
30-daagse Maanas Havan Yagya 

                           Bijdrage herstel maatschappij 
                                      14 januari tot en met 16 februari 2022 

 

In navolging op vorig jaar zal onze organisatie wederom gedurende een maand Havan Yagya 

uitvoeren om een bijdrage te leveren aan herstel van de Maatschappij. 

De Pandemie duurt al langer dan wij ooit hadden gedacht. Nog steeds gelden er beperkingen 

voor het dagelijks leven waarbij het noodzakelijk is om aan de gestelde regels te houden. We 

weten dat het zwaar is wat voor velen voor gezondheidheids problemen zorgt zoals mentale en 

fysieke problemen. Het zijn zware tijden voor iedereen waarin we elkaar moeten steunen. 

Wat te doen? 

Hindoe Sanatan Dharma is van oudsher een levenswijze waarin dagelijks Havan Yagya een vast 

onderdeel van het leven is. Ook wij doen daarom regelmatig Yagya’s op onze beide locaties in 

Nieuwer ter Aa en Kornhorn. Door een Havan Yagya uit te voeren zuiveren we ons zelf maar ook 

onze omgeving. Iedereen die bewust of onbewust eraan deelneemt verkrijgt de zegeningen van 

de Yagya. Daarnaast is de kracht van Mantra recitatie enorm groot en voelbaar als men het 

reciteert of hoort. 

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam zal wederom een de Manas Havana Yagya uitvoeren 

gedurende 30 dagen. U heeft samen met ons al vele malen Havan Yagya’s uitgevoerd waarbij 

u aanwezig kon zijn. Deze keer dus wederom een bijdrage vanuit de Ashram voor u allen met 

een aangepaste deelname. 

Programma 

Wij zullen de mantra’s vanuit de Ramcharit Maanas reciteren en ahuti geven. Elke dag zal 1 

pârâyan gelezen worden. De 30 pârâyan’s worden dan op deze manier in 30 dagen voltooid. 

Recitatie vanuit de Ramcharit Maanas geeft kracht om de vraagstukken van het leven op te 

lossen. Het is een leidraad voor ieder probleem. En als we dit koppelen aan een Havan Yagya 

wordt de kracht ervan nog sterker. Daarnaast zuiveren we tevens de atmosfeer waarin we ons 

verkeren. Wetenschappelijk is het bewezen dat de plek waar regelmatig Havan Yagya plaatsvind 

vrij is van ziekten en bacteriën die ziekten veroorzaken. Ook deze 30 dagen durende Yagya 

dragen wij op aan iedereen op de Wereld. Moge iedereen hiervan de zegeningen krijgen. 

We starten op 14 januari en zullen eindigen op 16 februari 2022. 

Dagelijks van 06:00 – 08:00 uur in de ochtend die we live zullen uitzenden via Facebook. 

We vragen u op vanuit huis ook mee te doen en mee te lezen vanuit uw Ramayan. 

Wilt u tijdens een van de dagen aanwezig zijn dan kunt u ons bellen om een afspraak te 

maken. 

Bijdrage: Zonder uw donaties kunnen wij zo een groot Yagya niet uitvoeren. Uw hulp is daarom 

zeer welkom in de vorm van een financiële bijdrage, Havan Samahgriha, havan hout, ghee, 

verse bloemen en fruit. 

Als gezin of familie kunt u ook een dag sponsoren waarbij uit uw naam de Yagya zal worden 

gedaan en in de sankalpa uw naam zal worden genoemd. Hiervoor kunt u contact opnemen met 

ons op onderstaande nummers. 

Wij hopen dat u dit wederom zult ondersteunen en uw bijdrage zult leveren om te bidden en de 

zegeningen te vragen voor iedereen op de wereld. 

Uw financiële bijdrage is welkom op onze bankrekening met bankrekeningnummer                

NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland. 

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 

06-47988086 / 06-47334747 

Email: srpsan@live.nl / sanatan@hotmail.nl 

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam 

Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam 

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland 

Info: www.muhurta.nl 

 


