PËRMBLEDHJE PËR SHTYP
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‘MY MISSION IS TO OPEN THE HEARTS OF HUMANITY

TE NJOHËSH DASHURINË E PERJETSHME HYJNORE’
PARAMAHAMSA VISHWANANDA
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda është një Mjeshtër i Lartësuar Shpirtërisht dhe themeluesi
i Bhakti Marga- Rruga e Përkushtimit
Jeta dhe puna e tij i dedikohet të frymëzuarit të të gjithë njerëzve për të dashur përtej kufijve të kulturës,
fesë, gjinisë dhe moshës. Ai na mëson se dashuria e vërtetë është e pakushtëzuar dhe se potenciali i çdo
personi për të dashur pa kufi është esenca thelbësore e spiritualitetit

PËRMBLEDHJE
!
Paramahamsa Vishwananda është një Mjeshter i Lartësuar shpirtërisht që udhëton në botë për të ndarë
perspektivën e Tij mbi jetën, spiritualitetin dhe Hyjnoren.
Dy mënyrat kryesore për të takuar atë janë nëpërmjet Satsangs-ut dhe Darshan-it. Gjatë Satsang-ut,
Paramahamsa Vishwananda bën një diskutim shpirtëror për një numër temash të ndryshme, te cilat jane
ngritur nga audienca që e ndjek. Gjatë Darshan-it, Paramahamsa Vishwananda jep bekim individual çdo
personi për të zgjuar dritën e brendshme dhe dashurinë e shpirtit
Guru-ja i Paramahamsa Vishwananda është Mahavatar Babaji, një yogi i madh Indian që jeton në
Himalajet e Indisë së Veriut. Përveç të qenit dishepull i Mahavatar Babaji-se Paramahamsa Vishwananda
është iniciuar gjithashtu si acharya (mësues dhe mbajtës i tradites) Sri Sampradaya, nje prejardhje
Hindu, e cila është pjesë e degës Vaishnava të Hinduizmit.

!
KRONOLOGJI E SHKURTËR
!
1978: Lindi në një familje Hindu në ishullin e Mauritius
1997: Erdhi në Europë në moshën 19 vjeçare
2005: Themeloi misionin Bhakti Marga, një organizatë shpirtërore ndërkombëtare.
2006: Filloi të vizitonte boten për të dhënë Darshan-e, Satsang-e dhe duke drejtuar pelegrinazhe në
vende të shenjta
2008: Themeluar në Springen, Gjermani, ashrami i tij kryesor, i quajtur Shree Peetha Nilaya ("Vendbanimi i

Nënës Hyjnore"); inicioi Swami-t e parë të urdherit Bhakti Marga

2010: U hartua libri i parë i serisë "Just Love" (tani ka gjashtë libra në këtë seri)
2013: Hapja zyrtare e Ashramit të tij kryesor, Shree Peetha Nilaya
2015: I pajisur me titullin e Mahamandaleshwar në Kumbh Mela (shih më shumë informacion më poshtë);

Festivali i Parë i Dashurisë i mbajtur në 10 vjetorin e Bhakti Marga-s

2016: ështe nderuar me çmimin për Arritjet në Jetë Bharat Gaurav;
Ekspozim i zgjeruar në shtypin portugez për shkak të publicitetit të ekipit të futbollit në Kupën Botërore;
Hapje të Ashramit në Indi dhe Mbreterine e Bashkuar (planifikuar)

MENÇURI NGA MJESHTRI
!
Evente:
Satsang-et: Satsang ofron një mundësi unike për të drejtuar pyetje Paramahamsa Vishwananda rreth
spiritualitetit dhe për të marrë shpjegime të qarta dhe kuptimplota për misteret e mëdha të jetës. Në
shkrimet e shenjta, thuhet se shqetesimet e atij që dëgjon Satsang reduktohen dhe clirohet nga
iluzioni
Darshan-et: Darshan do të thotë të shohësh dhe të shihesh nga Hyjnorja. Për shumë njerëz, takimi i
tyre i parë me një Mjeshtër të ndriçuar shpirtëror i lë ata me një përshtypje të përhershme të Dashurisë
së Pakushtëzuar. Paramahamsa Vishwananda ka një aftësi unike për të zgjuar dritën dhe dashurinë e
brendshme të shpirtit, një thesar i pafund që ndihmon përgjatë rrugëtimit shpirtëror.
bhaktimarga.org/darshan
Libra: Seria e librave “Just Love” e ka origjinën nga biseda të ndryshme dhe Satsang-et që Paramahamsa
Vishwananda ka dhënë përgjatë viteve. Është një seri përmbledhjesh të bisedimeve të tij që japin
komente të thella mbi tekstet Vedike dhe spiritualitetin në përgjithësi
Paramahamsa Vishwananda ka dhënë komente të shumta mbi shkrimet e shenjta të hinduizmit.
Të përfshira në këtë listë është Shreemad Bhagavad Gita epike, e cila ka vendosur themelin për
shumicën e traditave Hindu dhe bindjeve filozofike
" Seritë “Just Love” (3) dhe Seria e Pyetje & Pergjigje rreth “Just Love” (3)
" Shreemad Bhagavatam: Një Udhëtim Shtatëditor në Dashuri
" Shreemad Bhagavad Gita: Kënga e Dashurisë
" Sri Guru Gita: Komentar mbi Misteret e Mëdha të Marrëdhënies midis Guru-se dhe Dishepujve
" Sri Gopi Gita: Kënga e zemrave të malluara
Thënie e Ditës: Shpërndarë përmes bhaktimarga.org/inspirations.

Akademi Bhakti Marga
Akademia e Bhakti Marga u themelua në vitin 2015 nga Paramahamsa Vishwananda. Ajo ofron
mundësinë për të thelluar njohuritë në një gamë të gjerë temash shpirtërore, shëndetësore dhe
mirëqenies personale. Çdo klasë ose kurs studimi është projektuar për të ndihmuar të gjenerojë më
shumë paqe, gëzim dhe dashuri në jetën dhe marrëdhëniet tona!
bhaktimarga.org/academy
!
Festivali Just Love
Në vitin 2015, Festivali i përvitshëm Just Love u përurua në Shree Peetha Nilaya në Gjermani. Në këtë
festival ndërkombëtar të muzikës dhe ushqimit, ku vijnë artistë të njohur shpirtërorë dhe muzikantë kirtan
nga e gjithë bota, marrin pjesë mijëra mysafirë dhe mbahet çdo verë në një numër vendesh në të gjithë
Evropën.
justlovefestival.org

!

Bhakti Marga, misioni zyrtar i Paramahamsa Vishwananda
‘'Le të ngrihet përkushtimi; kjo do t'ju udhëheqë në rrugën tuaj shpirtërore. Le tju udhëheqë
dashuria e pastër. Kur ju te realizoni pastërtinë e dashurisë, nuk do të ketë dallim në mendjen
tuaj. Mendja do ta shohë Zotin kudo’ Paramahamsa Vishwananda
Emri 'Bhakti Marga', i organizatës shpirtërore ndërkombëtare të themeluar nga Paramahamsa Sri
Swami Vishwananda, përbëhet nga dy fjalë Sanskrit 'Bhakti' që do të thotë Devotshmëri dhe
'Marga' që do të thotë rrugë ose rrugëtim. Prandaj, Bhakti Marga fjalë për fjalë do të thotë 'Rruga
e devotshmërisë'. Ajo tregon një udhëtim nga mendja në zemër ku takojme Dashurinë e Vërtetë
dhe Vetë Hyjnore tonë. Rruga bhakti është përqendruar në zhvillimin e një marrëdhënieje
personale me Hyjnoren në një mënyrë të tillë që pranimi i pakushtëzuar i vetvetes lulëzon dhe
dashuria e pastër rrjedh nga ne tek të tjerët. Ndërsa kjo Dashuri Hyjnore ngrihet brenda nesh,
keshtu vetëbesimi do ta zbatojë atë në jetën e përditshme.

SHREE PEETHA NILAYA: ASHRAMI KRYESOR I BHAKTI
MARGA
‘Vizioni im është krijimi i këtij vendi të unitetit, ku të gjithë mund të punojnë dhe të respektojnë
njëri-tjetrin me të gjitha dallimet e tyre. Secili do t'i afrohet Hyjnisë sipas mënyrës së vet, por mbi
të gjitha me një zemër dhe kjo është Bhakti Marga Springen - zemra e kësaj bote. Ne besojme ne
zemrën e Zotit - Paramahamsa Vishwananda

Vendndodhja: Springen, Gjermani. Në fshatrat e rajonit Taunus, në perëndim të Frankfurtit.
" Shree Peetha Nilaya do të thotë 'vendbanim i Nënës Hyjnore'.
• Përafërsisht 100 banorë me kohë të plotë ndihmojnë për të drejtuar dhe mbështetur ashramin në
përmbushjen e misionit të tij - për të lehtësuar unitetin midis njerëzimit, duke krijuar një mjedis ku të gjithë
te kene mundesi të përjetojnë spiritualitetin.
• Fillimisht selia e sindikatave të punëtorëve dhe qendra e rehabilitimit, u rinovua për më shumë se gjashtë
vjet përpara se të hapej zyrtarisht në 2013. Shtesa dhe renovime të reja janë ende në zhvillim e sipër
" Ndërtesat perfshijne dhoma për mysafirët dhe banorët, dhomat e mbledhjeve, sallon ngrënieje,
biblioteka, sallon, dyqan, kafene, atelie e artit, dhomë muzikore dhe hapësira te nderimit dhe meditimit.
" Përkushtuar ndaj qëndrueshmërisë: panele diellore në çati, sistemi i grumbullimit të ujërave të shiut;
kopsht i madh perimesh dhe frutash, qilar perimesh për dimër, koshere bletësh dhe lopë qumështore;
kuzhinë komerciale që ofron ushqim vegjetarian për banorët dhe mysafirët
" Adhuruesit, të ftuarit dhe kushdo që kërkon sinqerisht frymëzim shpirtëror janë të mirëpritur të
vizitojnë.
bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya-ashram

BM SWAMIS DHE SWAMINIS
Ndërkombëtarisht, Bhakti Marga mbështetet nga 31 Swamis dhe Swaminis (i pari në historinë
Vaishnava) nga 20 vende që ndihmojnë në udhëheqjen e lëvizjes globale.
bhaktimarga.org/bhakti-marga/swamis-and-swaminis
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BHAKTI MARGA PRESENCA NDERKOMBETARE
Aktualisht, ka 28 tempuj në 17 vende te ndryshme, dhe më shumë në ndertim e siper. Përveç
Shree Peetha Nilaya, Ashrami më i njohur, ne afersi te Frankfurtit, Gjermani, së shpejti do të ketë
dhe 4 Ashrame të reja.
Aktivitetet dhe grupet e organizuara janë themeluar në me teper se 60 vende, në gjashtë
kontinente. Përveç kësaj, ka mijëra adhurues që në bazë ditore ndajnë dashuri për Hyjnoren, nga
zemra ne zemer, nga personi në person.
bhaktimarga.org/bhakti-marga-global

PRAKTIKAT SHPIRTËRORE
Zhytuni në misteret e teknikave të lashta për të qetësuar mendjen, për të fituar qartësi, për të kultivuar
ekuilibrin e brendshëm dhe për të krijuar një lidhje më të thellë me veten dhe të tjerët. ‘Sadhana‘ do të
thotë praktikë shpirtërore. Bhakti Marga Sadhana, nëpërmjet Hirit të Mjeshtrave shpirtërorë
Paramahamsa Vishwananda dhe Mahavatar Babaji, i hap zemrën fuqisë transformuese të dashurisë.
sadhana.bhaktimarga.org
!
PROJEKTI MANTRA është një program i lirë, i udhëzuar, i cili ju ndihmon që gradualisht të krijoni një
praktikë të lehtë, por njëkohësiht të fuqishme të praktikës së përsëritjes së një Mantre për një periudhë
kohore prej 40 ditësh. Është e përkryer për fillestarët që duan një mjet të thjeshtë dhe efektiv për të
qetësuar mendjen, hapur zemrën dhe për të krijuar një mënyrë pozitive për t’u lidhur me Hyjnoren në
bazë ditore.

BABAJI SURYA NAMASKAR është një lutje e gjallë e mirënjohjes, e cila kombinon nderimin dhe
ndërgjegjësimin e Hyjnores në një grupim pozicionesh fizike të lashta (asanas). Një praktikim i thjeshtë
prej 6-8 raundesh ditore merr vetëm 10-15 minuta, dhe mund te sigurojë përfitime të njëjta me 45 minuta
HATHA YOGA e cila është forcë, rrjedhë pozitive energjie dhe qartësi mendjeje.

OM CHANTING është një praktikë grupi falas që përdor fuqinë transformuese të OM-it për të aktivizuar
potencialin e vetë-shërimit të pjesëmarrësve. Praktika transformon negativitetin në energji pozitive,
ndihmon në pastrimin e mjedisit lokal dhe mbështet mirëqenien fizike, emocionale dhe shpirtërore të
pjesëmarrësve.

MEDITIMI I THJESHTË është një grup i lehtë teknikash të cilat ndihmojne qetësimin e mendjes, kultivimin
e ekuilibrit te brendshëm dhe ju lejojne të përjetoni më shumë dashuri në jetën dhe në marrëdhëniet
tuaja. Praktikimi i thjeshtë mund të krijojë një gjendje të qetë mendore në vetëm 5-15 minuta në ditë dhe
të mbështesë mirëqenien tuaj fizike, mendore dhe emocionale. Është perfekt për ata që janë të rinj në
fushen e meditimit, ose stresohen nga jeta e përditshme.

ATMA KRIYA YOGA ju ndihmon të krijoni një marrëdhënie personale me Hyjnoren duke sjellë
vetëdijen e shpirtit në gjithçka që bëni. Nëpërmjet përcjelljes së HIRIT, praktikimi do t’ju sjellë më shumë
dashuri, gëzim dhe lidhje me vetë jetën. Gjithashtu ndihmon në neutralizimin e karmës dhe purifikimin e
mendjes dhe trupit, duke përparuar kështu në rrugën tuaj shpirtërore.!

TITUJT, ÇMIMET DHE VLERESIMET
! Mahamandaleshwar: Në Kumbh Mela 2015, Paramahamsa Vishwananda-s iu dha nga të katër krerët
e Sampradayas Vaishnava (tradita shpirtërore) titulli Mahamandaleshwar (ai që qendron si mbrojtes
dhe shtylle besimi ne shume Ashramë dhe tempuj,). Ai është udhëheqësi i parë shpirtëror me bazë në
Evropë, që mban këtë titull.

! Çmimi Bharat Gaurav për Arritjen e Jetës: Paramahamsa Vishwananda u nderua me kete çmim në
Londër, në Selinë e Parlamentit, ne korrik te vitit 2016. Ky është një çmim prestigjioz I cili I eshte dhënë
pak personave të perzgjedhura nga e mbarë bota, që kanë arritur një pikë referimi të shënuar në zonën
e tyre e punës.

! Nderuar me Shtyllen e Paqes: Në korrik të vitit 2015, një ceremoni e veçantë u mbajt gjatë përvjetorit

të 10-të të Bhakti Marga-s, gjate se ciles Paramahamsa Vishwananda u vlerësu me Shtyllen e Paqes.
Detlef Angermeir nga Projekti Shtylla e Paqes, vleresoi me kete cmim në shenjë mirënjohjeje, per
arritjet ne punën e tij për të sjellë ndryshime të brendshme dhe për të mundësuar paqen në botë.
“Mbizotëroftë Paqja në Tokë” është shkruar në shtylle, në tetë gjuhë të ndryshme. Shtylla tani është
instaluar në hyrjen e SPN-së, ku u uron mirëseardhjen vizitorëve.

NJOFTIME PËR SHTYP
Përmendur së fundmi në vitin 2016
Gjatë Kampionatit Europian të UEFA-s në vitin 2016, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda u përmend
nga mediat pasi ishte i pranishëm për të mbështetur një nga studentët e tij, portierin e Portugalisë, Rui
Patrício:
" Artikulli raportoi takimin mes Paramahamsa Sri Swami Vishwananda dhe Rui Patrício, sikurse përmendi
shkurtimisht për praktikimin e Atma Kriya Yoga nga Patrício. dn.pt/ruipatrício
" Ky artikull theksoi shkurtimisht takimin e Paramahamsa Sri Swami Vishwananda-s me Rui Patrício, si dhe
Cristiano Ronaldo: cmjornal.pt/cr7epatricio
" Ky artikull shtron pyetjen nëse ekipi kombëtar portugez do të kishte mundur te fitonte Euro 2016 pa
ndihmën e Susana Torres, Joaquín-Huan dhe Paramahamsa Vishwananda Journal i
" Tajamu News: Qëllimi përfundimtar i çdo udhëtimi shpirtëror individual është uniteti me Hyjnoren

Dokumentarë
Përmendur në Kumbh Mela: Shfaqja më madheshtore në botë. Një dokumentar i prodhuar nga BBC, i
cili dokumenton Maha Kumbh Mela-n e vitit 2013, një eveniment vjetor I cili organizohet çdo
dymbëdhjetë vjet, në një nga katër vendet e perzgjedhura: Shiko dokumentarin e BBC-se.

Përmendur në Wunder der Lebenskraft: Një dokumentar fitues mbi forcën e jetës (Shakti dhe Prana) me

!

intervista te mjeshtërve, mësuesve dhe praktikantëve shpirtërore nga mbarë bota.

MEDIA
Foto & Video:
Vizitoni kanalin e Paramahamsa Vishwananda në YouTube
Shikoni videon e Bhakti Marga
Shikoni videon e festivalit Just Love
Shikoni fotografi nga eventet më të fundit të Paramahamsa Vishwananda në Bhakti Marga Flickr
!

Foto & Video:
Paramahamsa Vishwananda në Facebook
Paramahamsa Vishwananda në Twitter (llogaria personale)
Paramahamsa Vishwananda në Instagram

PYETJET SUGJERUESE TË INTERVISTËS
Çfare është Bhakti Marga?
Si e shihni botën në dhjetë vjet?
Çfarë mungon në kulturën perëndimore që mund të gjendet në Lindje?
Si ndërtohet marrëdhënia me Hyjnoren?
Cila është perspektiva hinduiste për vdekjen?
A është Karma aq e thjeshtë sa, 'çfarë ndodh rrotull, kthehet rreth'?
Çfarë është një Guru në traditën Hindu?
Si e kupton dikush që e ka gjetur Mjeshtrin shpirtëror?
Si të gjesh domethënien e jetës?
Çfarë do të thotë të jesh i Ndriçuar?
Çfarë është Karma?
A e zgjedh nxënësi Guru-në, apo e zgjedh Guru-ja nxënësin?
Çfarë është shpirti?
Cila është sfida ose pengesa më e madhe në rrugëtimin shpirtëror?
Çfarë e bën rrugën shpirtërore te ndryshme nga jeta e zakonshme?
Pse ka kaq shumë Perëndi në hinduizëm?

Çfarë është keqkuptuar më së shumti për Yoga-n?
Si të besojmë në Zot kur ka kaq shumë vuajtje në botë?
Çfarë roli ka mendja në rrugëtimin shpirtëror?
Si të qëndrosh në momentin e tanishëm?
Si do të mbretërojë paqja në Tokë?
Pse është e rëndësishme të qënit vegjetarian në rrugëtimin shpirtëror?
Si të gjesh qëllimin e njeriut në jetë?

Për informacione më të hollësishme, ose për të caktuar një intervistë, ju
lutemi kontaktoni:

PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA!
paramahamsa.vishwananda@bhaktimarga.org!
+49 157 75409453!
paramahamsavishwananda.org!
!
SHREE PEETHA NILAYA!
Qëndra Bhakti Marga Centre!
Am Geisberg 1-8!
65321Springen, Germany !
bhaktimarga.org

