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INTRODUCTIE 

Er ligt een zomer achter ons die door Paramahamsa Vishwananda rijkelijk gezegend is. Een korte 
samenvatting van speciale gebeurtenissen die plaats hebben gevonden:  

 
•  verjaardag op 13 juni en de daaropvolgende dag een boottocht op de Rijn. Het vulde ons hart en 

was voor ons allemaal onvergetelijk.  
• Het driedaagse Just Love Festival in Shree Peetha Nilaya: honderden mensen zongen en klapten in hun 

handen en zij dansten vol vreugde en met overgave samen met Guruji.  
• Lezingen, Satsangs, het beoefenen van Sadhana (spirituele oefeningen), maar ook de heerlijke, 

internationale keuken voedden ons zowel spiritueel, als fysiek. De liefdesenergie van Radha en Krishna 
vulde de ruimte en kalmeerde de eeuwige stroom van gedachten.  

• Guru Purnima: Guruji vroeg ons allen om het vegetarisme te verspreiden. We zijn blij dit voor Hem te 
doen. 

• Met de verdiepende Bhagavad Gita cursus gaf Guruji ons met Zijn liefde een onmetelijk geschenk en 
raakte ons diep in ons hart.  

• We vierden Janmashtami, de dag van de verschijning van de Heer Krishna, die tot diep in de nacht 
duurde.  

• Friends of Bhakti Marga  yagna voor ongeveer 300 leden: Guruji toonde Zich als een tedere vader en 
warme vriend, die altijd bij ons is, altijd voor ons zorgt en op wie wij onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen.  

BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

• Kerst- en Nieuwjaarsbrief: 
In december zul jij een Kerst- en Nieuwjaarsbrief ontvangen. Deze brief bevat een klein cadeautje dat 
gezegend is door Paramahamsa Vishwananda en de lidmaatschapskaart voor het jaar 2017.  

 
• Laat het ons s.v.p. voor november weten of je deze brief persoonlijk aan de balie van Shree Peetha 

Nilaya op kunt halen. 
 
• Als jij ons geen postadres hebt gegeven, kun je jouw brief en lidmaatschapskaart in Shree Peetha Nilaya 

ophalen. Neem hiervoor contact op met Mataji Anjushri.  
 

• Adres- of naamwijziging: 
Laat het ons weten wanneer jouw adres, telefoonnummer of naam is veranderd. Wij kunnen er dan voor 
zorgen dat jij onze Kerst- en Nieuwjaarsbrief ontvangt en ook jouw lidmaatschapskaart correct wordt 
afgedrukt. Belangrijk: Stuur deze informatie s.v.p. voor november naar ons toe. 

  



 

 

• Lidmaatschapskaart:  
De kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar: ieder jaar wordt een nieuwe kaart gedrukt. Hierop staat het 
jaar, jouw naam en jouw land van afkomst (afgekort tot drie letters) en jouw lidmaatschapsnummer. 
(Voorbeeld: 2016, Henry Miller, Krishna Das, DUT, 22222).  

 
• Zorg er bij een bezoek aan Shree Peetha Nilaya s.v.p. altijd voor dat je de lidmaatschapskaart bij je 

hebt. Om korting te kunnen krijgen moet je hem in de Bhakti-shop tonen en ook wanneer je cursussen 
betaalt. 

• Livestream (rechtstreekse uitzending): Voor iedereen zijn alle Darshans met Paramahamsa Sri Swami 
Vishwananda in Shree Peetha Nilaya zonder wachtwoord via het internet te bekijken. Toegang krijgen tot 
deze livestream: bezoek bhaktimarga.org en klik op  of het camera icoontje. 

• Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn alleen nodig voor evenementen die live worden uitgezonden 
en uitsluitende voor de leden van  beschikbaar zijn gesteld. Een live-uitzending is wel of niet 
mogelijk, afhankelijk van de locatie van de gebeurtenis. Vaak wordt dit op korte termijn besloten, maar 
we proberen u altijd een week van tevoren een uitnodiging te sturen.  

• Geplande Livestreams in 2016: 
Navaratri, alle tien dagen. 

 

KORTINGEN VOOR FOBM LEDEN 

Tijdens bepaalde evenementen profiteer je in de Bhakti-shop van Shree Peetha Nilaya van een korting van 
10%. Er wordt geen korting gegeven op de Bhagavad Gita of andere boeken van Paramahamsa Sri Swami 
Vishwananda). 

Dagen waarop een korting van 10% wordt gegeven zijn: 

1  11 Oktober 2016: Navaratri 
18 December 2016  3 Januari 2017: Kerstmis, Oudejaarsavond en de eerste dag van het Nieuwe jaar. 

 

 

  



 

 

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE 

Wij willen jou voor jouw regelmatige bijdrage hartelijk bedanken!  

Op de pagina van Bhakti Marga (bhaktimarga.org/fobm) kun je in 14 talen informatie over de verschillende 
betalingsmogelijkheden vinden.  

• Stuur ons een afschrift, als je via de online-shop betaalt. We zouden dan ook graag een kopie van het 
bankafschrift van jouw lidmaatschapsbijdrage ontvangen.  

• Zorg indien mogelijk voor een automatische overschrijving. 

• FoBM is gebaseerd op maandelijkse donaties. Je kunt ook voor een aantal maanden ineens doneren, 
maar doe dit dan s.v.p. niet aan het einde van het jaar.  

• We vinden het erg vervelend om betalingsherinneringen te moeten sturen.  

• Het afgesproken bedrag geldt voor het hele kalenderjaar. Zorg er s.v.p. voor dat je voor het einde van dit 
jaar jouw bijdrage over dit jaar hebt betaald. Weet dat het in ons systeem niet mogelijk is om bedragen 
over te nemen van 2016 naar 2017: wat betaald is in 2016, geldt niet voor 2017. 

 

EEN BELOFTE AAN PARAMAHAMSA 
VISHWANANDA 

anneer dharma in verval raakt en onrechtvaardigheid groeit, zoals 
tegenwoordig, word Ik opnieuw geboren.  Heer Krishna, Shreemad 
Bhagavad Gita, Hoofdstuk 4 Vers 7 

 

Toen Heer Krishna de Bhagavad Gita aan Arjuna gaf, leefde Hij in een tijd van groeiende adharma 
(onrechtvaardigheid). Demonen, zoals Kamsa, veroorzaakten chaos en Koninklijke dynastieën, zoals de Kuru-
lijn, werden verbasterd door immorele erfgenamen. Sri Krishna overwon de demonen en leidde de Pandavas 
in de Mahabharata oorlog naar de overwinning. 

Tegenwoordig leven wij ook in een tijd die van adharma (onrecht) is doordrongen. De innerlijke demonen van 
de mens manifesteren zich door geweld, wreedheden en andere negatieve daden. Eén van de onderwerpen, 
waarover Paramahamsa Vishwananda zich voortdurend uitspreekt, is het barbaarse gedrag tegenover dieren.  

Zij, die Swamiji op twitter volgen, hebben de werkelijkheid gezien van de manier waarop dieren, alleen ten 
behoeve van menselijke consumptie, worden gefokt en behandeld. De situatie in deze sector is op zijn zachtst 
gezegd, schokkend.  

Onlangs, tijdens Gurupurnima, vroeg Paramahamsa Vishwananda aandacht voor dit onderwerp en had Hij 
één verzoek aan de aanwezigen. Dit verzoek wordt aan alle devotees en mensen wereldwijd gedaan.  
  



 

 

Satsang tijdens Gurupurnima, 19 juli 2016: 
 
PSV: Jai Gurudev iedereen! Als Ik jullie één ding vraag, zouden jullie het Mij dan geven? 
 
Publiek: Ja.  
 
PSV: Beloven jullie het?  
 
Publiek: Ja! 
 
PSV: Zeker? 
 
Publiek: Ja!  
 
PSV: Hoevelen van jullie beloven dit? En de anderen? [lachend] 
 
Het   dat Ik van jullie vraag is: verspreid vegetarisme. Verspreid de boodschap dat mensen dieren 
niet zouden moeten doden. Beloven jullie Mij dit?  
 

Publiek: Ja! 
 
PSV: Goed! 
 
Publiek: [klappend] Hari Bol! 
 
PSV: Mensen ondersteunen de brutaliteit tegenover dieren, enkel en alleen voor de smaak. Het is werkelijk 
ziekmakend om te zien. Om vrede te willen, moeten wij op de eerste plaats onze manier van denken 
veranderen, toch? De manier van denken veranderen is moeilijk, maar het wordt eenvoudiger als wij onze 
zintuigen beheersen. Zoals Bhagavan Krishna in de Gita zei:  je jouw gedachten wilt beheersen, begin je 
met het beheersen van jouw  Dus, begin met het eten van sattvic voedsel en moedig anderen aan 
om vegetariër te worden. Op die manier heeft deze verandering effect op het denken. 

Wat je in jouw mond stopt, heeft een diep effect op het denken. De wreedheden in deze wereld zijn ook te 
wijten aan datgene wat wij consumeren. Zo zijn vegetariërs niet zo agressief. Zij zijn rustig en kalm. Je kunt 
hieraan zien hoe men gedachten kan veranderen en hoe men de manier van denken kan veranderen, zodat 
de wereld verbetert en een wereld van vrede en liefde ontstaat. Als je nog geen vegetariër bent, wordt dit dan 
alsjeblieft! Ik denk dat jullie het allemaal al zijn, toch? 
 
Publiek: Ja. 
 
PSV: Goed. Nu hebben jullie mij een belofte gedaan, klopt? 
 
Publiek: Ja! 
 
PSV: Ik hoop dat Ik niet achter jullie aan hoef te gaan en jullie moet porren. Wel, Moeder Aarde zal dat werk 
voor Mij doen. Het is beter als je het zelf doet, omdat Zij het op Haar manier zal doen. Maya Devi is bijzonder 
krachtig. Jullie weten dit allemaal, hé? Dus zorg ervoor dat Zij niet achter jullie aankomt. Verander door de 
belofte die jullie Mij zojuist hebben gedaan! Jullie zullen zien dat al het goede naar jullie toe zal komen. De 
Zegen van Moeder Natuur zal samen met de Zegen van Giridhariji naar jullie toestromen, omdat Hij de grote 
Beschermer van de dieren is. De Heer heeft vele malen de vorm van een dier aangenomen, nietwaar? 
Vanavond hebben wij Devi Rani, Bhavani en Shane een dans zien uitvoeren, die ging over de manifestaties 
van Maha Vishnu: Matsya, Kurma, Varaha en Narasimha. Zij waren allemaal dieren. 
 
Jouw lichaam is een tempel, waar de Heer Zelf verblijft in al Zijn pracht en al Zijn Liefde. Laten we dus iedereen 
aan deze Heiligheid herinneren en houd het lichaam gezond.  
 
Zo, dit is het   dat Ik van jullie vraag. Dit is het. Niets anders.  
Jai Gurudev! 



 

 

FOTO  VAN DE FOBM YAGNA,  
25 AUGUSTUS 2016: 

Wij zullen de Yagna toespraak van Guruji in onze volgende nieuwsbrief (begin 2017) opnemen.  
Bezoek het  Marga KANAAL OP FLICKR voor alle  van dit evenement. 

Wij danken jou hartelijk voor jouw vriendschap en jouw ondersteuning van Bhakti Marga en de wereldwijde 
missie van vrede en liefde van Paramahamsa Vishwananda. 

MATAJI ANJUSHRI EN PAARTHA 

Shree Peetha Nilaya 

Bhakti Marga Centrum  

https://flic.kr/s/aHskCJ5Tjn

