
Kedves Maták, Bhakták, barátok.  Fogadjátok tiszteletteljes hódolatomat! Sríla Gurumaharaj Kí Jay!
Sríla Atulananda Acarya Kí Jay! Szeretnék megosztani veletek néhány új hírt, mielőtt Gurumaharaj 
csetjét elkezdjük. Yamuna Kunja templomából megy a cset, amit Sríla Gurumaharaj előad.
Tegnap Gurumaharaj arra készült, hogy meghívja az egész Vrinda közösséget. Íme az üzenet: ebben az 
évben van a tavaszi fesztiválnuk. Amit úgy hívunk Vasanta Pancami (Február 8.-án). És a Brahma 
Kundaként lesz nevezetes. Vrindávanban egy teljes nap Kirtannal. Mindenkit meghívunk a különböző 
országokból, hogy fohászkodjon a tudat tágulásért és a szakrális források ápolásáért.
A világban mindenfelé vannak balsorsban élő emberek. Ugyanúgy, ahogy az óceánok, az erdők és tavak. 
(is rossz sorban élnek) Hacsak merőben nem változtatnak az emberek a szokásaikon, akként sokkal 
nagyobb lesz a probléma. Nekünk imádkoznunk kell és elmélkednünk, hogy mi is a szent forrás 
jelentősége az életünkben. A szent hang fohászával, a mantrával és a kritannal szólítsuk együtt az újévet.
Több tudatossággal. és több hálával, mint amilyen van nekünk és több megértéssel azok iránt, akik 
balsorsúak, ahogy mondás tartja a szentség forrása a friss víz. Bőséges szeretettel az összes fivéremnek és 
minden nővéremnek. Ezt az üzenetet küldte tegnap Gurumaharaj.
Sríla Gurumaharaj részt fog venni ezen az eseményen és meghív minden közösséget. Gurumaharaj 
kívánsága, hogy a bhakták szervezzenek ezen a napon egy nagy jelentőségű imát és meditációt. Előző 
évben 24 kirtanos nap volt a templomban. Kérlek tájékoztasd a kirtanodról a facebookon. A hivatalos 
honlap erről:  http://worldprayerandkirtanday.com/
Az oldalon megjeleníthető lesz számos videó és fotó a kirtanokról. Azt is meg lehet szervezni, hogy 
továbbítjuk az eseményt interneten. A városod területén valamennyi kirtanban mi az eltérés. Egyszerre 
váljon a lánc részévé minden bhakta a saját házában.  Énekeljen egy bhajant az ő családjával és 
barátaival. Végezzen harinámot és énekeljen a gyerekekkel. Transzcendentális hanggal teljen az egész 
nap. Indiában ez egy híres nagy ünnepség az összes templomban. Brahma Kundában a vaisnava 
művészek együtt csatlakoznak Vayasaki Prabhuhoz, Atmarama Prabhuhoz, Syamadas Prabhuhoz és a 
Sandipani muni Iskolától a gyermekek. Brahma Kunda egy hely, ahol a művészetek találkoznak.
Vaisnavák és zarándokok a kultúra és a misztikus hagyományok területe, ahol a szadhuk énekével tartják 
karban a tiszta hangot. Többet megtudhatsz erről a helyről itt: http://brahmakunda.org/
A legutóbbi eseményekről vannak képek ezen a blogon: http://brahma-kunda.blogspot.com/
Az elmúlt évnek felejthetetlen élményei voltak. 200 helyen a világban teljesítettük ”énekeltünk és 
imádkoztunk megannyi órán át.. ” Néhány híres zenész részvételével, úgy mint Agnideva Prabhuval, Jai 
Uttalal, Syamadassal. Így hát következett a lelkesedés része és másokat is elragadott a hév, mindent meg 
tudtunk valósítani és igazán jó dolgokat tudtunk művelni. Fel tudjuk használni a közösségi weboldalakat 
minthogy a facebbokot. Lekommunikálni az eseményt. Képesek vagyunk készíteni egy maratont, közzé 
téve az eseményt. A facebookon és sok más helyen. Néhány bakta szakértője ennek, hogy hogyan tegyük 
meg mindezt. Minden Yatra helyi koordinátorára szükségünk van. Valaki biztosítja azt, hogy minden 
templomban a bakták és a barátaik felől tudósítanak a nagy fohászat idején.
Képesek vagytok kommunikálni telefonon…sms-en…email-en…facebookon…Tavaly jött néhány ötlet. 
Például látogassa meg a tengert, a folyót, tegyen egy fohászati szertartást. És juttassa el a médiába. 
Szükségünk van mindenki részvételére. A jó csapat munkára. Tavaly Lalita Madhava dd szerkesztett 
néhány videót Indiáról. A Limai irodában a matadzsík igyekeznek közölni az üzenetet mindenkinek. 
Szükségünk van a segítségedre. 
Sati dd fog üzenni; Satti dd: „Az esemény dátuma így korai, mi az állományunkhoz társulunk a Vasanta 
Panchami fesztivál lakomájához. És meghívunk több és több bhaktát, hogy lendítse fel ezt az eseményt. 
És természetesen a különféle templomokat ügyeljék.
És a templomunkban Sarva Kanti dd is készít posztert reklám céljából a 2011-es eseményekben 
következik Nitai Goranga Prabhu. Amikor ez kész, feltöltjük. Csatlakozz hozzánk és segíts nekünk 
reklámozni a facebookon és emailban” Mi is részévé tudunk válni a facebooknak a helyi esemény 
híreivel, és reméljük így ez a meghívás sok embert ér el. Itt meg tudod nézni a tavalyi év híreit 
inspirációképp: http://worldprayerandkirtanday.com/
Krishna Kripa Prabhu jelenti: Tiszteletteljes hódolatom mindenkinek, Kolumbiából, Manizalesből 
megyünk és folytatjuk az eseményt. Mi harmóniumos bhajant játszunk és azután a hangszerrel körül 
járjuk az éttermeket és délután megyünk harinámozni. Azután megyek, tovább küldöm a meghívót 
emailba, amit Gurumaharaj elküldött levélbe. Ez egy csodálatos szolgálat. Kolumbiából, Manizalesből 
csatlakozunk a fohász láncolatához. Gaura Haribol!! A kolumbiai bölcsesség házának a csapata szintén 
hozzá fog járulni. A Dominikai Köztársaságból a Girigovardhan dd is csatlakozni fog az összes templom 



láncolatával. Bogotából Krsna Balaram Jóga Akadémiája is. Szintúgy, mint Madhurya Gita dd Argentína 
Buenos Aires irodája csatlakozik az imádsághoz. 
Ashram Maharaj: Mi Dél Csílere utazunk 7 baktával, minden városba a nektáron osztozva „örömünket 
leljük abban, hogy részei lehetünk a fohászkodás eseményén. Mi is a boldogság, a szakrális áradatról, 
Vrindávant járjuk és prédkiálunk minden embernek. Gurumaharaj Kí Jaya! 
Pancatatwa prabhu : Sríla Gurumaharaj most megbeszélésen van. Kicsit többet fog késni. Dolgozik egy új 
könyvön az Oida Terápia bemutatásán. Az első könyv az Oida terápiáról tartalmazza néhány elemét a 
Védáknak. A második könyv több általánosságról szól, de mégis a Véda bemutatásával foglalkozik.
Az Oidaterápia könyvénél bevezetés szükségessége felmerül, ha az Oidaterápiát kifejti tudományos 
nyelven. Például megmagyarázza az alapvető fogalmakat, mint a gyógyítás az Oida keretén belül. Vagy 
az alkatiság hatása egyenesen a Védák együtteséből. Minden kultúrában különböző időpontokban vagy 
hagyományokban a Védák megnyilvánulnak. Például a Védák új kinyilatkoztatásai az összes Ácsárja és 
az igaz bhakták felfedezése. Eképpen az Ácsárják beavatkozása az alapkő a Védák megértésében. Így a 
Védák helyes értelmezésében vezetnek bennünket.  Akár a Védában és akár nem. Mi nem mondjuk, hogy 
ez mind Véda. Beleértve a sásztrákat, amiben figyelmeztetnek bennünket. Óvatosan a Védák 
virágos/költőies nyelvével, mert összezavarhat téged. De az anya nem akarja, hogy a fiai 
összezavarodjanak. A Véda dinamikus. És meg akar fogni bennünket. Mindig igyekszik körbeölelni 
bennünket a könnyed bölcsességgel és az írással. Bíztatja a hitünket. Gurumaharaj már elemezte mindezt. 
És az ő kutatási eredményeit leírta. Az új könyvben.
Megpróbálja elmagyarázni az összes egyetemes nyelven. Számos bakta segíti Gurumaharajot a 
tevékenységében. Most Indiában Prabhupada dd és Prema Mohini dd dolgozik ezen. Ők át akarják adni a 
saját beszámolójukat. Gurumaharaj gondolatának kívánságát közelebb hozza, amely hozzájárul az 
emberiség és a jelen problémáinak megoldásához. A gratulációm adom ennek a matajínek. Az 
elkötelezettségükért, hogy segítenek Gurumaharajnak, az anyag bemutatásában. Prema Mohini dd ad 
nekünk hírt:
Prema Mohini DD : Jay Dandavats Oida Terápia Ki Jay. Prabhupada dd-vel készítünk egy tudosítást a 
munkáról, az Oida Terápia készítéséről. A könyv bevezetőjében az Oida terápiáról általánosságban lesz 
szó. A könyv bemutatja majd az Oidaterápiát bármiféle Védikus fogalom nélkül vagy a misztikus 
tradíciók eszméi nélkül. Különleges. Olyan módon, ami nagyon semleges, és ez rengeteg munka. Mert a 
Védikus filozófia része a napi gyakorlatoknak. És Gurumaharaj felfedezése mesteri kiindulópont, a bhakti 
jóga tapasztalatában. Más szóval egy orvos. Ezt kutatjuk, és ez a könyv fogja az embereknek az 
egyetemben bemutatni. és választ ad a filozófiára, úgymint a bakták és a terápia. A többi embernek 
hogyan tudják orvosolni az űrt az életükben. és a társadalmi félreértések kezelését is nyélbe üti. Ettől 
függetlenül megpróbálunk segíteni a feltételekhez kötött lelkeknek az anyagi világban. Teljesen 
összekötni őket a transzcendentalitással, és néhány spirituális folyamat gyakorlásával. Az Oida 
Terápiának sok a jelentése és néha ismétlődő. Minden fontos, mert az Oida terápia része. Önmaga 
értelme. Elemzések és kérdések által. Próbáljuk megmutatni a tudat szintjeit és a természetes életmódra 
törekvéseket.
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