Navratri Havan Yagya
Voor Corona Pandemie
25 maart tot en met 2 april
Géén bezoek in Ashram en Mandir (Kornhorn)
Darshan via Facebook en Whatsapp
Ram Ram Bhakta,
Aanstaande woensdag 25 maart begint met het vedische nieuwjaar (2077) eveneens de
Chaitra Naratri.
Tijdens deze 9 dagen wordt Durga Maa vereerd in haar verschillende verschijningen met
onder andere puja, paath, mantra recitatie, katha, havan om Mata ji's kripa te verkrijgen. De
Durga Saptashati bevat katha’s over Durga Mataji en haar zegeningen.
Op dit moment wordt de wereld geteisterd door Mahaamaari (Pandemie, Corona virus).Het is
zo omvangrijk en zo gevaarlijk waarbij wereldwijd duizenden mensen zijn besmet en velen
reeds zijn overleden.
Naast dat we met zijn allen de regels volgen, medische zorg zoeken richten we ons ook tot
de Schepper om ons te verlossen van deze ziekte en alles in de wereld weer te herstellen.
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland, Ashram Shri Dutcheswar Dhaam en Mandir Shri
Ketumaleshwar Dhaam zal deze Navratri gebruiken om een bijdrage te leveren in
aangepaste vorm.
Voor uw en onze veiligheid is het belangrijk om de regels van RIVM en onze regering
te volgen. Vanaf vandaag is het verboden om bij elkaar te komen.
Dit heeft ons doen besluiten om onze deuren voor het publiek per direct te sluiten. U
kunt ons vanaf heden niet meer bezoeken maar ons gebed voor het welzijn van een
ieder zal dagelijks doorgaan. Acharya Shankar ji zal dagelijks in de Ashram puja doen
en s avonds een Havan Yagya uitvoeren uit naam van de mensheid voor de mensheid.
Deze Yagya zal gedaan worden door recitatie van de sloka’s van hoofdstuk 12 van
Durga Saptashati. Dit hoofdstuk heet “phal stuti adhyaay " waarin staat beschreven
dat recitatie of beluisteren van dit hoofdstuk genezend werkt in geval van onder
andere Mahaamaari ( epidemie/pandemie).
Wij doen dit omdat wij erop vertrouwen dat onze gebeden gedaan met zuivere bedoelingen
verhoord worden. En als we dit gezamenlijk doen, ons gebed maximaliseert en wereldwijd
verspreid wordt.
Hoe kunt u bijdragen?
Wij hebben ook uw hulp nodig voor de samah griha, ghee, dhoop hout en bloemen.
U kunt geen spullen brengen naar de Ashram. De benodigde spullen zullen we zelf
verzamelen. Wij vragen daarvoor uw financiële steun deze Navratri. Wilt u
meewerken? Dan ontvangen wij graag uw bijdrage die u kunt storten op bankreknummer
NL16 INGB 0001 7261 38 ten name van Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland. De
Havan Yagya zal dagelijks 3 uur duren van 18:00 – 21:00 uur.

U kunt bijdragen door op deze tijd of een deel van de tijd vanuit uw huis ook mantra’s te
reciteren of katha’s te lezen of te beluisteren. Zo vergroot u de positieve energie in de
kosmos en in uw eigen omgeving.
Ook stellen wij u in de gelegenheid om de Havan Yagya uit uw naam of uw familie te doen.
Pandit ji zal dan de sankalp doen uit naam van uw familie. Neemt u contact op met ons om
uw naam door te geven als u dat wilt.
Wij hopen op uw medewerking en uw donatie om deze gezegende navratri periode positieve
energie te creëren.
Wij roepen u ook op om de regels van het land te respecteren en op uw eigen maar ook de
gezondheid van uw naasten en medemens op te letten.
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam
Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam
Acharya Shankar Upadhyae ji
Info: 06-47988086 / 06-36588825 / 06-47334747
Email: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl
website: www.muhurta.nl
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Bankreknummer / NL16 INGB 0001 7261 38

Lijst benodigde spullen voor Havan
Dagelijks:
3 liter ghee
5 kg havan samah griha
250 gram nootmuskaat
Dhoop / hout
3 bossen bloemen
Prasaad
Fruit

