na modlitby v našich
vlastných izbách a slávili sme ich s Gurudžím a múrti na našich vlastných oltároch.
V našich myšlienkach sme boli často s vami! Skutočne ste nám chýbali a modlili sme sa za
vás! Od začiatku mája sa pravidlá začali pomaly uvoľňovať. O najnovších pravidlách sa
dozviete na stránkach Bhakti Margy www.bhaktimarga.org, často sa o nich rozhoduje
narýchlo. Na stránkach si môžete pozrieť aj nadchádzajúce udalosti.
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Sváminí Vishwakarunandama príhodne opísala tento výnimočný čas pandémie v
medzinárodnom spravodajovi BM z mája 2020. Tu je výňatok z jej listu:
„Život v tomto období veľkých zmien a rozruchu na každej úrovni sa môže javiť ako úžasné
požehnanie od Gurudžího. Prináša nám hlbší zážitok lásky k Jeho oddaným a Matke Zemi.
V Bhakti Marge v tomto období prežívame hlavne dve veci: izoláciu a spojenie. Na
prvý pohľad sú to dva opačné konce spektra, no maskuje sa za tým ich hlbší vzťah na
duchovnej ceste.
Občas môžeme prežívať zvýšenú samotu vedúcu k najvyššiemu cieľu prežívania
Boha všade. Uvedomením si Boha v nás sa prepájame s každou ľudskou bytosťou a
celým Jeho stvorením.
V tomto čase individuálnej či rodinnej izolácie Gurudží zdôraznil, akým veľkým
požehnaním pre nás je, mať čas na to, aby sme mohli ísť do svojho vnútra. Aby sme
prežívali stále hlbší mier, ktorý vzniká obmedzením našich vonkajších aktivít.
Bol nám ponúknutý čas, aby sme premýšľali, prečo tu sme a aký je náš účel. Bol nám
daný čas, aby sme premýšľali o našom vzťahu s Gurudžím a prehlbovali ho.
Obmedzením našich vonkajších aktivít prináša naša izolácia hlbšie liečenie Matky
Zeme. Rovnako aj naše denné modlitby s Gurudžím, posielanie lásky Matke Zemi,
aktivuje hlbšie liečenie Matky Zeme a Jej celého stvorenia.“
V komentári na Gurudžího denné živé prenosy džapy a modlitby pre Matku Zem a
Jeho satsang Sváminí píše:
„Keď každý deň počúvam Gurudžího satsangy, cítim sa akoby som sedela pri Jeho nohách.
Izolácia nás povzbudzuje, aby sme sa navzájom spojili na celom svete prostredníctvom
technológií, či už pri OM Chantingu, meditácii, svätých písmach alebo obradoch.
Naše povedomie o Božej láske je pozdvihované tým, že sa stretla naša izolácia a spojenie.
Čím viac narastá v Bhakti Marge uvedomenie – láska Gurudžího a oddaných sa zdieľa
s inými ľuďmi, tým väčší je úžitok pre celý svet.
Gurudžího denná modlitba pre Matku Zem je našou dennou inšpiráciou a šíri Božiu lásku do
celého sveta.
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo
„Ja sa nachádzam v srdci všetkých ľudí.“
Bhagavad Gítá, kapitola 15, verš 15

(SV KarunanandaMa)

1. Poďakovanie
Mnohí z vás uprednosťovali platbu mesačných príspevkov Priateľom Bhakti Margy
v hotovosti v SPN. Keďže to pre súčasnú situáciu nie je možné, poslali sme vám koncom
apríla požiadavku využiť iné možnosti platby:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Dostali sme na náš list mnohé pozitívne reakcie a ďakujeme vám za pochopenie. Veľmi
súrne potrebujeme vašu finančnú podporu. Pomáha robiť Shree Peetha Nilaya prívetivým
duchovným miestom pre ľudí zo všetkých národov.
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SPN je sídlom nášho satgurua, Paramahamsu Vishwanandu a hlavné medzinárodné
centrum Bhakti Margy. Tu si ľudia z celého sveta prehlbujú svoj vzťah s Bohom a ich cestu
oddanosti, lásky a služby. S posilnenou vierou a dôverou sa vracajú do svojich krajín a nesú
Gurudžího posolstvo ďalej. Takýmto spôsobom sa Gurudžího posolstvo lásky šíri do celého
sveta a môže pomôcť mnohým ľuďom, aby zmenili svoje životy a boli vďační Matke Zemi.
Ďakujeme vám v mene Bhakti Margy za vaše pravidelné mesačné príspevky, vďaka ktorým
je Shree Peetha Nilaya a jeho okolie pohostinným, duchovným miestom, kde sa môžete cítiť
ako doma.
2. Mahá-Lakšmí jadžňa denne počas ranných modlitieb v SPN
Od inaugurácie chrámu Bhútabhrtešvarnát sa denne koná jadžňa pre Šrí Mahá-Lakšmí
v jaždňašále pri veľkej sále chrámu. Koná sa počas ranných modlitieb.
Tento ohňový obrad je veľmi mocný a očistný. Takisto účinkuje na ľudí, ktorí nie sú fyzicky
prítomní, ale je spomenuté ich meno počas obradu jadžne pri určitých modlitbách. Pre
nových priateľov Bhakti Margy, ktorí sa pridali počas tohto zákazu cestovania, budeme robiť
jadžňu ako špeciálny benefit.
3. Prehľa udalostí na júl - október 2020
Je nám ľúto, že nám právne obmedzenia v súčasnosti neumožňujú, podať vám presné
informácie o nadchádzajúcich udalostiach s Gurudžím. Prosím, informujte sa a buďte s nami
v kontakte prostredníctvom webových stránok www.bhaktimarga.org.
Zoberte prosím na vedomie:
Všetky fyzické krajinné týždne a daršany v SPN sú zrušené až do polovice septembra.
Budeme vás pravidelne informovať o online ponukách prostredníctvom našich
webových stránok, telegramových skupín a kanálov na sociálnych médiách.

Nateraz sú naplánované dátumy pre udalosti s možnou fyzickou účasťou:
Krišna džanmáštamí:
Just Love Festival:
Gájatrí Jadžňa:

12. – 13. august 2020
4. – 6. september 2020
zrušená

4. Prehľad udalostí od marca do júla 2020
Sítá Ráma a Sarasvatí Déví inagurácia:
Hanumán Džajantí:
Nárasimha Čaturdasí:
Mahá-Lakšmí Jadžňa:
Paramahamsa Vishwananda Džajantí:
Gurupúrnimá:

20. február
8. apríl
6. máj
16.-17. máj
13.-14. jún
5. júl
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Prišli Ram Darbar a Sarasvatí!
Do ášramu Shree Peetha Nilaya prišli 20. februára 2020 Ram Darbar a Sarasvatí-Déví.
20. februára 2020 sa v chráme Bhútabhrtešvarnáth konal celodenný obrad inštalácie
najnovšieho prírastku k božstvám hlavného chrámu: Šrí Krpánidhé Rámačandra Bhagaván,
Sítá-déví, Lakšmana a Hanumándží (známi spolu ako Ram Darbar) a Sarasvatí-déví!
Uvedenie božstiev
Paramahamsa Vishwananda láskyplne opísal božstvá:
Džai Gurudév! Nech sa páči, Krpánidhé Šrí Rámačandra Bhagaván, Pán milosti.
On drží vo Svojej ruke luk
a pravá ruka dáva požehnanie.
Je tmavej farby, pretože On je
všetkým. Jeho oči sú veľmi
milosrdné.
Vedľa Neho je Jeho žena, Sítádéví, a po Jeho pravici je
Lakšmana. Dole je
Hanumándží a Hanumándží je
nádherný ako sa pozerá na
Svojho milovaného Pána.
Potom tu máte ešte Ram
Darbar ako Šáligráma, ktorý
pochádza z Nepálu.
V tomto Šáligráme sedia Ráma a Sítá na tróne. Pri Jeho
nohách je Hanumán, Nárada, Nárad Rši, Brahma,
Ganéšdží, Šankara Bhagaván. Máte tu dvoch bratov,
Bharatu a Šatrughnu, a Lakšmana. A Valmiki je tu tiež.
Vpredu je pádam Šrí Rámu a pred Sítou je pádam Síty.

Tento vzťah medzi Pánom a Jeho
oddaným je úžasný. Veľmi často vidíte
ako sa ľudia hádajú, no aby sme ten
vzťah pochopili, uvidíte, že Pán Šiva
nazval Šríman Nárájenu „Prabhuom“
a naopak, Šríman Nárájena nazval Pána
Šivu tiež „Prabhuom“ a obaja sa
navzájom poklonili jeden druhému. Tento
vzťah medzi nimi nemá v sebe
oddelenosť. Môžete to vidieť, keď sa
Bhagaván inkarnoval v podobe Pána
Krišnu. Pán Šankara nemohol ostať
sedieť na Kailáši, nemohol povedať:
„Dobre, budem sedieť a čakať.“ Nie,
povedal: „Inkarnácia najvyššieho Pána na
Zemi je veľmi vzácna. Musím mať Jeho daršan.“
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S Ráma-avatárom prišiel Pán Šiva v podobe Hanumána, aby bol vždy po boku Rámu. Tak,
aby tam bol, vzal na seba túto podobu.“
Tu je Šrímatí Sarasvatí-déví
Ona je tak milosrdná. Vidíte jej
čistotu. Drží v ruke vínu. V jednej ruke
drží sväté texty, v ďalšej drží málu.
Sedí na lotose a Jej váhana je labuť.
Labuť symbolizuje čistotu mysle
zbavenej nevedomosti. Tak
prostredníctvom Jej požehnania, Ona
drží v ruke poznanie, a týmto
poznaním sa odstráni vaša
nevedomosť.

Zvuk je kozmickým zvukom, ktorý vás pozdvihne. Keď sa dáte na duchovnosť, počujete
kozmický zvuk ÓM, kde sa všetko stáva jedným, všetko. Ako povedal Krišna v Gíte: „Jogín
vníma len Mňa.“ Takže len prostredníctvom zvuku ÓM môže človek povstať a vnímať Pána
všade. A dokážete to prostredíctvom džapy, čantovaním Jeho Božích mien.
Keď si v mysli nájde miesto meno Pána, očistí sa. Inak je človek stále len otrokom svojej
mysle a nikdy sa neoslobodí.
Tak žiadame Má Sarasvatí-déví, aby očistila myseľ. Požiadajte Sarasvatí-déví o poznanie,
aby ste správne porozumeli veciam; pretože radi čítať také množstvo vecí, radi mnohé
počúvate, no napriek tomu sa pochopenie nedostavuje. Tak Ju požiadajte. Ona vám to dá.

Tichá džapa a živé vysielanie satsangu z Vrndávanu od marca do začiatku apríla 2020
Netrvalo dlho kým nám povolili denne
spoločne vo veľkej Bhakti Marga
komunite čantovať Božie mená.
Každý deň bola z Vrndávanu naživo
na všetky Bhakti Marga obrazovky
vysielaná džapa s Paramahamsom
Vishwanandom. Pomohlo nám to
pretvoriť denný režim, ktorý bol
rutinou, a dodržiavať nové pravidlá
odstupu, byť si viac vedomými našich
pohybov, viac vedomými nášho času,
ktorý trávime s Bohom.
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„Zavolajte Ho. Nechajte Óm Namó Nárájenája vibrovať každou bunkou vášho tela,
lebo On je jediná realita.“
Každodennými kolami džapy a satsangom s Gurudévom
naživo sme mohli zažiť aké naplňujúce môže byť
dávanie. Obzvlášť dojemné boli meditácie pre Matku
Zem s obetovaním našich kôl džapy. Dali sme ich
prírode, miestam, našim rodinám, ľuďom, ktorí konajú
neobyčajné skutky v tomto čase služby iným, aj tým,
ktorí nás nemajú radi. Bolo to veľmi naplňujúce.
V Jeho veľkej láske nás Gurudží pozýva spájať sa s Ním
online: https://paramahamsavishwananda.com/

Džapa & satsang naživo s Majstrom
Džapa naživo, čantovanie Božích mien: utorky a štvrtky, 17:00 SEČL na
Jeho Facebookovej stránke
Satsang naživo, duchovné otázky a odpovede: utorky a štvrtky, 17:00 SEČL.
Meditácia k Matke Zemi – tu je fotka Gurudéva ako
vedie meditáciu – posielame našu lásku Matke Zemi
ako bolo písané vyššie.
Naučili sme sa prispôsobiť náš denný režim novej
situácii, no zároveň to pre mnohých z nás nebolo bez
modlitieb jednoduché, takže živé vysielania
z Vrndávanu a potom z SPN boli počas tohto obdobia
obrovským povzbudením. Vnímali sme ako sme všetci
navzájom prepojení bez ohľadu na vzdialenosť medzi
nami. Keď sme začiatkom apríla začuli informáciu, že
Gurudží sa vracia medzi nás, premohli nás emócie plné
sĺz radosti. Dokonca aj v deň Jeho návratu bol naživo
vysielaný satsang z ášramu SPN.

Hanumán Džajantí, 8. apríl 2020 v TICHOSTI
8. apríla 2020 o 5.00 v Shree Peetha Nilaya dvaja
púdžarí vykonávali abhišékam pre Hanumándžího.
Z nahrávky bolo prehrávaných 11 Hanumán-čálís. To
ráno bola zvláštna atmosféra, lebo sme boli zvyknutí
vstať skoro ráno a zúčastniť sa obradu vonku v sárí.
Paramahamsa Vishwananda po Jeho návrate z Indie
dodržiaval dobrovoľnú karanténu. My sme mali
dovolené po jednom ísť a dostať daršan od
Hanumána od 7.00.
Počas satsangu Gurudží potom znovu spomenul
príbeh o Hanumánovi a ako sa Mu zjavil, keď bol prvý
krát v Indii.
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Bolo to na výlete do Mysore v aute s niekoľkými oddanými, keď sa zrazu z ničoho nič
objavila veľká biela opica (Hanumándží), ktorá stála uprostred úplne tmavej cesty. Šofér
prešiel okolo tej veľkej postavy a zastavil na okraji cesty, no ona už zmizla. Niektorí
z cestujúcich už spali a prebudilo ich to, Hanumán prišiel len na tento okamih.
Gurudží potom spomínal sen, ktorý mal ako dieťa. Kráčal po ulici, kde na Neho čakala
hŕstka démonov, ktorí Ho chceli schmatnúť. Hanumán bol hneď za Ním. Premohol démonov
a povedal Mu: „TY len pokračuj...“
Gurudží tiež spomenul, že niektorí ľudia v ten deň spievali 108 Hanumán-čálís. Štyridsať
veršov Hanumán-čálísy svedčia o pokore a sláve Hanumána, jeho moci, sile a oddanosti. Je
vždy pripravený pomôcť tým, ktorí za ním prídu, inšpirovať ich a stáť pri nich, obzvlášť
v ťažkých časoch.
Ako opica, Hanumán predstavuje fakt, že každý sa môže dostať k Bohu. Ako syn vetra, je
patrónom pránajámy. Hanumán tiež symbolizuje ľudského ducha, ktorý môže byť vedený do
vyšších úrovní vedomia prostredníctvom hlbokej oddanosti (bhakti). Hanumán sa mohol
veľmi zmenšiť a zväčšiť. Bhakta, ten, kto uctieva Boha, môže byť veľmi pokorný. No je tiež
ochotný prevziať zodpovednosť. V službe Bohu prerastá sám seba. Viera môže hýbať
horami a môže byť veľmi pokorná. (zdroj: Internet)

Nárasimha Čaturdaší, 6. máj 2020
Paramahamsa Vishwananda: „Toto je naša prvá udalosť po obmedzeniach.“
V tejto online udalosti vysielanej zo Shree Peetha Nilaya, sme mali 50 miest pre hostí, ktorí
boli časťou publika.

Milosrdný ochranca
Nárasimha Čaturdaší je dňom zjavenia sa Pána
Nárasimhadéva, ktorý je najmilosrdnejším ochrancom
Jeho oddaných. Hoci sa javí byť v Jeho ugra podobe
divokým, v skutočnosti je najsladším zo všetkých k tým,
ktorí sa Mu plne oddajú. Nárasimhadév obnovuje
rovnováhu, odstraňuje všetku temnotu a čistí myseľ od
negativity. Svet potrebuje Jeho energiu, Jeho milosť
a Jeho moc.
Pán ukazuje Jeho najmocnejšiu podobu a táto ugra
(divoká) podoba zabíja hnev, pýchu, egoizmus v našom
vnútri a ukazuje, že On je nad týmto všetkým.“
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

„Ak Pán Nárasimhadév mohol výjsť z piliera, vaše
srdce je mäkšie ako ten kameň, On dokáže veľmi
ľahko výjsť aj z neho.“
Gurudží (príhovor po Nárasimha Čaturdaší)
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Mahá-Lakšmí Jadžňa 16. a 17. máj 2020
Pri tejto príležitosti sme v Shree
Peetha Nilaya s radosťou po
prvý krát od zatvorenia centra
pred dvomi mesiacmi privítali na
nocľah hostí.
Hostia sa zúčastnili
jedinečnej jadžne,
posvätného ohňového
obradu, na počesť Božskej
Matky a vyjadrili vďačnosť za
všetko, čo pre nás robí.
Mahá-Lakšmí jadžňa je
aktom uctievania a lásky,
oslavou Jej veľkosti a služby
ľudstvu.

Jadžňa je staroveký védický ohňový
obrad, pri ktorom sa do svätého ohňa
vkladajú obetiny. Praktizuje sa už celé
tisícročia. Tento ohňový obrad čistí
emócie, páli nevyriešené konflikty
a starosti, sme po ňom ľahší,
slobodnejší a vnútorne viac otvorení.
Keď sa sústredíme na odovzdávanie,
oheň rozpustí naše napätie.
Mahá-Lakšmí je Božská Matka
a večná partnerka Pána Nárájenu.
Ona zabezpečuje všetko pre Svoje
deti. Z Jej milosti ich ochraňuje
a udeľuje dary duchovného
a materiálneho bohatstva všetkým,
ktorí sa k Nej úprimne modlia.
„Mahá-Lakšmí vytvára rovnováhu
zjednocotaním tela, mysle a ducha,
aby ste mohli napredovať na vašej
duchovnej ceste.“ Paramahamsa Šrí
Svámí Vishwananda
Ďakujeme Mahá-Lakšmí (Božskej
Matke) za všetko, čo nám dáva a za
všetko, čoho sa môžeme vzdať.
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Momentálna situácia, máj 2020:
Sobota, 13. jún, 7.00 - Paramahamsa Vishwananda Džajantí 2020 Náš milovaný Gurudží bude znovu sláviť v Jeho dome v Shree Peetha Nilaya Jeho deň
zjavenia sa s Bhakti Marga rodinou.
Vedeli ste?
Paramahamsa Vishwananda sa narodil plne realizovaný 13. júna 1978 na nádhernom
ostrove Maurícius na pobreží Afriky. Takmer okamžite si ľudia mohli všimnúť, že je
výnimočný. Dokonca už ako veľmi mladý rád spieval Božie mená a inšpiroval všetkých okolo
seba, aby milovali Boha. Po pravde bol vždy žijúcim príkladom Bhakti Margy, cesty
oddanosti.
Nedeľa, 5. júla, 7.00 – 23.00
Vďačnosť Guruovi
Gurupúrnimá je deň uctievania nášho milovaného Satgurua, Paramahamsu Šrí Svámího
Vishwanandu.
„Cieľom bhaktu je dosiahnuť milosť Gurua, guru-krpu. S guru-krpou je človek pozdvihnutý
a dosahuje dary a schopnosti, všetko bohatstvo a dokonca oslobodenie.“
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda
Vedeli ste?
Gurupúrnimá sa pôvodne slávila ako spomienka na veľkého mudrca Véda-vjásu. Bol
božskou inkarnáciou Pána, ktorý vytvoril štyri Védy, napísal 18 hlavných Purán,
Mahábháratu a Šrímad Bhágavatam. Gurupúrnimá je dňom uctievania Gurua, ktorý
majstrovsky vedie Jeho oddaných k lotosovým nohám Pána.

Drahí priatelia Bhakti Marga rodiny
Naše srdcia sú prepojené s Gurudžím. Každý z nás si želá, aby Mu mohol slúžiť. Služba
Bohu je služba druhým ľuďom. Prostredníctvom vašej podpory sa centrum Bhakti Margy,
Shree Peetha Nilaya, stalo živým a prívetivým miestom pre ľudí z celého sveta, duchovným
miestom pre mladých a starých, kde si každý môže prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom.
Ďakujeme vám za vašu neustálu finančnú podporu Bhakti Margy!
Dúfame, že vás všetkých uvidíme začiatkom septembra na Just Love Festivale!
S láskou
Anjushri a Urmilaavati
friends@bhaktimarga.org
https://www.justlovefestival.org/
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

