FRIENDS OF BHAKTI MARGA
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

GOD IS GOD EN GOD IS DIE LIEFDE DIE ELKAAR
VERENIGT. DIE LIEFDE ZAL EENHEID TOT STAND
BRENGEN.
Die band is sterker wanneer we onze mind erop richten. Ik bid
tot Lord Ganesha dat Hij alle obstakels voor je wegneemt - in je
mind, in je leven en in deze wereld - en dat iedereen in vrede
kan leven.
JAI GURUDEV! ZEGEN VOOR JULLIE ALLEMAAL!
Paramahamsa Vishwananda, Darshan-toespraak, 20 augustus 2020
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Voorwoord
Daar we weer bezoekers mogen ontvangen in de ashram, kunnen gasten van heinde en
verre evenementen met Paramahamsa Vishwananda in de tent en de tempel bijwonen of
genieten van een ontspannen weekend in Shree Peetha Nilaya.
Tijdens de warmere zomer- en herfstdagen
nodigt de buitenruimte van de ashram je uit om
samen te zingen, te spelen en te praten. Als je
op zoek bent naar rust, dan vind je die in de
rozen- en satsang-tuin (die met behulp van
FoBM-fondsen zo mooi kon worden ingericht).
De prachtige omgeving met bossen en
weilanden nodigt je uit om een wandeling te
maken.
Op deze prachtige rustgevende plekken
hebben de vele regels, zoals verplichte
maskers, verplichte afstand en andere beperkingen nauwelijks invloed op je welbevinden.
Het doet me denken aan zeven jaar geleden, mei 2013, de officiële opening van het Bhakti
Marga Centrum, toen we in de uitnodigingsbrief aan onze vrienden schreven:
We zijn erg blij en dankbaar je te laten weten dat Paramahamsa Sri Swami Vishwananda's
Bhakti Marga-centrum, Shree Peetha Nilaya, in Heidenrod, Springen, nu officieel geopend
kan worden. Vanaf nu mogen we onze gasten in het centrum ontvangen.
Als 'Vriend van Bhakti Marga' heb je een grote bijdrage geleverd aan deze opening door je
waardevolle financiële steun, je positieve gedachten en je liefde.
Ons doel is om je tijdens je bezoeken een plek aan te bieden waar je je veilig en thuis voelt
en waar je jouw relatie met het Goddelijke kunt ontwikkelen. Toch zijn we nog steeds
afhankelijk van jouw financiële hulp omdat het onderhoud van het Internationaal Bhakti
Marga Centrum en de komende renovaties kostbaar zijn. Met jouw lidmaatschap als FoBM
heb je afgesproken dat je een vaste maandelijkse bijdrage van minimaal 10€ betaalt. Uit de
grond van ons hart bedanken wij alle leden die zich aan deze belofte houden!

Dit jaar hebben we helaas veel leden aan hun belofte moeten herinneren en niet altijd met
succes. Dit betekent dat we hier extra administratieve tijd aan moeten besteden, terwijl we
liever nieuwe programma's en aanbiedingen voor jullie ontwikkelen!
De balans tussen geven en nemen is belangrijk. Daarom heb je als Friends of Bhakti Marga
bepaalde voordelen, bijvoorbeeld de lidmaatschapskaart, die je het hele jaar door 10%
korting geeft.
We bevinden ons allemaal op het spirituele pad, Bhakti Marga, het pad van liefde en
vertrouwen dat Paramahamsa Vishwananda ons leert. Vertrouwen is wederzijds. Je
vertrouwt op Guruji en wij vertrouwen erop dat jij je belofte om Bhakti Marga structureel
financieel te steunen, zult blijven nakomen.
Op de FoBM-website https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview staan drie
manieren om je lidmaatschapsgeld te betalen:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Als je vragen hebt over je lidmaatschapsnummer dat op je lidmaatschapskaart staat, kun je
contact opnemen met friends@bhaktimarga.org.
Laat het ons ook weten als je je lidmaatschap wilt opzeggen, tijdelijk wilt opschorten of de
contributie wilt wijzigen: friends@bhaktimarga.or g

1. Nieuwjaarsnieuwsbrief en het cadeau voor 2020 van Guruji
● Guruji´s cadeau
Het cadeautje dat door Guruji gezegend is, zal dit jaar per post worden verstuurd, samen
met de jaarlijkse brief.
•

Deze brief zal het enige FoBM-document zijn dat per post wordt verstuurd. Alle
andere informatie zal per e-mail worden verstuurd. De post gaat medio november er
al uit, zodat de brieven in alle landen op tijd zullen aankomen.

Daarom vragen wij je:
Belangrijk: informeer ons uiterlijk medio oktober via friends@bhaktimarga.org, als je adres,
naam of spirituele naam is veranderd.
•
•
•

•
•

Alleen als wij je volledige adres, voor- en achternaam, straat met huisnummer,
postcode van je plaats en land hebben, kan de brief worden verstuurd.
Alle FoBM-leden die geen adres hebben, kunnen hun cadeau in Shree Peetha Nilaya
bij Urmilaavati of Anjushri komen ophalen.
Zorg ervoor dat je je afgesproken maandelijkse contributie hebt overgemaakt. In
geval van twijfel kun je contact opnemen met Urmilaavati of Anjushri via:
friends@bhaktimarga.org
Informeer ons uiterlijk eind oktober als je je brief persoonlijk wilt ophalen in Shree
Peetha Nilaya.
Vragen kun je ons via e-mail sturen: friends@bhaktimarga.org

2. Het cadeau van Guruji van vorig jaar (2019)
Helaas zijn nog niet alle leden in de gelegenheid geweest om hun cadeau te komen
ophalen, omdat het Centrum lange tijd gesloten is gebleven. Maar maak je geen zorgen: het
cadeau wacht nog steeds op je!
Helaas kunnen we de cadeaus van 2019 niet opsturen.
● Het is het beste als je dit cadeau persoonlijk komt ophalen. Als dit niet lukt, stellen we het
volgende voor:
o

o

Vraag vrienden of familieleden uit je land die naar SPN komen om het cadeau voor je
mee te nemen. Schrijf ons de naam van deze persoon en laat ons weten welk
cadeau meegebracht moet worden. Geef ons je naam en lidmaatschapsnummer.
Als je een online-bestelling doet bij de BM-Shop, kan het cadeau meegestuurd
worden met je bestelling. Informeer ons vooraf over de datum van je bestelling en
geef ons je naam, het verzendadres van je bestelling en indien mogelijk je
lidmaatschapsnummer.

Er zijn de vier vormen van Vishnu die Guruji in India voor je heeft uitgekozen.
De beschrijving en de foto staan in de FoBM- Nieuwsbrief van maart 2020.
⮚
⮚
⮚
⮚

Balaji (Venkateshwara)
Balaji (een vorm van Maha Vishnu) met Ashta Lakshmi
Lord Balaji met Vaishnava Tilak als Prabhavali
Lord Padmanabha

3. Terugblik
5 July, 2020: Gurupurnima
Gurupurnima was
de dag dat we
onze geliefde
satguru,
Paramahamsa
Sri Swami
Vishwananda,
samen met 200
gasten
vereerden. Na de
guru-puja, die op
het grasveld werd
gevierd, werden
we door de
keuken met een
heerlijk
meergangenmenu verwend.
De indrukwekkende toespraak van Guruji sloot de feestelijke ceremonie af.

Zijn woorden vulden ons hart met dankbaarheid en grote liefde voor alle zegeningen die Hij
ons heeft gegeven en al Zijn begeleiding die we elke dag gelukkig mogen ervaren.

17 - 19 juli 2020: Sri Yantra-cursus in de tent:
Tijdens deze zeer speciale driedaagse workshop nam Paramahamsa
Vishwananda de 200 deelnemers stap voor stap mee door de negen
niveaus van de Sri Yantra. Hij onthulde de verschillende deva's die in
deze vorm verblijven en legde uit hoe je de yantra goed kunt verzorgen
en positioneren voor het meest optimale resultaat.
Kom en ontspan je in de ashram!
Dit was een speciale aanbieding tussen 21 juli en 9 augustus
2020 en hi was volgeboekt.
Deze dagen van ontspanning gaven de mensen tijd en ruimte
om hun innerlijke zelf te vinden en tot rust te komen, om
gebruik te maken van de mogelijkheden van de ashram en om
zich te verbinden met gelijkgestemden.

1 - 9 & 14 - 23 augustus 2020: Twee Bhakti Sangha-weken voor de jeugd!
Deze geweldige spirituele zomerkampen zijn een perfecte manier voor de jeugd om
gelijkgestemde vrienden uit de hele wereld te ontmoeten die zich spiritueel willen ontwikkelen
en een spiritueel leven willen leiden. De jongeren ervaren Bhakti Marga op een afwisselende
en vreugdevolle manier, terwijl kennis wordt gedeeld en verdiept. Guruji vergezelt de jongeren
vaak tijdens wandelingen en japa-wandelingen rond de ashram. Hij heeft begripvol
gereageerd op hun zorgen en heeft 's avonds vragen beantwoord in de satsang-tuin.
Dit jaar maakten 39 jonge vrouwen en 28 jonge mannen gebruik van deze grote kans. Helaas
konden 13 jongeren uit bepaalde landen, die ook mee hadden willen doen, niet deelnemen
omdat Bhakti Marga hun inschrijving moest annuleren als gevolg van de Covid-19 restricties
voor het reizen.
12 en 13 augustus 2020 Krishna Janmashtami
Op 12 augustus werden ’s middags op het grote
grasveld achterin de ashram 108 yagna's gehouden ter
ere van Krishna's verjaardag.
Om 22:00 uur kwam iedereen naar de tent om het
toneelstuk over de eerste drie Alvars en Krishna's lila als
peuter te bekijken.
Het uitstekende optreden van de SPN-devotees werd
speciaal voor Friends of Bhakti Marga livestream
uitgezonden. Op die uitnodiging hebben wereldwijd 150
leden zich afgestemd op deze livestream.

Daarna volgde het eigenlijke verjaardagsfeest, Krishna Janmashtami, in de
Bhutabhrteshwarnath Mandir met Guruji en 200 deelnemers. De festiviteiten duurden tot in de
vroege ochtenduren.
13 augustus 2020: Paramahamsa Vishwananda's Bala Krishna-toespraak
Tijdens deze zeer bijzondere gebeurtenis in de tent gaf Paramahamsa Vishwananda enkele
uren lang een lezing over het leven en de goddelijke wederwaardigheden van Lord Krishna
en Zijn overwinning op demonen.
Elke demon staat voor een negatieve eigenschap, die we ook in
onszelf moeten herkennen en transformeren.
Bala Krishna, of letterlijk ‘Kind Krishna’, is de zoete vorm van Lord
Krishna als de kleine lieveling van Vrindavan, die vroeger de harten
van de gopi's en gopa's veroverde met Zijn ondeugende streken, het
geluid van Zijn fluit en Zijn buitengewone activiteiten.
Je vindt het leven van Lord Krishna met de opmerkingen van Guruji in
het boek 'De Essentie van de Shreemad Bhagavatam' in hoofdstuk 10
beschreven.

22 augustus 2020: Ganesh Chaturthi
Ganesha Chaturthi herdenkt de verschijningsdag van Lord Ganesha. Lord Ganesha is de god
met het olifantenhoofd, ook wel bekend als de verlener van succes en de verwijderaar van
hindernissen. Hij is de Heer van de mind en vertegenwoordigt intelligentie en wijsheid. Om
Ganesha's Verschijningsdag te herdenken, hebben we tijdens onze ochtendgebeden speciale
Ganesha-gebeden, puja's, abhishekams en bhajans gedaan. Met 65 deelnemers deelden we
ook enkele van zijn lila's in de satsang.

26 augustus 2020: Radhashtami
Radharani
staat
bekend als
de koningin
van
Vrindavan
en
Krishna's
meest
geliefde gopi. We breidden onze dagelijkse gebedsdienst uit om deze gunstige dag te vieren
met speciale puja's, abhishekams, bhajans en satsang die Srimati Radharani verheerlijken.
Eenmaal per jaar kun je tijdens Radhashtami de lotusvoeten van Radha bewonderen.

Ochtendgebed van 26 augustus, 2020: Satsang met Swami Revatikānta: 37:25 Guruji
zingt bhajans: 1:32:37 https://youtu.be/oyza920KFdw

01 september 2020: Verrassingsfeest! Paramahamsa Vishwananda voerde een speciale
puja uit voor de Sudarshana Chakra ter ere van Ananta Padmanabha Chaturdashi!
https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc

4 - 6 september 2020: Just Love Festival https://www.justlovefestival.org/memories
Dit jaar kende ons Just Love Festival een meer intieme, retraiteachtig sfeer, maar het was nog steeds vol Goddelijke Liefde en
we konden veel tijd met Paramahamsa Vishwananda
doorbrengen!

20 - 27 september 2020: Stilte-retreat met Paramahamsa Vishwananda in Umbrië, Italië

4. Vooruitblikken
Data van evenementen die van oktober tot december 2020 zullen plaatsvinden:
zonder garantie!
Volgens de huidige situatie is het nog steeds niet zeker welke gebeurtenissen werkeli kunnen
doorgaan.
Raadpleeg hiervoor de evenementenkalender op https://www.bhaktimarga.org/ waar de
actuele wijzigingen en aanvullingen te vinden zijn.
oktober / november / december 2020
05 oktober:

begin van de Landenweek voor Tsjechië, Slovakije en Hongarije

15 oktober:

Sri Shirdi Sai Mahasamadhi

17 – 25 oktober:

Navaratri

14 november:

Diwali

26 november:

Tulsi Vivaha

28 – 29 november:

Kartik Nacht

30 november:

Mahavatar Babaji Dag

6 december:

Viering van St. Nicolaas

7 december:

Landenweek voor Polen, Finland, Nederland, België
(Nederlands sprekende deel), Noord-Amerika (VS, Canada)
begint

24 & 25 december:

Kerstviering

31 december:

Oud en Nieuw, Kirtan

Dankjewel

Met Guruji in ons hart zijn we wereldwijd verenigd in de liefde als een familie van ‘Vrienden
van Bhakti Marga’.
Ons gemeenschappelijke doel is om Guruji's boodschap van liefde en eenheid te
verspreiden en Hem te dienen. Jouw financiële bijdragen ondersteunen Bhakti Marga bij het
bereiken van dit doel. Dankzij jouw hulp is de ashram een plek waar mensen graag naartoe
gaan om zich onder te dompelen in de goddelijke trilling, om ervaringen te delen en hun
kennis uit te breiden. Ze ontmoeten gelijkgestemden en vinden raad in vele levensvragen.
Na deze 'time out' keren de mensen terug naar huis, hersteld van het dagelijkse leven en
gesterkt in hun geloof en vertrouwen.
Wij danken je met heel ons hart voor je steun aan Paramahamsa Vishwananda's
internationale Bhakti Marga-centrum ‘Shree Peetha Nilaya’ in Springen, Duitsland!

Leden die tussen maart en juni bij FoBM zijn gekomen, konden hun lidmaatschapskaart niet
gebruiken vanwege de sluiting van de ashram. Als dank voor hun steun hebben we deze
vrienden met hun namen ’s ochtends opgenomen in een Maha-Lakshmi yagna. Zo genoten
ze van de zegeningen van de Goddelijke Moeder die Shree Peetha Nilaya als Haar
residentie heeft gekozen.
We zijn blij je te mogen verwelkomen in de ashram als gewaardeerde vriend in onze Bhakti
Marga-familie!
Mataji Anjushri en Mataji Urmilaavati
Namens Shree Peetha Nilaya, Bhakti Marga Centrum, Springen

7. Bijlage: Uit het archief
Paramahamsa Vishwananda:
Satsang in Shree Peetha Nilaya, 6 januari 2012
Wat is de betekenis van het leven?

Dus wat is de zin van het leven? Jullie leven allemaal, jullie zouden dit het beste
moeten weten, nietwaar? Omdat jullie leven, is dit een erg interessante vraag. Jullie
leven, dus jullie zouden moeten weten wat de zin van het leven is en waarom jullie
leven.
Zie je, het leven heeft voor iedereen een andere betekenis. Natuurlijk, omdat je op
het spirituele pad bent is de betekenis van het leven voor jou anders; over het
algemeen is het uiteindelijke doel natuurlijk om het Goddelijke te bereiken. Er is niets
anders. Maar voordat je deze Goddelijkheid bereikt, voordat je de Genade van God
bereikt, voordat je deze Liefde verwerkelijkt, kom je veel dingen tegen die
betekenisvol zijn.
Voor sommige mensen is een auto hun leven. Voor sommige mensen is hun huis
hun hele leven. Voor sommige mensen is hun hond hun hele leven (...of een kat...
sorry, ik ben de kat vergeten.) Maar het is waar. Zie je, de betekenis van het leven,
waar je het ook op richt...een kat ook, kan iemands hele leven betekenisvol maken.
Kijk, de zin van het leven hangt af van waar je je op richt. Ben je gericht op het
Goddelijke, dan zul je Hem bereiken. Ben je gericht op iemand, als het voorbestemd
is, zul je die persoon bereiken. Je richt je op een auto, je zult die bereiken, je zult die

auto krijgen, maar geeft je dit allemaal hetzelfde soort geluk? Dat is de vraag. Niet
alles geeft je hetzelfde soort geluk.
Een auto geeft je eerst veel vreugde en geluk en daarna veel hoofdpijn. Je bent al je
hele leven op zoek naar een mooie partner, oké? Een mooie mataji, je loopt rond en
onderweg zag je ergens een mooie man. Ineens begint je hart te kloppen...'boem,
boem, boem'... en dan 'Ik wil... Die is van mij.. Daar, dat is mijn leven, die daar loopt'.
Ze zal alles doen om hem te krijgen, nietwaar? Zo werd die persoon de zin van het
leven, eventjes maar. Waarom zeg ik eventjes? Omdat dezelfde vreugde die iemand
eerst ervaart, niet altijd als dezelfde vreugde wordt ervaren. De vreugde kan het hart
laten kloppen als 'boem, boem, boem', en soms gaat de hartslag omlaag. Wat is dan
de zin van het leven?
Automatisch heeft ieder zijn eigen perspectief op wat het leven voor hem betekent.
Maar in werkelijkheid is het enige perspectief, de enige betekenis van het leven, dat
je aan het einde van het leven, aan het einde van deze incarnatie, als je deze
planeet verlaat, kunt zeggen: ‘Ja, ik heb iets met mijn leven gedaan.’ Als je in je
leven terugkijkt, heb je dan iets gedaan? Want op een dag zullen de engelen je
komen vragen: “God heeft je hierheen gestuurd, wat heb je gedaan? Geef me daar
een verslag van.” We nemen het leven voor lief. Mensen denken dat het leven alleen
maar is om van te genieten. Geniet...en je komt weer terug. Dat hangt ervan af. Het
leven is vreugde. Het leven is geluk, maar je moet weten hoe je er echt van kunt
genieten.
Dus als de engelen naar dit verslag vragen en zeggen "Vertel het me..." Zie je, wat
de mensen hier ook doen, er is een balans tussen credit en debet. Je denkt dat je dit
lichaam bezit. Je denkt dat dit lichaam van jou is. Eigenlijk is het aan jou gegeven.
Je huurt het en op een dag moet je er de huur voor betalen. Hoe betaal je die huur?
Door het doel te bereiken en om het doel te bereiken, moet je het doel kennen.
Daarom zei ik aan het begin van deze vraag dat het leven verschillende
betekenissen kan hebben. Als iemands doel uitgaat naar het Goddelijke, bestaat er
geen kans dat je Hem niet zult bereiken. Maar als je doel naar buiten toe is gericht,
zal je de buitenkant bereiken. Maar weet één ding: de buitenkant en de binnenkant
zijn twee verschillende paden. Het ene is naar beneden en het andere naar boven.
Dus dit is de keuze. Natuurlijk kun je de Ultieme alleen in je leven bereiken als je
Hem oprecht wilt. Maar zolang je niet volledig naar Godsverwerkelijking verlangt, zul
je dat niet bereiken.
Je oefent. Waarom oefen je? Zodat God je kan zegenen en er werkelijk voor kan
zorgen dat je Hem kunt bereiken, nietwaar, om het doel te bereiken. Maar daarvoor
moet je ook echt het doel willen verwezenlijken. Je kunt niet zomaar zeggen: "Ja, ja
ik wil het doel verwezenlijken", terwijl je er niets voor doet.
Heel vaak ontmoet ik mensen die God willen bereiken. Het is eigenlijk heel
gemakkelijk. Het is het makkelijkste wat je kunt doen, maar veel mensen doen het
niet. Of ze doen het, maar hun mind is niet echt gericht op wat ze doen. Als je mind
niet volledig gefocust is op wat je doet, hoe kun je dan iets perfect doen?
Dit is dus het doel of de zin van het leven. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

