Shraavan Maas - Rudrabhishek 2022
Shivabhishek
14 juli – 11 augustus 2022
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam
De maand Shraavan in de Vedische kalender is de 5de maand die gewijd is aan
Shiva Bhagwaanji. Deze hele maand aanbidden devoten Shivaji door onder
andere vrat te houden, puja, paath, shivabhishek, havan yagya uit te voeren.
Shiva Bhagwaan ji geeft zijn Bhakta’s in deze maand heel veel zegen als men
zich met Liefde tot hem richt. Naast de eigen sadhana is het ook een maand om
voor de medemens en uw maatschappij iets te doen.
In Ashram Shri Dutcheswar Dhaam zullen we net als voorgaande jaren dagelijks
Rudrabhishek uitvoeren.
Datum: donderdag 14 juli tot en met donderdag 11 augustus
Tijd: dagelijks 07:00 – 09:00 s ochtends
Gedurende 30 dagen willen we elke dag een shrota/ djajmaan in de
gelegenheid stellen om een persoonlijke Rudrabhishek in de Ashram uit te
voeren.
Kunt u zelf niet, maar u wilt wel bijdragen aan deze maand lange activiteit, dan
kan dat ook. Acharya Shankarji zal in dat geval namens u en familie de sankalpa
doen bij het uitvoeren van de Abhishek.
Wilt u deelnemen zelf de Rudrabhishek uitvoeren, dan verzoeken wij u om uw
datum vooraf te reserveren.
U kunt bellen op telefoonnummer 06-47988086 - 06-47334747 om uw naam
door te geven.
Wij nodigen u van harte uit om deze maand mee te bidden en uw bijdrage te
leveren aan ieders gezondheid en het herstel van onze Maatschappij. De zware
tijden zijn nog steeds niet voorbij. Laten we samen in positiviteit het verschil
maken!
Donaties
Zonder uw donaties en bijdragen kunnen we deze lange programma niet maken.
Wij vragen u daarom ook om bijvoorbeeld 1 dag te sponsoren of zelf als
djajmaan op puja te zitten. U kunt ook goederen doneren die dagelijks nodig zijn

voor de Rudrabhishek. Denk aan melk, bloemen, fruit, ghee, financiële bijdrage
voor de vaste lasten.
Wilt u bijdragen, neem dan contact op met ons op de onderstaande nummers of
stort een bijdrage op onze bankrekening NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v.
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Contactgegevens:
Email: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl
website: www.muhurta.nl
Info: 06-47988086 / 06-47334747
Adres Ashram:
Adres: Oukoop 12, 3626 WA Nieuwer ter Aa
Navigatieadres: Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis. Hier aangekomen het
landweggetje 2 km doorrijden tot u bij Ashram aankomt.
Heeft u googlemaps dan kunt u de naam van `Shri Dutcheswar Dhaam` intikken.

