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Wist je dat? ••••••••• 
Ashis 

......... er nu ook swayamsevlka's oefenen om In 
de Ghosh te spelen? 
bij Vanshi spelen er 2. 
bij Aanak speelt er l 
bij Bigul spelen er j,_ 

swayamsevika 's, 
swayamsevika 
swayamsevika 's 

Bigul Aanak Vanshi 

......... Ramanujji naar Guyana en Suriname is 
gegaan om met een paar swayamsevaks van 
daar een varg te organiseren? 
Hi} is afgestudeerd in de richting bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en heeft een jaar aan Sangh gegeven. Er is 
een varg in Guyana gepland, waaraan hij mee zal doen en tevens 
zal hij contacten leggen in Suriname en proberen om daar ook 
shakha 's te houden. 

Uitvlugt, Paramaribo 



......... er een nieuwe kaaryaalay komt die groter 
Is dan de huidlge kaaryaalay? 
Het adres blijft hetzeljde. Jn de kaaryaalay gaan gedurende een 
week ook een paar groepen swayamsevaks verblijven. Het wordt 
net als een varg. Alleen krijgen ze geen Bouddhiek en Shaririek. Ze 
gaan daar hun huiswerk maken, slapen en natuurlijk gaan ze oak 
televisie (l..ee TV) kijken. 

Sangh Kiron 

Uf hi ft iilif 
© ashls © 

Vikash Dhingra en Rajesh lopen door het park. 
Vikash Dhingra zegt: ,,lekker he die wind". 
,,Ja!" zegt Rajesh. 
V. Dhingra: "moet ik er nog een laten?" 

Wat staat er op het graf van een clown? 
Antwoord: DAT IS NIET GRAPPIG! 

Kleine Vishvanath is weer eens in het modder gevallen. Zijn moeder 
boent hem schoon. ,,Waarom doe je zoveel moeite om me schoon te 
krijgen? Je weet best dat ik over een half uur weer vies hen!" 

Vinay gaat met Vikashji naar een voetbalwedstrijd. Na enige tijd vraagt 
Vinay:,,Waarom sch~lden de mensen zo op die man?" 
Vikashji: "Omdat hij een bierflesje naar de scheidsrechter heeft gegooid." 
Vinay: ,,Maar hij is niet eens geraakt!" 
Vikashji: ,,Daarom schelden ze juist." 

,,Maar chandredath, heh je die reep chocolade helemaal alleen 
opgegeten? Heb je clan geen moment aan je zusje gedacht?" 
,,lk heh steeds aan haar gedacht. Ik was bang dat ze kwam voor ik hem 
op had!" 

Satiesh gaat voor de zesde keer naar de kassa en koopt een kaartje voor de 
film. ,,Maar je hebt al vijf keer een kaartje gekocht!" zegt Devindraji. 
,,Weet ik, maar bij de ingang staat iemand die ze steeds kapot scheurt!" 



ARD HKA TI CHAKRASAN - an:fq; re=ct Si' I e Pi 
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ardhkatlchakrasan 

Bij deze yogasan maakje vanuitje heupen (= q;ft) een halve cirkel (~ ). 
Je begint deze asan in SAM STHITI. Het bestaat uit acht tellen. 

Doe je linker arm 180 graden omhoog (handpalm wijst naar rechts, 
biceps naastje linkeroor). Hierbij moetje inademen. 

2 Buig langzaam vanuit je heupen naar rechts. Als je buigt dan moet je 
uitademen. (linkerarm en knit:en gestrekt) 

3 Buig langzaam vanuit je heupen weer terug naar links. Tijdens het 
terugkomen moet je inademen. 
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4 Korn terug in sam sthiti en adem langzaam uit. 
5 t/m 8: Doe precies hetzelfde, maar nu begin je met je rechterarm en buig je 

vanuit je heupen naar links. 

voordelen: Het houdt de heupen jlexibel en gezond en het verbetert de 
leverfunctie. 

HAIASAN - ~MlijPi 

halasan 

Bij deze yogasan neemt je lichaam de houding aan van een ploeg (= ~· 

Je begint deze asan vanuit URDHV AMUKH STHITI en het heeft acht tellen. 

Ti! beide benen gestrekt 45 graden van de grond. 
2 ti! beide benen gestrekt verder tot 90 graden. 
3 Laat je benen gestrekt over je hoofd zakken. Je tenen raken net niet de 

grond. 
4 Je tenen raken de grond. 
5 t/m 8: de omgekeerde volgorde. 

voordelen: Het bevordert de b/oedsomloop in het nekgebied en de rug 
wordt soepel. 
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Sangh Kiran wordt in de shakhas gratis verspreid, ma11r donaties 
voor toekomstige pu blicaties zijn welkom. Postbank: 827495 t.n. v. 
Hindu Swayamsevak Sangh o.v.v. donatie Sangh Kiran. 




