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Feliz aniversário
Ponto a Ponto começa hoje o seu segundo ano. A partir de agora, será apresentado exclusivamente na modalidade não impressa, sendo enviado por
e-mail e disponibilizado no site da BK. Recursos adicionais – links “saiba mais” e outros – poderão, portanto, ser incorporados. Interessados em receber
por e-mail podem solicitar seu cadastramento através do e-mail pontoaponto@br.bkwsu.org.

Tão longe, tão perto

A Brahma Kumaris do Brasil leva seus cursos
e atividades para perto de todos através da
implementação de uma rede virtual.

C

ada vez mais pessoas buscam a
espiritualidade,
redescobrindo-a como
o caminho para o novo
florescer do mundo e da humanidade.
Há uma procura sempre crescente pelos cursos e atividades da Brahma Kumaris no Brasil todo. Entretanto, distâncias,
trânsito e a vida constantemente atarefada eram grandes obstáculos para o acesso
a eles.
Agora, a BK disponibiliza para o público uma rede virtual, que deixa mesmo
aqueles que estejam tão longe ... tão perto.

Web Casting – transmissão de
atividades pela Internet
Com a expansão de nossas atividades
para todos os cantos do Brasil, os alunos
que faziam os cursos tinham dificuldade
para dar continuidade às aulas e meditações quando não há um centro da BK
“Os professores e tutores são virtuais,
mas podem estar presentes nas conexões
feitas pelos estudantes, independentemente
de onde estejam eles; os materiais de
aprendizagem são virtuais, mas estão
disponíveis permanentemente para satisfazer

EAD – Educação à Distância
O Curso Introdutório à Meditação e
Filosofia Raja Yoga já está disponível na
modalidade de Educação à Distância, permitindo acesso de qualquer local e flexibilidade de horários.

as necessidades dos estudantes. A distância
entre eles é de apenas um click, assim como a
distância entre Deus e os filhos é de apenas um
pensamento!!!” Assim se expressou Cleunice
Rehem, que se beneficiou recentemente do
curso virtual.

Primavera espiritual
– tempo de florescer
As folhas estão-se tornando
laranja e vermelho, lá fora da janela, neste momento em que me
sento para escrever. O Canadá
está entrando no outono, e eu
acabei de retornar do Brasil, onde
a Primavera está florescendo.
Aqui, no outono, as pessoas
voltam-se para dentro. Algo nos
convida para focarmos nossa
atenção no estudo, novidade,
disciplina e introversão. No verão, as pessoas procuram pegar
tanto sol e calor quanto podem,
preparando-se para os dias em
que a neve e a chuva irão nos forçar a permanecer dentro de casa.

A Primavera, por outro lado,
é um convite para florescer. Observar os brotos nas árvores,
sentir o calor do sol ampliar-se
para de manhã cedo e mais no
fim da tarde extraem algo profundo da alma. Há uma felicidade conectada com o ciclo da
natureza e a estação da criação
que é profundamente espiritual. Perspectivas renovadas
emergem; há nova energia para
a expressão e a possibilidade
de grande beleza. A Primavera é
uma promessa.
Florescer espiritualmente é
renovar e revitalizar todas as par-

próximo. Para manter um contato o mais
próximo possível de uma escola com atividades diárias e principalmente a companhia de professores experientes e outros
alunos, começamos a transmitir as aulas
dos principais professores no Brasil, por
meio da Internet. Foi uma experiência tão
boa para os alunos “distantes” que nos
motivou ampliar a transmissão para as
aulas noturnas, que chamamos de espiritualidade prática, e as principais palestras
que ocorrem durante o ano.
A BK está agora trabalhando para a
implementação de um formato interativo,
pra dar possibilidade aos alunos de fazerem perguntas.

Judy Johnson
é coordenadora da BK
em Halifax, Canadá e especializada em Harmonização de Relacionamentos
tes de mim mesmo que permaneceram dormentes durante o inverno. Des cobrir novo potencial,
novos brotos de crescimento, nova beleza é possível para mim no momento da Primavera. Muitos
dizem que o mundo está no seu mais escuro período de inverno, com clamores por mudança, por
novidade, pela vinda da Primavera, na forma de
movimentos de libertação e gritos pela liberdade.
Estas são expressões do mais profundo desejo da
alma para ser livre, pacífica e para viver em beleza.
Eu posso ver sinais de Primavera no mundo à minha volta, à medida em que observo mais pessoas
procurando pela espiritualidade, para experimentarem seus mundos interiores, e trazerem beleza
a partir de dentro para este velho mundo.
Estes são sinais sutis de Primavera, um
novo florescer para o mundo.

Acontece
Festival Rakshabandhan
comemorado em todos os
locais da BK no Brasil
Tradicional festival indiano, o
Rakshabandhan é celebrado
anualmente na Brahma Kumaris em todo o mundo, significando a renovação do agradável
compromisso de nossa auto
transformação, dando-nos assim o retorno da ajuda e proteção divinas.
No Brasil, tivemos a presença de
duas das principais professoras
seniores da BK internacional, trazendo um brilho especial ao festival: Sister Santosh,
diretora adjunta na Rússia e países bálticos, e Sister Sudesh, diretora na Alemanha. Na
foto, sister Sudesh encontrando-se com o governador Tarso Genro, do Rio Grande do
Sul, com quem compartilhou sobre a paz.

Na Bahia, a BK apresentou a
exposição “O Ciclo do Tempo” na
Biblioteca Central
Com danças indianas e angelicais na abertura, apresentação musical do grupo Viratrupe e Os Cinco Elementos, tolis e lembrancinhas, os quadros do conhecimento
espiritual do Raja Yoga foram visitados
por cerca de 250 pessoas.

Viratrupe – jornada brilhante e
incansável do grupo musical de
alunos da BK
Com apresentações no SESI de Piracicaba,
no Festival de Inverno de Serra Negra, na
BK de Campinas, retiros em Serra Serena
(centro de retiros da BK em Serra Negra) e
no centro de retiros da BK na Bahia, desta
vez com a participação do músico David J.
Kilowsky, da sede da BK na Índia.

Em São Paulo, a BK participou do
III FestPaz, de 6 a 9 de setembro
no Parque do Ibirapuera
Com o lema Manifeste Sua Paz o Festival
Mundial da Paz (FestPaz) ocorre a cada 3
anos visando a difundir a cultura de paz. É
promovido pela Rede Unipaz em cooperação com cerca de 200 entidades parceiras.
A Brahma Kumaris participou com tenda
de meditação e caminhada, e participou
de diversas atividades do festival.

Fazendo escolhas:

1 ano de “Escolha a Calma”

“Escolha a Calma” é uma frase e uma
campanha inspiradora. Aciona o poder
pessoal da escolha e o direciona para a calma, um estado de paz atavicamente almejado por todos os seres. Escolher a calma
é uma escolha certa. E quando fazemos a
escolha certa nos sentimos confortáveis; é
como voltar pra casa.
Ao longo deste primeiro ano, “Escolha a Calma” marcou presença em vários
lugares do país, trazendo um sopro de renovação interior nos vários segmentos da
sociedade.

A Brahma Kumaris é uma organização internacional que tem por objetivo a revalorização do
ser humano para a construção de um mundo melhor. Com escolas em mais de 129 países, tem
sua sede internacional na Índia. Não possui fins lucrativos e seu trabalho é mantido por serviço voluntário e contribuições espontâneas daqueles que se beneficiam dele.
Mais informações: www.bkwsu.org/brasil - pontoaponto@br.bkwsu.org

"Experiências dos leitores”
Compartilhe suas experiências sobre os
temas tratados no Ponto a Ponto; poderão
ser colocadas no site junto à publicação do
boletim (se necessário, sumarizadas).

