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PŘÁTELÉ
BHAKTI MARGY

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2020

BŮH JE BOHEM A BŮH JE LÁSKOU, JEŽ VŠECHNY
SJEDNOCUJE. TATO LÁSKA JE TÍM, CO VYTVÁŘÍ JEDNOTU.
To pouto je silnější, když na něj zaměříme svou mysl. Modlím se
k Pánu Ganéšovi, aby vám odstranil všechny překážky – ve vaší
mysli, životě a ve světě – a aby všichni žili v míru.
JAI GURUDEV! POŽEHNÁNÍ VÁM VŠEM!
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Paramahamsa Vishwananda, promluva na daršanu, 20. srpna
2020
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Co je smyslem života?
Úvod
Vzhledem k tomu, že již můžeme v ášramu opět uvítat návštěvníky, hosté zblízka i zdaleka
mohou přijet na akce s Paramahamsou Vishwanandou konající se ve stanu či v templu,
nebo si užít odpočinkový víkend ve Shree Peetha Nilaya.
Během teplých letních a podzimních dní vás
vnější prostory ášramu zvou ke zpěvu, hraní
a rozhovorům. Pokud hledáte klid a ticho,
najdete je v růžové a satsangové zahradě
(která mohla být tak krásně zařízena
s pomocí financování FoBM). Nádherné
okolí s lesy a loukami se vám také nabízí
k vycházkám.
V těchto kouzelných uklidňujících místech
těžko pravidla jako povinné nošení roušky,
odstup a jiná omezení ovlivní vaši pohodu.
Připomíná mi to oficiální otevření centra
Bhakti Margy před sedmi lety v květnu 2013, kdy jsme do pozvánek pro naše přátele
napsali:
Jsme velmi šťastní a vděční, že vám můžeme oznámit, že Bhakti Marga centrum
Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, Shree Peetha Nilaya ve Springenu, Heidenrod,
nyní může být oficiálně otevřeno. Od nynějška máme povoleno ubytovat hosty v centru.
Jako „Přátelé Bhakti Margy” jste k tomuto otevření velice přispěli díky vaší hodnotné finanční
podpoře, blahodárným myšlenkám a své lásce.
Naším cílem je nabídnout vám místo, kde se během vaší návštěvy budete cítit v bezpečí
a doma a kde může váš vztah s božstvím růst. Přesto stale zůstáváme závislí na vaší
finanční pomoci, protože údržba mezinárodního centra Bhakti Margy a jeho nadcházející
renovace je nákladná. Spolu se svým členstvím ve FoBM jste souhlasili platit pravidelný
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měsíční poplatek alespoň 10€. Z hloubi našich srdcí děkujeme všem členům, kteří tento slib
dodržují!
Letos jsme bohužel museli mnoha členům jejich slib připomínat a ne vždy úspěšně. To nás
stojí administrativní čas navíc, místo abychom pro vás raději vytvářeli nové programy
a nabídky!
Rovnováha mezi dáváním a přijímáním je důležitá. Proto jako Přátelé Bhakti Margy máte
určité výhody, například členskou kartu, jež vám po celý rok umožňuje desetiprocentní slevu.
Všichni jsme na duchovní cestě, Bhakti Marga, na cestě lásky a důvěry, že nás
Paramahamsa Vishwananda učí. Důvěra je vzájemná. Vy věříte Gurudžímu a my věříme
vám, že nezapomenete na svůj slib pravidelně podporovat Bhakti Margu finančně.
Na stránkách FoBM https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview najdete tři způsoby,
jak zaplatit členské poplatky.
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Pokud mate jakékoliv otázky o svém členském čísle, jež je vytištěno na vaší členské kartě,
kontaktujte prosím friends@bhaktimarga.org.
Také nám prosím dejte vědět, pokud budete chtít ukončit své členství, dočasně ho
pozastavit nebo změnit členský poplatek: friends@bhaktimarga.org

1. Novoroční zpravodaj a Gurudžího dárek 2020
•

Gurudžího dárek

Dárek požehnaný Gurudžím bude letos zaslán poštou spolu s výročním dopisem
Tento dopis bude jediným dokumentem FoBM zaslaným poštou. Všechny ostatní informace
budeme posílat e-mailem. Poštou budeme zasílat již v půlce listopadu, aby dopisy došly
včas do všech zemí.
Proto vás žádáme:
•

Důležité: Informujte nás e-mailem nejpozději do poloviny října, pokud máte jinou
adresu, jméno nebo duchovní jméno: friends@bhaktimarga.org.

•

Dopis vám budeme moci zaslat pouze tehdy, pokud máme vaši úplnou adresu,
jméno a příjmení, ulici a číslo popisné, PSČ, město a stát.

•

Všichni členové FoBM, kteří nemají adresu, si mohou svůj dárek vyzvednout
ve Shree Peetha Nilaya u Urmilaavati nebo Anjushri.

•

Prosím ujistěte se, že jste dávali pravidelně svůj slíbený měsíční příspěvek.
Pokud si nejste jistí, ověřte si to s Urmilaavati nebo Anjushri na e-mailu
friends@bhaktimarga.org

•

Dejte nám vědět nejpozději do konce října, pokud si přejete vyzvednout svůj dopis
osobně ve Shree Peetha Nilaya.

•

Máte-li ještě nějaké otázky, pošlete nám e-mail na friends@bhaktimarga.org
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2. Gurudžího dárek z loňského roku, 2019
•

Bohužel ne všichni členové si stihli vyzvednout svůj dárek, protože centrum bylo
po dlouhou dobu zavřené. Nemějte strach: dárky na vás stále čekají!

Bohužel nemůžeme dárky z roku 2019 zaslat.
•

Nejlépe si svůj dárek vyzvedněte osobně. Pokud to není možné, navrhujeme
následující:
o Požádejte přátele nebo příbuzné z vaší země, kteří do SPN jezdí, aby vám
dárek přivezli. Napište nám jméno té osoby a dejte nám vědět, jaký dárek
vám má přivézt. Prosím potvrďte nám vaše jméno a členské číslo.
o Pokud si objednáte něco z BM obchůdku online, dárek vám může být zaslán
spolu s objednávkou. Dejte nám prosím předem vědět datum, kdy budete
objednávat, a potvrďte nám své jméno, dodací adresu své objednávky a
pokud je to možné, tak vaše členské číslo.

Jsou tu čtyři formy Višnua, jež pro vás Gurudží vybral v Indii.
Popis a obrázek najdete ve zpravodaji FoBM z března 2020.
➢
➢
➢
➢

Baladží (Venkateshwara)
Baladží (forma Mahávišnua) s Aštalakšmí
Pán Baladží s vaišnavským tilakem jako Prabhavali
Pán Padmanabha

3. Ohlédnutí
5. července 2020: Gurupúrnima
Gurupúrnima
byla dnem, kdy
jsme uctili
našeho
milovaného
satgurua,
Paramahamsu
Šrí Svámího
Vishwanandu
spolu s 200
hosty. Po gurupuje, již jsme
oslavili na
zadním trávníku,
nás kuchyně
rozmazlovala
delikátní několikachodovou hostinou.
Ceremoniál uzavřela působivá Gurudžího řeč.
Jeho slova naplnila naše srdce vděčností a velikou lásku za všechna ta požehnání, jimiž nás
zahrnoval, a Jeho vedení, které máme to štěstí zažívat každý den.
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17. – 19. července 2020: Sri Yantra seminář ve stanu:
Během tohoto velmi speciálního třídenního workshopu provedl
Paramahamsa Vishwananda 200 účastníků krok za krokem skrze
devět úrovní Sri Yantry. Ukázal různé devy, sídlící ve formě,
a vysvětlil, jak se správně starat a umístit yantru, aby přinášela
největší užitek.

Přijďte a odpočiňte si v ášramu!'
byla speciální nabídka mezi 21.
a 9. srpnem 2020 a byla plně obsazena.

červencem

Tyto odpočinkové dny nabídly lidem čas a prostor najít
své vnitřní já a zklidnit se, využít nabídek ášramu
a propojit se s podobně naladěnými lidmi.

1. – 9. & 14. – 23. srpna 2020: Dva bhakti sangha týdny pro mladé!
Tyto neuvěřitelné duchovní letní tábory jsou perfektním způsobem, jak mohou mladí lidé
potkat podobně naladěné přátele z celého světa, již se zavázali duchovně růst a žít
duchovní život. Mladí lidé zažívají Bhakti Margu mnoha různorodými a radostnými způsoby,
zatímco také sdílí znalosti a prohlubují je spolu. Gurudží je často doprovázel na procházkách
a při džapa chůzi kolem ášramu. S porozuměním se staral o jejich obavy a večer jim
odpovídal na otázky v satsangové zahradě.
Letos této skvělé příležitosti využilo 39 mladých žen a 28 mladíků. Bohužel 13 mladých lidí
z určitých zemí, kteří se také chtěli zúčastnit, nemohli, protože Bhakti Marga musela zrušit
jejich registrace kvůli omezením cestovat spojeným s Covidem.

12. a 13. srpna 2020 Krišnadžanmáštamí
Odpoledne 12. srpna se na velkém zadním trávníku na
počest Krišnových narozenin uskutečnilo 108 jagen.
Ve 22:00 všichni přišli do stanu, aby shlédli hru
o prvních třech Álvárech a Krišnovu lilu z jeho batolecího
věku.
Výborný výkon oddaných z SPN byl speciálně vysílán
jako živý přenos pro Přátele Bhakti Margy. Pozvánku
využilo a naživo se dívalo 150 členů ze všech koutů
světa.
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Poté následovala skutečná oslava Krišnadžanmáštamí v Bhutabhrteshwarnath mandíru
s Gurudžím a 200 účastníky. Oslavy trvaly až do brzkých ranních hodin.

13. srpna 2020: Promluva Paramahamsy Viswanandy o Bála Krišnovi
Během této velmi speciální události ve stanu měl Paramahamsa Vishwananda
několikahodinovou přednášku o životě a božských kratochvílích Pána Krišny a Jeho
vítězstvích nad démony.
Každý démon reprezentuje negativní vlastnost, kterou v sobě také
musíme rozpoznat a transformovat.
Bála Krišna nebo doslova „Krišna dítě“ je líbeznou formou Pána
Krišny, malý miláček Vrindávanu, jenž dobýval srdce gópí a gópů
svými nezbednými žertíky, zvukem flétny a svými mimořádnými
aktivitami.
Život Pána Krišny s Gurudžího komentáři najdete v knize The
Essence of Shreemad Bhagavatam, kapitola 10.

22. srpna 2020: Ganéšačaturthí
Ganéšačaturthí označuje den, kdy se objevil Pán Ganéša. Je božstvem se sloní hlavou,
známý také jako ten, co přináší úspěch a odstraňuje překážky. Je pánem mysli a
představuje inteligenci a moudrost. Abychom si připomněli Ganéšovy narozeniny, prováděli
jsme speciální modlitby ke Ganéšovi, pujy, abhiskemy a zpívali jsme bhajany během ranních
modliteb. Spolu s 65 účastníky jsme se podělili o některé z jeho lil v průběhu satsangu.
26. srpna, 2020: Rádháštamí
Rádhárání je známá jako královna Vrindávanu
a Krišnova nejmilovanější gopi. Rozšířili jsme naši
denní službu při modlitbách, abychom oslavili tento
příznivý den
speciální
pujou,
abhishekame
m, bhajany
a satsangem
oslavujícími
Šrímatí
Rádhárání.
Jednou za rok, při Rádháštaní, můžete obdivovat lotosové nohy Rádhé.

Ranní modlitby 26. srpna 2020:
Satsang se Svámím Revatikanandou: 37:25 Gurudží zpívá bhadžany: 1:32:37
https://youtu.be/oyza920KFdw
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01. září 2020: Překvapivá oslava! Paramahamsa Vishwananda provedl speciální púdžu k
Sudarshana Chakře na oslavu Ananta Padmanabha Čaturdaší! https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc

04. – 06. září 2020: Festival Just Love https://www.justlovefestival.org/memories
Letošní festival Just Love byl mnohem intimnější, podobný
retreatu, ale byl stále naplněn Božskou láskou a spoustou času
s Paramahamsou Vishwanandou.

20. – 27. září 2020: Tichý retreat s Paramahamsou Vishwanandou v Umbrii, Itálie

4. Výhled
Události s daty mezi říjnem a prosincem 2020: Bez záruky!
Dle současné situace není stále jisté, které události se opravdu uskuteční.
Vždy si událost zkontrolujte v kalendáři https://www.bhaktimarga.org/, kde najdete aktuální
změny.
Říjen / listopad / prosinec 2020
05. října:

Začíná zemský týden České republiky, Slovenska a Maďarska.

15. října:

Sri Shirdi Sai Mahásamádhi

17. – 25. října:

Navarátri

14. listopadu:

Dívali

26. listopadu:

Tulsíviváha

28. – 29. listopadu:

Kártik

30. listopadu:

Den Mahávatára Babajiho

6. prosince:

Oslava sv. Mikuláše

7. prosince:

Začíná zemský týden pro Polsko, Finsko, Nizozemí, Belgii
(vlámskou část), Severní Ameriku (USA, Kanada)

24. & 25. prosince:

Oslava Vánoc

31. prosince:

Silvestr, kírtan
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Děkujeme

S Gurudžím v našich srdcích jsme po celém světě jednotní v lásce jako rodina Přátel Bhakti
Margy.
Naším společným cílem je šířit Gurudžího poselství lásky a jednoty a sloužit Mu. Vaše
finanční příspěvky podporují Bhakti Margu v dosažení tohoto cíle. Díky vaší pomoci je ášram
místem, kam se lidé rádi chodí ponořit do božských vibrací, sdílet zkušenosti a rozšířit si
znalosti. Setkávají se s podobně naladěnými lidmi a nacházejí rady pro mnohé životní
otázky. Po takové „pauze“ se lidé vracejí domů zotavení z každodenního života a posílení ve
své víře a důvěře.
Děkujeme vám z celého srdce, že podporujete Mezinárodní centrum Bhakti Margy Shree
Peetha Nilaya Paramahamsy Vishwanandy ve Springenu, Německo!
Členové, kteří se připojili k FoBM mezi březnem a červnem, neměli možnost použít svou
členskou kartu kvůli uzavření ášramu. Jako vděk za jejich podporu jsme jejich jména přidali
do ranní Mahálakšmí jagny. Užili si tak požehnání Božské Matky, jež si vybrala Shree
Peetha Nilayu za svůj domov.
Rádi vás vítáme v ášramu jako ceněné přátele v naší Bhakti Marga rodině!
Mátadží Anjushri a mátadží Urmilaavati
Za Shree Peetha Nilaya, Centrum Bhakti Margy, Springen
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7. Příloha: Z archivu minulosti
Paramahamsa Vishwananda:
Satsang ve Shree Peetha Nilaya, 6. ledna 2012
Co je smyslem života?
Takže co je smyslem života? Všichni žijete, tak byste to měli vědět lépe, ne? Vzhledem
k tomu, že žijete, tak je to velice zajímavá otázka. Žijete, takže byste měli vědět, co je
smyslem života, proč žijete.
Víte, život má pro každého jiný význam. Samozřejmě protože jste na duchovní cestě, pro
vás je smysl života jiný. Zhruba je konečným cílem pochopitelně na konci dosáhnout
Božství. Nic jiného není. Ale než dosáhneme tohoto Božství, než dosáhneme Boží milosti,
než si uvědomíme tuto lásku, člověk prochází mnoha smysly.
Pro někoho je auto smyslem života. Pro jiné zase dům znamená celý život. Pro některé lidi
je pes celým jejich životem (…nebo taky kočka… pardon, zapomněl jsem na kočky). Ale je
to pravda. Víte, smysl života je tam, kam se soustředíte. Taky na kočku, ta může znamenat
celý život. Víte, smysl života závisí na tom, kam si ho dáte. Když se soustředíte na Božství,
tak Ho dosáhnete. Když se soustředíte na někoho, pokud to tak má být, tak toho člověka
dostanete. Když se soustředíte na auto, dosáhnete toho, získáte to auto, ale učiní vás to vše
stejně šťastnými? To je otázka. Ne všechny vám dají stejné štěstí.
Auto vám dá mnoho štěstí a radosti na začátku a poté mnoho bolehlavů. Celý svůj život jste
hledali krásného partnera, ne? Krásná mátadží, procházíš se a cestou uvidíš pěkného
muže. Najednou tvé srdce začne tlouct… „buch buch, buch buch“… a pak „já chci… to je
moje… tam, tam kráčí můj život!“ Ona udělá vše pro to, aby ho získala, ne? A takto se ta
osoba stane smyslem života na krátký okamžik. Proč říkám krátký okamžik? Protože to
samé štěstí, jež člověk zažívá na začátku, nezůstává stejným napořád. Štěstí může nechat
srdce bušit jako „buch, buch, buch“ a někdy se to vytrácí. Takže co je pak smyslem života?
Automaticky máme každý z nás svůj vlastní náhled na to, co je život. Ale v realitě jediná
perspektiva, jediný smysl života, který můžete vyslovit na konci života, na konci této
inkarnace, je toto: když opouštíte tuto planetu, tak můžete říct ano, udělal jsem něco se
svým životem. Když se ohlédnete zpět na svůj život, udělali jste něco? Protože jednoho dne
přijdou andělé a zeptají se vás: „Bůh tě sem poslal, co jsi udělal? Pojď mi složit účty.“
Bereme život za samozřejmý. Lidé si myslí, že mají život proto, aby si užívali. Užívejte…
a vrátíte se zase zpátky. To záleží. Život je radost. Život je štěstí, ale musíte vědět, jak si ho
skutečně užít.
Takže když vás andělé požádají o složení účtů a řeknou: „Pověz mi…“ Víte, cokoliv zde lidé
dělají, tak existuje rovnováha mezi má dáti, dal. Myslíte si, že vlastníte toto tělo. Myslíte si,
že vám patří. Ve skutečnosti vám bylo dáno. Pronajímáte si ho, jednoho dne za něj budete
muset zaplatit nájem. Jak ho zaplatíte? Tím, že dosáhnete cíle. Abyste mohli dosáhnout cíle,
musíte ho znát.
Proto jsem na začátku této otázky řekl, že existují různé smysly života. Pokud je cílem
člověka Božství, pak neexistuje, že by Ho nedosáhl. Ale pokud zacílí do vnějšího světa,
dosáhne ho. Pamatujte si však jednu věc: vnější a vnitřní svět jsou dvě rozdílné cesty. Jedna
vede dolů, druhá nahoru. To je vaše volba. Pochopitelně člověk může dosáhnout toho
konečného ve svém životě, pokud upřímně chce pouze Jeho. Ale pokud nebude zcela toužit
po uvědomění si Boha, nedosáhne ho.
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Vy praktikujete. Proč praktikujete? Aby vám Bůh dal svou milost a nechal vás Ho dosáhnout,
ne? Abyste splnili účel. Ale k tomu musíte skutečně chtít splnit účel. Nemůžete jen říkat:
„Ano, chci splnit účel,“ ale nic pro jeho splnění neděláte.
Často potkávám lidi, kteří chtějí dosáhnout Boha. Vlastně je to velmi jednoduché. Je to ta
nejsnazší věc, kterou můžete udělat, ale mnoho lidí tak nečiní. Nebo to dělají, ale jejich mysl
se ve skutečnosti nesoustředí plně na to, co dělají. Když se vaše mysl nesoustředí plně na
to, co děláte, jak můžete něco dělat perfektně?
Tak, to je účel nebo smysl života.
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

