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PRIATELIA BHAKTI MARGY
SPRAVODAJ OKTÓBER 2020

BOH JE BOH A BOH JE TÁ LÁSKA, KTORÁ NÁS
ZJEDNOCUJE. TÁTO LÁSKA JE TÝM, ČO VYTVORÍ JEDNOTU.
Toto spojenie je silnejšie, keď naň sústredíme svoju myseľ. Modlím
sa k Pánovi Ganéšovi, aby odstránil všetky prekážky vo vašej mysli,
vo vašom živote a v tomto svete - a aby každý mohol žiť v mieri.
DŽAI GURUDÉV! ŽEHNÁM VÁM VŠETKÝM!
Paramahamsa Vishwananda, reč na Daršane, 20. august 2020
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Úvod
Pretože je opäť možné prijímať návštevníci v ášrame, môžu hostia z blízkeho i vzdialeného
okolia prísť na udalosti s Paramahamsom Vishwanandom v stane a chráme alebo si
vychutnať relaxačný víkend v Shree Peetha Nilaya.
Počas teplejších letných a jesenných dní
vás vonkajší areál ášramu vyzýva, aby ste si
spoločne zaspievali, zahrali a porozprávali
sa. Ak hľadáte ticho a pokoj, nájdete ho v
ružovej a satsangovej záhrade (ktorá sa
dala tak krásne zariadiť pomocou
príspevkov Priateľov BM). Na prechádzky
vás pozýva aj nádherné okolité prostredie
lesov a lúk.
Na týchto krásnych upokojujúcich miestach
mnohé pravidlá, ako sú povinné masky,
rozostupy a ďalšie obmedzenia, len veľmi
ťažko ovplyvnia vašu pohodu.
Pripomína mi to oficiálne otvorenie centra Bhakti Margy pred siedmimi rokmi v máji 2013, keď
sme do pozývacieho listu našim priateľom napísali:
Sme veľmi šťastní a vďační, že vás môžeme informovať, že Shree Peetha Nilaya, Bhakti
Marga centrum Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu v Heidenrode v Springene, môže
byť teraz oficiálne otvorené. Odteraz máme povolené v centre ubytovávať našich hostí.
Ako „Priateľ Bhakti Margy“ ste významne prispeli k tomuto otvoreniu svojou cennou finančnou
podporou, prospešnými myšlienkami a svojou láskou.
Našim cieľom je ponúknuť vám počas vašich návštev miesto, kde sa budete cítiť bezpečne a
ako doma a kde môže rásť váš vzťah k božstvu. Stále sme však závislí od vašej finančnej
pomoci, pretože údržba medzinárodného centra Bhakti Marga a jeho nadchádzajúce
rekonštrukcie sú nákladné. Svojím členstvom ako Priateľ Bhakti Margy ste sa zaviazali platiť
pravidelný mesačný poplatok vo výške najmenej 10 €. Z celého srdca ďakujeme všetkým
členom, ktorí dodržujú tento sľub!
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Tento rok sme, bohužiaľ, museli mnohým členom ich sľub pripomenúť, nie vždy však
úspešne. To znamená, že tomu musíme venovať ďalší administratívny čas, pričom by sme
ho radšej využili pre tvorbu nových programov a ponúk pre vás!
Rovnováha medzi dávaním a braním je dôležitá. Preto ako Priatelia Bhakti Margy máte
určité výhody, napríklad členskú kartu, ktorá vám poskytuje 10% zľavu po celý rok.
Všetci sme na duchovnej ceste, Bhakti Marga, ceste lásky a dôvery, ktorej nás učí
Paramahamsa Vishwananda. Dôvera je vzájomná. Veríte v Gurudžího a my veríme, že si
pamätáte na svoj sľub pravidelnej finančnej podpory Bhakti Margy.
Na webovej stránke Priateľov Bhakti Margy
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview nájdete tri spôsoby, ako zaplatiť členský
príspevok:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho členského čísla, ktoré je vytlačené na vašej
členskej karte, obráťte sa na: friends@bhaktimarga.org.
Dajte nám tiež vedieť, ak svoje členstvo chcete ukončiť, dočasne ho pozastaviť, alebo
zmeniť členský poplatok na: friends@bhaktimarga.org

1. Novoročný spravodaj a Gurudžího darček na rok 2020
•

Gurudžího darček

Darček, ktorý požehnal Gurudží, bude tento rok zaslaný poštou s výročným listom.
Tento list bude jediným dokumentom Priateľov Bhakti Margy zaslaným poštou. Všetky ďalšie
informácie budú zaslané e-mailom. Poštové zásielky sa uskutočnia už v polovici novembra,
aby listy včas dorazili do všetkých krajín.
Preto vás žiadame:
•

Dôležité: Ak sa vaša adresa, meno alebo duchovné meno zmenilo, informujte nás emailom najneskôr do polovice októbra na mail: friends@bhaktimarga.org.

•

List môžeme poslať iba v prípade, že máme vašu úplnú adresu, meno a priezvisko,
ulicu s číslom domu, mesto a PSČ vášho mesta a krajinu.

•

Všetci členovia Priateľov Bhakti Margy, ktorí nemajú uvedenú žiadnu adresu, si
môžu svoj darček vyzdvihnúť v Shree Peetha Nilaya u Urmilaavati alebo Anjushri.

•

Uistite sa, že ste pravidelne odvádzali svoje sľúbené mesačné príspevky. Ak
máte nejaké pochybnosti, obráťte sa na Urmilaavati alebo Anjushri prostredníctvom
e-mailu na adresu: friends@bhaktimarga.org

•

Informujte nás najneskôr do konca októbra, ak si chcete svoj list prevziať osobne v
Shree Peetha Nilaya..

•

V prípade akýchkoľvek otázok nám môžete poslať e-mail na adresu:
friends@bhaktimarga.org
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2. Gurudžího darček z minulého roka 2019
•

Bohužiaľ, ešte nie všetci členovia si mohli svoj darček vyzdvihnúť, pretože centrum
zostalo dlho zatvorené. Nerobte si však starosti: darčeky na vás stále čakajú!

Žiaľ nemôžeme poslať darčeky z roku 2019.
•

Najlepšie je, ak si darček vyzdvihnete osobne. Ak to nie je možné, navrhujeme
nasledovné:
o Požiadajte priateľov alebo príbuzných z vašej krajiny, ktorí idú do SPN, aby
vám darček priniesli. Napíšte nám meno tejto osoby a dajte nám vedieť, aký
darček by vám mala priniesť. Poskytnite nám prosím svoje meno a členské
číslo.
o Ak urobíte online objednávku v Bhakti Shope, darček je možné odoslať spolu
s objednávkou. Prosím, informujte nás vopred o dátume vašej objednávky a
dajte nám svoje meno, dodaciu adresu vašej objednávky a pokiaľ je to
možné, vaše členské číslo.

Gurudží pre vás v Indii vybral štyri podoby Višnua.
Popis a obrázok nájdete v spravodaji Priateľov Bhakti Margy z marca 2020.
➢
➢
➢
➢

Báládží (Vénkatéšvara)
Báládží (forma Mahá-Višnua) s Ašta-Lakšmí
Pán Báládží s Vaišnava tilakom ako Prabhavali
Pán Padmanábha

3. Prehľad
5. júl, 2020: Gurupúrnimá
Gurupúrnimá bol
deň, keď sme si
spolu s 200
hosťami uctili
nášho milovaného
satgurua,
Paramahamsu Šrí
Svámího
Vishwanandu. Po
guru-púdži, ktorá
sa slávila na
zadnom trávniku,
nás kuchyňa
rozmaznávala
chutným
viacchodovým jedlom.
Gurudžího uzavrel slávnostný ceremoniál pôsobivým prejavom.
Jeho slová naplnili naše srdcia vďačnosťou a veľkou láskou k všetkým požehnaniam,
ktorými nás zasypal, a celým Jeho vedením, a máme to šťastie prežívať ich každý deň.
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17. - 19. júl 2020: Sri Yantra seminár v stane:
Počas tohto veľmi výnimočného trojdňového workshopu
Paramahamsa Vishwananda previedol 200 účastníkov krok za
krokom deviatimi úrovňami Sri Yantry. Odhalil rôznych dévov, ktorí
prebývajú vo forme, a vysvetlil, ako sa správne starať a umiestniť
jantru tak, aby manifestovala najväčšie výhody.

„Príďte zrelaxovať do ášramu!“
Toto bola špeciálna ponuka od 21. júla do 9. augusta
2020 a bola plne obsadená.
Tieto dni odpočinku poskytli ľuďom čas a priestor, aby
našli svoje vnútorné ja a upokojili sa, využili ponuky
ášramu a spojili sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.

1. - 9. a 14. - 23. august 2020: Dva Bhakti Sangha týždne pre mládež!
Tieto neuveriteľné duchovné letné tábory sú dokonalým spôsobom, ako sa mládež môže
stretnúť s rovnako zmýšľajúcimi priateľmi z celého sveta, ktorí sa zaviazali k duchovnému
rastu a k duchovnému životu. Mladí ľudia prežívajú Bhakti Margu rozmanitým a radostným
spôsobom, zároveň spoločne zdieľajú a prehlbujú vedomosti. Gurudží často sprevádzal
mladých ľudí na prechádzkach a džapa walkoch okolo ášramu. S pochopením ich zbavoval
ich obáv a večer odpovedal na ich otázky v satsangovej záhrade.
Tento rok túto skvelú príležitosť využilo 39 mladých žien a 28 mladých mužov. Bohužiaľ, 13
mladých ľudí z určitých krajín, ktorí sa tiež chceli pridať, sa nemohli zúčastniť, pretože Bhakti
Marga musela zrušiť ich registráciu kvôli cestovným obmedzeniam kovidu.

12. a 13. august, 2020 Krišna džanmáštamí
Popoludní 12. augusta sa na veľkom zadnom trávniku
robilo 108 jadžnien na počesť Krišnových narodenín.
O 22.00 hod. prišli všetci do stanu, aby si pozreli
predstavenie o prvých troch álvároch a Krišnovej líle
batoľaťa.
Vynikajúci výkon oddaných SPN bol špeciálne vysielaný
ako priamy prenos pre priateľov Bhakti Margy. Prijatím
tejto pozvánky na sledovanie naživo sa pripojilo 150
členov z celého sveta.
Potom nasledovala skutočná oslava narodenín, Krišna
džanmáštamí, v Bhutabhrtešvarnáth Mandire s Gurudžím a 200 účastníkmi. Slávnosti trvali
až do skorých ranných hodín.
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13. august 2020: Rozprávanie o Bála-Krišnovi s Paramahamsom Vishwanandom
Počas tejto veľmi výnimočnej udalosti v stane, Paramahamsa Vishwananda niekoľko hodín
prednášal o živote a božských zábavách Pána Krišnu a Jeho víťazstve nad démonmi.
Každý démon stojí za negatívnou vlastnosťou, ktorú my tiež musíme
rozpoznať a transformovať v sebe.
Bála-Krišna, alebo doslova „dieťa Krišna“, je sladkou formou Pána
Krišnu v podobe malého miláčika Vrindávanu, ktorý svojimi
huncútstkymi žartmi, zvukom svojej flauty a svojimi mimoriadnymi
činmi dobýval srdcia gópí a gópalov.
Život Pána Krišnu nájdete v Gurudžího komentároch v Esencii Šrímad
Bhágavatamu, kapitola 10.

22. august, 2020: Ganéša čaturthí
Ganéša čaturthí je dňom zjavenia Pána Ganéšu. Pán Ganéša je boh so sloňou hlavou, známy
tiež ako garant úspechu a odstraňovateľ prekážok. Je to Pán mysle a predstavuje inteligenciu
a múdrosť. Na oslavu Ganéšovho dňa zjavenia sme pre Ganéšu počas našich ranných
modlitieb robili špeciálne modlitby, púdže, abhišékami a spievali bhadžany. So 65 účastníkmi
sme tiež v satsangu zdieľali niektoré z jeho líl.
26. august, 2020: Rádháštamí
Rádhárání je známa ako kráľovná Vrindávanu a
Krišnova najobľúbenejšia gópí. Našu každodennú
modlitebnú službu sme rozšírili, aby sme tento
priaznivý deň oslávili špeciálnymi púdžami,
abhišékamami,
bhadžanmi a
satsangom
oslavujúcim
Šrímatí
Rádhárání.

Raz ročne môžete na Rádhá Áštamí obdivovať Rádhine lotosové nohy.
Ranné modlitby 26. augusta, 2020:
Satsang so Svámím Revatikanandom: 37:25 Gurudží spievajúci bhadžany: 1:32:37
https://youtu.be/oyza920KFdw

1. september 2020: Prekvapenie! Paramahamsa
Vishwananda robil špeciálnu púdžu k Sudaršana-čakre na
oslavu Ananta Padmanábha čaturdaší!
https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc
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4. – 6. september 2020: Just Love Festival https://www.justlovefestival.org/memories

Tento rok mal náš Just Love Festival komornejší a intímnejší
nádych, ale stále bol naplnený božskou láskou a množstvom
času stráveným s Paramahamsom Vishwanandom!

20. - 27. september 2020: Tichý retreat s Paramahamsom Vishwanandom v talianskej Umbrii

4. Prehľad
Termíny podujatí od októbra do decembra 2020: Bez záruky!
Pre súčasnú situáciu stále nie je isté, ktoré udalosti sa budú môcť reálne uskutočniť.
Nezabudnite si pozrieť kalendár udalostí na https://www.bhaktimarga.org/, kde nájdete
rýchle zmeny a dodatky.

Október / november / december 2020
5. október:

Začiatok týždňa krajín Českej Republiky, Slovenska, Maďarska

15. október:

Šrí Širdí Sáí Mahásamádhi

17. – 25. október:

Navarátri

14. november:

Díválí

26. november:

Tulsí Viváha

28. – 29. november:

Kártik noc

30. november:

Deň Mahavatara Babajiho

6. december:

Oslava svätého Mikuláša

7. december:

Začiatok týždňa krajín Poľska, Fínska, Holandska, Belgicka
(Flámska), Severnej Ameriky (USA, Kanady)

24. & 25. december:

Oslava Vianoc

31. December:

Nový Rok, Kírtan
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Ďakujeme vám

S Gurudžím v našich srdciach sme zjednotení po celom svete v láske ako rodina priateľov
Bhakti Margy.
Naším spoločným cieľom je šíriť Gurudžího posolstvo lásky a jednoty a slúžiť Mu. Vaše
finančné príspevky podporujú Bhakti Margu pri dosahovaní tohto cieľa. Vďaka vašej pomoci
je ášram miestom, kam sa ľudia radi chodia ponoriť do božských vibrácií, zdieľať skúsenosti
a rozširovať svoje vedomosti. Stretávajú sa s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi a nachádzajú rady
v mnohých otázkach života. Po tejto „prestávke“ sa ľudia vracajú domov zotavení z
každodenného života a posilnení vo viere a dôvere.
Ďakujeme vám z celého srdca za podporu medzinárodného centra Bhakti Margy
Paramahamsu Vishwanandu v Shree Peetha Nilaya v nemeckom Springene!
Členovia, ktorí sa pripojili k Priateľom Bhakti Margy v období od marca do júna, nemohli
využívať svoju členskú kartu kvôli zatvoreniu ašramu. Ako vďaku za ich podporu sme
zahrnuli týchto priateľov s ich menami v rannej Mahá-Lakšmí jadžne. Takto sa tešili z
požehnania Božskej Matky, ktorá si za svoje bydlisko vybrala Shree Peetha Nilaya.
Sme radi, že vás môžeme privítať v ášrame ako vážených priateľov v našej rodine Bhakti
Marga!
Mátádží Anjushri a mátádží Urmilaavati
V mene Shree Peetha Nilaya, Centra Bhakti Margy, Springen
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7. Príloha: Z archívu
Paramahamsa Vishwananda:
Satsang v Shree Peetha Nilaya, 6. januára 2012
Aký je zmysel života?
Aký je teda zmysel života? Všetci žijete, mali by ste to vedieť lepšie, však? Keďže žijete, je
to veľmi zaujímavá otázka. Žijete, takže by ste mali vedieť, aký je zmysel života a prečo
žijete.
Viete, život má pre každého iný zmysel. Pravdaže, keďže ste na duchovnej ceste, zmysel
života je pre vás samozrejme iný. V hmote je konečným najvyšším cieľom samozrejme
dosiahnutie Boha. Nič iné tu neexistuje. Ale predtým, ako človek dosiahne túto božskosť,
než získa Božiu milosť, než si uvedomí túto lásku, prechádza mnohými inými zmyslami.
Pre niektorých ľudí je životom auto. Pre niektorých ľudí je celým životom dom. Pre
niektorých ľudí je celým životom pes (... alebo tiež mačka... prepáčte, na mačku som
zabudol.) Ale je to pravda. Viete, zmysel života je tam, kam ho zameriate. Zameraný na
mačku tiež znamená celý život. Viete, zmysel života závisí od toho, na čo sa sústredíte.
Sústredíte sa na Boha, dosiahnete Ho. Sústredíte sa na niekoho, ak to tak má byť, tak toho
človeka získate. Sústredíte sa na auto, dosiahnete ho, dostanete to auto, ale prináša vám
toto všetko rovnaké šťastie? Toto je otázka. Nie všetko z toho vám prinesie rovnaké šťastie.
Automobil vám urobí na začiatku veľa radosti a šťastia a potom veľa bolestí hlavy. Celý život
hľadáte krásneho partnera, že? Pekná mátádží, kráčate a po ceste stretnete krásneho
muža. Zrazu začne vaše srdce biť... „bum, bum, bum“... a potom „chcem... to je moje... tam,
to je môj život, kráčate tam!“ Ona urobí všetko pre to, aby ho získala, nie? Takto sa táto
osoba stala zmyslom života, na chvíľu. Prečo hovorím na chvíľu? Pretože radosť, ktorú
človek prežíva na začiatku, sa neprežíva rovnako stále. Vďaka radosti môže srdce biť „bum,
bum, bum“, a niekedy to veľmi poklesne. Aký je potom zmysel života?
Každý z nich má automaticky svoj vlastný pohľad na to, čo je život. Ale v skutočnosti je
jedinou perspektívou, jediným zmyslom života, ktorý môžete vysloviť na konci života, na
konci tejto inkarnácie toto: keď opustíte túto planétu, môžete povedať, áno, niečo ste so
svojim životom urobili. Ak sa vo svojom živote obzriete späť, čo ste urobili? Pretože jedného
dňa prídu anjeli a opýtajú sa vás: „Boh ťa sem poslal, čo si urobil? Podaj mi o tom správu.“
Život berieme ako samozrejmosť. Ľudia si myslia, že život je len užívanie si. Užite si... a
znova sa vrátite. Záleží na tom. Život je radosť. Život je šťastie, ale musíte vedieť ako si ho
užívať, naozaj.
Takže keď vás anjeli požiadajú o tento účet a povedia: „Povedz mi...“ Viete, nech už tu ľudia
urobia čokoľvek, existuje rovnováha medzi kreditom a debetom. Myslíte si, že vlastníte toto
telo. Myslíte si, že toto telo patrí vám. V skutočnosti vám bolo dané. Prenajímate si ho a
jedného dňa za neho budete musieť zaplatiť nájom. Ako zaplatíte ten nájom? Dosiahnutím
cieľa. Aby ste dosiahli cieľ, musíte najskôr tento cieľ poznať.
Preto som na začiatku tejto otázky povedal, že sú rôzne významy života. Ak je niekto
zameraný na božstvo, nie je šanca, že by ho nedosiahol. No ak cieľ človeka smeruje von,
dosiahne ho vo vonkajšku. Ale vedzte jednu vec: vonku a vnútri sú dve rôzne cesty. Jedna
smeruje dole a jedna smeruje hore. Toto je teda na výber. Samozrejme, človek môže vo
svojom živote dosiahnuť to najvyššie, ak bude úprimne chcieť iba Jeho. Ale pokiaľ človek
úplne netúži po dosiahnutí božskej realizácie, nedosiahne to.
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Praktizuješ. Prečo praktizuješ? Aby vám Boh mohol dať milosť a skutočne vám umožniť, aby
ste Ho dosiahli, nie? Aby ste naplnili účel. Ale na to musíte ho naozaj musíte chcieť splniť.
Nemôžete iba povedať: „Áno, áno, chcem splniť tento účel,“ ale napriek tomu neurobíte nič
pre jeho splnenie.
Veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí chcú dosiahnuť Boha. Je to vlastne veľmi ľahké. Je
to najjednoduchšia vec, ktorú môžete urobiť, ale veľa ľudí to nerobí. Alebo to ľudia robia, ale
ich myseľ sa v skutočnosti nesústredí na to, čo robia. Ak vaša myseľ nie je úplne zameraná
na to, čo robíte, ako môžete urobiť niečo dokonale?
Toto je teda účel alebo zmysel života.
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

