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É com muita alegria que estreamos nossa Baba News, a coleção de boas
notícias de nossa família que vai te inspirar com a graça de Bábá no
caminho da BEM AVENTURANÇA INFINITA. Se você tiver boas notícias
para compartilhar de sua cidade, por favor, mande para nós porque em
outubro elas estarão presentes aqui!
Você vai ver aqui, quanta coisa boa está acontecendo tanto em nível
local, como nacional. Há inúmeros projetos inspiradores que só
começaram após a pandemia, visto que em toda crise há oportunidades
de fazermos o bem se expandir.
Você verá aqui que isso está acontecendo, o futuro que queremos já está
sendo construído agora! Jay Bábá!
Bora começar! Fique conosco aqui até o final da News de Bábá, para não
perder nadinha.

O mês de setembro teve seu início com a homenagem prestada ao Acharya
Dada Agrya que fez sua passagem para o plano espiritual, em Minas Gerais.
Esse lindo evento foi organizado pelo grupo de RAWA do Brasil, que relembrou
e celebrou sua contribuição à missão de Bábá e ao nosso mundo. Na
homenagem, marcante pelo amor compartilhado, teve kiirtan, histórias e até
teatro pelo zoom.

Se você se sente inspirada (o) a servir neste
Grupo das artes a serviço da espiritualidade, ou
mesmo saber mais sobre suas atividades, fica o
contato do atual coordenador do grupo de
RAWA (departamento de artes voltadas para
espiritualidade) do Brasil
Hiranmay - (22) 99229-7570

Outras atividades que aconteceram no mês de setembro foram as
comemorações de mês de aniversário das Prabhat Samgiitas, músicas
devocionais escritas por nosso mestre querido Shrii Shrii Anandamurti.
Começou no dia 15 com Krshna Devi, que fez uma apresentação da
dança indiana que acompanha essas canções e seus respectivos mudras,
e no dia 17 de setembro com diversas devotas cantando Prabhat
Samgiitas em um Dharma Chakra online de Araruama. A beleza dessas
canções desperta o amor Divino no coração humano, que alimenta a
saudade de quem realmente somos nós.
Outro ponto que marcou o mês foi a realização do World Café II. Nesse
evento conduzido por marguis do Escritório Nacional, a nova diretoria da
ACIAM pôde se apresentar, e além disso, todos os marguis presentes
foram inspirados por atividades de dinâmicas de grupo para pensar os
próximos passos da Ananda Marga no Brasil. Os presentes contribuíram
com excelentes ideias e também se colocaram à disposição para servir
voluntariamente nas demandas da organização.
Perdeu e quer assistir ao World Café II??? Então clica nesse link e assista
agora:
https://www.youtube.com/watch?v=O2D6hp5lAQk
Esta Newsletter é fruto também do desejo dos marguis que se
expressaram.

Se você também quer participar como voluntário nos serviços da
Ananda Marga. Por Favor preencha esse formulário abaixo que
iremos entrar em contato !
https://forms.gle/Y3n1S5BqUJuN13pz9

Tivemos também as seguintes atividades online organizadas
por Didis:

Quinto encontro do Círculo Feminino com Didi Sushiila
e Didi Shivanii com o tema mulher, cultura e história.
Curso de Meditação online com Didi Shivanii
Além desses lindos eventos pontuais, tivemos diversas atividades
acontecendo nas unidades.
Simmm você vai se inspirar muito !!!

Olha o diário de boas notícias da Jagrti de São Paulo:

Jantar vegetariano em 18/09 preparado por Dada
Shivananda e Didi Jaya!!!(Foi um sucesso total com 100%
dos ingressos vendidos). Além do jantar a equipe local
ofereceu apresentação artística da dança indiana Odissi e
também teve shastra com o Dada Jinanananda.

Curso de como cantar e tocar mantras com Shubhamaya.
Distribuição de marmitas e cestas básicas semanalmente para
pessoas vulneráveis da cidade de São Paulo, através do
projeto Seva Vrata que significa serviço determinado), são
200 marmitas por semana mais 200 kits de café da manhã
com alimento sutil e saudável.
Meditação coletiva semanal para iniciantes.
Aulas de Yoga presenciais.
Sadhana Shivir todo último domingo do mês
E em outubro tem muito mais, olha só o que vai rolar, você
não pode perder!!!!

Curso de como cantar e tocar mantras com
Shubhamaya em 3 fins de semana.
Workshop da dança indiana Odissi.
Meditação para iniciantes semanal.
Sadhana Shivir
Curso de Formação de Instrutor de Tantra Yoga
Curso de Thai Massagem
E para fechar dia 23/10/2021 teremos roda de mantras
com Shubhamaya e hamburgada vegana.

Se quiser participar ou colaborar com as atividades
da Jagrti, pode falar com Animesh (11) 95328-5031

Se quiser colaborar financeiramente com o projeto de
distribuição de alimentos na rua para moradores do centro
de São Paulo, Seva Vrata, a chave PIX é 92.251.354/0004-70

Diário de boas notícias da Ananda Marga Porto Alegre: se você já
estava contente, a sua alegria não vai parar de crescer.

Curso online e presencial na Unidade Mestra de Viamão,
Ananda Daksina. Os cursos possuem 10 módulos de fins de
semana e as aulas presenciais em meio a muita natureza são
ministradas por Didi Ananda Sushiila e as online por Dada
Pavanananda.

Em 26 de setembro realizamos um Dharma Cakra no parque
da Redenção em Porto Alegre, respeitando as normas de
distanciamento social cantamos kiirtan, dançamos e meditamos
juntos(as) em um lindo sábado de sol.
As meditações coletivas ao ar livre acontecerão conforme as
datas combinadas daqui pra frente junto com a chegada da
primavera.

A Unidade da Ananda Marga Porto Alegre tem um projeto que se
chama ComAmor, que distribui alimentos, água, álcool gel,
máscaras, conversas e leva a filosofia do tantra yoga para
pessoas em situação de rua. Praticamente todos os sábados um
grupo de voluntários se reúne para cozinhar, sempre
alimentação sutil, e sai para distribuição.Toda ajuda é bem vinda
e para contribuição o projeto conta com uma conta bancária que
recebe as doações através de pix ou depósitos.
Associação Beneficente Amurt-Amurtel
CNPJ: 92.251.354/0001-27
Banco Banrisul
Agência 0797
Conta Corrente: 060303910-1
pix: solidariedade@amurt.org.br

Diário de boas notícias de Botucatu: quer ver como cidades
menores, mesmo sem acharyas residentes como Porto
Alegre e São Paulo também podem servir???
Evento de Introdução à Meditação
Atividade de apresentação da meditação como prática benéfica
e como parte da nossa busca pela espiritualidade. Palestra sobre
meditação explicando por que meditar, o que é a meditação e
como meditar. Em seguida, uma prática de meditação guiada e
concluída com uma breve conversa.

Como essa é somente a primeira edição das News de
Bábá, temos certeza que nas próximas receberemos
atividades que estão ocorrendo em muitas outras cidades.
Agora, se você está triste por que mora longe de Porto
Alegre e São Paulo e assim não conseguiu participar de
nenhuma dessas atividades, calma que tem um fluxo lindo
de atividades online também!!!
Kaoshiki a dança que empodera, energiza, vitaliza o sistema
nervoso criada especialmente para as mulheres por Bábá - de
segunda à sábado - das 7h20 às 8h00. (11) 94034-1020
(Kumudini)
Painchajanya, grupo regular diário, desde 18/04/2020, para
quem estava com dificuldades de meditar sozinho(a) às 05h00
AM. - (11) 98326-5432 (Mirabai)
Avartha kiirtan – Pelo grupo de Facebook: Brasil tem Kiirtan, às
22hs de segunda à sábado e 21hs nos domingos.
Seminários de domingo (sempre às 15hs com a presença de
Acharyas). Entre no grupo de whatsapp para receber os links ao
vivo
e
assistir
as
gravações
disponíveis
https://chat.whatsapp.com/JFeTmRoul6m1CjeDBmdsFV
Estudos da obra literária de Bábá (sábados às 9hs pelo canal do
YouTube Ananda Marga Academy).
Lives com assuntos diversos pelo canal Ananda Marga Academy
no YouTube nas sextas feiras às 20:00.
Os super importantes Dharma Chakras online deixaremos a
agenda no final da News

Agora veja que sensacionalmente maravilhoso estes
links para você desfrutar a hora que quiser de
conteúdos de Bábá:
*Prabhat Samgiit*
https://chat.whatsapp.com/LTpNPpCcmsz9O6TWgV04jI
Vamos compartilhar gravações, histórias, cursos e nos inspirar com as
encantadoras Canções do Novo Amanhecer!
Músicas por temas https://bit.ly/2Yox9ee
*Só Kiirtans*
https://chat.whatsapp.com/0lLuDQrjrhz243vgRI41AO
Só Kiirtans!
Segundo grupo
https://chat.whatsapp.com/GRe3wCxpuFoLby6O7JTgJ1
Grupo no Telegram https://t.me/joinchat/CAEfJxXtXKEg-1CXoJGPkQ
*Só Historias de Baba*
https://chat.whatsapp.com/HYeqN8ZI7G0JID8WRXmGsm
Namaskar! Este é um grupo que tem o objetivo de inspirarmos os demais
partilhando histórias que vivenciamos ou que nos contaram com o nosso
Guru.Apenas para isso! Você pode fazer-se inspirador ou escrever a história
aqui.
Baba Nam Kevalam!
Telegram: https://t.me/sohistoriasdebaba
*Prout - Discussões* https://chat.whatsapp.com/3pcISXZPnKx8DprRzFNAdV
A regra geral e mais importante: toda postagem deve ser diretamente de
PROUT ou ter um comentário fazendo a ligação com PROUT. Quem não
cumprir deve ser excluído do grupo por um mês e se voltar a repetir, deve ser
excluído definitivamente.

E vamos deixar a agenda de retiros, cursos e
formações que vão acontecer ou começar a partir de
outubro.
Curso de Formação de Instrutores de Tantra Yoga da
Ananda Marga Itaipu entre Outubro de 2021 e Julho de
2022. (Presencial, todo terceiro fim de semana do mês).
Informações: (21) 99876-9968
Curso de Formação de Instrutores de Tantra Yoga da
Ananda Marga São Paulo entre Outubro de 2021.
(Presencial).
Informações
em
https://saopaulo.anandamarga.org.br/
Curso de Formação de Instrutores de Yoga para Gestantes
na unidade de Ananda Marga Pelotas, nos dias 16, 17, 22 e
30 de outubro presencialmente com Didi Shalina. (Telefone
053 99967-9198).
XV Retiro Espiritual da Região dos Lagos – 08 a 11 de
outubro em Araruama - RJ. Informações no instagram
@anandamargaararuama
Sadhana Camp (Imersão na prática de meditação) em
Ubatuba, no Ashram Ananda Parivara. De 8 a 12 de outubro
com os Acharyas Dada Jinanananda e Dada
Abhidhyanananda. Informações com Alok: (11) 95030-2550

Eventos online de RAWA homenageando o mês das crianças
e a primavera.

Agenda dos DC s Online
Segundas-feiras
Ananda Marga Curitiba / PR 19hrs – Dada Vishvajinanananda e Shanti Maya
Link:https://us02web.zoom.us/j/6203438146pwd=R0tuRUVnSUFWSFRwWnJ
SblZ4bFJXQT09https://us02web.zoom.us/j/86782905609
ID da Reunião: 620 343 8146
Senha: babanam
Quartas-feiras
Ananda Marga Porto Alegre/RS – 19h00 pelo Zoom
Organizador: Ganesh
Link direto: https://us02web.zoom.us/j/86285926226?
pwd=OWk2Z1hKQUM3SlFHUTRyNTVDZVlUQT09
ID: 862 8592 6226
Senha: Namaskar
Sextas-feiras
Ananda Marga Araruama / RJ - às 18 horas
Link direto:
https://us02web.zoom.us/j/81269727817pwd=cCsxcnVCNXRZUWJVWm1CbT
h3UlZhZz0
E também pela página do Facebook Ananda Marga Região dos Lagos
https://facebook.com/anandamargaregiaodoslagos
Sábados
Espaço Anirvana Pontal do Paraná 18 h pelo zoom
Organizadora: Tannistha
Link direto: https://zoom.us/j/93897866342
ID: 93897866342
Domingos
Ananda Marga Norte Nordeste – 07h00 pelo Zoom
Organizador: Gopal
Linkdireto:https://us02web.zoom.us/j/89421174274pwd=SmdwWGZEUWFFT
nVRaWFkNWprZXFFdz09
ID da reunião: 894 2117 4274
Senha de acesso: babanam

Ananda Marga Brasil - 18hs: organizado pelas seguintes cidades: Campinas,
Chapecó, Mondaí, Belém e Pelotas.
Também é transmitido pelo FACEBOOK da Ananda Marga Brasil.
ID do zoom: 854 8180 7007
Senha: kevalam
Ananda Marga Brasília/DF – 18 h com Dada Haripranananda
Organizador: Fabio Lima
Link direto: https://zoom.us/j/96588739808
ID: 96588739808
Ananda Marga Curitiba/PR – 19h
Organizadora: Kalyanii
Instagram: @mundolivrefm
Facebook: https://www.facebook.com/AnandaMargaCuritiba/
Ananda Marga Santa Maria/RS (Didi Shivánii) / Chapecó (krsnapriya) /
Campo Grande (Vishnupriya)com Didi Shivánii– 19 h pelo instagram
Contato: 48 9172 9161
https://www.instagram.com/p/B_A_zjQBGHP/?igshid=9mac4qvwpdwv
às 19h55 pelo Zoom
Link direto: https://zoom.us/j/925336236
ID: 925336236
E que todas essas atividades sejam oferecidas aos pés de
nosso Mestre.

TAVA DRAVYA JAGAD GURU
TUBHYAM EVA SAMARPAYE

PARAM PITA BABA KI!!! JAY!!!!

