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voor jouw leven beschouwt. Dit is mijn advies voor jou om je te helpen jezelf te 
begrijpen.” 
 



1 Prema Ananda Vahini September 2018 

 

Satsang met Swamiji 
(Satsang gegeven door Swamiji in Birmingham, VK, op 16 augustus 1991)  

 

Er is meer genot in het spirituele leven dan in het wereldse leven 
 

n deze wereld zijn er verschillende 

aspecten van het menselijk leven en 

wat wij doen is het spirituele aspect 

ontwikkelen door te proberen het 

spirituele pad te bewandelen. Ik hou er 

altijd van om de waarheid te vertellen. 

Ik spreek niet graag om je enkel te 

plezieren. Ik spreek liever openhartig. 

Het woord 'satya' betekent waarheid. 

In de wereld is er één waarheid. Als je 

echter het spirituele pad neemt, zal je 

zien dat we anders leven in 

verschillende delen van de wereld. 

Hoewel velen zeggen en denken dat ze 

een spiritueel leven leiden, leven ze 

eigenlijk op een andere, niet-spirituele 

manier. Hoewel spiritualiteit waarheid 

is en gebaseerd is op waarheid, zijn we 

tegenwoordig volledig verstrikt in dit 

wereldse leven. Ik bekritiseer geen 

wereldse manier van leven, maar ik 

zeg dat je iets kunt bereiken in een 

spiritueel leven dat je niet zou kunnen 

bereiken in een werelds leven. 

 

Religie is niet verplicht. Niemand zal je dwingen iets te doen als het gaat om het spirituele leven. 

Tenminste als het gaat over de hindoe Veda's of hindoe dharma heb je de vrijheid om te kiezen; 

vanaf het ontstaan tot vandaag heeft niemand iemand gedwongen om iets specifieks te doen in 

zijn spirituele leven. Sommige heiligen en wijzen hebben instructies gegeven aan anderen, dat wil 

zeggen dat ze volgens hun eigen lering bepaalde dingen geadviseerd hebben om te doen, maar 

dat zijn slechts instructies of advies en ze dwingen deze niet op.  

 

Je kunt de wereld rondreizen en vele landen bezoeken, maar hier in India vind je iets dat anders 

is dan wat je in elk ander land kan vinden. Dit is een plaats waar zoveel heiligen, wijzen, siddha's 

en spirituele mensen zijn geboren. Bedenk: wat is de belangrijke inhoud van religie? Dit uitleggen 

is als praten tegen een persoon over zoetheid, die nog nooit suiker heeft geproefd. Alleen door 

I 
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te eten, zal je de smaak ervaren. Spiritualiteit is iets waar je van zou moeten genieten. Niet 

iedereen kan dit doen. Neem mij bijvoorbeeld - elke minuut van elke dag denk ik aan de Ashram, 

aan de gebouwen van de Ashram, aan spiritualiteit, aan God. Ik hou van deze smaak en daarom 

ken ik deze goed. Ik denk er nooit aan om geld te verdienen, een huis te kopen, een groot paleis 

te bouwen, airconditioning te krijgen, op een chique manier te leven of in een auto te reizen. Ik 

weet dat als ik erover nadenk, ik binnen twee maanden miljoenen roepies kan verzamelen - het 

is een kleine klus. God heeft me een aantal krachten gegeven en door er gebruik van te maken, 

kan ik geld binnenhalen. Dat zou echter dwaas zijn. Zijn we voor geld naar deze wereld 

gekomen? Wat kun je met dit geld doen? Je kan er een beetje van genieten, maar ik zou zeggen 

dat je veel meer kan genieten van spiritualiteit. 

 

(Swamiji vraagt waarom één van de vertalers, die worstelt om het Engels naar een andere taal te 

vertalen, nog geen Tamil heeft geleerd. Ze zegt dat het moeilijk is om te leren.)  

 

Alles in de wereld is moeilijk! Eigenlijk is niets echt moeilijk; alles is gemakkelijk. Normaal 

gesproken zeggen vrouwen dat alles moeilijk is! Als ze koken, zeggen ze: "Ik ben moe." Als ze 

naar hun werk gaan, zeggen ze: "Oh, ik ben moe." Je volgt het spirituele pad en zegt: "Oh, ik ben 

moe!" Je draagt jouw baby en zegt: "Oh, zo moe!" Je zit in meditatie: "Oh, ik ben bezorgd en 

moe." Dus wat doe je graag? Praten! (Iedereen lacht.) Maar de Veda's zeggen dat vrouwen de 

hoogste wezens in de wereld zijn. Vrouwen zijn zich echter niet bewust van hun grootsheid. 

Vrouwen kunnen grote hoogten bereiken, dus je moet stap voor stap hoger gaan.  

 

 

Abhishekam is kriya waarmee je je geest op één punt kan richten 
 

bhishekam is een zeer noodzakelijk en belangrijk onderdeel van het spirituele pad. Het is 

een geheel apart spiritueel onderwerp. De manier waarop het werkt is dat wanneer je 

abhishekam uitvoert, je voor de godheid zit en het Goddelijke aanbidt, maar dat je ook de 

abhishekam aan het Goddelijke in je hart uitvoert. Elke actie heeft een reactie en dat is de 

reactie die de abhishekam voortbrengt.  

 

Stel dat je abhishekam uitvoert voor Ambal, de 

Goddelijke Moeder. Je geeft het Goddelijke een naam 

en een vorm, want omdat je niet volwassen bent, is het 

niet gemakkelijk en in feite zou het heel moeilijk zijn om 

het Goddelijke te realiseren zonder het een naam of 

vorm te geven. Als ik onrijpe mensen de Goddelijkheid 

die de Goddelijke Moeder is, wil laten begrijpen, hoe 

moet ik hun gedachten en geest dan op één punt 

brengen? Om dat te doen geef ik dat punt, die plaats, 

een naam - de Goddelijke Moeder - en een vorm - het 

beeld. Door deze naam en vorm wordt je geest 

geconcentreerd op het Goddelijke en dan doe je de 

abhishekam voor die Goddelijkheid.  

A 
Ik adviseer je om 

abhishekam te 
beoefenen. Nadat je 

dit een tijd 
beoefend hebt, zal je 
leven met een echte 
innerlijke vreugde. 

Daarna kan je 
starten met een 
kleine meditatie. 
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Abhishekam is kriya. De betekenis van kriya is dat elke handeling een reactie heeft. Het doen van 

poeja is kriya, en dit creëert een reactie; je actie wordt aan jou teruggegeven. Dit is een zeer 

eenvoudige oefening in deze Kali Yuga.  

 

Als je op een perfecte manier wilt mediteren, dan raad ik je aan om eerst abhishekam en poeja’s 

uit te voeren. Ga langzaam - waarom heb je haast? Veel mensen onderwijzen meditatie, maar 

Swami Premananda's procedure om spiritualiteit te onderwijzen is traag. De reden hiervoor is 

dat ik niemand gek wil maken. Ik wil dat je iets van de waarheid begrijpt. Je bent bij mij gekomen 

om me te vertrouwen, dus ik zal je iets van de waarheid laten zien. Hoe ga je deze waarheid 

zien? Ik raad je aan om abhishekam te beoefenen. Na enige tijd te hebben geoefend, zal je 

beginnen te leven met waarachtig, innerlijk geluk. Daarna kun je beginnen met een beetje 

meditatie.  

 

Zodra je echt begint met meditatie te beoefenen, kan je stoppen met het beoefenen van 

abhishekam. Tegen die tijd heb je de volwassenheid van abhishekam bereikt en ben je er volledig 

tevreden mee, wat betekent dat je de staat hebt bereikt dat wanneer je zit om de abhishekam uit 

te voeren, je je volledig overlevert. In dit stadium dwaalt je geest nergens heen en weer; hij is 

gestopt met rondrennen. Eenmaal in dit stadium zal het gemakkelijk zijn om te mediteren....heel 

gemakkelijk.  
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Nieuws van de Sri Premananda Centra 

 in de wereld 
 

Goeroe Poernima in Montpellier, 
Frankrijk 

 

Parameshwari (Coördinator van het Sri Premananda Centrum van Montpellier) 

 

Op 27 juli vierden we Goeroe Poernima. 

Voor de gelegenheid hadden we een oude 

protestantse tempel gehuurd en ik denk dat 

het een geschenk van Swamiji moet zijn 

geweest, want de huurprijs was verrassend 

laag. Alles bij elkaar waren we met ruim 40 en 

iedereen leek diep geraakt door deze 

ceremonie. Naast de Pada Poeja voor 

Swamiji’s paduka’s was er ook een Lingam 

zegening. 

 

Verder hadden we een kleine verrassing 

voorbereid in die zin dat we iedereen een 

stuk papier uit een mandje lieten trekken, elk met een andere 'boodschap' van Swamiji erop 

geschreven. Daarnaast speelde Shivanesh bhajanmelodieën op de piano. Het was echt een dag 

waarop iedereen de zegen van de meester en alle genade van Swamiji kon ontvangen. 

 

Jai Prema Shanti! 
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“Je moet geloven dat je in staat bent om de voordelen die je hier hebt 

verkregen aan anderen door te geven. Heb geen twijfels in verband met of 

anderen je zullen geloven of niet, of je overtuigend genoeg bent of niet 

enz. Ik heb deze boodschappen niet gestuurd in de hoop dat iedereen die 

in contact met me komt de overvloedige zegen zal ervaren of dat ze de 

satsangs zouden begrijpen die ik geef. Nochtans ga ik zo efficiënt 

mogelijk en naar mijn best vermogen door met mijn dienst. Jullie 

moeten soms eens nadenken of ieder van jullie wel goed functioneert in 

je positie en of je de plichten die je zijn toegewezen goed uitvoert.”  

Op zondag 2 september begonnen we de 

dag vroeg met de dagelijkse Ganesha 

abhishekam. Later die ochtend keken we 
naar een video van Swamiji die een satsang 

gaf ter gelegenheid van de Krishna Jayanti 

viering in de Ashram in 1994.  

 

Op de middag deden we zoals gewoonlijk 
op deze dag een mahabhishekam voor Heer 

Krishna. Al de toegewijden in de Ashram 

namen deel aan de poeja en kregen zo Heer 

Krishna’s en Swamiji’s zegeningen op deze 

voorspoedige dag. Laatst maar zeker niet 
het minst proefden wij van de vele 

verschillende smakelijke prasadams die 

geofferd werden. 
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(Satsang gegeven door Swamiji voor Krishna Jayanti in 2006) 

 

Lieve Goddelijke Zielen, 

 

Dit is de dag waarop Heer Krishna 

geboren is. Alleen al nadenken over zijn 

grootsheid op deze dag, schenkt de geest 

en de ziel voldoening. Je zou je kunnen 

afvragen of God zelf wel een verjaardag 

kan hebben. Ja, toch wel. Deze mensen zijn 

Gods boodschappers. God en Gods 

boodschappers zijn één en dezelfde. We 

moeten tot een staat komen waarin we 

dit begrijpen. Laten we nu even de leer 

van Heer Krishna in beschouwing nemen. 

 

Al zijn leringen zijn als een rivier die naar 

de zee stroomt. Hij gaf ze ons zodat onze ziel, die op zoek is naar de zee van Goddelijkheid, 

vrede zou vinden. De leringen die Heer Krishna aan Arjuna gaf, zijn de leringen van de Gita. In de 

Gita geeft hij een uitleg voor alles, zoals familiebanden, de illusies in het wereldse leven, manieren 

om het Goddelijke te behagen en methoden die onze geest zou moeten volgen opdat onze ziel 

vrede zou vinden. Arjuna, of Vijayan, zoals hij ook genoemd wordt, nam zijn boog ter hand om te 

strijden in het belang van dharma. 

 

Toen hij het slagveld bereikte en hij zijn Goeroe en wagenmenner Heer Krishna over de 

verwarring in zijn geest vertelde, keek Heer Krishna hem glimlachend aan. Arjuna’s geest was 

terneergeslagen omdat hij tegen zijn verwanten en leraars moest strijden en hij zich afvroeg hoe 

hij zijn pijlen op hen kon richten. Heer Krishna keek Arjuna aan en verklaarde dat er twee 

levenswijzen bestaan in deze wereld. De ene is het najagen van wereldlijke zaken en de tweede is 

de zoektocht van elke mens naar de wijsheid in zichzelf. Hij zei: “Nu ben ik niet alleen je 

wagenmenner, maar ik ben je Goeroe, je leraar en iemand die de waarheid van Wijsheid in jou 

doet groeien. Maar de gevoelens die uit bloedbanden voortkomen, brengen je op een dwaalspoor. 

Je zintuigen worden beïnvloed door wereldlijke illusies. In de strijd van dharma sta jij aan de zijde 

van de Waarheid. Als het zien van je verwanten je in de war brengt, kan je geen voorbeeld van 

dharma worden.” Terwijl hij dit zei, openbaarde Heer Krishna Arjuna zijn vorm van de 

Allesdoordringende Ene. 

Toen Arjuna dit zag, wierp hij zich op de grond, bad en schepte moed, en was klaar voor de strijd. 

Toen echter verloor hij zich opnieuw in bedrieglijke gedachten, en opnieuw sprak Heer Krishna 

hem moed in. “Je bent gekomen om deze strijd van dharma te vechten, en je hebt mij als je 

Goeroe genomen. Ik zal je de weg wijzen om spirituele wijsheid te bereiken. Spirituele wijsheid 

hangt eerst en vooral af van je volledige overgave aan mij, je Goeroe. Als je geest, nadat je je 

volledig aan mij overgegeven hebt, bloedbanden nog steeds hoog inschat, dan zullen mijn 
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leringen waardeloos voor je zijn. Als je wil zegevieren, moet je jezelf volledig aan mij geven. Ik 

ben degene die je kan zeggen wat je nodig hebt en wat je niet nodig hebt. Ik zal je het pad 

tonen, maar je moet jezelf aan mij overgeven.” 

 

Zo benadrukte hij hoe de Goeroe de weg naar wijsheid niet kan tonen aan hen wiens geest niet 

stabiel is en legde hij de noodzaak uit van overgave om spirituele wijsheid te bereiken. 

 

Jai Prema Shanti! 

 

OM NAMO NARAYANAYA! 
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Ganesha Chaturti in de Ashram 
 

 

Dit jaar viel Vinayagar Chaturti op 13 september. Om deze dag te vieren kwam 

iedereen samen om abhishekams te doen en poeja’s op alle Ganesha beelden in 

de Ashram – in de Sri Premeshvarar tempel en aan de hoofdpoorten. Op de 

middag was er een mahabhishekam op het Ganeshbeeld van de Poeja hal, tijdens 

dewelke iedereen de zegeningen van dit beeld kon krijgen door het in hun 

handen te houden. En natuurlijk zou de Vinayagar Chaturti niet compleet zijn 

zonder dat er heerlijke zoete dumplings (knoedels) of modakams waren, de 

favoriete prasadam van Heer Ganesha! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

‘s Avonds organiseerde de Premananda Jeugdgroep van de Ashram een speciaal 

Ganesha Chaturti programma voor de kinderen. Ze nodigden al de 

Ashramkinderen uit om deel te nemen aan een creatieve competitie! Alle 

deelnemers maakten ofwel een tekening, een beeld uit klei of iets anders van 

Ganesha en de winnaars kregen prijzen. 
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Tekeningen en 

beelden uit klei 
door de kinderen 

gemaakt. 
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(Deze boodschap werd door Swamiji gegeven in 2003) 

 
In onze Ashram voeren we iedere morgen Ganesha abhishekam uit. Je zal zien dat op alle 

religieuze plaatsen die de Hindoe cultuur volgen, de dag start met gebeden tot heer Ganesha. De 

Veda's vertellen dat heer Ganesha de eerste godheid is tot wie we zouden moeten bidden. 

Indien je zijn genade wil ontvangen, is het genoeg om tot hem te bidden. Wanneer je aan heer 

Ganesha denkt voordat je een werkzaamheid start, dan zal dat werk vast en zeker een succes 

zijn. Indien je een nieuw huis inwijdt of gaat verhuizen, wanneer je gaat trouwen of wat dan ook 

en je bidt eerst tot heer Ganesha, zal dat je geluk brengen en alles zal vlot en succesvol verlopen. 

 

Op deze feestdag maken de mensen in Tamil 

Nadu tienduizend grote beelden van Ganesha uit 

papier en andere materialen. Zij zingen bhajans 

terwijl ze deze beelden naar de rivier dragen, 

waar zij hen aan het water offeren. Op deze 

manier ontvangt de hele wereld de genade van 

heer Ganesha. 

 

Mensen zeggen dat Ganesha Chaturti de 

verjaardag is van heer Ganesha, maar dat is niet 

waar. Het is niet de verjaardag van heer Ganesha. 

Het is de enige dag in het jaar dat heer Ganesha 

zijn genade schenkt aan iedereen. Op deze heilige 

dag zal hij zijn genade, ook aan onvolwassen 

mensen schenken en iedereen de kans geven om 

verlichting te bereiken, zegeningen te ontvangen 

en succesvol te zijn in hun materiële streven. 

Zelfs als we de overige 364 dagen van het jaar 

niet bidden en we bidden op deze dag dan zal 

heer Ganesha zeggen: "Oké, vandaag is het een goede dag, ik zal mijn genade geven en succes 

verlenen aan dat wat je wenst!" 

 

Door op Vinayaka Chaturti de genade te vragen aan heer Ganesha voor je gezinsleven, je 

spirituele leven, je zaak, je werk, je kinderen, je studie of de studies van je kinderen, alles wat je 

ook wenst zal succesvol zijn. Tegelijkertijd zal hij door zijn genade voor je zorgen, zal hij op je 

passen en zal hij zijn zegeningen en liefde op je neer laten komen. Probeer dus zijn liefde te 

voelen en bid tot hem met toewijding. Bid enkel voor twee minuten, dat is meer dan genoeg en 

Ganesha zal voor je zorgen. Mijn zegeningen zullen bij ieder van jullie zijn op deze dag. 

 
Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

 

Zullen er opnieuw grote meesters op deze wereld geboren worden?  

 

Boeddha zei dat hij opnieuw geboren zou worden voordat de wereld zichzelf zou vernietigen. 

Ook Christus en Mohammed zeiden hetzelfde. Ook ik zeg dat voordat de wereld zichzelf 

vernietigt en er een toestand van onrechtvaardigheid is, dat ik dan verschillende malen opnieuw 

geboren zou kunnen worden. Het is mijn wens om naar hier te komen ten einde te voorkomen 

dat deze wereld totaal op het slechte pad gaat. De grote heiligen die ik eerder vernoemde zeiden 

dat zij zouden komen teneinde de destructie van de Aarde te voorkomen op het moment dat zij 

zichzelf vernietigt. Ik dacht: “Waarom zou ik tot dat laatste moment moeten wachten?" Ik 

voelde dat het beter zou zijn om eerder te komen om te kijken of deze wereld het slechte pad kan 

verlaten. Het probleem is dat er zoveel slechtheid is dat ik enkele lotusbloemen in al die modder 

moest zoeken om met mij rechtvaardigheid te verspreiden. Het is een moeilijke zaak om goedheid 

en puurheid te verspreiden, vooral met al het kwaad in de hedendaagse wereld. 
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“Elke morgen als je wakker wordt, laat je 
gedachten dan hoger gaan en je geest zich tot het 
Goddelijke richten. Je kan je tot Heer Ganesha 

richten of tot je spirituele meester. Dan zullen hun 
geweldige energieën bij je zijn gedurende heel de 
dag. Affirmaties die in de vroege ochtend gedaan 

worden, zijn erg krachtig.” 
 

Swami Premananda 
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De Ene  
zonder naam of vorm  

 
Elke maand publiceren we een hoofdstuk uit Swamiji’s 

boek, ‘De Ene zonder naam of vorm’, zijn levende 

boodschap over hoe we het ware doel van ons leven 
kunnen realiseren, hoe we steeds dichter bij de ene 

en eeuwige waarheid kunnen komen die hij elk 
moment van zijn leven ervaren, geleefd en gezien 

heeft.  

 

Waarom begrijp je jezelf nog niet?  
 

Heb je ooit een keer in je leven afgevraagd waarom je er nog niet in geslaagd bent jezelf te begrijpen? 

Denk er goed over na en je zal beseffen dat je het niet gekund hebt. Over het algemeen neigen we 

ertoe alles wat we doen en zeggen in ons dagelijkse leven te geloven en te rechtvaardigen en we 

denken dat wat we ook zeggen en doen goed is. Deze houding weerhoudt ons ervan om onszelf te 

kennen.  

 

Zo lang je gelooft dat wereldse genoegens echt en blijvend zijn, zal je nooit jezelf begrijpen. Dit is 

omdat je geest dan volledig is ondergedompeld in deze wereldse zaken. Door het grootste deel van 

je leven naar macht, positie, status en waardering te streven, mis je de kans om te denken en te 

contempleren over je echte aard.  

 

We besteden zoveel tijd aan denken over onze jobs, over familiezaken, vrienden en andere mensen in 

ons leven. We zijn zo bezig met de problemen en het welzijn van onze geliefden dat we zelden tijd 

nemen om diep na te denken over onszelf. Op kritische momenten in ons leven neigen twijfels en 

vragen op te komen. Dan zullen we, om onszelf tevreden te stellen, met veelbelovende antwoorden 

komen op deze vragen en twijfels. Als we onzeker over iets zijn, proberen we voordelige antwoorden 

te vinden op hoe iets best kan worden gedaan. Dit alles zou kunnen helpen om je zelfzuchtige 

intenties te vervullen maar het zal zeker niet helpen om jezelf te begrijpen. 

 

We zoeken hulp bij anderen voor ons eigen voordeel. Eens we hun hulp gekregen hebben, neigen we 

ertoe diegenen die ons geholpen hebben te vergeten en we zouden zelfs slecht over hen kunnen 

spreken. Deze houding zal ons niet naar de weg van de waarheid leiden. Dit zijn eerder hulpmiddelen 

voor onze dagelijkse zaken en geen weg om de waarheid te kennen.  

 

Wanneer je heel goed nadenkt over je leven zal het duidelijk voor je worden dat je grote problemen 

gemaakt hebt uit kleine onbelangrijke dingen en dat je je onnodig zorgen hebt gemaakt en dat dit jou 

heeft belet om de juiste beslissingen te nemen. Deze manier van denken is een obstakel om jezelf 
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beter te leren kennen. Zit stil, maak je geest vrij en breng die in een kalme staat. Denk na over de 

leringen, kennis en adviezen die je gekregen hebt en pas deze toe op je dagelijks leven. Als je 

oprecht bent in je zoeken, zal je jezelf kunnen begrijpen.  

 

Wat is vals en wat is waar? Door gewoon een dichte 

omgang met iemand te hebben of door discussies te 

houden over wat juist is en verkeerd, zal je niet de 

waarheid te weten komen. Eens je jezelf begrepen 

hebt, wees dan voorzichtig om niet een verkeerd pad 

te nemen alleen maar om iemand anders zijn 

verwachtingen in te vullen. Het pad dat je kiest, zou 

er één moeten zijn dat jou dag na dag helpt om naar 

een hogere staat te gaan. Wees niet afgeleid door 

tijdelijke wereldse genoegens, probeer altijd het 

hogere blijvende geluk te bereiken. 

 

Geloof niet alles wat anderen je adviseren; aanvaard alleen datgene dat je als juist voor jouw 

leven beschouwt. Dit is mijn advies voor jou om je te helpen jezelf te begrijpen.  

 

Om een geborgen leven te hebben, maken we vrienden, maar we zouden niet voor alles van 

anderen moeten afhangen. We zouden ons vertrouwen in onszelf niet mogen verliezen. Verzeker 

jezelf dat je niets zal doen dat nadelig zou zijn voor jou. Bepaal hoe je wil zijn en heb vertrouwen 

in je eigen kwaliteiten.  

 

Je bent in staat om jezelf te begrijpen. Je kan denken dat je anderen begrijpt maar dat niemand 

jouw situatie begrijpt. Maar waarom denk je dat anderen jou zouden moeten begrijpen? Welk 

voordeel heb je als anderen je begrijpen? Geloof in en vertrouw volledig op jezelf.  

 

Voldoe aan de verwachtingen van diegenen die hun vertrouwen in jou hebben gesteld. Laat je 

nooit misleiden of beschadigen door anderen blind te geloven en zo je leven verspillen. Probeer 

eerst jezelf te begrijpen en neem nooit aan dat je alles weet over anderen.  

 

Wanneer je de Ene zonder naam of vorm een plaats in je hart geeft, zal je met zijn genade niet 

alleen jezelf begrijpen maar je zal ook kunnen verstaan wat goed is en wat kwaad is, je gevoelens 

begrijpen, je geest en je eigen aard duidelijker begrijpen. Eens je jezelf begrijpt, zal je naar een 

hogere staat kunnen gaan en je vertrouwen en geloof in jezelf zal resoluut in je gevestigd zijn. Je 

zal een evenwichtig persoon worden en vrij van twijfels, verwarringen en kwaadheid. Als je erin 

slaagt jezelf te begrijpen, zal je zeker van een rustige vrede kunnen genieten. Baseer je geloof 

nooit op anderen maar geloof in jezelf! 

 

Met zelfbegrip zal je steeds hoger en hoger gaan. Wanneer je de werking van je geest en je 

natuur begrijpt, zal je groeien en wijsheid verkrijgen die je verder naar verlichting en 

eeuwigdurende vrede zal leiden. 
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Nieuws van de…  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Premananda Jeugd organiseert geregeld internationale meetings. Ze zijn altijd een grote kans 

om in contact te komen met gelijkgestemde jongeren en om nieuwe vrienden te maken over heel 

de wereld. Wat meer is, hierbij is de energie van Swamiji voelbaar aanwezig, en deze inspireert je 

en laadt je op met positiviteit, geluk en liefde! Jongeren zijn van nature vol van energie en komen 

samen om deze jonge energie te kanaliseren in iets positiefs, zoals dienst aan Moeder Aarde, de 

samenleving, of vrede en vreugde aan anderen te brengen. Dit is één van de mooiste dingen in het 

leven! Als je ook interesse hebt om ons te vervoegen bij de volgende bijeenkomst, voel je dan vrij 

om je plaatselijke Premananda Jeugdcoördinator of de Internationale Jeugdcoördinatoren, 

Kartik en Nirmala (kartiknirmala.py@gmail.com) te contacteren. 

 

 
 

 
 

 

Enkele leden van de Premananda Jeugd tijdens  

de Internationale Meeting in België in augustus 

 

mailto:kartiknirmala.py@gmail.com


17 Prema Ananda Vahini September 2018 

 
 
 

 

 

Elke maand belichten we een grote kwaliteit van een Premananda 

Jongere.  
Deze maand: de jeugd verheffen 

 

 




	Sep cover front WEB
	1809 PAV DU CONTENTS
	1809 PAV DU
	Sep cover back WEB

