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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 
NIEUWSBRIEF JULI 2019 
 
 
“WAAR DE GURU IS, IS VRINDAVAN. WAAR DE GURU IS, IS DE HEILIGE 

TIRTHA ZELF. ALLE HEILIGE BEDEVAARTPLAATSEN ZIJN DAAR WAAR DE 

GURU WOONT.”  

 Paramahamsa Vishwananda (uit Zijn toelichting op de Sri Guru Gita) 

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) ..is een Sanskriet woord dat "oversteekplaats, doorwaadbare plaats" 

betekent en dat verwijst naar elke plaats, tekst of persoon die heilig is. 
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Jai Gurudev 

Lieve Vrienden van Bhakti Marga 

We kunnen nu al op de eerste helft van het jaar 2019 terugkijken en we danken jullie voor je 
regelmatige financiële steun.  

Het koude seizoen is voorbij en Heidenrod-Springen en Bhakti Marga hebben hun 
‘zomerjurk’ aangetrokken en we genieten allemaal van de warmere, langere dagen en de 
zachte zomeravonden. 

Na de feestelijkheden rond Guruji's verjaardag in juni, zullen Shree Peetha Nilaya en haar 
terrein fris, creatief en uitnodigend worden voorbereid op het Just Love Festival ‘Celebrate 
Love’ in juli. Er heerst hier een vrolijke en verwachtingsvolle sfeer en we kijken ernaar uit al 
die vele bezoekers van heinde en verre te ontvangen.  

Voor jong en oud is er een groot scala aan activiteiten, die alle zintuigen prikkelen om het 
thema ‘Celebrate Love’ te ervaren en om liefde en vreugde te delen en te realiseren. 

Jullie en al je familie en vrienden zijn van harte welkom! 

 

1. Terugblik op de eerste maanden van 2019 

➢ In januari werd de 50 jaar oude vloer in de lobby en in de backoffice ruimtes 
vervangen door een nieuwe, aantrekkelijke vloerbedekking, wat door velen zeer werd 
gewaardeerd. 
 

➢ Begin januari vond de landenweek plaats voor Kroatië, Slovenië, Servië, Macedonië 
en Albanië met in totaal 172 deelnemers.. 
 

➢ Begin februari kwamen 85 gasten uit Zwitserland naar SPN voor hun landenweek, 
gevolgd door Turkije met 26 en Griekenland met 36 mensen. 
 

➢ Het volgende is nieuw: de officiële Darshan-dagen zijn nu op donderdag en vrijdag. 
Bovendien zegent Guruji de deelnemers aan de betreffende landenweek nog eens 
met Darshan op zaterdag, alleen voor hen.  
 

➢ In maart vierden we Maha Shivaratri voor de eerste keer in de nieuwe tempel, de 
Bhutabhrteshwarnath Mandir. Daar was niet genoeg plaats voor alle deelnemers, 
waardoor er groepen wisselden tussen de tempel en de Darshan-zaal met de live-
uitzending. Alle ‘Friends of Bhakti Marga’ konden het evenement, waar ze ook maar 
waren, door de live-uitzending meebeleven! 
 

➢ Aan het eind van de maand vond de Italiaanse landenweek plaats, waar we 138 
vrienden mochten verwelkomen. 
 

➢ April was een heel bijzondere maand voor ons. Christendom en hinduïsme hielden 
elkaar in evenwicht in SPN. Zowel de negendaagse Lente-Navaratri als de 
Paasweek, gevolgd door doopplechtigheden, werden met dezelfde liefde, vreugde en 
toewijding gevierd. Oost en West verenigen zich in geloof en dit maakt het Bhakti 
Marga Centrum uniek. Zoals Guruji al zei, er is maar één God en Die is Liefde, en wij 
allemaal dragen deze Liefde in ons hart. We zijn allemaal verenigd door deze Liefde 
en wandelen samen het pad van toewijding, Bhakti Marga. Om Namo Narayanaya! 
 

➢ In de eerste week van mei viel de landenweek voor Frankrijk met 220 gasten, samen 
met 57 gasten uit België. Meerdere Satsangs beantwoordde Guruji vele vragen in het 
Frans en illustreerde die met verhalen over heiligen en avatars. Op die manier helpt 
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Hij ons op onze spirituele weg, onwrikbaar, eerlijk en betrouwbaar, zelfs wanneer 
vele medemensen ons niet begrijpen of zelfs afwijzen. 
 

➢ Half juni was de landenweek voor Oostenrijk en Duitsland, gevolgd door de week 
voor de Tsjechische Republiek en Slovakije. 

 

2. Inwijding van de Rukhmini Panduranga Mandir (tempel) in Shree Peetha Nilaya, 14 
april 2019 

De belangrijkste gebeurtenis in april was de inwijding van de nieuwe tempel voor Lord 
Vitthala Panduranga en Rukhmini tijdens de laatste drie dagen van Navaratri. 

We schreven al over de bouw van de tempel in de nieuwsbrief van september 2018. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Verslag van Chidananda, een Brahmachari en bewoner van SPN, a over de inwijding 
van de tempel: 

De Rukhmini Panduranga tempelinwijding van 12-14 april 2019, kenmerkte een zeer 
vruchtbare tijd in Shree Peetha Nilaya. De laatste dag van de ceremonie was eigenlijk het 
hoogtepunt van drie gebeurtenissen die gelijktijdig in de ashram plaatsvonden: de inwijding 
van de tempel, Ram Navami, waar we de Verschijningsdag van Lord Rama vierden en de 
laatste dag van de Lente-Navaratri. 

 

De tempelinwijding zelf was een driedaagse gebeurtenis, met traditionele Vedische 
ceremonieën, uitgevoerd door Guruji Zelf. Elke dag leken de belangrijkste murti’s van 
Panduranga en Zijn vrouw Rukhmini meer tot leven te komen, omdat Guruji veel tijd en 
aandacht besteedde aan het oude ritueel, genaamd Prana Pratistha, dat hen tot leven 
brengt. De nieuwe tempel, met de hand door de devotees van Bhakti Marga Italië gebouwd, 
glinsterde met duizenden spiegelende en bijzondere tegeltjes, en was de perfecte omgeving 
voor deze sprankelende deities. 

Het mooiste deel van de ceremonieën was echter Guruji's aanwezigheid in de tempel op alle 
drie de dagen. Hij voerde de rituelen elke dag persoonlijk uit, met als hoogtepunt de 
volledige abishekam op de belangrijkste deities in de tempel op de laatste dag. 

Toen de ceremonieën voorbij waren, gaf Guruji een Satsang over het belang van toewijding 
in ons leven. Hij beschreef het toegewijde geloof van mensen door de eeuwen heen, dat 
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leidde tot persoonlijke relaties met het Goddelijke, net zo tastbaar als de relaties die we 
hebben met vrienden en familie, en tijdens een ontroerend moment merkte Hij op: “Wist je 
maar hoeveel Hij van je houdt”. 

Degenen die nog niet de gelegenheid hebben gehad om deze deities persoonlijk te zien, 
moedigen wij van harte aan om Panduranga en Rukhmini in hun tempel te komen bezoeken 
en de zegeningen van dit zeer speciale Goddelijke Echtpaar te krijgen. 

 

Dagelijkse ceremonieën in de tempel 

Guruji heeft besloten dat de Mataji’s die in de ashram wonen, zullen dienen als pujarini's 
voor de murti’s in de Rukhmini Panduranga Mandir. Zij zijn allemaal brahmacharini’s en ze 
zijn er erg blij mee, want het is een groot geschenk om de deities te mogen dienen. Ze leven 
werkelijk en onze liefde voor en verbinding met Krishna en de Goddelijke Moeder wordt 
erdoor verdiept.  

Om 6:30 uur 's morgens maken we Rukhmini en Panduranga zachtjes wakker met speciale 
riten en mantra's, en dan bieden we ze een kopje warme honingmelk aan. Daarna halen we 
ze uit hun bed en plaatsen ze op het altaar. Ze krijgen een bad, abhishekam genaamd, 
schone kleren en we serveren ze het ontbijt. Hiervan kunnen wijzelf later in de vorm van 
prasad genieten. Na de arati wordt de glazen deur van de tempel gesloten, maar de murti’s 
blijven van buitenaf te zien om te aanbidden. 

‘s Avonds om 21:15 uur gaan de deuren open voor de arati en na de laatste gebeden wordt 
iedereen uitgenodigd om naar de tempel te komen om in een binnenprocessie (parikrama) 
om de deities heen te lopen. 

Daarna worden de gordijnen gesloten. Vitthala Panduranga en Rukhmini krijgen warme 
honingmelk met Tulsi en krijgen hun pyjama aan. Liefdevol leggen we ze in bed en wensen 
ze met een kleine arati een goede nachtrust toe. Zachtjes sluiten we de deur, terwijl ze 
voortleven in ons hart. 

 

3. Evenementen met Paramahamsa Vishwananda in SPN van juli t/m december 2  

De data voor de volgende evenementen zijn aan wijzigingen onderhevig! Check alsjeblieft 
altijd de kalender via de Bhakti Marga homepage: www.bhaktimarga.org. 

Pas wanneer een evenement geactiveerd is, is het zeker dat het plaatsvindt en pas dan kun 
je je ervoor opgeven en een reservering maken voor verblijf in Shree Peetha Nilaya. 
https://www.bhaktimarga.org/events   

JUST LOVE FESTIVAL:               13 t/m 15 juli 2019 
https://www.justlovefestival.org/ 
 
GURUPURNIMA:   16 juli 2019 

KRISHNA JANMASTHAMI:   23 augustus 2019  

GAYATRI YAGNA:    7 & 8 september 2019 

NAVARATRI en DUSSERA:  29 september – 8 oktober 2019  

KARTIK NIGHT:    2 november 2019  

KARTIK PURNIMA    11 & 12 november 2019 

BABAJI DAY:     30 november 2019    

CHRISTMAS CELEBRATION:   24 – 26 december 2019 

file:///C:/Users/Arie/AppData/Local/Temp/www.bhaktimarga.org
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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DARSHAN VROUWEN:   27 & 29 december 2019 

DARSHAN MANNEN:  28 december 2019 

OUDEJAARSAVOND, KIRTAN:  31 december 2019 

 

4. Belangrijke opmerkingen 

• Ledenbijdrage:  
Belangrijk: sinds 2016 is de minimale FoBM-bijdrage 10 euro per maand. Maak 
alsjeblieft je bijdrage regelmatig over. Je kunt een doorlopende opdracht plaatsen of 
betalen in verschillende intervallen, jaarlijks, halfjaarlijks of voor meerdere maanden. 
 
Zorg ervoor dat je eind juni je bijdrage voor het eerste deel van het jaar hebt betaald. 
Zonodig informeert Anjushri je graag over het saldo op je rekening. Op onze website 
vind je alle informatie (in veertien talen) over de betalingsmogelijkheden. 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 

• Guruji’s kerstkadootje voor 2018: Guruji heeft voor alle leden van FoBM een murti 
van Rukhmini en Lord Panduranga uit India meegebracht. Als je hem nog niet hebt 
afgehaald, kun je dit gezegende kado nog tot eind 2019 aan de FoBM-desk in Shree 
Peetha Nilaya afhalen (zie ook onze Kerstbrief en de nieuwsbrief van september 
2018 en de nieuwsbrief van April 2019). 

• Verandering van adres en naam: vergeet ons alsjeblieft niet te schrijven, wanneer 
je telefoonnummer, naam of spirituele naam is veranderd. 

• Livestream (rechtstreekse uitzending): vanwege de nieuwe gegevens- 
beschermingsregeling kunnen we Darshans helaas niet meer live vanuit SPN 
uitzenden. 
 

• Met Guruji’s toestemming zullen we vanaf nu bepaalde evenementen exclusief 
voor FoBM live uitzenden: hiervoor heb je je gebruikersnaam FoBM (niet je eigen 
naam!) en een paswoord nodig. Dit paswoord sturen we je ongeveer een week 
voorafgaand aan het evenement per email toe. 
 

• Rechstreekse uitzendingen in 2019 waren tot nu toe: Shivaratri, Lente-Navaratri en 
de Lakshmi Yagna. 
 

• Over verdere rechtstreekse uitzendingen kunnen we je pas vlak van tevoren 
informeren. We hopen dat we het eerste deel van de Gayatri Yagna en de Herfst-
Navaratri in oktober voor FoBM kunnen uitzenden. 
 

• E-mailing: onze FoBM informatie, zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen om 
rechtstreekse uitzendingen bij te wonen, wordt in 14 talen naar onze leden gestuurd. 
De adressen worden opgeslagen in onze mailinglijst. Het kan voorkomen dat e-mails 
van een collectieve BM-mailing in je spam- of junkfolder belanden. Als je zelfs daar 
onze mail niet kunt vinden, neem dan alsjeblieft contact op met 
friends@bhaktimarga.org of anjushri@bm365.org en dan kijken wij ernaar. 
 

• De nieuwe Leden Cash Card is succesvol gebleken en wordt gewaardeerd. De 
jaarlijkse korting van 10% wordt automatisch bij betaling afgetrokken. Als dit niet 
werkt, ligt dat waarschijnlijk aan een technisch probleem en heeft het niets te maken 
met een eventueel nog niet betaalde ledenbijdrage. Wend je in zo’n geval tot FoBM, 
het liefst Anjushri of Akshajananda (die de kaarten print) of ga naar de receptie, die 
dan met ons contact opnemen. De BM-shop kent het probleem. Zij kunnen in zo’n 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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geval de korting handmatig aftrekken (dit functioneert helaas niet in het Bhajan Café, 
mocht het probleem daar opduiken).  

 

5. Informatie van het BM Sadhana Team Shree Peetha Nilaya  

• Just Love Festival 2019  

…komt steeds dichterbij en we nodigen 
je van harte uit om mee te doen met 
meditatie, yoga voor volwassenen en 
kinderen, gezins-Maha OM Chanting en 
nog veel meer wat in onze Yoga & 
Meditatie Tuin te ontdekken valt. 

Kijk voor alle details op de JLF website: 
https://www.justlovefestival.org/ 
 

Het Shree Peetha Nilaya Sadhana Team is blij om de eerste 24-uurs Maha OM Chanting in 
SPN te kunnen aankondigen. Doe met ons mee! Dit bijzondere evenement vindt op 16 
november 2019 plaats. We verheugen ons erop je daar te zien! 

 

 

Lieve Vrienden van Bhakti Marga, 

 
Wij danken jullie hartelijk voor jullie loyaliteit en steun. 

Jullie financiële hulp is zeer belangrijk en echt essentieel. Jullie leveren een belangrijke 

bijdrage zodat Shree Peetha Nilaya, het internationale hoofdkantoor en moedercentrum van 

Bhakti Marga, een uitnodigende plaats van Liefde, vreugde en spirituele groei kan zijn. 

SPN is het huis van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda en van hieruit wordt Zijn 

boodschap van Liefde om de harten van de mensen te openen verspreid. Hier geeft Hij 

Satsangs in de tempel of buiten in Zijn meditatietuin. Mensen van alle landen sluiten zich bij 

SPN aan, ontmoeten gelijkgestemde vrienden en vinden antwoorden over de zin van het 

leven of hun eigen spirituele reis. 

En het belangrijkste is dat ze de persoonlijke zegen krijgen van een groot verlicht Meester, 

een echte Guru, een Satguru. Zijn Liefde is onmeetbaar en omvat alles! 

Met warme zomergroeten kijken we uit naar jullie bezoek in de ashram! 

Namens Bhakti Marga, 

Paartha en Anjushri 

 

   

 

 

https://www.justlovefestival.org/
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6. Extra 

Paramahamsa Vishwananda’s toespraak bij de inwijding van de Rukhmini Panduranga 
Mandir (tempel) in de ashram Shree Peetha Nilaya op 14 april 2019 

Paramahamsa Vishwananda gaf een hartverwarmende toespraak direct na de 

inwijdingsceremonie voor de nieuwe Shree Peetha Nilaya Rukhmini Panduranga Mandir. 

Gurudev legde uit wat een tempel betekent, wat de betekenis is van karma, het doel van het 

plan van de Heer en de onzichtbare manieren waarop God in ons leven werkt. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

Deel 1 

PANDURANGA – DE LORD VAN EEUWIGE VREUGDE EN GELUK 

Paramahamsa Vishwananda 

Jai Gurudev, 

Moge jullie allen door Panduranga en Rukhmini gezegend worden en vooral hen die hebben 

geholpen. 

Zie je, het bouwen van een tempel is niet ieders doel. Niet iedereen heeft de Genade aan de 

bouw van een tempel deel te nemen. Een tempel is een plaats waar de Heer woont. 

Vandaag vieren we Ram Navami, nietwaar? Rama Zelf is een herinnering aan de innerlijke 

tempel. Ra' betekent tempel, 'ma' betekent binnenin. Rama betekent dus iets dat vanbinnen 

is. Op deze bijzonder dag maken we ook deze prachtige tempel van Panduranga en 

Rukhmini tot een herinnering aan wat je in je hebt.  

RAMA ZELF IS EEN HERINNERING AAN DE BINNENTEMPEL. 

-Paramahamsa Vishwananda 

Je voelt misschien niet wat je in je hebt, je weet misschien niet wat je in je hebt, maar het is 

er wel. En de Genade die Bhagavan aan zijn devotee heeft gegeven, de Genade die de Heer 

al lang voor jouw geboorte in dit leven had gepland, dankzij jouw punya heb jij die Genade 

om hieraan deel te nemen. Denk niet dat het gewoon, willekeurig gebeurt. Denk niet dat jij 

het bent die de dingen onder controle heeft. Daarin vergist iemand zich. God geeft je die 

keuze, weet je. Hij bespeelt je. Hij laat je denken dat jij de controle hebt, maar eigenlijk heeft 

Hij de controle, en Hij doet er alles aan om je dichter bij Hem te brengen. Hij doet er alles 

voor opdat jouw mind helemaal van Hem wordt doordrongen. Maar daarvoor moet je het 

willen. Hij zal je niet dwingen.  

Kijk, als je werkelijk iets wilt, zul je om het even wat doen om het te krijgen, niet? Zo 

gebruikte Hij de Italiaanse mensen om deze prachtige tempel te bouwen, en Hij gebruikte 

jullie allemaal om hieraan deel te nemen. Het is niet omwille van Hem, maar eigenlijk omwille 

van jou, zodat je herinnerd wordt aan het belangrijkste: dat Hij bij je is. Zoals we al zeiden, 

Panduranga is de Heer die altijd blij is. Er is geen ellende in Hem. Ellende zit alleen maar in 

je mind. Als je op zoek bent naar ellende, dan zul je die vinden. Als je op zoek bent naar een 

probleem, zul je dat wel creëren! Zelfs als er geen probleem is! En natuurlijk, als Hij ziet dat 

je problemen wilt, zal Hij Zijn lieve zuster Maha Maya vragen je te helpen. 

Weet je dat? Hij zal Zijn zuster vragen je te overschaduwen, niet omdat Hij boosaardig is, of 

omdat Hij je kwaad wil doen. Nee. Het is omdat je dom bent! Het is zo eenvoudig! Hij wil je er 

alleen maar aan herinneren hoe dom je bent. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Wanneer Hij Zichzelf geeft en jij zegt: “Nee” en je wilt Maya. Dan zegt Hij: "Nou, neem het 

dan maar!". Hoe lang zul je daar nog van genieten? In deze vorm zegt Hij dat het leven 

vreugde is. Maar echte vreugde is iets wat blijvend is, iets wat aanhoudt; geen vreugde die 

beperkt is. Hij wil je eeuwige vreugde geven. 

Dus die Heer van vreugde, die Heer van geluk, wil dat je eeuwige vreugde hebt, eeuwig 

geluk. En daarvoor wil Hij je volledig voor Hem. Niet gedeeltelijk. Gedeeltelijk is menselijk. Je 

wilt Hem, maar je bent niet oprecht met je verlangen naar Hem. Je wilt Hem, MAAR! Er zijn 

zoveel dingen voordat je Hem wilt. Je wilt zoveel dingen: materiële dingen, je wilt het 

gemakkelijk hebben, een goede relatie hebben, een goede echtgenoot of een goede vrouw, 

goede kinderen. Dan komt Bhagavan helemaal onderaan de lijst te staan.  

Maar Hij herinnert voortdurend diegenen die bij Hem horen. Op vele manieren zegt Hij 

voortdurend: “Hé, wanneer word je wakker? Nu slaap je met Maya. Hoe lang nog?”. 

Die mind, die gehecht is aan de dingen, die beperkt is, zal nooit gelukkig zijn. Hij wil dat je 

gelukkig bent. Hij wil dat je eeuwig gelukkig bent, maar wil je zelf wel eeuwig gelukkig zijn? 

Wat betekent eeuwig geluk? Je kent alleen dat wat beperkt is. Panduranga, die Naam, die 

eeuwige vreugde, die eeuwige Liefde, dat is wat Hij je wil geven. En dat is wat Hij heeft 

gegeven. Als je kijkt naar alle heiligen die Hem hebben bereikt, is Hij Leeladhari; Hij is zo 

dierbaar voor Zijn devotee, dat Hij in stilte komt om Zijn devotee te dienen. In stilte doet Hij 

Zijn dingen, en laat niet zien wat Hij doet. Maar wij mensen willen de dingen graag zien, 

toch? Als we iets doen, willen we graag het resultaat zien, nietwaar? (gelach) Maar Zijn 

resultaat is goed verborgen. Zij, die echt naar Hem verlangen, hebben geen resultaat aan de 

buitenkant nodig. Zij weten dat zij Hem zullen bereiken. Die zekerheid die Hij beloofde in de 

Gita: Hij wijkt niet af van Zijn belofte. Je hebt misschien wel miljoenen levens gehad; hoe 

barmhartig is Hij, dat Hij je er telkens weer aan herinnert? Hè? En toch slaap je. 

Vandaag vieren we 9578 jaar geboorte van Rama, nietwaar? Dat is een behoorlijk lange tijd. 

Maar toch wordt Zijn leven bezongen. Waarom? Omdat Hij goed was, of omdat Hij de 

vleesgeworden God was, of omdat Hij Ravana ging vermoorden en Zijn vrouw redde? Nee, 

niet daarom! We vieren Zijn verjaardag, zelfs na al die jaren, als een herinnering. Want 

waarvoor Hij dan ook in deze wereld was gekomen, Hij kwam vooral om de mensheid te 

herinneren. Daarom, zelfs nu in India of waar de Ramacharitamana’s dan ook gelezen 

worden, is het, als de mensen er dieper in gaan, zoals het in de Ramacharitamana's gezegd 

wordt: alleen al de Naam van Rama kan iemand de oceaan van Samsara laten oversteken. 

Alleen maar dat: Rama!  

- Paramahamsa Vishwananda 


