
FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 
NIEUWSBRIEF MEI 2018 
 

De hele wereld is één familie, omdat we allemaal uit dezelfde bron komen. Dat is Narayana. 

En iedereen is Narayana. Dienstbaar zijn aan de mensheid, is dienstbaar zijn aan de Heer. 

Daarom wordt er gezegd:  'Wie de noodlijdenden dient, dient Mij.‘   

Paramahamsa Vishwananda, Gurupurnima 2014 
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Jai Gurudev! 

Lieve vrienden van Bhakti Marga: 

Het ‘Jubilee of Love’ is HET grootste, fenomenale en meest opwindende evenement in de 

geschiedenis van Bhakti Marga. Doe alle tien de dagen met ons mee: vieringen van 7 t/m 17 

juni met Paramahamsa Sri Swami Vishwananda! 

Mis deze grote spirituele festiviteiten gedurende 10 dagen met Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda niet! 

❖ De inauguratie van de nieuwe Sri Kripeshwarnathath Mandir tempel van 07 t/m 10 

juni, 

❖ Op 13 juni vieren we de 40ste verjaardag van Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda 

❖ Het verjaardagsfeest dat gepaard gaat met een boottocht op 14 juni over de Rijn. 

❖ En het driedaagse Just Love Festival 2018  van 15 t/m 17 juni.  

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love  

We kijken ernaar uit jou daar te zien en je te verwelkomen in Guruji’s huis: Zijn ashram en 

evenementencentrum, Shree Peetha Nilaya! 

Anjushri en Paartha  

Namens Bhakti Marga 

 

1. Introductie 

Al vanaf 2005 bezoekt Paramahamsa Vishwananda liefdevol vele landen wereldwijd om 

mensen te zegenen, hen te helpen hun harten te openen en hen aan hun Liefde te 

herinneren en hen terug te leiden naar hun Goddelijke bron.   

Sinds haar oprichting heeft Bhakti Marga de laatste dertien jaren een exponentiële groei 

doorgemaakt. Omdat Guruji voortdurend mensen en projecten binnen en rondom de 

organisatie inspireert, zijn meer en meer mensen betrokken geraakt bij Zijn leringen, 

gebruiken en oefeningen en dragen ze deze in de wereld uit.  

Deze groei vraagt om een meer gestroomlijnde en strategische aanpak om de organisatie op 

koers te houden en ons eensgezind op te stellen: waar staan we voor en waar gaan we in de 

toekomst naartoe. 

Van 16 t/m 18 februari 2018 heeft het Internationale Bhakti Marga Managementteam, 

bestaande uit Appointed Swami’s, Area Managers en STC, elkaar tijdens een Strategische 

Plannings-workshop ontmoet. Aan het begin van dit weekend hebben ze een halve dag met 

Guruji doorgebracht om Zijn Visie voor de komende jaren in hun proces te verduidelijken, te 

begrijpen en te incorporeren. 

Vooruitkijkend op het 20-jarig jubileum van Bhakti Marga in 2025 leverde de driedaagse 

workshop de volgende visie en uiteenzettingen van de missie op en stelde de belangrijkste 

organisatiedoelstellingen voor de komende zeven jaar vast. 

Een visie geeft aan waar we in de toekomst voor willen staan. Het is het doel van alle BM-

afdelingen om in hun dagelijkse werkzaamheden daar naartoe te gaan werken en deze na te 

streven. Een missie legt uit waarom we bestaan en wat we doen. In haar eenvoud herinnert 

https://www.justlovefestival.org/
https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love


zij iedereen eraan waarom we Guruji dienen en wat we willen bereiken. Met de zegen van 

Guruji, is dit ons doel voor de komende jaren: 

BHAKTI MARGA’S VISIE 

‘We zien een wereld voor ons, gevuld met individuen en groepen, die een liefdevolle relatie 

met het Goddelijke ervaren, geïnspireerd door de tijdloze wijsheid, het leven en de Liefde 

van Paramahamsa Vishwananda.’ 

BHAKTI MARGA MISSIE 

‘Onze missie is om mogelijkheden te creëren voor mensen om Goddelijke Liefde te ervaren 

en te delen door de Genade van Paramahamsa Vishwananda.’ 

BHAKTI MARGA STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In het kader van het 20-jarig jubileum van Bhakti Marga in 2025 werkt het Managementteam 

samen om organisatiedoelstellingen te bepalen en te verduidelijken op vijf belangrijke 

gebieden: algemene groei, behoud van devotees, ondersteuning van landelijke organisaties, 

leiderschapsontwikkeling en financiering. 

GURUJI’S ZEGEN  

Guruji heeft Zijn warme steun aan dit proces gegeven en ons allen opgeroepen tot actie voor 

de toekomst: 

“Ik ben erg blij met de inspanning die jullie allemaal hebben geleverd. Het is 

nu tijd om dit te verwezenlijken. Het zal alleen gebeuren als jullie je uiterste 

best doen. Mijn zegen is met jullie allemaal.” 

-- Paramahamsa Vishwananda 

Guruji's aanmoediging geldt niet alleen voor de leiding van Bhakti Marga. Het is een 

boodschap aan iedereen, die de waarde en Liefde van Zijn leringen, gebruiken en 

oefeningen beseft en wil delen met de wereld. Het is een oproep tot actie voor devotees over 

de hele wereld om samen te komen en de wens van Guruji te vervullen door hun dagelijkse 

inspanningen om deze visie en missie te manifesteren in alles wat ze doen. 

 

Lieve familie, Friends of Bhakti Marga! 

Dankjewel voor je blijvende ondersteuning en inspanningen, om Guruji’s missie in de 

wereld bekend te maken. 

  

2. Evenementen met Paramahamsa Sri Swami Vishwananda in SPN van juli t/m 
december 2018 

De data van de volgende gebeurtenissen zijn onder voorbehoud! Raadpleeg voor het maken 
van reserveringen de kalender van Bhakti Marga, want pas als het evenement online is, zal 
het met zekerheid plaatsvinden en dan kun je je registreren en je verblijf in Shree Peetha 
Nilaya reserveren. https://www.bhaktimarga.org/events 

 

GURUPURNIMA:     27 juli 2018    

GAYATRI YAGNA:     26 & 27 augustus  

https://www.bhaktimarga.org/events


KRISHNA JANMASTHAMI:    02 & 03 september   

PITRA PAKSH:     08 oktober 2018 

NAVARATRI & DUSSERA:    09 – 18 oktober 2018  

KARTIK NIGHT:     03 november 2018    

DANTHERAS:     05 november 2018 

BABAJI DAY:      30 november 2018    

KERSTMIS:       24 - 26 december 

DARSHAN voor VROUWEN:   27 & 29 december 

DARSHAN voor MANNEN:    28 december 

OUD & NIEUW, KIRTAN:    31 december 

 

3. Bushalte in SPN en reisinformatie: 

Sinds half december jl. hebben we in de ashram een bushalte voor openbaar vervoer. Op de 
dienstregeling kun je zien op welke tijden de bus rijdt. 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Ten eerste bel je het speciale 
telefoonnummer van de bus: 0049 6124 – 
7265913. 

Als je dit nummer hebt gedraaid, dan zal 
de bus je volgens het aangegeven 
tijdschema komen ophalen.  

Het wordt de R u f b u s (“Ruf” betekent: je 
moet bellen!) genoemd 

Verspreid dit nieuws alsjeblieft, zodat er vaak van deze nieuwe service gebruik gemaakt gaat 
worden. (Op een later tijdstip zal de bushalte verplaatst worden, zoals dit ook tijdens het JLF 
het geval is.)  

Meer reisinformatie kun je vinden via: 

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 

 

4. Sadhana in Shree Peetha Nilaya 

➢ Nieuwe Sadhana Serie: 

toespraken en beoefening 

 

Breng het denken tot rust: Japa Talk & 
Beoefening door Rishi Tulsidasananda is 
de naam van de nieuwe SPN-Sadhana 
serie van toespraken, die bestaan uit het 
delen van wijsheden en Sadhana 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus
https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information


ervaringen, die door Rishi Tulsidasananda worden gegeven.  
 
Deze serie is open voor iedereen, iedereen is welkom. Elk gesprek over Japa is anders, 
zowel de wijsheid die gedeeld wordt, als de beoefening zelf. 
 
Er is altijd wel iets nieuws te leren over en te beleven met Japa, onze dagelijkse Sadhana 
beoefening. Aanwezigen zeiden dat ze niet wisten hoe mooi Japa kon zijn en op hoeveel  
verschillende manieren het beoefend kan worden. Ook voelden ze dat hun beoefening na 
dit gesprek anders en mooier was en meer diepte kreeg. 

 

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de volgende Japa toespraak in SPN op zondag, 

29 juli 2018, van 10.00 tot 13.00 uur. 

 

 

➢ Revival van AKY beoefening op zondagochtend  

We houden elke woensdag in de tempel een geleide AKY-groepsbeoefening van 18.00-
19.00 uur. Sinds februari jl. zijn we opnieuw met de GELEIDE AKY-GROEPSBEOEFENING 
IN DE BABABJI CAVE OP ZONDAGOCHTEND van 7.00 tot 8.00 uur begonnen. Dit zijn 
geweldige momenten van de week waar je met andere yogi’s in stilte kunt zitten en je diep in 
je hart kunt duiken en van de aanwezigheid van het Goddelijke kunt genieten.  

Lieve vrienden van Bhakti Marga en alle Atma Kriya yogi’s, we nodigen jullie uit om vroeg te 
komen, voordat we met de oefeningen beginnen en de ruimte niet te betreden of te verlaten 
tijdens de beoefening zelf. We zijn jullie dankbaar als jullie de stilte in de ruimte helpen 
bewaren, zodat iedereen kan ervaren hoe mooi het is om op die manier AKY te beoefenen. 

➢ Nieuwe livestream uitzendingen van een geleide Atma Kriya-beoefening, die 

wereldwijd en regelmatig te ontvangen is:  
De laatste maanden hebben we onze geleide AKY-groepsbeoefening via onze Atma Kriya 

Yoga Facebook pagina live gestreamd. Het is een grote kans om als familie bijeen te komen 

en van onze beoefening samen te genieten. We hebben op dit moment twee livestreams, 

eentje op woensdagen om 18.00 uur en eentje op zondag om 7.00 uur. We nodigen jullie, 

lieve vrienden van Bhakti Marga, uit om mee te doen, zodat we samen onze Atma Kriya 

kunnen doen.  

 

➢ Nieuw: Japa Wandeling elke week op zondag  

Ook nodigen wij je graag uit voor onze nieuwe zondagse Stille Japa Wandeling van 14.15 
tot 15.15 (verzamelen in de lobby), om dieper in Om Namo Narayanaya te duiken en 
gezond en fit in je lichaam, denken en geest te blijven. 
  

➢ Dagelijkse OM Chanting 

Wees welkom bij onze dagelijkse OM Chanting: maandag t/m zaterdag van 17.00 – 17.55 

uur en op zondag van 12.00 tot 13.00 uur. Tijdens evenementen kunnen deze tijden afwijken. 

Houd dan het informatiebord bij de ingang in de gaten. 

  

Neem voor meer informatie over SPN Sadhana contact op via: spnsadhana@bhaktimarga.org 

of via info@bhaktimarga.nl  

 

5. Belangrijke notities 

• Verandering van naam en/of adres: Breng ons s.v.p. op de hoogte van een 

adreswijziging, telefoonnummer of verandering van naam of spirituele naam.  

 

mailto:spnsadhana@bhaktimarga.org
mailto:info@bhaktimarga.nl


• Livestream (directe uitzendig):  
Alle Darshans met Paramahamsa Vishwananda, die in Shree Peetha Nilaya worden 
gehouden, worden live uitgezonden. Hiervoor is geen wachtwoord nodig. Ga naar 
www.bhaktimarga.org en klik op  ‘livestream’ of het icoontje met de camera. 
 

• Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn alleen nodig voor evenementen die enkel 
voor FoBM-leden bestemd zijn. De gebruikersnaam is altijd FoBM en niet jouw 
eigen naam. Alleen het wachtwoord verandert elke uitzending. Of een live uitzending 
mogelijk is of niet, hangt van Guruji’s toestemming af en waar het evenement plaats 
vindt. Hierdoor kan er iets op het laatste moment veranderen. Normaal gesproken 
sturen we je één week voor het evenement via de email een uitnodiging met het 
juiste wachtwoord.  

• De live uitzendingen die op dit moment gepland staan:  
Lakshmi Yagna 19/20 mei 2018 
 

• Over andere live uitzending: we kunnen je pas na de inwijding van de nieuwe 
tempel 'Sri Kripeshwarnath' informeren over de evenementen die nog plaatsvinden en 
live uitgezonden worden. We hopen dezelfde evenementen als in 2017 uit te kunnen 
zenden: Gayatri Yagna, Navaratri en Babaji Day. 
 

• FoBM Ledenkaart:  (zie FoBM Nieuwsbrief van februari 2018)                             

Vanaf 2018 zal de FoBM-lidmaatschapskaart een speciale Bhakti Marga 

betaalkaart zijn, waar je geld kunt opzetten. Dit kan cash of  met je creditkaart of 

bankpasje. De lidmaatschapskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar en ieder lid 

ontvangt deze kaart eenmalig. De lidmaatschapskaart blijft gedurende je gehele 

FoBM-lidmaatschapstijd in je bezit. Op je lidmaatschapskaart staan je voor- en 

achternaam, je spirituele naam (indien bekend), je naam, je land van afkomst en je 

lidmaatschapsnummer. Zorg er bij een bezoek aan SPN s.v.p. altijd voor dat je de 

lidmaatschapskaart bij je hebt.                                                                                     

Je kunt je FoBM betaalkaart (lidmaatschapskaart) elk moment in SPN bij de Cash 

Card (betaalkaart) machines opladen. Je kunt echter niet het geld dat op de kaart 

staat terugvorderen (kommata weg, AH), zoals dit wel bij gewone kaarten mogelijk is. 

Laad daarom niet teveel geld op de kaart. 

Telkens wanneer je ermee betaalt, krijg je als FoBM lid een korting van 10%.... 

• in de winkel op het hele assortiment 

• in het Bhajan Café 

• bij aankoop van consumpties uit de snack- en drinkmachine 

• op sommige lezingen en cursussen, die door de Academy worden gegeven 

• bij andere kortetermijnaanbiedingen 
 

• Bhakti Marga Nieuwsbrief, OMC&AKY Nieuwsbrief: Deze maandelijkse brieven 
brengen nieuws en informeren je over belangrijke gebeurtenissen van Bhakti Marga, 
OM Chanting en AKY. Als je je wilt inschrijven, ga dan naar www.bhaktimarga.org of 
gebruik de volgende link: 
www.bhaktimarga.orghttps://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 
 

 

6. De ‘happy cows’ van Bhakti Marga  

De veestapel van Shree Peetha Nilaya bestaat uit vier koeien met de namen Kamadhenu, 

Surabhi, Sushila en Manoratha en het nieuwste kalf, Nandini.  

http://www.bhaktimarga.org/
http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates


Waarom noemt Guruji hen ‘happy cows’? Omdat ze tot het natuurlijke einde van hun leven 
een leven kunnen leiden dat bij hun soort past en niet, zoals de meesten in hun soort, op een 
erbarmelijke manier in een slachthuis om het leven worden gebracht. Onze koeien worden 
met liefde, zorg en respect verzorgd, omdat, zoals Guruji met nadruk zegt, de koe onze 
moeder is. 

Satsang 30 januari 2018 

Paramhamsa Vishwananda: “Weet je, iemand op Mauritius vroeg aan Babaji Sathya 

Narayana Das: "Welk dier moeten we houden? Een hond, een kat of een konijn of iets 

dergelijks?” Babaji Sathya Narayan Dasji zei: "Het beste kun je een koe houden.” Dat was 

echt grappig, zoals hij dat zei. Je weet dat een koe als huisdier houden heel moeilijk is! 

Maar als je dienst doet aan een koe, staat dat gelijk aan dienstbaar zijn aan de Deity in de 

tempel. Stelt je je eens voor dat de punya die je krijgt, enkel door een koe te dienen, gelijk 

staat aan de punya die je krijgt als je de Deity in de tempel dient. Grappig, hè? Mensen 

realiseren zich dat namelijk niet. Ze denken: “O, het is gewoon een koe”, maar een koe staat 

altijd dichtbij de godheid.  

Weet je waarom we in het hindoeïsme tot de koe bidden? Omdat wij haar aanbidden als 

moeder. Als je geboren wordt, wat is dan het eerste wat je krijgt? Melk van de moeder, toch? 

Idem als je de melk van de koe drinkt, is de koe je moeder. Dus de punya die je krijgt door 

haar te dienen is feitelijk een grote zegen. 

Sinds de oudheid behoren koeien tot elke ashram in India. Zij zijn heilig. In Zijn Satsang van 

10 juni 2017 zei Paramahamsa Vishwananda:  

In de hindoeïstische traditie is de grootste gift van het leven, die je zelfs de hemel, die je de 

grootste verdiensten oplevert, een koe. Maar niet om te eten (het publiek lacht) - ik zeg  het 

maar voor de duidelijkheid, weet je - maar ter ondersteuning van de ashram. 



Zie je, in de oudheid waren de ashrams zelfvoorzienend of de koning ondersteunde ze. Dus 

ook de mensen wilden ze ondersteunen, weet je, en eraan meewerken, want bij alles wat de 

ashram doet, hebben de mensen ook baat. Als iemand bijvoorbeeld iets doet in een ashram, 

zoals alle gebeden en rituelen, dan is er veel punya, veel baat bij, veel verdiensten die 

ontwaken en natuurlijk wisten de mensen dat. Door daaraan deel te nemen, helpen zij hen 

ook. En in de oudheid hielp je de ashram door een koe te geven, zodat de brahmanen 

zelfvoorzienend konden zijn, weet je, en hun melk gebruiken. Met melk hadden ze wrongel, 

yoghurt, enzovoort, en daarom werd een koe als de grootste zegen beschouwd.  

Sinds Shree Peetha Nilaya in 2009 werd opgericht, dacht Bhakti Marga ook na over het 

houden van koeien. Maar op dat moment Guruji zei nog: “Wacht maar af, de koeien zullen 

komen. De tijd is er nog niet rijp voor.”  

Daarom ging de planning door, en veel devotees hielpen zowel in woord en daad, als 

financieel, om dit idee te realiseren.   

Toen de weiden en stallen klaar waren, werd Guruji gevraagd welk ras Hij de voorkeur gaf. 

Hij kreeg foto's te zien van verschillende koeien en koos voor het Deense ras 'Jersey'.  

 

Wat een vreugde voor ons allemaal toen op het Just Love Festival in juli 2015 de eerste 

koeien naar Shree Peetha Nilaya werden gebracht! Guruji zegende hen en gaf hen de 

namen Kamadhenu en Surabhi. Kamadhenu is de oudere, ze is geboren op 3 mei 2012 en 

Surabhi op 12 december 2013.  

Op 19 september 2015 beviel Kamadhenu van haar dochter Sushila en op 30 december 

2017 van haar tweede dochter Nandini. Manoratha is de dochter van Surabhi en is geboren 

op 30 december 2016. 

De verse melk van onze 'happy cows' smaakt heerlijk! De melk wordt ook gebruikt voor 

room, boter, ghee en yoghurt, die worden aangeboden aan het ontbijtbuffet in SPN en zeer 

worden gewaardeerd.  

In de tempel worden de zuivelproducten van onze koeien door Swami Keshavaananda 

gebruikt voor verschillende ceremonies zoals Puja, Abishekam, Yagna etc. 

 



 

Onze koeien zijn mak en blij als vriendelijke mensen komen om hen te zien.  

 



Lieve vrienden van Bhakti Marga 

 
Samen met Surabhi en haar 
vrienden danken wij je hartelijk 
voor je regelmatige financiële 
steun aan Bhakti Marga en de 
ashram Shree Peetha Nilaya! 
 
Dankzij jouw financiële steun 
kunnen we vele projecten 
realiseren die helpen om 
Paramahamsa Vishwananda's 
pad 'Bhakti Marga' en Zijn missie 
te verspreiden: 
 
We zien een wereld voor ons, 

gevuld met individuen en 

groepen, die een liefdevolle 

relatie met het Goddelijke 

ervaart, geïnspireerd door de 

tijdloze wijsheid, het leven en de 

liefde van Paramahamsa 

Vishwananda'. 

 

In deze geest begroeten wij je 

van harte en kijken we uit naar je 

bezoek aan de ashram. 

 

Namens Bhakti Marga 

 

Paartha en Anjushri 

 

   

 


