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Oznámení  založení Kaleshwar e.V.
Váš Svámi spolupracoval s několika německými studenty na tom, aby tam 
založil organizaci (Tobias Svámimu předává dokumenty potvrzující její 
založení). Jmenuje se „Sri Sai Kaleswar Foundation” (Sri Sai Kaleshwar 
e.V.). Pomáhá dobročinné práci. Existuje pro ochranu všech a učitelé 
musí jít pod tento deštník. Tatyanna a Tobias jsou nyní předsedové. A já 
taky, Tobiasi? 


Tobias: Ano.


Když (mě) pozvete, zkusím to. To je v pořádku. Mám mnoho organizací. 
Jsem unavený. Doporučuji všem evropským studentům, aby se na tuto 
organizaci podívali. Jděte pod tento deštník a dělejte jejím jménem 
hodně dobročinné práce. Dělejte ji ze srdce, aniž byste od této 
organizace něco očekávali. Bude se starat o dobročinnou práci ve vašich 
zemích. Pokud ji budete následovat, je to pro vás dobré.


20. července 2008  
Šrí Káléšvarova přednáška, závěr Univerzity duše a gurupurnimový program 
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Role
 Káléšvarovy organizace 

 
Šrí Káléšvarovo poselství evropským učitelům


Mí božští studenti, 


chci vám říct několik bodů, abych vás silněji aktivoval pro misi organizace 
Sri Sai Kaleshwar v Německu :
1

• První bod: Založte v Německu dobročinné projekty a pomáhejte 
chudým a trpícím chudobou.


• Další bod: Nejdůležitější věc je rozšířit znalosti o indické kultuře a 
dědictví, rozšířit lidské vztahy a pomáhat společnosti skrze vaši božskou 
energii, skrze to, co jste přijali v Indii. Rozšiřte to po celé Evropě a po 
světě. 


• Osobně vám doporučuji, každému jednotlivci: Snažte se všechny 
semináře, které budete v budoucnu pořádat, a všechny své aktivity, 
dělat pod organizací Sri Sai Kaleshwar. V budoucnosti bude skvělé být 
pod jedním deštníkem. Pod jedním deštníkem můžeme světu poskytnou 
úžasnou službu.


• Věřím vám, vidím vás a opravdu vás respektuji. Je velmi dobré vytvořit 
jednotu skrze jednu organizaci. Tato organizace musí v budoucnosti 
růst a krásným způsobem 'vzlétnout'. Pro vás jako pro senior studenty, 
kteří se mnou pracují, je vysoce doporučeníhodné pracovat s touto 
(organizací). 


• Patřit k této organizaci pomůže i misi vašeho Svámiho zde v Indii a 
také to pomůže každému jednotlivci dosáhnout vysoké úrovně - být 
opravdu skvělým učitelem.


• Zároveň se snažte o to, aby vaši studenti dělali nějakou dobročinnou 
práci a také sádhanu a to vše spojte to s touto organizací.


Pomůže to a opravdu to podpoří to, v co guruparampara věří, a umožní to 
satje, dharmě, šánti a prémě růst.


29. srpna  2008  

Šrí Káléšvarova audio nahrávka, Penukonda, Indie 

Šrí Káléšvara tehdy hovořil k německým učitelům. Jeho slova se však vztahují na všechny studenty a učitele v Evropě.1

copyright Kaleshwar e.V. www.kaleshwar.cz

http://www.kaleshwar.cz


Ochrana
  Šrí Káléšvarova jména a mise

E-mailová zpráva  
Šrí Káléšvarova zpráva pro evropské studenty 

Mí milí božští studenti,


v otázce zneužívání obsahu Šrí Káléšvarova jména, osobně a z celého 
srdce angažuji Tobiase a Tatyannu Gonschorek (nyní Remppal) jako 
zodpovědné osoby za Evropu. Pověřuji je, aby kontrolovali všechny, kteří 
nabízí jakýkoli seminář, workshop nebo léčení a používají Šrí Káléšvarovu 
misi nebo jméno.


Platí to pro všechny typy studentů: Než nabídnete workshop, seminář 
nebo pošlete letáky, newsletter nebo nějaký článek, konzultujte to prosím s 
mými spolupracovníky Tobiasem a Tatyannou. Upřímně vás podporuji ve 
všem, co děláte pro svět a pro misi. Budu s vámi, ať se děje cokoli, ale 
nechte to prosím ještě zkontrolovat mnou nebo mými spolupracovníky. 
Nejprve musíte získat povolení, pak můžete udělat další kroky.


Neberte to osobně. Je to však mise Svámiho Káléšvary a Shirdi Sai Global 
Trustu (Indie). Ze srdce a s láskou žádám všechny evropské studenty o 
spolupráci a podporu.


Váš navždy milující Svámi

Posílám všechnu svou lásku a požehnání.


5. března 2010 
Šrí Káléšvara z Penukondy, Indie 
(e-mail byl rozeslán všem jeho studentům a publikován na kaleshwar.org) 
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Závazek mezi 
Šrí Káléšvarou                                    

a
 Tatyannou a Tobiasem 

Tobias a Tatyanna, mám je rád, miluji je, jsou to mí drazí, milí přátelé.


Bod je: Tobias a Tatyanna jsou mými partnery v mé misi. V čemkoli. Když 
jsem udělal dobrou práci, oni jsou její součásti. Když jsem udělal nějakou 
špatnou práci, oni jsou její součástí.


Obzvláště Tatyanna slíbila, opravdu slíbila, že bude pracovat pro mou misi 
děj se co děj a navždy zůstane při mně, bez ohledu na cokoli…


Mám rád svého velkého bratra Tobiase a i on pro mě rád udělá mnoho 
práce a bude se starat o všechny úhly a fenomény, pečovat o celou 
Evropu a určité úhly ve světě a řešit problémy.


Tobias a Tatyanna zde budou - děj se co děj - po zbytek jejich života. Je to 
velká smlouva, kterou se mnou podepisují. Je to smlouva na právní, 
duševní a morální úrovni a žádný z nás nemá právo ji změnit. Budou pro 
mne pracovat děj se co děj. Opravdu je respektuji a z hloubi srdce děkuji 
jejich srdcím a jejich otcům a matkám. Bůh jim žehnej. Hodně zdraví a 
štěstí. Všichni evropští studenti jim toho hodně dluží. Dělají opravdu 
úžasnou službu.


31. prosince 2010 
Šrí Káléšvarova audio nahrávka, Penukonda, Indie  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  Kontakt

 

Tatyanna K. Remppal

Předsedkyně


Kaleshwar e.V.

Neuröder Weg 61

D-64683 Einhausen

Německo


Email: info@kaleshwar.eu

Telefon: +49 171 3880074

 
www.kaleshwar.de 
www.kaleshwar.eu 
www.kaleshwar.uk 
www.kaleshwar.cz 
www.kaleshwaravaastu.eu
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Všechny lidské bytosti jsou jedním. 

— Širdi Sái Bábá 
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