
Pääsiäisretriitti 
Living in tune with the Divine – Jumalan kanssa sopusoinnussa eläminen 

14.04.-16.04.17 Retriitti Br. Shubamritan kanssa 
17.04.17 Homa Bri. Amritapriyan johdolla 
Saapuminen 14.04.17 klo 16 alkaen, ohjelma alkaa klo 18.30. 
Päättyy 16.04.17, n. klo 15 tai 17.04.17 klo 15 sisältäen Homan. 
Lisätietoja: zentrum@amma.de tai puh. +49 6063 579933 (aamuisin klo 10-12) 
“Jumalan voima ei ole jotain ulkopuolella olevaa. Se on sisällämme. Meidän tulee herättää tuo voima." 

-               Amma 
Video linkki: https://vimeo.com/206935466 
Lisätietoja:  http://www.amma.de/4643/oster-retreat-mit-br-shubamrita (pian englanniksi) 

 
Kevät on heräävän luonnon parhainta aikaa –  impulssi sisäisen, henkisen valtakunnan 
uudelleenkäynnistämiselle, muistamiselle ja siihen uppoutumiselle. Kristillisen perinteen mukaan 
pääsiäisenä juhlitaan ylösnousemusta. 
                  
Kutsumme sinut sydämellisesti tervetulleeksi viettämään tätä juhlaa yhdessä Br. Shubamritan kanssa 
Amman upeaan Hof Herrenbergin keskukseen lähelle Frankfurtia – ottamalla aikaa itsetutkiskelulle ja 
henkisille harjoituksille.  Haluamme voimistaa sisäistä yhteyttämme jumalaiseen, vaalia sisäistä, tietoista 
läsnäoloamme ja saada uutta voimaa sekä inspiraatiota luentojen, meditaation ja henkisten laulujen kautta. 
Retriitin lopuksi vietämme “Pääsiäisjuhlaa” Br. Shubamritan ja paikallisen papin kanssa, hengellisen 
kristillisen ja intialaisen musiikin säestyksellä – tämän on tarkoitus olla myös kannanotto uskontojen välisen 
vuoropuhelun ja maailmanrauhan puolesta.  
Perinteen mukaisesti ne, jotka haluavat paastota lauantaina ennen pääsiäissunnuntaita voivat tehdä niin tai 
nauttia ainoastaan kevyen aterian. 
Retriitti Br. Shubamritan kanssa päättyy lauantaina iltapäivällä. Halutessasi voit jäädä pääsiäismaanantaihin 
saakka ja osallistua Bri. Amritapriyan johdolla suoritettavaan veediseen tuliseremoniaan, “Homaan”. Tämä 
perinteinen seremonia on syvän rituaalirukouksen muoto.  
Homat ja pujat ovat erityisiä seremonioita, jotka auttavat meitä saavuttamaan sisäisen keskittymiskyvyn. 
Muinaisaikaiset muistot herätetään käyttämällä elementtejä kuten tulta, öljylamppuja ja vettä, polttamalla 
tiettyjä yrttejä, puuta ja kamferia sekä laulamalla mantroja ja kirtaneita. Keskittyminen ja aineelliselta 
tasolta aineettomalle siirtyminen tulevat helpommiksi. Näin yhteytemme jumalaiseen voimistuu. Homia ja 
pujia tehdään perinteisesti elämässä esiintyvien esteiden poistamiseksi ja nykyaikaisen elämäntavan 
vaikutuksien, kuten stressin, ahdistuksen ja masennuksen lievittämiseksi. Homilla ja pujilla sanotaan olevan 
sekä henkilökohtaista elämäämme että koko ympäristöä harmonisoiva vaikutus. 
Näitä homia ja pujia voidaan tehdä joko itselle tai ystävien ja perheen tai maailmanrauhan puolesta. 
Halutessasi osallistua aktiivisesti, suosittelemme ottamaan yhteyttä astrologiimme Martin Schumanniin 
neuvoja varten, sillä voit valita Homan eri elementtejä astrologisesta tähtikuviostasi riippuen. 
Sähköpostiosoite: ammaspujas.deutsch@gmail.com, puh. +49 6063 8269940. 
Elämänkerralliset tiedot 
Br. Shubamrita on intialainen munkki ja Ammaksi yleisesti kutsutun Mata Amritanandamayin pitkäaikainen 
oppilas ja kääntäjä. Hän on matkustanut Eurooppaan useiden vuosien ajan tuodakseen Amman opetukset 
ja toiminnan lähemmäs meitä. Hänen syvä erilaisten perinteiden ja kulttuurien ymmärryksensä sekä 
eläväiset tarinat kokemuksista Amman ympärillä tekevät hänen humoristisista luennoistaan samaistuttavia. 
Bri. Amritapriya on kotoisin Ranskasta, missä hän toimi saksan kielen opettajana. Hän on asunut 
Amritapurissa vuodesta 1990 lähtien. Hän on kääntänyt useita Ammasta kertovia artikkeleita ja kirjoja 
ranskan kielelle. Vuodesta 2014 lähtien hän on tehnyt pujia ja homia Euroopassa Amman nimissä. 
Vihkimällä naisia papeiksi Amma elvytti vanhan Sanatana Dharman perinteen ja antoi selkeän mallin tasa-
arvosta miesten ja naisten välillä. 
Osallistuminen: osallistujan harkintakyvyn mukaan (lahjoitusten pohjalta) 

https://vimeo.com/206935466
http://www.amma.de/4643/oster-retreat-mit-br-shubamrita


Majoitus: riippuen majoitusmallista 35-70 euroa / päivä / henkilö, sisältäen täysihoidon ja juomat taukojen 
aikana 
Ilmoittautuminen: http://www.hof-herrenberg.de/kurse-seminare/anmeldung/ 
Lisätietoja: zentrum@amma.de; puh. +49 (0) 60 63-579933 
Järjestäjä: M.A. Center Germany – Seminarzentrum Hof Herrenberg e.V., Hof Herrenberg 1, 64753 
Brombachtal 
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”Jumalan voiman loistaessa kauttamme, ilmenee se totuutena, hyväenteisyytenä ja kauneutena. 

Jumalan ilmetessä älyn kautta, totuus tulee loistaen esiin.  

Jumalan ilmetessä tekojen kautta, tekee se niin hyvyytenä ja hyväenteisyytenä. 

Ja Jumalan ilmetessä sydämen kautta, tuloksena on kauneus. 

Kun totuus, hyväenteisyys ja kauneus sulautuvat elämäämme, herää todellinen voima.” Amma 

 



 



 
 

 

 


