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FRIENDS OF
BHAKTI MARGA
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2020
Existuje jenom jeden Bůh. Má mnoho jmen a mnoho
podob. Přichází, když musí přijít.
Když Ho uvidíte uvnitř svého srdce, budete si Ho potom
uvědomovat všude. Vězte, že tam, hluboko uvnitř, je to
tentýž Nárájena, který sídlí uvnitř srdcí všech.
--Paramahamsa Vishwananda
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Úvod
Džai Gurudev, drazí přátelé Bhakti Margy:
Paramahamsa Vishwananda, 1. ledna, 2020

Šťastný Nový rok 2020! Nechť vás všechny ochraňuje Pán Nrsingadev. Nechť
vás všechny Šrímatí Radharani poctí svojí Láskou, ať se ve své oddanosti
můžete přiblížit samotnému Nejvyššímu Pánovi.
Na Silvestra přivítal Paramahamsa Vishwananda spolu s rekordním počtem hostů, kteří
naplnili Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir, nový rok 2020. Jeho inspirativní proslov se zaměřil
na důležitost naslouchání. Ale naslouchání komu?
Každý rok lidé chtějí něco změnit. Velmi často říkáme, “To, co musíme změnit, je mysl.”
Zapomínáme přitom na to, že v 10.kapitole, 2. verši Bhagavadgíty Krišna říká, “Mezi všemi
smysly, Já jsem mysl.” Že mysl sama o sobě je Krišna. Když říká, “Mezi všemi smysly, Já
jsem mysl“, znamená to, že vaše mysl musí být zaměřena na Něj. Když máte mysl
soustředěnu na Něj, ve vašem životě bude vše dokonalé. Ale když je od Něj mysl
odvrácena, začínají vznikat problémy.
Není to o tom, co vám lidé říkají. Je to o tom, co cítíte uvnitř sebe. Pokud skutečně obrátíte
mysl dovnitř a doopravdy Ho ucítíte, uvidíte, že samotný váš život je Bhagavadgíta, a že On
chce, abyste se k Němu přiblížili. Chce vás pro sebe.
Když někoho milujete, tento člověk chce, abyste mu byli nablízku, ale něco od vás očekává.
(Ale s Bohem) to tak není. Ve skutečnosti chce, abyste se přiblížili kvůli vám samotným.
Protože vaše átma chce pouze toto, nic jiného. Vaše átma s tímto světem nemá co do
činění. Ale musíte se Mu naučit naslouchat. Jde o to, že stále nasloucháte vnějšku. Stále
nasloucháte lidem. Proto nepokročíte. Musíte se naučit naslouchat tomu, co říká On.
https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020
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1. Vánoční dopis a změna adresy
Vánoční a novoroční dopis od FoBM byl společně s Vánoční pohlednicí rozeslán do 44
zemí poštou v Bad Schwalbachu v polovině listopadu 2019. To je jediná rozesílání
objednané společností FoBM pro všechny členy, kteří nám poskytli svoji úplnou adresu.
V případě, že jste dopis neobdrželi, můžete nám dát vědět na adresu
friends@bhaktimarga.org.
Veškeré dotazy a dodatky (adresa, jméno, členství atd.) zašlete, prosím na
friends@bhaktimarga.org. Urmilaavati nebo Anjushri vám rády odpoví.

2. Vánoční dárek
Velkorysý vánoční dárek od Paramahamsy Vishwanandy, který vybral pro Friends of
Bhakti Marga v jižní Indii v lednu 2019, byl velmi oceněn a potěšil mnohá srdce. Je to
“díky” všem členům.
Detailní popisy čtyř murti jsou na konci tohoto zpravodaje.
Pokud jste si dosud nevyzvedli vámi vybranou murti Pána Baladžího (Pán Višnu), bude i
nadále možnost si ji vyzvednout u info stánku FoBM ve Shree Peetha Nilaya u
Urmilaavati nebo Anjushri. V tomto případě nám, prosím, ukažte vaši členskou kartu.
Také můžete někoho požádat, aby pro vás dárek vyzvedl. V tomto případě nám, prosím,
zašlete jméno dané osoby a dejte jí fotografii vaší členské karty, např.: na mobilu. Tyto
dárky bohužel nemůžeme posílat poštou.

3. FoBM členská karta
Pokaždé, když navštívíte Shree Peetha Nilaya, mějte, prosím, členskou kartu u sebe.
Bude potřeba ji ukázat pokaždé, když si budete přát obdržet nějaké informace od FoBM.
Důležité: FoBM členskou kartou nelze v SPN platit ubytování ani stravu, jelikož je
naprogramována na 10% slevu.
Když platíte FoBM členskou kartou, tak celoroční 10% sleva funguje automaticky. Pokud
nefunguje, oslovte, prosím Urmilaavati nebo Anjushri z Friends of Bhakti Marga. Ve
většině případů se problém vyřeší velice rychle.
V případě ztráty karty nás kontaktujte. Pokud budete chtít, kartu zrušíme a obnos, který
jste měli na ztracené kartě, převedeme na novou (mínus 5€ za zřízení nové karty).

4. Webová stránka
Friends of Bhakti Marga spustí webovou stránku s následujícími tématy:
-

Přehled, anglicky
Možnosti platby v 15 jazycích
Formulář Žádosti, anglicky
FoBM živý přenos, anglicky
Archív zpravodajů: Od roku 2016 se vydávají třikrát ročně informační zpravodaje
ve 14 jazycích.

Kde najdete webovou stránku FoBM?
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Otevřete webovou stránku www.bhaktimarga.org
Přejděte dolů, na konec stránky (pod Obchod & další informace) a klikněte na
Friends of Bhakti Marga.

5. Živý přenos událostí s Paramahamsou Vishwanandou
Určité události konané ve Shree Peetha Nilaya jsou pro ty členy FoBM, kteří pravidelně
odvádí členské příspěvky, přenášeny živě, Tímto oceňujeme vaši podporu.
Přibližně týden před konanou událostí obdržíte pozvánku s heslem, které se pro každou
událost mění (proto si ho nemusíte ukládat). Uživatelské jméno je pokaždé FoBM, jelikož
jste součástí FoBM, heslo není vaše jméno.
Pozvánka bude rozesílána jako zpravodaj v 15 jazycích. Když pozvánku nenajdete v
normální poště, vždy si, prosím, zkontrolujte i spam nebo složku s nevyžádanou poštou.
Následující seznam je seznam přímých přenosů plánovaných Bhakti Margou pro rok 2020.
Abyste si byli jisti, vždy porovnejte datum každé z událostí s datem uvedeným v kalendáři
BM, protože může dojít ke změnám během krátké chvilky.

Plán živých přenosů: Události 2020
Datum

Živý přenos pouze pro
FRIENDS OF BHAKTI MARGA jen
s HESLEM

21/02/2020
25/02/2020

Šivarátri

Živé přenosy Bhakti Margy
bez HESLA, určené všem

Čaitra Navarátri

26/03/2020

Čaitra Navarátri

27/03/2020

Čaitra Navarátri

28/03/2020

Čaitra Navarátri

29/03/2020

Čaitra Navarátri

30/03/2020

Čaitra Navarátri

31/03/2020

Čaitra Navarátri

01/04/2020

Čaitra Navarátri

02/04/2020

Čaitra Navarátri

06/05/2020

Narasimha Čaturdaši

13/06/2020

Gurudev Džajanti

12/08/2020

Krišna Džanmaštami
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17/10/2020

Ganeš Čaturthi
Ranní modlitby
Navarátri

18/10/2020

Navarátri

19/10/.2020

Navarátri

20/10/2020

Navarátri

21/10/2020

Navarátri

22/08/2020

22/10/2020

Navarátri

23/10/2020

Navarátri

24/10/2020

Navarátri

25/10/2020

Navarátri

14/11/2020

Dívali / nakonec

26/11/2020

Tulsi Vivaha

30/11/2020

Babajiho Den

31/12/2020
Silvestr

6. Informace navíc: Kurkuma
Pár poznámek ke kurkumě:
Na daršanech vám dá Paramahamsa Vishwananda malý balíček s kurkumou.
Kurkuma představuje čistotu a příznivé začátky. Je také spojena se zlatem. Mahálakšmí se
jí ráda nechává uctívat (v SPN a různých vaišnavských chrámech v Indii). S kurkumou,
kterou lidé od Gurudžího osobně dostanou během daršanu, obdržíte Její požehnání
(informace od Aaradhaky).
Kurkuma (též nazývaná indický šafrán) je velmi zdravé, protizánětlivě působící koření, které
obsahuje množství antioxidantů a má příznivý vliv na trávení (nadýmání) a bolest kloubů,
zlepšuje stav pokožky (akné, ekzémy) a napomáhá udržovat zdravá játra. Pomáhá také při
cukrovce a srdečních chorobách, snižuje riziko Alzheimerovy choroby a zpomaluje růst
rakovinných buněk. Kurkuma byla hojně využívaná v ajurvédě a celostní medicíně už od
roku 500 př.n.l. Její léčivou látkou je kurkumin (v kurkumě jako koření se nachází okolo 3 %
kurkuminu; kurkumin existuje také jako silný potravinový doplněk a přírodní lék). Velmi dobré
je spojení kurkumy a černého pepře (léčivá látka: piperin), který napomáhá lepšímu
vstřebání kurkuminu. Kurkuma se také používá jako barvivo na textilie.
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Poděkování
Pokud chcete zažít Boží lásku, pomáhejte, konejte dobro. To otevírá srdce, protože když
konáte dobro, nemyslíte na sebe, myslíte na službu.
Paramahamsa Vishwananda Just Love 2
Váš pravidelný finanční příspěvek je pro
Bhakti Margu velmi důležitý, protože
pomáhá k šíření poselství lásky
Paramahamsy Vishwanandy ve světě.
Tímto způsobem může být přeměněna
nevědomost a sobectví v mír, jednotu
a vzájemný respekt.
Naše nádherná planeta, Matka Země, se
jednoho dne opět stane místem radosti a
harmonie pro celé stvoření. Tohoto cíle
můžeme, s požehnáním našeho
Satgurudevy Swámího Vishwanandy,
dosáhnout. Za vaši pomoc a přátelství ze
srdce děkujeme jménem Bhakti Margy!
Gurudži během Maha Šivaratri

7. Dodatek: Popisy k Božstvům
Baladží (Venkatéšvara)
Pán Venkatéšvara, též zvaný Baladží, je hlavním
božstvem chrámu Tirumala Venkatéšvara, situovaném
v Tirupati, Andhra Pradesh v Indii.
Baladží-Venkatéšvara stojí v Tirumale od úsvitu civilizace,
aby chránil své oddané před zlem Kalijugy. Dějiny
nedokáží vysvětlit nebo zaznamenat sílu a schopnosti
Boha, chrámu a kopce.
Kdykoli je ohrožena Dharma, Višnu se manifestuje na
Zemi, aby ji zbavil zla. Jako Varaha Višnu zničí démona
Hiranjakšu, který uloupil poznání pravdy, jak je
zaznamenáno ve Védách, a usadí se na posvátném
vrchu Tirumala. Jako Venkatéšvara znovu zničí zlé
démony, kteří ohrožují existence Dharmy. Démoni
představují negativní síly a činy, které nás odvádí od
cesty spravedlnosti. Zničení zla a triumf dobra jsou
ústředními tématy všech náboženství, zejména
hinduismu. Baladží je všudypřítomný a všemocný. Jako
Višnu, vším prostupující ochránce, se ztotožňuje s
každým věřícím.
Sňatek Venkatéšvary a Padmavati: Po Mahábháratské
válce vládl zemi Thondaimandalam, jehož hlavní město bylo v Narajanapuramu poblíž
pohoří Venkatačala, král Akaša.
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Jelikož byl bezdětný, rozhodl se provést velikou oběť a když byla půda zorána pro
obětování, objevil se lotos s tisíci okvětními plátky, v němž ležela holčička. Byla inkarnací
bohyně Lakšmí a dostala jméno Padmavati, protože byla zrozena z lotosu. Děťátko vyrostlo
v nádhernou mladou dívku.
Jednoho dne se na královském dvoře objevil mudrc Nárada, četl jí z ruky a předpověděl jí,
že se stane Višnuovou nevěstou. Téhož dne pronásledoval Venkatéšvara ve
Venkatačalaském lese divokého slona a následoval ho až do královských zahrad, kde se
setkal s Padmavati, která se do něj zamilovala. Bylo to tak předurčeno, že se v Kalijuze
vezmou Višnu a Lakšmí jako Šrinivása Venkatéšvara a Padmavati.
Celý příběh můžete najít: http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugodhindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati
Baladží (jedna z podob Mahavišnua) s Ašta Lakšmí – 8 kvalit Božské Matky
Lakšmí je věčnou družkou
sloužící Pánu Nárájenovi ve
Vaikuntě. Je jedinečná mezi
všemi ženskými božstvy, protože
je přímou vykupitelskou Milostí
Pána. Duše uvězněné světskou
existencí se dovolávají Její
milosti, díky které získají Pánovu
náklonnost a Ona je proto známá
jako Matka vesmíru. Šrí
Mahálakšmí je ztělesněním lásky
a krásy. Vyšla z oceánu během
velkého stloukání Oceánu Mléka.
Když je stloukána mysl a srdce,
probouzí se duchovní bohatství a
tímto duchovním bohatstvím je
Mahálakšmí. Ona je jedna, ale
má 8 specifických vlastností,
které jsou uctívány nebo
chváleny. Předává 8 různých
darů neboli 8 různých podob
hojnosti:

Adi Lakšmí – prvotní Božská Matka sídlící ve Vaikuntě; pečuje o všechny
Dhana Lakšmí – bohyně hmotného bohatství, peněz a ošacení
Dhanja Lakšmí – bohyně bohaté sklizně a zrní, poskytuje potravu
Gadža Lakšmí – bohyně moci a síly, zajišťuje hojnost
Santana Lakšmí – bohyně plodnosti, hojnost dětí s vysokými duchovními kvalitami
Víra Lakšmí – bohyně odvahy a vnitřní síly
Vidžaja Lakšmí – bohyně vítězství nad šesti nižšími vlastnostmi
Ajšwarja Lakšmí – bohyně mocných sil, zajišťuje duchovní moudrost a sidhi
(zdroj proslov: Paramahamsy Vishwanandy během Mahálakšmí Jagny2014, WikiPedia, a jak je uvedeno
na nástěnných malbách v Bhutabhrteshwarnath Mandiru)
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Pán Baladží s vaišnavským tilakem jako Prabhavali
Velice časté je, že na každé straně jsou
vytesány zvláštní Boží emblémy, ke
kterým Prabhavali patří; například
šanka a čakra jsou spojovány s
Prabhavalim Višnua. Prabhavali je
ozdobný oválný nebo kulatý prsten.
Tilak je známkou nebo symbolem, který
hinduisté nosí namalovaný na čele, aby
ukázali svoji specifickou duchovní
příslušnost. Říká se, že přináší nositeli
ochranu a prosperitu.
Vaišnavský tilak se nazývá Urdhva
Pundra a nosí ho vaišnavové, aby
ukázali, že jsou oddanými Višnua. Tilak
Bhakti Margy je upravenou verzí tilaku
Šrí Sampradáji (překládá se jako
“tradice”, “duchovní linie”). Maluje se
čandanem (santalová pasta) a
kumkumem (červená kurkuma).
(zdroj: WikiPedia a manuál oddaných BM)

Baladží zde může být nahlížen jako zobrazení naší duchovní praxe (sádhana), jako
připomínka toho, co bychom měli jako vaišnavové žít a čeho dosáhnout: sloužit nohám
Nejvyššího.

Pán Padmanabha
Padmanabha je Bohem
s lotosovým pupkem a
tím, jemuž z pupku
vyrůstá lotos, v němž
sedí Brahma, stvořitel
vesmíru, a jehož pravá
ruka spočívá na Šiva
Lingamu, takže může
být považován za
Trimurti.
Pán Ananta
Padmanabham
odkazuje na Šrí Ananta
Padmanabhasvámího z
chrámu
Thiruvananthapuram v
Kérale, v jižní Indii.
Název města
Thiruvananthapuram v
Malayalamu se
překládá jako “město
Pána Ananty (Pán
hadů) a odkazuje na
božstvo chrámu Padmanabhasvámího.
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Ananta je sanskrtský termín, který znamená nekonečný nebo neomezený; znamená také
“věčný”, “nekonečno” nebo nekonečné rozšíření nebo bez omezení. Je to jedno z mnoha
jmen Pána Višnua. Ananta je označován také jako Šéšanága, nebeský had, na kterém
spočívá Pán Višnu. Chrám Pána Ananta Padmanabhasvámího je po celém světě známý
svojí krásou a vznešeností. Jako chrám zasvěcený Pánu Višnuovi je jedním ze 108 tajných
chrámu Pána Višnua neboli 'divja-dešams'. Divja-dešams jsou božské příbytky uctívané 12
alváry v Divya Prabandham, sbírce 4000 tamilských veršů oslavující Pána Nárájenu a Jeho
další podoby. Chrám Pána Ananta Padmanabhasvámího je jedním z nejdůležitějších
chrámů světa a jedním z nejstarších chrámů v Indii. Jde o starobylý chrám Šrí vaišnavů
známý jako druhý nejbohatší chrám na světě. Hlavní božstvo, Pán Ananta
Padmanabhasvámí je uložen v poloze Anantašajana, věčném jógovém spánku na hadu
Adišéšovi. (Internetové vyhledávání)
Tento dárek, múrti, je replikou Jeho podoby v chrámu Thiruvananthapuram v Kerale, v jižní
Indii.

Matadží Anjushri, Matadží Urmilaa a Paartha

Jménem
The Ashram - Shree Peetha Nilaya, BhaktiMargaCentre, Springen

