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Gayatri Mantra
Betekenis woord voor woord:
Bhur
Bhuvah
Swah
Tat
Savitur
Varenyam
Bhargo
Devasya
Dheemahi
Dhiyo

= Aarde (Belichaming van de /evensadem)

= Luchtruim (Vernietiger van pijn en onwetendheid)

=Heme/ (gelukzaligheid)
= Die Opperziel, Almachtige
= Uitstralend, lichtgevend
= Verhevene, waard om aanbeden te warden
= Rein, zuiver
= Bhagwaan
= Mogen wij op U mediteren
= Ons al/er intellect
Yo
= Die ene Opperziel
Nah
= Ons; onze
Prachodayat = Verlicht, inspireert, leid

Gayatri mantra begint bij 'Aum Bhurbhuvah Swah Tatsaviturvarenyam' en dus met Stuti. In dit stuk
prijst men die ene almachtige die altijd lichtgevend, uitstralend en verheven is en het dus waard is
om aanbeden te warden.
Daarna komt 'Bhargo Devasya Dheemahi'. Dit stuk is Upasana, omdat wij hierin denken aan de goddelijke kracht die helemaal rein is. Wij komen hierdoor met onze gedachten dichterbij Bhagwaan.
Uiteindelijk zegt men 'Dhiyo Yo Nah Prachodayat'. Hierin vraagt men die ene opperziel om de gedachte van ons alien te verlichten, te inspireren en op het goede pad te leiden. Dit is dus Prarthana.

Giyatri mantra betekent in het geheel:
Oh Bhagwaan, Hij die zich in elk in de vorm van levensadem, vernietiger van pijn, onwetendheid en
gelukzaligheid bevindt. De lichtgevende, die het waard is om aanbeden te warden en rein is. Oh
Bhagwaan, mogen wij op u mediteren. Oh Bhagwaan, wij vragen U om ons intellect te verlichten.
Omdat deze mantra drie vormen van 'bidden' bevat, is het een unieke mantra. Dit is een mantra die
bedoeld is voor de wereld, omdat men tijdens het opzeggen iets vraagt voor de gehele mensheid. remand die de mantra voor zichzelf zegt, bidt dus tegelijkertijd oak voor kennis en wijsheid voor de
medemens. Kennis en wijsheid zijn twee aspecten waar onze Hindoe Dharm veel nadruk op legt, omdat men door deze twee in staat is de waarheid te zien. Op deze manier ziet men geen verschil in
mensen en is men dus in staat om een eenheid te vormen. Om dit te bereiken is het nodig om de gehele gemeenschap vooruit te krijgen. In onze heilige geschriften wordt er gezegd dat vooruitgang van
een individu pas kan plaatsvinden als de gehele gemeenschap vooruit gaat.
Gayatri mantra is een universele mantra. Het behoort dus niet tot een godsdienst en het is oak niet
beperkt tot een bepaalde gemeenschap. Het is bedoeld om alle onzuiverheden, die veroorzaakt
warden door zelfzucht, hebzucht, haat en andere negatieve daden en gedachten van de mens, te
zuiveren door wijsheid en kennis voor een ieder te vragen.

Gayatri is de moeder van de veda en is dus de bran van alle krachten van het universum. Zij geeft
ans de kracht om ans doel te bereiken wanneer wij deze mantra opzeggen.

Precies zoals de rivier Ganga de zonden van het lichaam zuivert,

zo zuivert ook de Gayatri mantra de ziel.
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Antwoord: ......................................•..........................................•........................
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Wist je dat..
..er een animatiefilm over Hanuman is uitgebracht?
De eerste, echte anlmatle fllm van Bollywood Is een felt. De ster van deze 90 mlnuten durende fllm Is
niet zomaar iemand, maar Hanumanji,De film Hanuman werd met grcot succes gelanceerd in India.
In de anlmatlefllm Is HanumanJI een superheld.
Hanuman - die door de GODEN met bovennatuurlijke kracht gezegend werd
Hanuman - die vloog over bergen en over de oceanen sprang.
Volgens onderzoek van de fllmdlstribiteur is Hanumanji niet alleen
in Bharat bekend, ook in landen
als China, Indonesle en Thalland
zal de film mensen aanspreken.
De engelse/lnternatlonale versle
wordt later dit jaar uitgebracht,
met name In gebleden waar veel
Aziaten wonen. In India zijn ze blij
met de fllm. lndlase klnderen zljn teveel bezlg met Superman en Splderman en reallseren zlch nlet
dat ze ook superhelden hebben binnen hun eigen cultuur.
Het hoogtepunt van de film is dat het de eerste ooit geanimeerde film van India is. Het is gebaseerd
op het leven van Hanumaan en neemt de kljker door de geboorte van Hanumaan tot de geweldlge
overwinning over Lanka•

.. Lakshmi Mlttal de derde rlJkate man ter wereld la?
HIJ Is na Biii Gates en Warren Buffett de rlJkste man op aarde. Lakshmi Mlttal heeft: 's de grootste
staalconcern van de wereld; Mlttal Steel. Mlttal Steel breldt met de mllJardenlnvesterlng zlJn capacltelt
aanzlenllJk ult. Blnnen zes Jaar moet de nleuwe facllltelt Mlttal 12 mllJoen ton staal per Jaar opleveren.
Momenteel heeft: Mlttal Steel een Jaarproductle van rulm 42 mllJoen ton.(Daarmee kan Je 2.100 autos
van kopen). Ter vergellJklng: het Brlts-Nederlandse staalbedrljf Corus Is met een Jaarproductle van 19
miljoen ton 's werelds op vijf na grootste staalbedrijf.
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Yogasan
Ashwa Sanchalan-aasan
Ashwa betekent paard en sanchalan betekent lopen. Bij deze aasan beeld je een lopende
paard uit. Deze aasan opent de heupen en de borst en strekt de lies, de benen en de rug.
Je begint vanuit Sam Sthiti.
1. Ga op je handen en knieen staan.

2. Doe je rechtervoet tussen je handen en strek je linkerknie. De bovenkant
van je linkervoet raakt de grand.
3. Druk je pal men tegen de vloer, zodat jij je borst naar voren gaat en je
schouders recht zijn. Hef je hoofd naar boven en kijk vooruit, zodat je kin parallel met de grond staat.
4. Adem 4 - 8 keer in en uit.

5. Breng je rechtervoet weer naar achter en buig je linkervoet.
6. Doe stap 1 tot en met 5 oak met de andere voet.
Ga terug in Sam Sthiti staan.
Het is niet verstandig om deze aasan te doen bij recente of chronische verwondingen aan de knieen of de heupen.

Veer-aasan
Veer betekent held. Deze aasan opent de heupen en de knieen en bevordert de spijsvertering.

Je begint vanuit Samtal Sthiti.

1. Doe je rechterbeen over je linkerbeen.

2. Buig je rechter- en je linkerbeen, zodat je hielen het bovenste deel
van je bovenbeen raken.
3. Buig je bovenlichaam naar beneden via je heupen. Pak met je handen je voeten of enkels vast.
4. Laat je voorhoofd op je knieen of op de grond zakken.

5. Adem 4 - 8 keer in en uit.

6.

Adem langzaam in en haal je hoofd en bovenlichaam omhoog.

7. Laat je voeten of enkels los, strek je benen en doe ze weer naast elkaar. Je zit nu weer in Samtal
Sthiti.

8. Doe stap 1 tot en met 7 oak met de andere been.
9. Ga terug in Samtal Sthiti.
Het is niet verstandig om deze aasan te doen bij recente of chronische verwondingen aan de knieen of
heupen
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Ni-yuddha
Antarkllrna Pad
Vanult Pr&yog Skid/la:
1. Breng de knle van je achterste been voor je In Pehla Mohre omhoog.
Houd de dljbeen van Je been, die je naar voren hebt gebracht, horlzontaal. Breng je knle zo hoog
mogelUk.
2. Duw je (denkbeeldlge) tegenst:ander van je af.
3. Kam t:erug In Prayog Slddha.
Hoe hoger je je knle optflt blj deze tr.Ip hoe harder je tegenst:ander weggeduwd kan warden. Deze
trap Is bedoeld om afstand tussen Jou en le tegenstander te lcr1Jgen. TUdens het duwen moet Je een
beetje naar adlteren leunen zodat je mear knlcht kunt zet:ten.

>
Hathaura Pad

(@zft i I) battlaura bet:ekent hamer
•

Hethaure Pad Is bedoeld om Je t:egenstanders op zljn kin te raken.
Hathaura Pad gaat als volgt:
Met je achterste been ga je ll!dlt om hoog. Je raakt je tegan&tander op zljn kin. Na de trap Zl!t ja je
been weer adlter.

Het Is een moeillJke trBp, dus Je moet Je m/f ntet gaan forceren
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Geet - Sangh Bhaav Yahaa Pale Pale
Chaahe Koi Roke, Chaahe Koi Toke
Dharm Marg Par Chale Chale
Chaahe Kitani Bhi Baadhaa Aye
Sangh Bhav Yahaa Pale Pale
Hum Bindu Hai Atal Sindhu Ke,
Hindu Dharma Yaha Sindhu,
Rom Rom Me Maanavataa Hai,
Isiliye Hum Hindu,
Yahi Bhaav Ko Maname Simte,
Aage Baddhate Chale Chale
Chaahe Kitani........
(1)
Ram Krishna Aadarsha Hamaaraa,
Ramayan Geeta Aadhaar,
Vahi Maarg Par Chalate Chalate
Kare Swapna Ko Hum Saakaar
Koti Koti Yuvakonke Man Main,
Dharm Karma Ke Deep Jale
Chaahe Kitani.........
(2)
Shakha Keval Khel Nahi,
Khel Khel Se Karya Baddhaa
Hum Sab Isaki Kirane Bankar,
Sangh Kaarya Ka Surya Gadhaa
Vishwa Vijay Ke Jayganose,
Ghor Niraashaa Tale Tale
Chaahe Kitani........

(3)

Betekenis:
Laat iedereen ons tegenhouden, wij blijven op het pad van Dharma marcheren. Laat er heel veel
moeilijkheden zijn, toch zal het Sangh gevoel bloeien.

Terwijl de Hindu Dharma een vaste oceaan is, zijn wij druppels van haar onpeilbare oppervlakte. Elk
dee/ en stuk van ons is geabsorbeerd met de geest van menselijkheid en dat is omdat we Hindu zijn.
Terwij/ we dit in ons gedachte houden, marcheren we voorwaarts.

Shri Raam en Shri Krishna zijn onze idea/en. Onze basisfundamenten rusten op de Ramayan en op de
Geeta. We zullen onze droom waarmaken door op dezelfde pad te /open. Laat het licht van Dharma
en Karma ontbranden in de gedachten van miljoenen jongeren.

Shakha is niet alleen een spelletje, maar ons werk wordt verspreid door deze spelletjes. Het werk van
Sangh is net als de zon en wij zijn haar stralen. Elke vorm van duisternis zal gemakkelijk worden
vernietigd met de weerklank van universe/e overwinnings/euzen.
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