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VRIENDEN VAN  
BHAKTI MARGA 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER  2018 

 

Sri Bhutabhrteshwarnath Tempel Inauguratie: Jubilee of Love, 7 – 10 Juni 2018  
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

De Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir is de mooiste Hindu tempel in heel Europa. De 
tempel belichaamt de levende viering van Bhakti: oprechte, hartelijke devotie aan 
God. De naam betekent: ‘de Heer, die het hele universum voedt’. Deze naam verwijst 
naar het aspect van Heer Narasimha (de halve-man / halve-leeuw Goddelijke 
Manifestatie), dat evenwicht schept en iedereen Zijn bescherming biedt.                          

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Introductie 
 
Een geweldige en onvergetelijke Bhakti Marga Zomer nadert haar einde. De essentie van het ‘Jubilee of 
Love’ is - met Guruji's ‘stempel’ van onvoorwaardelijke, eeuwige liefde en zorg - diep en onuitwisbaar in 
alle harten gegrift.  
 
“Dank aan alle helpende handen, waardoor deze festiviteiten zo volmaakt georganiseerd konden worden 
en dank Guruji voor Uw liefde aan alles en iedereen”, zei een deelnemer, daar sluiten wij ons van ganser 
harte bij aan.  
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Je hebt ook met jouw regelmatige, waardevolle financiële ondersteuning voor een groot deel bijgedragen 
aan het success van deze festiviteiten en het verspreiden van Guruji's pad van Liefde en Bhakti. 
 
Namens Bhakti Marga bedanken we jou voor alle steun en hulp en zijn wij dankbaar dat je als lid van de 
wereldwijde FoBM familie met standvastig aan onze zijde blijft staan.  

2. Terugblik en vooruitkijken 2018 

Het 'Jubilee of Love' in juni 2018: 

➢ 07 - 10 juni: Ceremonies voor de inauguratie van de nieuwe tempel, de Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir. 

➢ 13 juni: Viering van Guruji's  40e verschijningsdag met 108 yagna’s en gezamenlijk picknicken op het gras.  

➢ 14 juni: Boot cruise op de rivier de Rijn met 1000 passagiers om Guruji's 40e verschijningsdag te vieren. 

➢ 15 – 17 juni: Just Love Festival en Holi met ongeveer 2000 bezoekers tijdens de drie dagen.  
 
In plaats van veel woorden aan deze evenementen te besteden, willen we graag een aantal uitspraken van 
devotees met jullie delen om mooie herinneringen aan deze prachtige dagen met Guruji op te halen, of je 
te inspireren volgend jaar ook mee te doen.  
 

➢ Guruji heeft Vaikunta in ons midden gebracht, want Vaikunta is het hart, is liefde, waarmee deze dagen 
waren doordrenkt! Ongelooflijk om deel van dit alles uit te maken. Ik kan het met geen woorden beschrijven.  

 
➢ Deze dagen waren zoooo mooi en de atmsofeer was onbeschrijflijk…. dankzij Guruji. 

 
➢ Wat jammer dat het alweer voorbij is. Vervuld, blij en ‘bekaf’ kijk ik al weer naar volgend jaar uit. Haribol 

Guruji, DANK U voor deze magnifieke Sangha, de ongelooflijk mooie muziek en eenvoudigweg voor alles.   
 

➢ De JLF heeft me met zoveel vreugde en liefde gevuld. Deze zegening zal me een lange tijd ‘dragen’.   
Hier in het kort iets wat ik tijdens Holi meemaakte: Tegen het einde was Swami Vishwananda op weg naar het 
podium, toen twee kinderen vlak voor hem neerknielden, zodat hij ook hen met wat kleuren kon zegenen. De 
poeders waren echter volledig opgebruikt. Vervolgens schudde Swami Vishwananda eenvoudigweg de kleuren 
uit zijn haar. Er was voldoende in blijven zitten en op deze wijze ontvingen de kinderen toch deze kleurrijke 
zegening van hem. Dit raakte me, omdat Guruji de kinderen absoluut ook hun deel wilde geven. Zoveel liefde! 

 
➢ Deze dagen hebben mijn leven een nieuwe richting gegeven en me dichter bij mijn kern gebracht, waar ik 

nooit eerder was geweest…. 
 

➢ Het was adembenemend en zo’n grote zegen.  Een grote ‘Dankjewel’ aan allen die dit mogelijk maakten en 
aan Guruji, die, zoals altijd, precies op het juiste moment verscheen. Het was gewoon prachtig. Dank jullie 
wel; dank jullie wel; dank jullie wel. 

 
➢ Holi was voor mij als dansen in de hemel. Toen Guruji zich bij ons aansloot en het lange tijd meevierde, voelde   

ik me zelfs duizendvoudig gezegend. Onbeschrijflijk! Dit was niet van deze wereld! Gewoon PURE LOVE.  
 

➢ Guruji heeft Vaikunta op aarde gebracht. Alles was echt volmaakt. Onderweg naar huis zei mijn zoon dat het 
geweldig was met zoveel mensen samen te zijn, die zoveel positieve energie uitstralen.  

 
➢ Ik kan het niet in woorden omschrijven. Deze dagen waren voor mij een pelgrimsreis recht mijn hart in. 

 
➢ SWAMI VISHWANANDA, de KONING VAN LOVE! 

 

Landen weken in Shree Peetha Nilaya 
 
Dit jaar 2018 is het de eerste keer dat Paramahamsa Vishwananda elk land de mogelijkheid biedt als groep 
een week samen in de Ashram Shree Peetha Nilaya te verblijven. Samen met de verantwoordelijke 
afdelingsmanagers heeft Hij een zeer interessant en informatief programma opgesteld. De grootste 
aandacht gaat uit naar de cursussen van de Bhakti Marga Academy, die gelijktijdig in de moedertaal 
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worden vertaald. Het gevarieerde programma omvat ondermeer een verdieping in de Guru Gita, de  
Shreemad Bhagavatam en de Bhagavad Gita. Ook maakt het programma je vertrouwd met het hindoeisme 
en onze lijn van het Vaishnavisme; dit alles met Guruji’s persoonlijke interpretaties die het hart raken. 
Verder worden er zeer aantrekkelijke cursussen in muziek, kunst en sadhana aangeboden. Ook word je in 
de gelegenheid gesteld seva – belangeloze dienstverlening – aan Guruji en jouw medemens te verrichten.  
Verder geeft Guruji een speciale Satsang aan elk land en staan er als hoogtepunt voor elke landweek twee 
Darshans voor de deelnemers op het programma.   
 
Wij, die op de ashram leven, ervaren het als een grote vreugde mensen van over de hele wereld te 
ontmoeten en meer over hun cultuur te leren; op onze beurt doen we er alles aan hun verblijf op de 
ashram zo comfortabel mogelijk te maken. Aansluitend is het ons een genoegen landgenoten te 
verwelkomen, met hen ons huis te delen en even in onze moedertaal te kunnen kletsen.   
 
Gurupurnima 27 – 29 Juli 2018 
 
Vanuit Zijn Liefde gaf Guruji ons dit jaar drie dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) om Gurupurnima samen 
met Hem te vieren! Wij waren blij onder de honderden deelnemers ook leden van onze FoBM-family te 
zien. 
 
De tweede dag was heel speciaal met 108 yagna’s op het grasveld naast de Bhutabhrteshwarnath Mandir en 
de picknick buiten met Guruji. 
 
Een ander hoogtepunt van de Gurupurnima viering was het theater spel “Dashavatar” (dat voor het eerst op 
Guruji's verjaardag tijdens de Rijn-cruise werd opgevoerd), waarvoor enthousiast werd geapplaudiseerd.  
 
Een Tempel voor Gauranga Vitthala en Rukmini 
 
Ten zuiden van de Sai Baba Tempel bevindt zich nu een nieuwe tempel, die aan Rukmini en Gauranga Vittala 
is gewijd. Guruji besloot dat hetzelfde Italiaanse devotee-team, dat de Shirdi Sai Baba Tempel in 2017 heeft 
gebouwd, ook deze nieuwe tempel mocht bouwen. Op verzoek van Paramahamsa Vishwananda begon het 
team op 13 juli met de werkzaamheden. Evenals de Shirdi Sai Baba tempel heeft de nieuwe tempel ook een 
gemetselde, stenen bolvormige structuur. De basis constructie was eind juli gereed en alle decoraties zullen 
eind september klaar zijn. De nieuwe murti’s zullen rechtstreeks uit Pandharpur, India, komen. 

 

  

Hier volgen enkele technische details:  

Dit constructie-type wordt met behulp van een kompas gebouwd. Dit kompas is een instrument dat 
door mensen uit Afrika, die als de Nubiërs bekend staan, is ontworpen. Doorgaans is het voor het 
bouwen van een koepel eerst nodig de 'Centina', een houten constructie, te bouwen om de 
bakstenen op de juiste plek te krijgen. Het bijzondere van dit kompas is dat het de plaatsing van elke 
steen in de lege ruimte mogelijk maakt. Dit is interessant, want het bouwen van de ‘Centina' is duur 
en kost zelfs meer dan de koepel zelf. In eerste instantie konden met het kompas alleen bolvormige 
koepels worden gebouwd, maar nadat de Italiaanse architect Fabrizio Carola het middelpunt van 
het kompas verlegd had, is het mogelijk verschillende soorten domes, met meer ruimte in de top, te 
bouwen.    
 
De voordelen van deze manier van bouwen zijn:  
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➢ het is goedkoop, want hetzelfde materiaal kan voor de wanden én het dak gebruikt worden 
(lopen in elkaar over - bakstenen);   

➢ is ideaal voor de doe-het-zelver, want het kan eenvoudig geleerd worden. Een beetje 
technische ondersteuning in het begin en voor de rest kan iedereen het;  

➢ heeft een buitengewone akoestiek. 
➢ het schept ruimten, waarin het aangenaam leven is.  
➢ het gebouw staat niet onder spanning. Als we op een willekeurige plek van de koepel de 

druk opvoeren, zal de baksteen, die onder druk komt te staan, deze druk – op basis van een 
onderlinge ‘samenhang’ tussen alle stenen – naar alle kanten afvoeren: elke andere steen 
houdt de structuur mede in stand. Dit is heel bijzonder, want het schept een interessante 
situatie, waarbij alle stenen afzien van ‘competitie’ en gezamenlijk het geheel dragen.   
 

 
 
 

3. De Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir 
Tempel ceremonies Bhutabhrteshwarnath Mandir 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Voor elke murti zijn altijd dezelfde mannelijke pujari’s verantwoordelijk. Doorgaans is één van hen 
een Swami, of een Rishi en de ander is een Brahmachari. Zo kan er zich een liefdevolle en hechte 
relatie tussen de pujari en de Deity ontwikkelen. 
 

Dagelijkse routine: 
➢ Vroeg in de ochtend maken de pujari’s de Deities wakker en kleden zij Hen voor deze dag aan. 
➢ Om 07.00 uur openen zij de gordijnen en dragen zij in het bijzijn van de bezoekers van de tempel de 

ochtendgebeden op, wat door zang en muziek wordt begeleid.   
➢ Om 12.00 uur verrichten zij de lunch-puja en ‘s avonds worden om 18.00 uur houden we 

gezamenlijk de avondgebeden, zoals we de ochtendceremonies vieren. 
➢ Om 21.00 uur wordt de dag met een arati afgesloten, gaan de gordijnen dicht en wordt de murti 

voor de nacht aangekleed.  
  

Mantra Chanting: 
➢ Net zoals dat wat er in de vorige tempel gebeurde, heeft Guruji de wens uitgesproken dat ook in de 

nieuwe tempel een mantra tussen 09.00 uur – 21.00 uur wordt gechant. 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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➢ Tot nu toe is dit de mantra Om Namo Narayanaya. Om de 15 minuten wisselen de bewoners elkaar 
volgens een dagelijks schema af. Ook gasten worden uitgenodigd hieraan deel te nemen, of 
bewoners te vervangen, wanneer dit van te voren met hen wordt besproken.  

 
Yagna vuur-ceremonie en orthodoxe liturgie 
Info m.b.t. Yagna: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 
De liturgie in de Orthodoxe Kerk wordt nu alleen op zaterdagavond om 18.00 uur gevierd. De Akathist in de 
Kerk vindt, zoals gebruikelijk, na het avondgebed om 19.00 uur plaats. Nieuw is het dat Mataji’s dagelijks 
tijdens het ochtendgebed in de yagna shala, ten westen van de tempel, een yagna-ceremonie voor Maha 
Lakshmi verrichten. Shree Peetha Nilaya is Haar woonplaats! 
 

 
Alle vrouwelijke bezoekers, die een sari, of een lange rok dragen en hun hoofd en schouders met hun sari, 
of met een omslagdoek hebben bedekt, zijn welkom aan deze opbeurende en zuiverende vuur-ceremonie 
deel te nemen. We zijn blij wanneer je deze ochtend-yagna samen met ons meeviert!  
 
Ter herinnering volgt aansluitend een korte samenvatting uit de ‘Richtlijnen voor Mataji’s met 
menstruatie', die door Shree Peetha Nilaya is opgesteld. 
Wanneer mataji’s menstrueren, tussendoor aan bloedverlies lijden en gedurende de 3 dagen nadat hun 
menstruatie volledig voorbij is, is het belangrijk:  
 

➢ dat zij in de tempel niet in de nabijheid van een altaar komen, of zich in de buurt van het yagna-vuur 
bevinden, maar meer op de achtergrond verblijven. 

➢ dat zij geen blaadjes, rijst, water, arati, of iets anders aan de Deities offeren. 
➢ dat zij geen puja / yagna verrichten (ook niet voor hun persoonlijke Deities).  
➢ dat zij geen deities, puja-voorwerpen en hieraan verwante ‘middelen’ aanraken. 
➢ dat zij zelf geen prasad pakken; prasad omvat alles dat aan de Deity is geofferd, zoals voedsel, 

bloemen, Chandan, yagna-as, etc.  
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Wat betekenen deze richtlijnen? 
Mataji’s zijn van nature meer ontvankelijk, d.w.z. zij absorberen energetisch veel en zuiveren zo energetisch 
de aarde, de gemeenschap en hun omgeving. Eens per maand breekt de periode aan voor hun eigen 
(energetische) zuivering. Dit proces hoort niet gestoord en door andere, intensieve energieën uit balans 
gebracht, te worden.  
Guruji sprak hierover in een satsang tijdens de Bhu Devi yagna in mei 2013: “Mataji's, wanneer jullie 
menstrueren, gaan jullie door een bepaalde zuivering heen. Overeenkomstig de shastra’s kan iemand in 
jullie buurt, door hem/haar aan te raken, hierdoor beïnvloed worden. Het is een persoonlijke zuivering, 
waar jullie doorheen gaan. Om deze reden is het beter zelfs de mensen die het gebed opdragen niet aan te 
raken. Daarom vraag ik jullie op afstand te blijven. Het is beter ook niet met anderen rond de yagna te 
zitten. Je kunt wel in gedachten deelnemen (manas). Op deze wijze meedoen is ook belangrijk, maar aan 
het ritueel zelf deelnemen is niet goed. Tijdens een ritueel wordt alles geïntensifeerd en als je door deze 
zuivering heengaat, komt er al een bepaalde negativiteit naar buiten. Door aan deze negativiteit een 
bepaalde energie toe te voegen, wordt het versterkt. Om deze reden wordt gezegd dat het voor mataji’s 
beter is een bepaalde afstand te bewaren. Dit houdt niet in dat jullie van deelname worden uitgesloten. Je 
kunt in gedachten deelnemen en energetisch beter enige afstand van dit energetie-punt bewaren.” 
 
Meer informatie hierover kun je vinden:  
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Ledenkaart  
 
Sinds 2018 is de persoonlijke en niet overdraagbare FoBM-kaart een Cash Card met hierop jouw naam, 
lidmaatschapsnummer en land geprint. De kaart kan in SPN bij de Cash Card machines worden opgeladen 
en blijft tijdens de hele lidmaatschapsperiode in jouw bezit. Neem de kaart dan ook mee als je in SPN komt. 
 
We raden je aan de kaart niet teveel geld op deze kaart te zetten, omdat het bedrag alleen aan het einde 
van jouw lidmaatschap teruggestort kan worden. Als je de kaart kwijtraakt, kan het geblokkeerd worden en 
kun je voor € 5,00 een nieuwe kaart laten drukken. De kaart is zo geprogammeerd dat de 10% aanbiedingen 
voor FoBM het hele jaar door automatisch worden verrekend. Als je in SPN overnacht en blijft eten, heb je 
een gewone cash card nodig, waarop de maaltijden kunnen worden geprogrammeerd. Als je buiten de 
Ashram overnacht, kun je de maaltijden wel met jouw lidmaatschapskaart afrekenen.  
 

5. Tarief lidmaatschap 
 
Aan het begin van 2016 is het ledentarief van € 5,00 naar € 10,00 verhoogd. Je bent hierover geïnformeerd 
en dit is in eerdere nieuwsbrieven uitgelegd.  
 
FoBM is een fund-raising programma op basis van maandelijkse bijdragen. Je kunt echter ook over andere 
perioden betalen, tweemaandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks, of jaarlijks. Let er alsjeblieft op dat je tegen 
het einde van de maand juni je maandelijkse bijdragen voor het 1e halve jaar hebt voldaan. Dit kan per 
bank, online via de Bhakti Marga- shop, of cash in SPN.  
Verwijs a.u.b. naar: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Hartelijk dank voor jouw regelmatige, financiële ondersteuning. Hier volgt een kort uittreksel van Guruji's 
satsang in februarie 2016 over donaties: 
 

“Je behoort over de juiste houding te beschikken om service te verlenen, of iets te doneren; niet 
alleen omdat je over het geld beschikt, maar omdat je hiertoe bereid bent. Als deze bereidheid 
aanwezig is, zul je zelfs meer bereiken.” 
 

“Dit vind je in elke religie terug, niet alleen in het hindoeisme. Bhagavan Krishna sprak hierover 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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zelfs in de Bhagavad Gita. Hij zei dat het belangrijk is te geven. Hierdoor neemt ook jouw punya 
toe, waardoor jouw ziel vooruit kan gaan; dit gebeurt anders niet. Deze juiste houding is dus van 
groot belang.” 

 

6. Direct uitzending (livestream) voor FoBM leden 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR) in de EU. Bhakti Marga is 
ook gecontroleerd op basis van deze wetgeving. We zijn blij  d t we door kunnen gaan met de livestream 
uitzendingen voor FoBM-leden. We hebben ons echter  wel aan verschillende beperkingen te houden, die 
door deze regelingen worden opgelegd. Zo mogen er bijvoorbeeld (zonder hun schriftelijke toestemming) 
geen personen meer herkenbaar in beeld komen. 

Dit is een grote uitdaging voor het filmteam; mogelijk neem je ook veranderingen waar t.o.v. eerdere 
uitzendingen.  

Sinds het begin van 2018 konden we de volgende evenementen live (met een wachtwoord) uitzenden: 
Shivaratri in februari, de Lakshmi yagna in mei en de Gayatri yagna in augustus. Deze laatste uitzending viel 
voor het eerst onder de nieuwe regelgeving.  

Voortaan verzenden we een week voor de uitzending een e-mail met het corresponderende wachtwoord. 
De gebruikersnaam blijft zoals altijd FoBM en verandert niet. Alleen verandert voor elke uitzending het 
wachtwoord. Neem a.u.b. contact met ons op als je de uitnodiging niet ontvangt, zodat we de oorzaak 
kunnen opsporen. Tip: check jouw e-mail eerst op spam, of junk-mail. 

Dankzij Guruji's toestemming kunnen we de Navaratri festiviteiten in oktober en de Babaji-dag op 30 
november voor FoBM-leden, die regelmatig doneren, uitzenden.   
 
 

7. Kerst Nieuwsbrief 
 
Jaarlijks verzenden we de Kerst- en Nieuwjaarsbrief per post. Het is de enige post die je van FoBM ontvangt, 
aangezien alle andere informatie per e-mail wordt verzonden. Doorgaans brengen we de brieven half 
november naar het postkantoor, zodat ze in alle landen op tijd zullen aankomen. 
   

➢ Informeer ons a.u.b. op z’n laatst voor eind oktober als je de brief persoonlijk in Shree Peetha 
Nilaya wilt ontvangen. 

➢ Niet alle FoBM-leden hebben ons hun adres bij de aanmelding gegeven. Voor ons is dit een 
teken dat zij er geen behoefte aan hebben de brief te ontvangen, wat wij respecteren. 

➢ Belangrijk: Laat ons s.v.p. op z’n laatst voor eind oktober schriftelijk weten of jouw adres, 
naam, of spirituele naam veranderd is: friends@bhaktimarga.org or anjushri@bm365.org 

➢ We versturen brieven alleen naar volledige adressen, d.w.z. met voor- en achternaam, straat, 
postcode, plaats en land.  

 

8. Kerstgeschenk 

In de Kerst- en Nieuwjaarspost van dit jaar zul je de Kerstbrief en -kaart aantreffen, maar niet het 
gebruikelijke -geschenk. Voel je niet teleurgesteld. Vanuit Zijn liefde en als dank voor jouw trouw én voor 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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jouw spirituele groei, komt Gruruji met iets heel speciaals voor de dagl! Tijdens Zijn laatste pelgrimsreis 
naar Zuid India heeft Hij voor alle FoBM-leden een geschenk uitgekozen en gekocht. Wat een zegen en 
genade! In onze Kerstbrief laten we je weten wat dit speciale geschenk is; tot dan blijft het een verrassing. 
Omdat het te groot en te zwaar is om mee te sturen, vragen we je het vanaf begin december in Shree 
Peetha Nilaya op te komen halen. Ook leden van wie we geen adres hebben, zullen het geschenk 
ontvangen.  

Het is een cadeau als dank voor jouw financiële steun en regelmatige donaties. Bhakti Marga is werkelijk 
van jouw hulp afhankelijk. Vergeet a.u.b. daarom niet maandelijks het door jouw toegezegde bedrag te 
doneren en – mocht je dit vergeten zijn – spring alsnog bij. Mocht het nodig zijn, dan informeren we jou 
graag wat je tot nog toe maandelijks hebt bijgedragen.   

 

9. Satsang van 05 januari 2016 over het thema 'Overgave' 
 
Vraag: Kunt U spreken over overgave en hoe dit te doen?  
Paramahamsa Vishwananda: “Kijk, ik zou willen dat ik dat wist: hoe je over te geven.  Als we over overgave 
zelf spreken, kunnen we vaak zeggen: 'Oh, overgave zoals dit, of overgave zoals dat’, of: ‘geef dit op en geef 
dat op.' Dat is geen overgave, omdat iemand jou opdraagt dit te doen. Zolang er nog iemand anders is, zelfs 
de Guru, die jou zegt het te doen, is er geen sprake van overgave. Overgave is wanneer je, door jouw eigen 
bereidheid, zonder dat iemand je ook maar iets opdraagt, jezelf aan het Goddelijke geeft. Dat is overgave!  
 
Als je verwacht dat overgave inhoudt: 'Oké, ja, Ik heb alles achter me gelaten', nee! In dit geval mag je alles 
achter je gelaten hebben, maar hecht jij je weer aan andere dingen. Dit is geen overgave. Je kunt pas over 
overgave spreken, wanneer jij jezelf volkomen vergeet. Dát is overgave. 
 
Je kunt bepaalde dingen los laat. Alles wat met materie is, kun je gemakkelijk loslaten. Je hebt iets, gooit het 
weg en weg is het! Precies zo. Noem je dit overgave? [lachen] Nee, dit is geen overgave. 
 
Overgave houdt niet in dat je eenvoudig van bepaalde zaken loslaat en dan zegt: 'Ja, ik heb mezelf 
overgegeven. Ik heb mijn huis losgelaten en mijn materiële zaken losgelaten.' En dan claimen: ‘Ik heb me nu 
aan God overgegeven. Ik woon nu in Shree Peetha Nilaya en ben een erg heilige persoon.’ Nee, dit is geen 
overgave. Het betekent dat je een stap die kant op gezet. Als jij jezelf innerlijk niet volledig hebt gegeven, als 
je geen duidelijk zicht op jouw pad hebt, duidelijk hebt wat je werkelijk wilt, dan zul je onderweg andere 
dingen oppakken. 
 
Zolang je denkt: ‘Ik doe dat; ik heb dit gedaan; ik heb dat gedaan’, ben je nog ver van overgave verwijderd. 
Dit komt omdat jouw ‘ik’, ‘ik’, ‘ik’ projectie nog een belangrijke plaats in jouw denken inneemt. Dan 
betekent overgave niets. 
 
Overgave gaat met een bepaalde helderheid gepaard. Het is als volgt: wanneer jij je volledig aan God 
overgeeft, geeft God Zich ook volledig aan jou. Dit is een ander niveau van overgave. Kijk, er is een verschil 
tussen Bhakti en andere paden die je kunt bewandelen. Bij Bhakti benader je God, of elke Goddelijke vorm, 
als de Ultieme. Je zet God op de eerste plaats, waarbij het er niet om gaat Hem te bereiken. Overgave houdt 
in dat je er volledig op vertrouwt dat, wat je ook doet en waar je ook bent, Hij je verheft en je daar naar toe 
brengt. Dit intense bewustzijn dient aanwezig te zijn; dat je Hem zult bereiken, maar niet vanuit jouw eigen 
bereidheid, door jouw eigen inspanning, maar door Zijn Genade. Je kunt door jouw eigen toedoen een 
bepaald niveau bereiken, maar je zult verder op Zijn Genade moeten vertrouwen. 
 
Weet je, vaak zeggen mensen: 'Ik heb me overgegeven. Ik heb alles gegeven. Swamiji, U zult nu voor mij 
moeten zorgen.' Ja, je hebt aan de buitenkant alles gegeven, maar waarom ben je dan nog steeds gehecht 
aan naam, faam en glorie? Je hebt het ene opgegeven, maar je hecht je aan iets anders! Is dat overgave? 
Nee, dit is geen overgave. Je hebt iets opgegeven; je hecht je aan iets anders. Overgave houdt in dat naam, 
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glorie en faam er ook niet zijn. Dit soort zaken is erger dan aan bepaalde materiële dingen te bezitten, want 
zij kunnen je nog dieper laten vallen. Laten we zeggen dat je door het leven een bepaald niveau van 
spiritualiteit hebt bereikt, maar jouw hang naar naam, faam en glorie zorgt ervoor dat je valt. Dus dat 
betekent dat gehechtheid geen overgave is. Overgave is wanneer je deze helderheid bezit van het jezelf 
volledig aan het Goddelijke te geven, wat de uitkomst ook moge zijn. Je vertrouwt erop en dit is de overgave 
waarover je dient te beschikken.' 

10.  Dank 
 

We danken je oprecht voor jouw vriendschap en steun aan Bhakti Marga en Paramahamsa Vishwananda’s 

wereldwijde missie van vrede en liefde. We zijn danbaar dat we op jouw hulp mogen rekenen, want 

betrouwbare vrienden zijn een waardevol geschenk.  

 

  

Mataji Anjushri en Paartha 

 

 

 

Namens 

Shree Peetha Nilaya, Bhakti Marga Centrum, Springen 


