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Número 1
Namaskar, cá está a primeira edição da
nova(e primeira) newsletter interna da AM
Portugal.
O principal objectivo desta iniciativa é
facilitar a circulação de informação e
notícias da Ananda Marga, para a comunidade
margii portuguesa, com especial foco nos
projectos desenvolvidos pelas diversas
unidades em Portugal.

A utilidade e valor de cada edição será algo
para o qual todos podem contribuir. O
propósito não é ter um "repórter de serviço",
mas sim que qualquer pessoa interessada em
partilhar informação útil, interessante ou
inspiradora, o possa fazer facilmente.
Para isso, basta enviarem o vosso artigo via
email para nishita@anandamarga.pt
Agradece‐se também feedback ;‐)

Grupo PROUTugal
Divulgar e promover a Teoria da Utilização
Progressiva (PROUT) nas diferentes
dimensões da sociedade portuguesa é a
missão de PROUTugal. Surgiu há cerca de dois
anos, como projecto, e é hoje um movimento
organizado de pessoas, pelas pessoas e para
as pessoas, que desenvolve e propõe soluções
para o bem‐estar global, individual e
colectivo da sociedade portuguesa, com base
nos princípios de PROUT.
E porque não existe nada mais prático do que
uma boa teoria e só a acção
tem o potencial de fazer a
diferença, PROUTugal
empenha‐se em contribuir
para uma verdadeira
mudança a nível sócio‐
económico, assente nos
valores do Neo‐Humanismo.
A acção de PROUTugal tem‐se
pautado, neste sentido, pela
organização e realização de
diferentes actividades e eventos, entre os
quais se destacam: as conferências “
(R)Evolucionar Portugal ‐ Um Novo Mundo é
Possível”, em Março/2012 e “Revolução em
Acção”, em Junho/2012; dois
retiros temáticos sobre PROUT,

respectivamente em Outubro/2011 e em
Maio/2012; diversas palestras; criação de
uma rede de voluntários (permanente), etc.
Participou em eventos de considerável valor
nacional e europeu, a saber: três
representações consecutivas na Feira
Alternativa, (no Porto, em Junho/2012, e em
Lisboa, em Setembro/2011 e 2012), na
European PROUT Convention, com
participação nas duas edições “Activist
Training”, em Jul/2011 e 2012 e Celebração
do Solstício de Inverno, em Dezembro/2012.

Em 2013, PROUTugal levou a
cabo, no mês passado, uma
oficina interna subordinada ao
tema (Re)Unir para
(R)Evolucionar, tem
participação agendada no
Encontro Internacional
Ajudada, no mês de Junho, na
Feira Alternativa de Lisboa,
em Setembro e está já

empenhado na organização de uma
conferência internacional sobre PROUT, que
pretende realizar até ao final do corrente
ano.

Amala



Contribuições para o IRS
Este ano é possível destinar 0,5% do valor do
IRS que normalmente iria para o estado para
ser dado à Ananda Marga. Não tem qualquer
custo para quem o faz, e é um processo que
o estado prevê para serem ajudadas
instituições que o contribuinte pretenda,
desde que as mesmas tenham sido
autorizadas. Aproveitem esta oportunidade
de, sem custos, dar uma pequena ajuda.
Qualquer pessoa o pode fazer.
Ao preencher o IRS, no Modelo 3, no Anexo
H, no Quadro 9, preencher no Campo 901:
NIPC: 592010465
Designação: ANANDA MARGA PRACARAKA
SAMGHA

Eleições de Bhukti Pradhan
Em Abril tiveram lugar as eleições para
Bhukti Pradhan das regiões de Lisboa e
Covilhã. Estas eleições têm lugar a cada três
anos e nela podem votar todos os membros
das unidades envolvidas pela região.
No Bhukti de Lisboa, foi eleito o Ac. Pavitra,
e no Bhukti da Covilhã o Prakash. Ambos por
unanimidade dos eleitores presentes.
Para os menos familiarizados com estes
termos e a estrutura organizacional da AM:
Bhukti siginifica aproximadamente um
distrito, ou seja, uma região de um país que
pode agrupar várias unidades da AM.
Bhukti Pradhan é uma pessoa de família, de
conduta e práticas exemplares e bem
estabelecido nos 16 pontos, que é eleito
pelos membros do Bhukti como
representante do mesmo e responsável pelo
seu funcionamento geral.
(mais informação no Carya'Carya' parte 1)

Ananda Purnima
Dia 25 de Maio celebra‐se o Ananda Purnima
(aniversário de Baba). Nesta ocasião, é
tradição realizarem‐se programas especiais
em todas as unidades da AM, com muito
kiirtan, convívio e celebração.

Grupo de Estudos de FilosofiaEspiritual na Covilhã
No início do ano começamos no YogaRoom o
primeiro grupo de estudos de filosofia
espiritual da Ananda Marga. Escolhemos o
livro da Filosofia Elementar como um ponto
de partida para todos, para que todos os
participantes pudessem fortalecer as bases
filosóficas de tudo aquilo que falamos nos
cursos, meditações colectivas, palestras e
etc...
E que viagem que foi! Ás vezes perdiamo‐nos
durante longos períodos de tempo à volta de
uma só frase... daquelas que parecem
guardar um imenso significado e
profundidade, como Baba sabe tão bem
escrever.
De facto, de "elementar" o livro tem pouco ;)
Já o tinha começado a ler duas vezes, por
iniciativa própria, mas nunca cheguei a
acabar. Estar no grupo de estudo a estudar e
discutir os diversos temas em conjunto foi
uma ajuda preciosa para ler e compreender
em diferentes níveis aquelas palavras.
Agora estamos na fase 2, com o Ananda
Sutram e, se ainda der tempo antes do verão,
iremos começar a Psicologia do Yoga.
Tem sido uma experiência tão positiva em
diferentes aspectos, que não posso deixar de
recomendar a todas as unidades que tentem
criar um grupo destes em cada local :)

Nishita

Curtas



A Sabedoria Milenar das Florestas Naturais
– uma visão pessoal

«Nature does not hurry, yet everything is
accomplished.» Lao Tzu

De tempos a tempos surge a questão: 'há
alguém que será certamente uma maisvalia
para o projecto em curso, é possível ser
remunerado mensalmente através da Master
Unit (MU)?’
A sabedoria milenar de Florestas naturais é
incrível. E impressionante é o caminho desde
o seu início até conseguir atingir um estágio
de equilíbrio dinâmico e nutritivo, em que
todos os elementos presentes na Floresta
trabalham em harmonia para beneficiar o
Todo e a Floresta beneficia cada um
individualmente – seja com nutrientes,
protecção...
Até o ecossistema atingir este estágio de
equilíbrio dinâmico existe uma série de
diferentes estágios de crescimento e
maturação.
De uma forma esquemática, inicialmente
surgem as plantas pioneiras, tolerantes ao
sol, de crescimento rápido e pouco exigentes.
Depois surgem as plantas intermediárias que
beneficiam da sombra das primeiras, da sua
protecção... e por fim surgem os elementos
mais complexos e de grande porte, como por
exemplo as árvores, até se formar uma
Floresta.
As plantas pioneiras da MU criaram uma
série de redes, contactos, parcerias,

lançaram ideias, projectos, sementes ... estão
a nutrir o solo – lentamente a criar um solo
rico, dinâmico e vivo... a criar as condições
para que outras plantas pioneiras se possam
juntar. Nesta fase, não podem canalizar a sua
energia para manter e alimentar outras
plantas em termos financeiros de uma forma
regular, pois estão a investir na sua própria
sobrevivência e sustentabilidade do projecto
da MU. No entanto, dia após dia espalham
mais sementes e de tempos a tempos nasce
uma planta.
E a cada nova planta que ergue as suas
folhas ao céu – um momento de festa e
celebração  cabe encontrar o seu caminho e
ritmo de crescimento... contribuindo para que
novos estágios de maturação aconteçam... e
nesse processo, ser nutrida pelo Todo.
Está aí a Primavera!

Moksa'



espiral de ervas aromáticas plantação de limoeiros e outras
árvores de fruto

Muita coisa a acontecer...
Depois de uma longa época de neve e chuva, faz finalmente sol na Serra da Estrela. Com o
bom tempo, nós também começamos a sair cá para fora com mais regularidade e retomamos os
trabalhos na Master Unit.
Nestes dias, a paisagem muda muito rapidamente: a construção das primeiras estruturas está a
começar, novos caminhos e recantos foram
descobertos, encontrámos um antigo forno de
pão (ou pizza? ;) perto do moínho, plantámos
árvores de fruto e iniciamos uma zona de
"hortas comunitárias" onde já tinham sido feitas
algumas camas elevadas e a primeira espiral
de ervas aromáticas.
Em breve teremos a primeira casa de banho
seca, o primeiro lago e muitas outras
novidades.
O melhor mesmo é irem passando por cá para
não perderem a oportunidade de testemunhar a
transformação nesta fase tão especial do
nascimento da Master Unit portuguesa.
Nishita

primeiros trabalhos nas
"hortas comunitárias"



Pelo Mundo Fora...
Convenção Internacional de PROUT
Namaskar. Quem participou, em anos
anteriores, na Convenção Internacional de
PROUT, na Dinamarca, de certeza que já teve
oportunidade de sentir, aquilo que eu posso
referir como, o sentimento de reencontro da
nossa família universal. Não só a prática
diária de Kiirtan e meditação que criam um
forte fluxo espiritual, mas também as
conversas espirituais, a partilha de
experiências e saberes culturais, inundam‐
nos de inspiração e certezas de que o
conhecimento de PROUT, que Baba nos
facilitou contribui para este nosso caminho
de bem‐aventurança.
O programa este ano inclui, algumas
apresentações de actividades progressistas
que estão a acontecer um pouco por todo
mundo e sobre PROUT na generalidade; uma
revisão da crise do Euro, que foi o foco do
ano passado, seguida de uma análise sobre as
respostas Proutistas, introduzindo o conceito

de Samaj. Haverá lugar à discussão de planos
regionais de Samaj, bem como workshops
sobre cooperativas, moeda local,
permacultura e outros tópicos. Sem esquecer
as já tradicionais apresentações, cada vez
mais talentosas e divertidas, de músicos e
artistas Margiis.
Para aqueles que anseiam ser agentes por
uma mudança social activa, após a
Convenção, haverá a 3ª Formação de
Activistas, na qual se irá estudar e discutir
PROUT mais profundamente. Esta formação
é conduzida por analistas, escritores e
activistas experientes, que irão ensinar
técnicas e métodos de intervenção social,
apresentando soluções para a crise actual.

Mahadeva
[Quem estiver interessado em participar,
pode contactar o movimento PROUTugal.
Existem desconto especiais para países em
crise ;)]

Eventos Internacionais
Global Education Summit
"Education & Global Transformation"
CNS (Traning Center), Ydrefors (Suécia)
14 Jul ‐ 18 Jul
European PROUT Convention 2013
19 Jul ‐ 24 Jul
PROUT Activist Training
24 Jul  27 Jul
Ananda Gaorii Master Unit (Dinamarca)

Dharma Maha Sammelana 2013 (Sectorial
Conference)
Ananda Putta Bhumi Master Unit (Polónia)
28 Jul ‐ 3 Ago
LFT Training for Sisters
Ananda Bharati Master Unit (Irlanda)
6 Ago ‐ 6 Set



Última página
Clash Psíquico ‐ uma necessidade ;)
"«The development of intuition is possible only in living beings who undergo greater psychic
clash. Intuition and the awakened kundalinii (sleeping divinity) are indistinguishable. To
arouse the kundalinii through psychic clash and intuitional practice means to develop
intuition. A person whose kundalinii has awakened does not belong to the crude world of
material enjoyment, but is a true citizen of the world of intuition.»  Baba
It's interesting to note that psychic clash is "compulsory" for the arousal of kulakundalini and
developing intution. My conclusion is the organization is the vehicle which is the motor that
generates and creates this pyschic clashes, through various activities. It's like a multi purpose
intrument which brings good in society,develops the mind,burns samskaras,brings us closer to
parama purusa,helps us become detached from the attractions of kama and arta etc.
Therefore it's Guru's desire that all true devotees take up responsibilities in organization,
which He has created, for our individual and collective growth and welfare. So it's nature
decree that for intuitional expansion and development, psychic clash is a must. :‐)) Painful but
good for the soul!"

Enviado pelo Dada Krsnananda.

Sites da Ananda Marga Portugal
HPMG ‐ http://hpmg.anandamarga.pt
Aúdio, vídeo, explicações e traduções de Mantras, Prabhat Samgiits e Kiirtans
Baú ‐ http://bau.anandamarga.pt
Traduções portuguesas de discursos e histórias com Shrii Shrii Anandamurti
Publicações ‐ http://www.publicacoesanandamarga.org.pt
Catálogo de livros vendidos e publicados pela Ananda Marga Portugal com resumos e excertos
Sites das Unidades
Covilhã ‐ http://amcovilha.wordpress.com
Oeiras ‐ http://www.prama‐oeiras.pt
Porto ‐ http://amporto.wordpress.com
Sub‐organizações
AMURT ‐ http://www.amurt.pt
Ananda Kalyanii Master Unit ‐ http://pt.anandakalyani.org
PROUTugal ‐ http://www.proutugal.org
Sites Internacionais de interesse
Ananda Marga Global Network ‐ http://www.anandamarga.net
Ananda Marga Gurukul (Educação) ‐ http://www.gurukul.edu
Neo‐Humanist Education ‐ http://nhe.gurukul.edu



Departure:
3rd August 10:00

Arrival:  
28th July 16:00               

29 July - 2 August

«Whatever you speak or do, forget Him never; keeping His name in your heart, 
work,  remembering  it is for Him, and, endlessly active, drift in bliss».

 
Shrii Shrii Anandamurti

Ananda Putta Bhumi, Poland
Ananda Marga Pracaraka Samgha Berlin Sector

Dharma Maha
Sammelana ‘2013

Dear brothers and sisters, Namaskar! 

It is a great pleasure to cordially invite you for the 
upcoming DMS and Summer conference. The sum-
mer program will carry various presentations on 
how to deepen our spiritual practice and other 
disciplines and increase social awareness and com-
mitment to the society. 

As you may agree with me, regardless of the chang-
ing situations the human society is being threat-
ened by a peculiar mind-set, which is pushing 
the whole humanity into the jaws of a disastrous 
predicament. 

We may choose to remain oblivious of it but we re-
ally can’t shirk our responsibility to do something 
about it, if we recall our commitment to Him and 
His mission. Well, who else will do what Ananda 
Marga can do?

Thus, the above-mentioned double event is an 
opportunity to equip each one of us to stand true 

and prepared on all three levels to serve Him and 
the mission. The natural scenic surroundings at the 
Master Unit welcomes us all to revive our strength 
and commitment while enjoying the spiritual 
atmosphere and being fully immersed in blissful 
kiirtana and other spiritual pursuits. 

Apart from that, the spiritual gathering of devotees, 
in itself is an inspiration and much so at the DMS, the 
main event exclusively meant to pull out our spiri-
tual and devotional self – a must for His devotees. 

The presence of all devotees with missionary zeal 
will bless the soil and settings of Master Unit, which 
in turn will provide us with its fresh, organic pro-
duce and serene atmosphere to purify our being 
within and without.

Looking forward to be with you at the Master Unit 
to explore our ability and reinforce our commit-
ment, with open heart and blissful mind.

Ac Shubhatmananda Avt, SS Berlin Sector.


