
 

Tijdens dit groepsproces programma op 2 juni as. word je begeleid 
naar een krachtige hart activatie, zodat je effectief de transformerende 
kracht van liefde kunt aanboren. Deze processen zijn ontworpen om 
ons vermogen te ondersteunen om de uitdagingen van deze tijd met 
positiviteit aan te gaan, gebruikmakend van de kracht van liefde.” 
We houden het goed voor mogelijk dat Devi Mohan spontaan het 
programma omgooit naar gelang de behoefte van de aanwezigen.  
 
Graag je komst doorgeven zodat we er met de opstelling rekening 
mee kunnen houden! basencar@quicknet.nl 
 

Donderdag 2 juni om 16:30 u - Shirdi Pooja  

Donderdagavond 2 juni 19:30 u - ‘Een avond met Devi Mohan’ 

Zondag 12 juni - géén Bhajandienst  

Maandag 13 juni - géén Rudrabishekam 

 

Een avond met Devi Mohan Mohanji 
 
Afgelopen augustus 
werden we verrast door 
Mohanji’s komst en 
hadden we 3 dagen de 
tijd voorbereidingen te 
treffen. Daarna is er 
dikwijls sprake geweest 
dat hij nogmaals de Sai 
Tempel zou bezoeken. 
Nu is het bijna zover! 
Inmiddels is er een 
Mohanji Nederland 
Stichting gerealiseerd, 
met als voorzitter Dolf 
Zantinge en een aantal 
leden vanuit de GKS. 
Met als gevolg dat er 
spontaan een 
samenwerkingsverband
, een co-operatie, is 
ontstaan. 

De Stichting GKS 
Nederland faciliteert 
daar waar nodig en is 
blij met deze 
ontwikkeling. 
 
Lees op de volgende 
pagina over 
MOHANJI’s bezoek 
aan SWAMI GOPALA 
KRISHNA 17 februari 
2019 

Juni 2022 

Warme groet, Carla & Kannaiah 

NEDERLAND 

GKS 

Sai Ram lieve mensen, 
 
Deze nieuwsbrief zal in het teken staan van het bezoek van 
Mohanji en Devi Mohan met hun dochter Mila aan Nederland. 
Mohanji neemt een team van 7 mensen mee. 
 

BELANGRIJKE DATA 



 
 

Parkeren! 
 

Om de buurt te vriend te 
houden vragen wij jullie bij 

de kerk, Nes, of op de 
Sportlaan te parkeren. 

 

Na 6 maanden slaagde Somu (één van Swami Gopala Krishna’s naaste 
medewerkers) erin op verzoek van Swami contact te krijgen met Mohanji's 
persoonlijke team, nadat hij had deelgenomen aan ‘de Kailash ’pelgrimstocht 
met Mohanji. Hij vertelde het team dat hij een video had van Gopala Krishna's 
boodschap aan Mohanji en dat hij die wilde afleveren bij iemand die Mohanji 
direct kon bereiken in plaats van het via een e-mail te versturen. In de 
videoboodschap zei Gopala Baba dat hij de Shakti (kracht) van Moeder 
Kamakshi en Devi (de Goddelijke Moeder) in Mohanji ziet. Gopala Baba 
nodigde Mohanji uit om hem in zijn ashram, Sai Soma Skanda Ashram, te 
komen bezoeken. 

 

MOHANJI’s bezoek aan 

SWAMI GOPALA KRISHNA  

Mohanji stemde ermee in om Gopala Baba 

op zondag van dezelfde week te bezoeken. 

Somu vertelde dat Gopala Baba zei: "Ik ben 

erg blij dat mijn zoon (Mohanji) zijn moeder 

(Gopala Baba) komt ontmoeten.  Ik wacht 

met spanning op mijn zoon. Mohanji moet in 

de ashram lunchen. Mijn ashram is 

Mohanji's huis en hij kan komen wanneer hij 

wil. Vraag Mohanji wat hij graag eet, dan 

kunnen we dat klaarmaken." De immense 

liefde van de Meester voor Mohanji was zeer 

ontroerend. Het is verbazingwekkend hoe 

Meesters die elkaar nooit ontmoet hebben 

(op het fysieke vlak althans) zo'n 

verbazingwekkend pure en 

onvoorwaardelijke liefde voor elkaar kunnen 

hebben. Uit hun onderlinge interacties kan 

men de eenheid van bewustzijn voelen en 

proeven. 

 

Na aankomst werd Mohanji meteen naar 

Swami GK’s huis gebracht. Swami zegende 

Mohanji terwijl hij hem liefdevol over zijn 

hoofd streelde en op zijn wang kuste. Swami 

was een oceaan van mededogen die 

Mohanji ontving als een liefhebbende 

moeder. Mohanji speelde de rol van een 

nederige zoon of discipel en Swami als 

moeder of meester overlaadde hem met 

grenzeloze liefde en onbegrensde 

genegenheid. 

Swami gaf ook vibhuti (heilige as) en thirtam 

die door de Lingam gezegend was en 

vertelde dat ontelbare gevallen bekend zijn 

van mensen die van geestelijke en 

lichamelijke kwalen zijn genezen door  

Lingam water. Hoewel hij nooit toestaat dat 

iemand de Lingam aanraakte, stond hij 

Mohanji wel toe om de Lingam aan te raken 

en de energie ervan te voelen. (Kannaiah: 

“De energie in de Chandramoolishwara 

Lingam is zo sterk dat bijna niemand deze 

kracht kan verdragen, en innerlijk zou 

verbranden mocht je die aanraken.”) 

 

Mohanji informeerde Swami over zijn 

spirituele activiteiten en zijn reiservaringen 

over de hele wereld. Swami GK had grote 

waardering voor Mohanji's werk. Toen 

Mohanji zei dat hij een ashram in India wilde 

bouwen, zei Swami: "Bouw maar geen 

ashrams. Je mag mijn ashrams hebben." 

 

 

 

 

Na de lunch gingen ze naar de tempel van 

Heer Dattatreya. Deze stond aan het einde 

van het open veld voor de hoofdtempel. Er 

stonden twee zeer zeldzame en bijzondere 

bomen naast deze tempel. De ene was de 

heilige Audambar boom die werd gekweekt 

met behulp van een tak van de heilige 

Audumbar boom in Ganagapur (de zetel van 

Heer Narsimha Saraswathi - de tweede 

incarnatie van Heer Dattatreya) en een 

banyan boom die werd gekweekt met behulp 

van een tak van de banyan boom in 

Akkalkot die de samadhi (rustplaats) was 

van Heer Swami Samarth. Een van de 

zeldzaamste gelegenheden om in contact te 

komen met zulke machtige goddelijke 

wezens. Mohanji raakte elk van de bomen 

aan met zijn derde oog, omcirkelde de 

bomen als een teken van respect en goot 

ook water over beide bomen. 

Daarna keerden ze terug naar de 

verblijfplaats van Gopala Krishna . Mohanji 

vertelde over zijn initiatieven op het gebied 

van veganisme en de extreme wreedheid 

die in veehouderijen en zuivelbedrijven 

wordt toegepast. Swami bevestigde dat we 

nooit enig wezen mogen schaden, 

aangezien ze allemaal deel uitmaken van 

Gods schepping. Swami zei dat zijn enige 

gebed was dat de mensen de volgende 

waarden in hun 

 

leven zouden toepassen - vrede, toewijding, 

geloof, gerechtigheid, waarheid, ahimsa 

(geen geweld). Dit zijn de leringen van de 

Dattatreya Traditie die hij volgde. Hij zei dat 

het volgen van deze door de tijd beproefde 

principes niet alleen meer vrede en 

evenwicht in ons leven zou brengen, maar 

ook de wereld tot een betere plaats zou 

maken. Hoewel hun uiterlijke uitdrukking 

verschilde, resoneerden hun (Swami’s en 

Mohanji's) leringen perfect en waren ze 

eensgezind. 

Bij afscheid zegende Swami Mohanji en 

daarna de rest van de groep. Meer dan wat 

er gesproken en uitgewisseld werd, was de 

stille communicatie tussen de Meesters een 

goddelijke interactie van herkenning, toen zij 

hun onvoorwaardelijke liefde uitten en elkaar 

herkenden als twee takken van dezelfde 

boom van Godsbewustzijn.  

Extract uit : ‘Farewell, Dearest Gopala Baba, 

13  juni 2020 ’geschreven door Rajesh 

Namath te vinden op www.gks-holland.com 

onder ‘links’. 

 

Op 11 december 2020 bracht Mohanji als 

eerbetoon een bezoek aan de Tempel van 

Swami in Girinagar in Bangalore en 

vervolgens bezocht Mohanji de ashram en 

MahaSamadhi, plek waar Swami op 11 juni 

2020 bewust uit Zijn lichaam getreden was.   

 

http://www.gks-holland.com/


 
 

- 

PINKSTERWEEKEND PROGRAMMA 

MET MOHANJI 

 

FEESTELIJKE   

EDITIE 

Donderdag 2 juni Sai Tempel Onderdijk  
 
16:30 u Shirdi Pooja  
18:00 u Diner 
19:30 u ‘Een avond met Devi Mohan’ 

 
Zaterdag 4 juni in Hotel van der Valk in 
Almere Het ONE - DAY - EVENT: ‘THE 
JOURNEY TO FREEDOM’ 
 
(Waarover we al gecommuniceerd hebben in de nieuwsbrief 
van mei en social media!) 
 
Programma 

• Sathsang met Mohanji  
• Meditatie 
• Live music met Mantra Vibes, Aura Rascón  en 

Janlucas van Velzen 
• Veganistische lunch 
• Twee pauzes met koffie/thee, fruit en koekjes 
• Boekpresentatie van de allereerste vertaalde 

Nederlandse versies 
• Goodiebag (inclusief een boek van Mohanji) 
• Fotoshoot met Mohanji en mogelijkheid tot boek 

signeren. 
 
Uit respect naar Mohanji zou het fijn zijn als we enorm 
vertegenwoordigd zijn in Almere vanuit de Sai Tempel 
Onderdijk! 
 

Zondag 5 juni Sai Tempel Onderdijk  
10:00 uur Kriya Init iat ie door Mohanji  
Voorbehouden aan beoefenaars van Conscious Kriya  
Yoga 
 
12:00 u Lunch 
14:30 u inloop met koffie & thee 
15:00 u Bhajans gevolgd door Sathsang Mohanji en 
Q&A voor iedereen 
18:00 u Diner 
 

Maandag 6 juni Sai Tempel 
Onderdijk  
 
09:00 u inloop met koffie & thee 
09:30 u Abishekam 
10:45 u Sathsang Mohanji en Q&A 
11:30 u Shaktipat 
12:15 u Lunch 
14:00 u naar Alkmaar voor Fruit Tree Plantation Drive 
14:40 u wandeling naar FTPD locatie: ‘Voedselbos De 
Groene Oase’, ten noorden van Kanaaldijk 1, Koedijk 
14:45 - 15:00 u ‘Meet & Greet’ met Mohanji en VIP’s 
en NTR televisie ploeg. 
 



 
 

BESTUUR STICHTING SRI SAI  
MANDIRAM 
  

Bas van Velzen (Voorzitter) - info@gks-holland.nl 
Natascha Chandansingh (Secretaris) - 
nchandansingh@gmail.com 
Kirupa Ratnam (Penningmeester) - kirupatamil@hotmail.com 
Joram van Velzen - joram199871@gmail.com 
Marianne Spruit - f.spruit7@upcmail.nl       

“Devi is een integraal lid van de Mohanji  
Foundation, de internationale spirituele missie 
van haar man en spirituele gids Mohanji, sinds 
de oprichting in 2007.  

Wie is Devi Mohan? 

 

Zij vertegenwoordigt de Foundation 
als Global Ambassador bij diverse 
internationale evenementen, 
initiatieven en forums: van 
interreligieuze dialoog en 
wereldvrede-gerelateerde forums 
zoals het Parlement van 
Wereldreligies, Peace Pledge 
Project en Unity Earth, tot 
geweldloosheid en women 
empowerment-gerelateerde 
evenementen en initiatieven zoals 
Vegan India Conference en 
Women Emerging. Met haar 
inspirerende toespraken wil zij de 
harten van mensen raken en de 
zaak van de vrede dienen door 
actieve uitdrukking van liefde en 
bewustzijnsverruiming.” 
Daarbij is ze moeder van Mila, 
haar 10 jarige dochter, die ook 
naar Nederland komt. 
 
 

Op 31 mei en 1 juni zal zij een 
internationaal evenement bijwonen 
in het Vredespaleis in Den Haag. 
‘Het Water for All Event – spirituele 
leiders en schoon water voor 
iedereen, een weerzien van 
spirituele leiders van over de 
gehele wereld’. 
Devi Mohan zal Mohanji 
(Foundation) vertegenwoordigen 
als panellid en gastspreker. 
Mila zal tijdens het seminar 
deelnemen aan een speciaal 
kinderproject. 
https://boeddhistischdagblad.nl/nie
uws/182267-water-for-all-event-
spirituele-leiders-en-schoon-water-
voor-iedereen/ 
 

LOCATIE SRI SAI MANDIRAM 
(SAI TEMPEL) 
 
Van Velzenstraat 49A, 1693 CV Wervershoof 
(Onderdijk) 
Bas (Kannaiah) van Velzen 0228 855128 
info@gks-holland.nl  
www.gks-holland.com  
www.srisomasaiskandaashram.org  

‘Doe één stap naar voren en ik doe er 

honderd naar je toe’ 

Sathya Sai Baba 

 

‘Each lifetime offers a chance to everyone 

to delete further lifetimes’ 

Mohanji 

 

‘Onze eerste verantwoordelijkheid is de 

Meester in onszelf te vinden. Als je je 

innerlijke Meester hebt gevonden, heb je 

alles gevonden. Er is geen zoeken meer’ 

Mohanj 

 

Eerste Nederlandse FRUIT TREE 

PLANTATION DRIVE 

Een variëteit van vijftig jonge fruitboompjes zal door Mohanji en team 
Mohanji Nederland op maandag 6 juni worden geplant in het 
Voedselbos in Koedijk, Noord-Holland.  
 
Het doel is om biologische fruitbomen te doneren aan het Voedselbos 
ten behoeve van gratis consumptie voor mens en dier.  
 
Mohanji zegt hierover: ‘Het planten van fruitbomen is niet alleen een 
daad van vriendelijkheid, het is een sociale verantwoordelijkheid. Het 
bestaat uit het schenken van de vruchten van vriendelijkheid aan de 
komende generaties levende wezens voorbij ras of soort. Vul de 
bossen met fruitbomen. Plant meer fruitbomen in en rond uw stad. Het 
is een vriendelijk geschenk aan ons leven dat verder rijkt dan de tijd.’ 
Je bent van harte welkom, ook met kinderen! 
 
Mocht je een eigen boom willen doneren, dan is dat mogelijk via 
onderstaande link: https://donorbox.org/fruit-tree-plantation-drive 
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