


om bhur bhuvah svah
tát savitúr várenyam

bhárgo devásya dhimahi
dhíyo yó nah prachodayat

Oh Moeder! - Die verblijft in alle drie tijden, - in alle drie werelden en
in alle drie hoedanigheden, - ik smeek U: verlicht mijn verstand en
verdrijf mijn onwetendheid net zoals het schitterend zonlicht
alle duisternis verdrijft. Ik smeek U,
maak mijn verstand rustig en helder en verlicht.

Het reciteren, zingen, of spreken van mantra’s zoals bovenstaande gayatri
heeft een goede uitwerking op het leven.
Het leven krijgt het doel om zuiver en wijs te worden.
Elke dag minimaal een keer reciteren geeft een weldadige invloed op het 
leven.



een yantra die volgens sommige van zijn gebruikers een invloed in het leven 
geven die ons leven overstijgt.
Zo zou geluk en voorspoed meer kans krijgen in het leven post te vatten. De 
yantra vertegenwoordigt een hindoeistische wiskundige grond vorm die zo 
zeggen ze het leven een bepaalde richting geeft.
Die woorden overstijgt en daden als een magneet een richting op stuurt.
Een richting die volgens de regels van het hindoeisme geen kwaad veroor-
zaakt en helpt de samenleving te vormen, maar ook op het persoonlijk vlak 
meer levensvervulling geeft. Een tevreden leven.
Gebruik de Yantra als kunst in het huis of bij u in de buurt.
Als zichtbare kunst doet het zijn werking.

Chakra / Sri Yantra



In hindoe religies:
Meditatie een methode om
geestelijke stilte te bereiken.

gebed een methode om
rijkdom en gezondheid te verkrijgen

Studie van heilige boeken als methode 
om wijsheid te verkrijgen

Overgave als methode om
een goed leven te verkrijgen.

Gebed tot een van de goden of godinnen
geeft hun gunsten in het leven.

Hindu Gods & Goddesses.

Brahma - De Schepper.
Vishnu - De ondersteuner.
Shiva - The Oplosser

Agni - Het vuur van het altaar.
Indra - Vertegenwoordigt de zintuigen.
Brahman - De hoogste werkelijkheid
Savitri - Godin van de wijsheid.


