
STICHTING VRIENDEN VAN AMMA NEDERLAND
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Amma Centrum
Driebergseweg 16a, 3708 JB Zeist

18 APRIL 2020
AMMA CENTRUM ZEIST

Bhagavati Seva Puja
met Brahmacharini Amritapriya



“In werkelijkheid is ons eigen hart de tempel, 
  maar dat moeten wij ons eerst bewust worden. 
  Daarom hebben wij een uitwendige tempel nodig, 
  om ons die inwendige tempel te herinneren.” - Amma

Bhagavati Seva Puja
Al duizenden jaren voert de mensheid rituelen uit om God te eren. 
Een Puja is een ritueel, overgeleverd door de Rishi’s, de wijze zieners 
van het oude India. Puja’s zuiveren de atmosfeer, de omgeving en 
ook ons hart en onze geest. Deze ceremonies kunnen helpen om 
blokkades in het leven te verminderen en om negatieve emoties zoals 
stress, angst of depressie af te zwakken. Puja’s brengen harmonie en 
evenwicht in onszelf en de natuur. Ze helpen om af te stemmen op 
het universele bewustzijn en onze overgave aan God uit te drukken.

Deelnemen aan de puja
Als je deelneemt aan de puja dan zal Bri. Amritapriya een speciaal 
gebed voor je doen en kun je iets offeren tijdens het ritueel. 
Je kunt voor jezelf aan de puja deelnemen of voor iemand anders die 
door een moeilijke periode heen gaat. Deelnemen kost € 90. Wil je 
de puja als bezoeker bijwonen, dan kost dit € 5.

Brahmacharini Amritapriya komt uit Frankrijk en woont sinds 
1990 in Amritapuri, Amma’s klooster in India. In 2014 heeft Amma 
haar gevraagd om puja’s en homa’s te doen in het westen, en zo de 
mensen te helpen. In India is het omstreden om een vrouw tot priester 
te benoemen. Amma grijpt echter terug op de Vedische cultuur van 
het oude India, waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn.

Amma Mata Amritanandamayi, bekend als ‘Amma’, reist al meer 
dan 30 jaar over de wereld. Zij inspireert velen door haar lezingen 
over liefde en hoop en natuurlijk haar darshan: de omhelzing die haar 
wereldberoemd maakte. Geschat wordt dat ze al 38 miljoen mensen 
over de hele wereld in haar armen sloot. 
Amma’s humanitaire organisatie Embracing the World helpt mensen 
in nood met het realiseren van hun basisbehoeften: voedsel, 
onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en inkomen. 
Sinds 2014 wordt er gebouwd aan een Amma Centrum in Zeist.

Op zondag 19 april om 11 uur geeft Bri. Amritapriya 
een spirituele lezing onder de titel: ‘Amma’s weg is 
de weg van liefde.’ Deze lezing is gratis toegankelijk. 
Vooraf is er een sponsorlunch voor het Amma Centrum.
Info en aanmelding: 
amma.nl/activiteiten/bhagavati-seva-puja/

Bob
Onderstreping


