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BÓG JEST BOGIEM. BÓG JEST TĄ MIŁOŚCIĄ, KTÓRA
JEDNOCZY. TO WŁAŚNIE TA MIŁOŚĆ STWORZY JEDNOŚĆ.
Ta więź jest silniejsza, gdy skupiamy na niej swój umysł. Modlę się do
Pana Ganeśy, aby usunął wszystkie przeszkody – z waszego umysłu,
z waszego życia i z tego świata – i żeby wszyscy mogli żyć w pokoju.
DŹEJ GURUDEW! BŁOGOSŁAWIĘ WAS WSZYSTKICH!
Paramahamsa Vishwananda, Przemowa po Darszanie, 20 sierpnia 2020 r.
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Jaki jest sens życia?
Wprowadzenie
Ponieważ możemy ponownie przyjmować gości w Aśramie, odwiedzający mogą przyjeżdżać
do nas z bliska i daleka, żeby wziąć udział w wydarzeniach z Paramahamsą Vishwanandą
odbywających się w namiocie i świątyni lub też cieszyć się relaksującym weekendem w Shree
Peetha Nilaya.
W cieplejsze letnie i jesienne dni, teren
Aśramu zaprasza do wspólnego śpiewania,
zabaw i rozmów. Jeśli szukasz ciszy
i spokoju, znajdziesz je w Ogrodzie Różanym
i Satsangowym (które udało się pięknie
zaaranżować dzięki funduszom PBM).
Przepiękna okolica otoczona lasami i łąkami
zaprasza również do spacerów.
W tych pięknych, wyciszających miejscach
wiele zasad, takich jak obowiązkowe
noszenie
maseczek,
zachowywanie
dystansu i inne ograniczenia, doprawdy
w niewielkim stopniu wpływają na nasze samopoczucie.
Przypomina mi to oficjalne otwarcie Centrum Bhakti Margi, które miało miejsce siedem lat
temu, w maju 2013 roku, kiedy to w zaproszeniu do naszych Przyjaciół pisaliśmy:
„Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni, mogąc poinformować Was, że Centrum Bhakti Margi
Paramahamsy Sri Swamiego Vishwanandy, Shree Peetha Nilaya, mieszczące się
w Heidenrod, Springen, może zostać oficjalnie otwarte. Od teraz możemy przyjmować w nim
naszych gości.
Jako Przyjaciele Bhakti Margi w znacznym stopniu przyczyniliście się do tego otwarcia
poprzez swoje cenne wsparcie finansowe, dobre myśli oraz miłość”.
Podczas waszych wizyt w Aśramie naszym celem jest zaoferowanie miejsca, w którym
poczujecie się bezpiecznie i jak w domu, miejsca, gdzie będziecie mogli rozwijać swoją więź
z Bogiem. Nadal jednak jesteśmy zależni od waszej pomocy finansowej, ponieważ utrzymanie
Międzynarodowego Centrum Bhakti Margi oraz nadchodzące remonty są kosztowne. Jako
członkowie PBM zgodziliście się przekazywać regularną, miesięczną kwotę w wysokości
min. 10 €. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy dotrzymują tej obietnicy!
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Niestety, w tym roku musieliśmy przypomnieć wielu członkom o tej obietnicy – nie zawsze
z sukcesem. Oznacza to, że musieliśmy na to poświęcić dodatkowy czas administracyjny,
który wolelibyśmy wykorzystać, aby tworzyć dla was nowe programy i oferty!
Równowaga pomiędzy dawaniem a braniem jest ważna. Dlatego też jako Przyjaciele Bhakti
Margi otrzymujecie pewne korzyści, na przykład kartę członkowską, która uprawnia do 10%
zniżki przy zakupach przez cały rok.
Wszyscy jesteśmy na ścieżce duchowej. Tą ścieżką jest Bhakti Marga – ścieżka miłości
i zaufania, których uczy nas Paramahamsa Vishwananda. Zaufanie jest obopólne. Wy ufacie
Gurudźiemu, a my ufamy, że będziecie pamiętać o swojej obietnicy, aby regularnie wspierać
finansowo Bhakti Margę.
Na stronie internetowej PBM (FoBM) https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
można znaleźć trzy metody opłacenia składki członkowskiej:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących numeru członkowskiego, znajdującego się na karcie
członkowskiej, prosimy o kontakt na adres: friends@bhaktimarga.org.
Prosimy także o poinformowanie nas, jeśli chcielibyście zakończyć swoje członkostwo,
zawiesić je tymczasowo lub zmienić wysokość składki członkowskiej.

1. Newsletter noworoczny i prezent od Gurudźiego na 2020 r.


Prezent od Gurudźiego

Pobłogosławiony przez Gurudźiego prezent zostanie w tym roku wysłany pocztą wraz
z dorocznym listem.
Ten list będzie jedynym dokumentem PBM wysłanym pocztą tradycyjną. Wszystkie inne
informacje będą wysyłane e-mailem. Wysyłka listów nastąpi już w połowie listopada, aby
dotarły na czas do wszystkich krajów.
Dlatego prosimy:


Ważne: Jeśli twój adres, nazwisko lub imię duchowe uległy zmianie, najpóźniej do
połowy października poinformuj nas o tym, pisząc na: friends@bhaktimarga.org.



List może być wysłany tylko wtedy, gdy posiadamy twoje pełne dane adresowe,
tj.: imię i nazwisko, ulica i nr domu, miasto i kod pocztowy oraz nazwa kraju,



Wszyscy członkowie PBM, którzy nie podali adresu, będą mogli odebrać swój
prezent w Shree Peetha Nilaya u Urmilaavati lub Anjushri.



Upewnij się, że regularnie przesyłałeś obiecane, miesięczne składki. W razie
wątpliwości, zapytaj Urmilaavati lub Anjushri, pisząc na adres:
friends@bhaktimarga.org



Jeśli chcesz odebrać swój list osobiście w Shree Peetha Nilaya, poinformuj nas
o tym najpóźniej do końca października.



W razie jakichkolwiek pytań napisz do nas na adres: friends@bhaktimarga.org
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2. Zeszłoroczny prezent od Gurudźiego na 2019 r.


Niestety, jeszcze nie wszystkim członkom udało się odebrać prezent, ponieważ
Centrum przez długi czas było zamknięte. Nie martwcie się jednak – prezenty wciąż
na was czekają!

Niestety, nie możemy wysłać prezentów z 2019 roku.


Najlepiej jest odebrać prezent osobiście. Jeśli to niemożliwe, sugerujemy:
o Poproś przyjaciół lub krewnych z twojego kraju, którzy planują jechać do
SPN, aby odebrali twój prezent. Napisz nam imię i nazwisko tej osoby, i daj
nam znać, który prezent wybrałeś. Podaj nam też swoje imię i nazwisko oraz
numer członkowski.
o Jeśli złożysz zamówienie online w sklepie BM, prezent może zostać wysłany
wraz z tym zamówieniem. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas
o dacie zamówienia oraz podanie swojego imienia i nazwiska, adresu wysyłki
zamówienia oraz, jeśli to możliwe, numeru członkowskiego.

W ramach prezentu do wyboru są cztery formy Wisznu, które Gurudźi wybrał dla PBM
w Indiach.
Opis i zdjęcia można znaleźć w Newsletterze PBM z marca 2020 r.





Baladźi (jedna z z form Maha Wisznu) jako Wenkateśwara
Baladźi z Aszta Lakszmi (8 cech Boskiej Matki)
Pan Baladźi z Tilakiem Waisznawa jako Prabhawali
Pan Padmanabha

.

3. Przegląd wydarzeń.
5 lipca 2020 r.: Gurupurnima
Gurupurnima to dzień,
w którym wraz
z 200 gośćmi
uhonorowaliśmy
naszego ukochanego
satguru, Paramahamsę
Sri Swamiego
Vishwanandę. Po gurupudźy, którą
odprawiono na
trawniku za Aśramem,
kuchnia rozpieściła nas
pyszną wielodaniową
ucztą.
Uroczysta ceremonia zakończyła się poruszającym przemówieniem Gurudźiego.
Jego słowa napełniły nasze serca ogromną miłością i wdzięcznością za wszystkie
błogosławieństwa, którymi nas obdarzył oraz za całe Jego duchowe prowadzenie, którego
mamy szczęście doświadczać każdego dnia.
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17-19 lipca 2020 r.: Seminarium Sri Yantry w namiocie:
Podczas tych wyjątkowych trzydniowych warsztatów Paramahamsa
Vishwananda przeprowadził 200 uczestników krok po kroku przez
dziewięć poziomów Sri Yantry. Ujawnił wszystkie boginie, które
mieszkają w tej formie i wyjaśnił, jak właściwie dbać o jantrę i
odpowiednio ją ustawiać, aby przejawiły się największe korzyści.

„Przyjedź i zrelaksuj się w Aśramie!”
Była to specjalna oferta dostępna między 21 lipca
a 9 sierpnia 2020 r. Rezerwację w pełni wykorzystano.
Te dni relaksu dały odwiedzającym czas i przestrzeń na
odnalezienie się w swoim wnętrzu, wyciszenie się,
skorzystanie z ofert Aśramu oraz nawiązanie kontaktu
z ludźmi, którzy myślą podobnie.

1-9 i 14-23 sierpnia 2020: dwutygodniowa Bhakti Sangha dla młodzieży!
Te niesamowite, duchowe obozy letnie są dla młodzieży doskonałym sposobem na poznanie
podobnie myślących przyjaciół z całego świata, zaangażowanych w rozwój duchowy
i życie duchowe. Podczas tego wydarzenia młodzi ludzie mogli doświadczać Bhakti Margi
w sposób różnorodny i radosny, dzieląc się jednocześnie wiedzą i pogłębiając ją. Gurudźi
często towarzyszył im podczas spacerów i dźapy wokół Aśramu. Ze zrozumieniem podszedł
do ich problemów, a wieczorami odpowiadał na pytania w Ogrodzie Satsangowym.
W tym roku z tej wspaniałej okazji skorzystało 39 młodych kobiet i 28 mężczyzn. Niestety,
z powodu ograniczeń w podróżowaniu spowodowanych pandemią COVID-19, 13 osób
z pewnych krajów nie mogło wziąć udziału, ponieważ Bhakti Marga musiała anulować ich
rejestrację.

12-13 sierpnia 2020 r. Kryszna Dźanmasztami
12 sierpnia po południu na dużym trawniku z tyłu Aśramu
odprawiono 108 jagni z okazji urodzin Kryszny.
O 22:00 wszyscy przeszli do namiotu, aby obejrzeć
przedstawienie o pierwszych trzech Alvarach i lilach
Kryszny z czasów wczesnego dziecka.
Znakomity występ wielbicieli z SPN był specjalnie
transmitowany na żywo dla Przyjaciół Bhakti Margi.
Transmisję obejrzało 150 członków PBM z całego świata.
Potem odbyły się właściwe uroczystości Kryszna
Dźanmasztami,
w
Bhutabhrteshwarnath
Mandir
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w obecności Gurudźiego i 200 uczestników. Świętowanie trwało do wczesnych godzin
porannych.

13 sierpnia 2020 r.: Przemówienie Paramahamsy Vishwanandy o Bala Krysznie
To szczególne wydarzenie miało miejsce w namiocie. Paramahamsa Vishwananda przez
kilka godzin opowiadał o życiu i Boskich rozrywkach Pana Kryszny oraz Jego zwycięstwie nad
demonami.
Każdy demon reprezentuje negatywną cechę, którą my również
musimy w sobie rozpoznać i przetransformować.
Bala Kryszna, czyli „Kryszna w formie dziecka”, to słodki aspekt Pana
Kryszny pod postacią uroczego malca z Wryndawany, który zwykł
podbijać serca gopi i gopów swoimi psotnymi figlami, dźwiękami fletu
i niezwykłymi czynami.
Opis życia Pana Kryszny wraz z komentarzem Gurudźiego można
znaleźć w książce The Essence of Shreemad Bhagavatam, rozdział 10.

22 sierpnia 2020 r.: Ganeśa Ćaturthi
Ganeśa Ćaturthi oznacza Dzień Pojawienia się Pana Ganeśy. Pan Ganeśa jest bogiem
z głową słonia, który obdarza sukcesem i usuwa przeszkody. Jest panem umysłu,
reprezentuje inteligencję i mądrość. Aby uczcić ten dzień, podczas naszych porannych
modlitw odprawiliśmy specjalne modlitwy do Pana Ganeśy, pudźe, abhiszekamy i śpiewaliśmy
bhadźany. Podzieliliśmy się również opowieściami o Jego lilach z 65 uczestnikami satsangu.
26 sierpnia 2020 r.: Radhasztami
Radharani znana jest jako Królowa Wryndawany
i najukochańsza gopi Kryszny. Aby uczcić ten
pomyślny dzień, rozszerzyliśmy nasze codzienne
modlitwy o specjalne pudźe, abhiszekamy bhadźany
i satsang na cześć
Śrimati Radharani.
Raz do roku, w
Radhasztami można
podziwiać lotosowe
stopy Radhy.

Transmisja modlitw pooranych, 26 sierpnia 2020 r .:
Satsang ze Swamim Revatikanantą: 37:25 min. filmu; Gurudźi śpiewa bhadźany: 1:32:37
min. filmu.
https://youtu.be/oyza920KFdw
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1 września 2020 r.: Niespodziewana uroczystość! Paramahamsa Vishwananda odprawił
specjalną pudźę do Czakry Sudarśana w dzień obchodów święta Ananta Padmanabha
Ćaturdaśi!! https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc

4-6 września 2020 r.: Just Love Festival https://www.justlovefestival.org/memories
W tym roku nasz Just Love Festiwal miał charakter bardziej prywatny, przypominający
odosobnienie, jednak nadal przepełniony był Boską Miłością
i dużą ilością czasu spędzanego z Paramahamsą Vishwanandą!

20-27 września 2020r.: Ciche odosobnienie z Paramahamsą Vishwanandą w Umbrii we
Włoszech

4. Zapowiedzi
Daty wydarzeń od października do grudnia 2020 r.:
UWAGA: W związku z obecnie panującą sytuacją nie mamy pewności, które wydarzenia
faktycznie się odbędą i niczego nie możemy zagwarantować!
Prosimy o zapoznanie się z kalendarzem wydarzeń na stronie https://www.bhaktimarga.org/;
można tam znaleźć bieżące zmiany i uaktualnienia.
Październik / listopad / grudzień 2020 r.
5 października:

Początek Tygodnia Krajowego dla Czech, Słowacji i Węgier

15 października:

Mahasamadhi Śri Śirdi Sai Baby

17 – 25 października:

Nawaratri

8
14 listopada:

Diwali

26 listopada:

Tulsi Wiwaha

28 – 29 listopada:

Noc Kartik

30 listopada:

Dzień Mahavatara Babajiego

6 grudnia:

Dzień św. Mikołaja

7 grudnia:

Początek Tygodnia Krajowego dla Polski, Finlandii, Holandii,
Belgii (Flamandzkiej), Ameryki Północnej (USA, Kanada)

24 i 25 grudnia:

Boże Narodzenie

31 grudnia:

Sylwester, Kirtan

Podziękowania

Wszyscy zachowujemy Gurudźiego w swoich sercach i zjednoczeni na całym świecie poprzez
miłość stanowimy rodzinę Przyjaciół Bhakti Margi.
Naszym wspólnym celem jest szerzenie przesłania Gurudźiego o miłości i jedności oraz
służenie Mu. Wasze wkłady finansowe wspierają Bhakti Margę w osiągnięciu tego celu. Dzięki
waszej pomocy Aśram jest miejscem, do którego ludzie lubią przybywać, aby zanurzyć się
w Boskich wibracjach, dzielić się doświadczeniami i poszerzać swoją wiedzę. Spotykają się
z ludźmi o podobnych poglądach i znajdują porady w wielu życiowych kwestiach. Po
wypoczynku spędzonym w Aśramie, ludzie wracają do domu zdystansowani do codzienności,
umocnieni w wierze i zaufaniu.
Z całego serca dziękujemy za wsparcie Międzynarodowego Centrum Bhakti Margi
Paramahamsy Vishwanandy – Shree Peetha Nilaya w Springen!
Członkowie, którzy dołączyli do PBM pomiędzy marcem a czerwcem b. r., nie mogli skorzystać
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ze swojej karty członkowskiej z powodu zamknięcia Aśramu. W dowód wdzięczności za
wsparcie umieściliśmy ich imiona w porannej Jagni do Maha Lakszmi. W ten sposób mogli oni
cieszyć się błogosławieństwem Boskiej Matki, która wybrała Shree Peetha Nilaya na swój
dom.
Z radością witamy was jako cenionych przyjaciół w naszej rodzinie Bhakti Margi!
Mataji Anjushri i Mataji Urmilaavati
w imieniu Shree Peetha Nilaya – Centrum Bhakti Margi, Springen

7. Dodatek: tekst archiwalny
Satsang Paramahamsy Vishwanandy w Shree Peetha Nilaya, 6 stycznia 2012 r.
Jaki jest sens życia?
Jaki jest sens życia? Wszyscy żyjecie, więc powinniście to wiedzieć najlepiej, prawda?
Skoro żyjecie, to jest to bardzo ciekawe pytanie. Żyjecie, więc powinniście wiedzieć, jaki jest
sens życia i dlaczego żyjecie.
Widzicie, życie dla każdego ma inne znaczenie. Oczywiście. Ponieważ jesteście na ścieżce
duchowej, dla was sens życia jest inny. Patrząc całościowo, ostatecznym celem jest
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osiągnięcie Boga. Nie ma nic innego. Ale zanim osiągniemy tę Boskość, zanim osiągniemy
łaskę Boga, zanim urzeczywistnimy tę Miłość, uświadamiamy sobie wiele znaczeń.
Dla niektórych życie to posiadanie samochodu, dla innych całe życie to dom. Dla jeszcze
innych całe życie to pies…albo kot… Przepraszam, zapomniałem o kocie. Ale to prawda.
Widzicie, sens życia to wszystko, na czym się skupiacie. Kot też. To jest całe życie. Sens
życia zależy od tego, jakie są wasze priorytety. Jeśli skupicie się na Bogu, osiągniecie Go.
Jeśli skupicie się na jakiejś osobie – jeżeli jest wam to pisane – zdobędziecie ją. Jeśli
skupicie się na samochodzie, osiągniecie to, zdobędziecie ten samochód, ale czy to
wszystko daje wam takie samo szczęście? Oto jest pytanie. Nie wszystko daje takie samo
szczęście. Na początku samochód sprawi wam wiele radości i szczęścia, a potem wiele
kłopotów. Powiedzmy, że całe życie szukaliście pięknego partnera. Ładna matadźi –
spacerujesz po okolicy, a po drodze widzisz pięknego mężczyznę. Nagle twoje serce
zaczyna bić: „bum, bum, bum”, a potem jest: „Chcę… To jest moje…O tam, to jest moje
życie – tam idzie!”. Ona zrobi wszystko, żeby go zdobyć, czyż nie? W ten sposób ta osoba
stała się sensem jej życia, na krótką chwilę. Dlaczego na krótką chwilę? Ponieważ radość,
jakiej człowiek doświadcza na początku, nie pozostaje taka sama na zawsze. Radość może
sprawić, że serce zacznie mocno walić: „bum, bum, bum”, a czasem nastrój może się mocno
pogorszyć. A więc jaki jest sens życia?
Z natury każdy ma swoje własne spojrzenie na to, czym jest życie. Ale w rzeczywistości,
jedyną perspektywą, jedynym sensem życia jest to, żebyście pod koniec życia, pod koniec
tego wcielenia, kiedy będziecie opuszczać tę planetę, mogli powiedzieć: „Tak, zrobiłem coś
ze swoim życiem”. Kiedy patrzycie wstecz na swoje życie – czy możecie powiedzieć, że coś
osiągnęliście? Pewnego dnia aniołowie przyjdą i zapytają: „Bóg zesłał cię tutaj, czego
dokonałeś? Opowiedz mi o tym”. Nie doceniamy życia. Ludzie myślą, że życie jest tylko po
to, by się nim cieszyć. Cieszycie się... a potem wracacie ponownie. To zależy. Życie to
radość. Życie to szczęście, ale trzeba wiedzieć, jak się nim cieszyć naprawdę.
A więc aniołowie proszą o zdanie relacji i mówią „Powiedz mi…”. Widzicie, odnośnie
wszystkiego, co tutaj robimy, istnieje równowaga między kontem ‘Winien’ i ‘Ma’. Myślicie, że
posiadacie te ciała. Myślicie, że te ciała należą do was. W rzeczywistości one zostały wam
dane. Wynajmujecie je i pewnego dnia będziecie musieli zapłacić ‘czynsz’. A jak go
opłacicie? Osiągając cel. Ale żeby osiągnąć cel, musicie go znać. Dlatego na początku
odpowiedzi na to pytanie powiedziałem, że sens życia bywa różny. Jeśli celem jest
osiągnięcie Boga, to nie ma takiej możliwości, że się Go nie osiągnie. Ale jeśli cel
skierowany jest na osiągnięcia w świecie zewnętrznym, to osiągnie się to, co na zewnątrz.
Ale wiedzcie jedno: droga zewnętrzna i droga wewnętrzna to dwie różne drogi. Jedna z nich
wiedzie w dół, a druga w górę. To jest ten wybór. Oczywiście można osiągnąć ostateczny
cel w swoim życiu, jeśli tylko szczerze się Go pragnie. Ale dopóki człowiek nie zapragnie
w pełni osiągnąć urzeczywistnienia Boga, nie osiągnie go.
Praktykujecie. Po co praktykujecie? Po to, żeby Bóg obdarzył was łaską i sprawił, że
naprawdę Go osiągniecie, prawda? Po to, żebyście mogli wypełnić swój cel. Ale żeby tak
się stało, musicie naprawdę chcieć go osiągnąć. Nie można po prostu mówić: „Tak, tak,
chcę wypełnić cel”, i nie robić nic, aby go osiągnąć.
Bardzo często spotykam ludzi, którzy chcą osiągnąć Boga. W rzeczywistości jest to bardzo
łatwe. To najłatwiejsza rzecz, jaką można zrobić, ale wielu tego nie robi. Albo robi to, ale
umysł nie jest tak naprawdę skupiony na tym, co robią. Jeśli wasz umysł nie jest w pełni
skupiony na tym, co robicie, to jak moglibyście zrobić coś doskonale?
A więc to jest cel albo inaczej sens życia.
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