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Satsang met Swamiji 
Zoals een wasvrouw het vuil uit je kleding wast, zo heb ik het 

talent om je problemen weg te wassen en te verwijderen. 
 

(deze satsang gaf Swami in Tamil in 1991 aan plaatselijke toegewijden in de Alangudi tempel in Tamil 

Nadu. Ongeveer 80 km van de Ashram. Hij werd uitgenodigd voor een spirituele plechtigheid.) 

 

Belichaming van het Goddelijke! 

Kinderen van God en moeders... we 

zijn allen als mens geboren en het is 

een echt geschenk om in staat te zijn 

aan God te denken. 

 

(...) Het is een zegening om op het 

spirituele pad te zijn wanneer je nog 

jong bent. Een ontmoeting met hen 

die zich gewijd hebben aan het 

spirituele pad, maakt je vrij van 

zonden. Wat is het een weldaad en 

gunstige gelegenheid om in staat te 

zijn zulke heiligen en wijzen te eren 

en om in het gezelschap te zijn van 

hen die waarachtig het Goddelijke 

aanbidden! 

 

We hebben ogen maar toch leven we 

alsof we blind zijn; we hebben oren 

maar we leven alsof we doof zijn, en 

hoewel we kunnen spreken leven we 

alsof we stom zijn. Hier in Tamil 

Nadu, hier zou er een ontwikkeling 

in spiritualiteit moeten zijn. Mensen zouden de tempels moeten respecteren en 

kumbamabishekams op een grootse wijze moeten uitvoeren. De tempels die niet meer in goede 

staat zijn, zouden hersteld moeten worden. Mensen die het pad van hindoeïsme opgaan, zouden 

als hindoes moeten denken. Geef jezelf over aan de voeten van God. Er zijn diverse religies en 

veel verschillende spirituele paden maar het grootste is het pad waarin we devotie hebben voor 

de voeten van de Heer. De grote koningen van Seran, Cholan en Pandiyan volgden een dergelijk 

pad. Er zijn nog steeds een aantal tempels die door deze koningen gebouwd zijn. Deze tempels 

zijn verwaarloosd en worden vandaag de dag niet op de juiste wijze onderhouden. In vroegere 

tijden werden er regelmatig yagams en homams uitgevoerd en werden de Veda's gereciteerd, 
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maar tegenwoordig denken mensen daar niet meer over na. Op zaterdag om 5.00 uur wordt er 

voor jullie, door deze Mataji [van de lokale missie], een grote yagam uitgevoerd in Pudhukottai 

om een goed en lang leven te hebben zonder ziektes, opdat eenieder in vrede mag leven en 

Goddelijke genade mag ontvangen. Deze yagam wordt uitgevoerd volgens de traditie en 

voorschriften van de Veda's en Shastra’s. (...) 

 

In het algemeen zal een persoon die in een tuin met jasmijn woont niet langer de geur van deze 

bloemen waarderen omdat ze eraan gewend zijn geraakt. (...) Laat me je iets vertellen... je zou 

alle heiligen en sadhu’s in dit land moeten eren en naar hun spirituele satsangs moeten luisteren. 

Op deze wijze zal je de zegening van de Goddelijke Moeder ontvangen. Overhandig al je 

problemen en moeilijkheden aan mij, of leg ze aan de voeten van het Goddelijke. Wat ook je 

problemen zijn, geef ze aan mij en op mijn beurt overhandig ik ze aan God. Wanneer een 

wasvrouw bij je thuis komt en alle vuile kleding meeneemt, heb je vertrouwen en geloof nodig 

dat zij je kleding terugbrengt. Wanneer je twijfels hebt en haar je kleding niet meegeeft, is dit 

niet mijn schuld. De wasvrouw zal je kleding wassen en ze naderhand terugbrengen. Zij kan het 

vuil uit je kleding halen, dat is haar gave. Op gelijke wijze heb ik de gave om jouw problemen weg 

te wassen en te verwijderen. Ik heb het vermogen om jouw moeilijkheden weg te nemen. Ik zal 

je iets vertellen...de wasvrouw maakte jouw kleding niet wit; door je witte vesti te dragen werd 

deze vuil, maar onder dat vuil is deze altijd wit gebleven. Waarlijk, jullie zijn allen kinderen van 

God, de creatie van God. Vuil is op je gekomen door wereldlijke maya.  

 

Na je geboorte ben je verstrikt geraakt 

in problemen en moeilijkheden. Je bent 

in de greep gekomen van problemen 

door je relaties binnen je familie; 

moeilijkheden deden zich voor bij je 

kinderen of je familie. Of jijzelf creëerde 

problemen. Ik ben iemand die de 

mogelijkheid heeft om je problemen te 

verwijderen en je op het juiste pad te 

sturen. Om je te helpen kan ik de 

blokkerende obstakels verwijderen en 

je aan de voeten van God brengen. Ik 

ben in staat om je te helpen om je aan 

Gods voeten over te geven en om je de 

genade van God te doen begrijpen. Wat 

verwacht ik van jullie wanneer ik dit 

doe? Ik wil zeker niet je geld, zelfs geen 

enkele roepie. Ik accepteer zelfs geen 

reisgeld om hier naartoe te komen. 

Jullie hingen mij een prachtige grote 

guirlande met bloemen om. Ik weet hoe 

moeilijk het voor jullie was om een 

guirlande als deze te krijgen. Deze 
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ochtend bestelden jullie deze met alle liefde, zodat jullie ze aan mij konden geven. Indien ik deze 

had afgedaan net nadat jullie deze hadden omgehangen, hoe zouden jullie je dan gevoeld hebben? 

Dus, zelfs nu ik pijn aan mijn nek heb, zit ik hier slechts en draag haar. Ik weet hoeveel 

moeilijkheden jullie gehad hebben om deze guirlande te krijgen en ik weet met hoeveel liefde 

jullie ze aan mij gegeven hebben. Ik wil jullie geld niet nemen. Ik wil zelfs niet een roepie of 

eender welk voorwerp van jullie, maar ik zal tenminste deze guirlande die jullie met zoveel liefde 

aan mij offerden, accepteren. (...) 

 

Wat anderen van mij denken, kan me niets schelen. De Goddelijke Moeder, Athale Ambirama 

Valli, kent mijn gedachten. Zij maakt dat ik dit alles doe. Ik heb niets te zeggen. Zij zorgde dat ik 

als mens geboren werd en zij zond me naar deze Aarde. Ik heb geen verlangen naar weelde. Ik 

wil geen naam of faam. Laat mij maar zijn! (...) Derhalve, goddelijke zielen, ik ben geen belangrijke 

persoon. Ik heb geen macht. Ik heb enkel de genade van God, dat zal ik niet ontkennen.  

 

De 63 Nayanmars, de 18 Siddha’s en de 12 Alvars deden vele grote heldendaden zo een 800 jaar 

geleden. Nu 800 jaar later ben je dit alles vergeten. De Nayanmars brachten de doden weer tot 

leven. Ze gaven het leven terug aan diegenen die aan slangenbeten waren gestorven. De 

Nayanmars werden vastgebonden aan een steen en in de zee geworpen, toch bleven zij op het 

water drijven. Door vibuti te gebruiken, konden ze ongeneeslijke ziekten genezen. Ze openden 

deuren die op slot waren gedaan. Ze losten de moeilijkheden en problemen van vele mensen op 

en namen hun zonden weg. Ze deden grootse dingen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik ook 

op dit pad ben gekomen. God heeft me een geschenk gegeven waardoor ik je problemen en 

moeilijkheden kan oplossen en je vrede en blijdschap kan brengen. Maar daarvoor moet je God 

in je hart houden. (...) 

 

Jullie zijn te oud om jullie snoepjes te geven, dus voor ik vertrek zal ik vibuti materialiseren en 

aan jullie geven of een beeld [van een godheid]. De kinderen krijgen snoepjes. Ik wil de kinderen 

iets vragen: niet of ze tot God bidden maar of ze elke dag respect tonen voor hun ouders door 

voor hen te buigen en hun voeten aan te raken. (Aan een jongen in het publiek:)  

Doe je dat?  

Ja. 

Je zegt nu ‘ja’ tegen me maar je zou je antwoord later niet naar ‘nee’ mogen veranderen! Ik weet 

dat je deze morgen bloemen geplukt hebt en een bloemenkrans gemaakt hebt om God te eren, 

maar ik zag niet dat je de voeten van je ouders aanraakte.  

(Tot een meisje in het publiek:) 

Toon jij dagelijks respect aan je ouders?  

Ja.. 

(Haar vader knikt ja.) Haar vader zegt dat zijn dochter hem op deze wijze respect betoont maar 

ik geloof hem niet! Maar het kind zou de waarheid moeten vertellen.  

 

Ik stelde ooit dezelfde vraag [op een ander programma] en was van plan snoep te materialiseren 

om dit dan aan de kinderen te geven die hun ouders dagelijks op deze wijze respecteerden. Het 

eerste kind dat ik de vraag stelde, zei dat ze haar ouders niet elke dag respect toonde maar dat 

ze dat wel zou doen en hun voeten aanraken op haar huwelijksfeest. Ze was zeven jaar oud en 
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ze zou pas trouwen als ze 25 was. Dus hoe lang zou ze moeten wachten voor ze respect aan 

haar ouders zou betonen! Het tweede kind zei dat ze haar respect betoonde aan haar ouders 

elke dag. Ik was zo blij dat ik onmiddellijk wat snoep materialiseerde om aan haar te geven. Dan 

vroeg ik haar waar haar ouders waren want ik wilde ze ontmoeten. Ze vertelde me dat ze 5 jaar 

geleden gestorven waren en dat ze respect toont aan hun foto’s! Ik had de snoep al 

gematerialiseerd dus ik moest ze haar geven. Wat kon ik doen? Jullie hebben je kinderen 

opgevoed op zo een manier dat ze pas respect tonen aan hun ouders als ze gestorven zijn. Is dit 

de juiste manier om hen op te voeden?  

 

Je zou je kinderen moeten onderwijzen hoe respect te tonen aan hun ouders. Maar eerst zou je 

jouw ouders moeten respecteren. Maar wat vandaag de dag gebeurt, is dat je je moeder en vader 

negeert terwijl je zegt dat ze oud zijn en dat je liever hebt dat ze ver van je blijven…  

 

Jai Prema Shanti! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“... de wasvrouw maakte jouw kleding niet wit; door 
je witte vesti te dragen werd deze vuil, maar onder 
dat vuil is deze altijd wit gebleven. Waarlijk, jullie 
zijn allen kinderen van God, de creatie van God. 
Vuil is op je gekomen door wereldlijke maya.” 
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Nieuws van de Sri Premananda Centra in 

de wereld 

Internationale Meeting 2018 
 

Dit jaar waren we zeer verheugd dat er een Internationale Meeting 

gehouden werd in Brussel in België van 31 augustus tot 2 september. We 

zouden graag al de toegewijden van het organiserend comité willen danken 

die zo hard werkten om van deze Meeting een succes te maken. We zouden 

ook graag de toegewijden willen bedanken die naar de meeting kwamen en 

meehielpen en seva deden. Het thema van de meeting was ‘Swami 

Premananda vieren’, en het gevoel van solidariteit en verbondenheid die we 

ervaarden tijdens de meeting creëerden absoluut een feestgevoel in ons hart 

alsook een gevoel van eenheid en dienstbaarheid! Er waren abishekams, 

mooie bhajans en kirtans, yoga, meditatie, toespraken, satsang en zeer 

krachtige zegeningen met verschillende lingams en een Krishnabeeld. We 

hopen dat iedereen van de meeting heeft genoten en we kijken ernaar uit 

om gauw een andere Internationale Meeting te organiseren!  
 
 

 
 

Yoga & meditatie 
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Groepssatsang & bhajans 

Pada poeja & Krishna abishekam 

Premananda Jeugd 
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Voor Heer Krishna’s verjaardag 

voerden we op 2 september een 

abishekam uit op het 

Krishnabeeld hier in de 

Puliyankulam Ashram. 

Toegewijden kwamen uit 

verscheidene delen van het eiland 

om deel te nemen aan de viering 

en Heer Krishna’s en Swamiji’s 

zegening te ontvangen op deze 

voorspoedige dag. Tijdens de 

abishekam zongen we vele mooie 

Krishna bhajans. Het was een 

vreugdevolle dag die we 

beëindigden door de smakelijke 

prasadams te verdelen die zo 

liefdevol aan de Heer waren 

geofferd.  
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“Als coördinatoren zouden jullie moeten proberen om zoveel 
mogelijk mensen te informeren in jullie land over de informatie 
die ik met jullie deel. Jullie hebben een verantwoordelijke 
positie want jullie zijn één met Swamiji, krijgen hulp via hem 
en zouden informatie aan anderen moeten geven die hun leven 
gelukkig en vredevol zou kunnen maken. Dus denk na over de 
dienstbaarheid die je vroeger gaf, de diensten die je op dit 
moment geeft en wat je van plan bent te doen in de toekomst. 
Verlies geen kostbare tijd. Laat deze kostbare kans niet 
schieten. Wees behulpzaam naar anderen toe met de zegeningen 
van je Goeroe en trek zo Goddelijkheid aan.” 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
“Je zal worden zoals je denkt. 
Voor elke actie is er een 
reactie. Ik vertel je dit 
voortdurend. Als je ware, pure 
liefde echt wil kennen, ervaren 
en begrijpen, dan moet je in je 
echte hart gaan om het 
Goddelijke te ontdekken en 
lief te hebben.” 
 

Swamiji 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Op school worden we aangespoord om ons best te doen om later een goede baan te 

kunnen krijgen. Wat is de juiste spirituele houding ten opzichte hiervan?? 

 
De zakelijke geest is een vorm van geestesziekte aan het worden. De zakelijke geest is erop uit geld 

te verdienen. De zakelijke geest heeft geen respect voor levende wezens en ziet alleen maar hoe 

nuttig ze zijn om meer zaken te doen en meer geld te verdienen. Het leven, de mensen, gedragingen 

en situaties worden bekeken vanuit het perspectief van meer en meer geld verdienen. Moderne 

mensen denken dat ze pas beschaafd zijn als ze alsmaar meer geld kunnen verdienen. Alles in het 

leven wordt beoordeeld vanuit het financiële standpunt. Dat is echt een ernstige ziekte. Ze is niet 

alleen ernstig, ze verbreidt zich ook als een lopend vuur en zelfs kleine kinderen kunnen erdoor 

besmet worden. De volwassenen dragen het op hen over, zelfs terwijl ze nog heel klein zijn.  

Tijdens hun kindertijd kunnen we kleintjes 

aanmoedigen om te denken aan zelfvervolmaking, 

vriendelijkheid, liefde en mededogen, de pracht van de 

natuur en hoe mooi het is om dienstbaar te zijn. In 

plaats daarvan sporen we hen aan om hun best te 

doen bij hun schoolopleiding opdat ze een goede 

carrière zouden krijgen en meer geld kunnen 

verdienen. Dus als kinderen over hun studie denken, 

denken ze vooral aan wat nuttig is om meer geld te 

verdienen. Het wordt heel belangrijk voor hen om 

goed door de examens te komen en meer diploma’s 

te behalen enzovoort om een goede baan te krijgen 

en hopen geld te verdienen. Is dat het doel van 

studeren? 

 

Een geest die goed is opgeleid volgens spirituele 

idealen is ook heel zeker in staat om het goede te 

doen in het leven volgens de materiële wetten, maar 

de student zal een veel gezondere en meer heilzame 

houding hebben ten aanzien van rijkdom, 

dienstbaarheid en zaken doen. We moeten onze jeugd 

een gezondere houding bijbrengen, voor hun toekomst in de wereld.  

 

Kinderen, leer voor het plezier van te leren, ontdek de geheimen van de natuur, groei in 

zelfvertrouwen, leer discipline om controle over jezelf te krijgen en jezelf meester te zijn. Word 

sterk, overwin je zwakheden en angsten en maak jezelf gereed om alles in het leven aan te kunnen 

met de grote kracht van je liefhebbende en nobele hart. Als je dit allemaal kan doen, zal je 

automatisch een praktisch, nuchter en goed toegerust mens zijn, in staat om geld te verdienen en 

tegelijk op liefdevolle en meedogende wijze dienstbaar te zijn aan hen die minder gelukkig zijn dan jij. 
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Het dierenrijk in de Ashram 

Vogels en vogelspotten 
door een inwoner van de Ashram 

 

 

 

 

De kleine goudrugspecht - deze ietwat cryptische naam staat voor een zeer bekende vogel...onze 

lokale specht. Ze zijn hier niet zo talrijk, maar als je in de Ashram, in de kwekerij of langs een rustige 

weg in de buurt van de koeienstal rondwandelt, heb je misschien het geluk dat je deze prachtige vogel 

tegenkomt, en vaker wel dan niet, zal hij je verrassen. 

  

Van achteren gezien is deze specht niet zwart-wit, maar heeft goudgele vleugeldekveren die zeer 

helder schijnen in de zon, hoewel ze in feite donkerder geel zijn, zoals je zult merken als je de veren in 

een meer gedempt licht ziet.  

 

De kop is wit, maar met een zeer kenmerkende zwarte oogstreep die zich uitstrekt van het voorhoofd 

tot de nek. Van dichtbij kan je zien dat het zwart gevlekt is met wit. De keel is ook zwart en fijn 

gemarkeerd met witte stippen. De kuif is samengesteld uit prachtige felrode veren, die een beetje stijf 

en recht op de zwarte schedelkap staan - wat wel eens als inspiratie zou kunnen dienen voor de 

stekelige, gegelleerde kapsels van sommige jongeren. Bij het mannetje strekt dit rood zich uit over de 

kroon en kuif, het vrouwtje heeft alleen op de achterste kuif rood, terwijl het voorste en grootste deel 

zwart is met veel witte stippen.  

 

Kleine goudrugspecht – Dinopium benghalense 
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De schouders zijn zwartachtig, maar ook hier weer met lichte stippen. De onderstukken zijn wit met 

zwarte stippen. Onze Schepper moet in een schildersfeer hebben gezeten en niet tevreden zijn geweest 

met eenvoudige kleuren! De staart is zwart. Zoals bij zoveel vogels, of bij alle vogels, als je ze van 

dichtbij ziet, komen er zoveel details naar voren! 

 

Dit brengt ons bij de vraag of het mogelijk is om in de buurt van de vogels te komen. Het antwoord is 

ja, maar niet altijd. Het is mijn ervaring dat ze erg vertrouwd kunnen zijn wanneer ze dat willen. Zoals 

het geval is met veel andere soorten. Als je ze van dichtbij probeert te zien, nader je hun boom. Dan is 

de kans groot dat ze met je gaan spelen. Altijd vliegen ze op een golvende manier naar de volgende 

boom. Om zich dan vanachter deze nieuwe stam te verstoppen en vandaar te gluren. Als je stilstaat, 

dan is het aan hen om te beslissen of ze dichterbij willen komen of niet. Misschien wel, maar zelfs dan 

verzekert dit niet dat bij een volgende keer een ontmoeting van dichtbij ook mogelijk is. Die vrijheid 

maakt het altijd zo'n prachtige ervaring om in hun ruimte te worden toegelaten, in hun dagelijkse 

manier van leven als vrije individuen. Ze zullen hun levensvreugde met je delen.  

 

Vergeleken met bijvoorbeeld honingzuigers is deze specht ook actief, maar op een eerder rustige 

manier, en kan je ze soms een tijdje stil zien zitten, op zoek naar wat ze daarna moeten doen. Ze 

kunnen heel speels zijn.  

 

Tijdens de laatste dagen van oktober liet een 

stel me in de kwekerij enige tijd met ze 

doorbrengen, terwijl ik slechts drie of vier 

meter verderop stond...en ik had geen enkele 

poging gedaan om zo dicht bij hen te komen. 

Van tijd tot tijd maakte het vrouwtje haar 

hinnikende roep en soms zat het mannetje in 

de buurt van of naast haar, of dicht in de 

buurt, maar soms ook wegvliegend. Omdat ik 

de verschillen in hun 'outfits' opmerkte en 

opschreef, keek ik terug op naar de ene en dan 

naar de andere. Dan, alsof ze me tegemoet 

wilden komen, zaten ze bij elkaar, dicht bij 

elkaar, namen ze dezelfde houding aan en 

keken tegelijkertijd naar rechts en naar links, 

of zaten ze net boven elkaar. Misschien was 

dit een manier om op elkaar af te stemmen en 

hun band als koppel te versterken. Het maakte 

het in ieder geval heel gemakkelijk voor mij 

om de vergelijking tot mijn tevredenheid af te 

ronden. En toen veranderde hun gedrag. 

 

In dit geval zaten ze, net als bij veel andere 

gelegenheden, op het onderste deel van de 

boomstam. Ik heb vaak gemerkt dat ze rond 

de lagere delen van de bomen foerageren en 

soms zelfs een tijdje op de grond. Net als de groene spechten van West-Europa eten ze ook graag 

mieren - en hier termieten - en bezoeken ze de terpen, maar ze kunnen allerlei soorten insecten 
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foerageren, vanaf de grond maar ook helemaal boven tot aan de kruin van de boom. Het zijn ook geen 

kleine vogels, met een lengte van 26-29 cm. 

 

Ik heb het karakteristieke hinniken al genoemd. Het vrouwtje dat ik zag, heeft haar mond geopend en 

een beetje verhoogd terwijl ze haar tong krulde. Een andere keer hoorde ik een geroep dat ik zou 

omschrijven als kyè- kyè- kyè- kyè- kyè. Als je ze wilt zien, helpt het natuurlijk als je leert om aandacht 

te hebben voor deze signalen van hun aanwezigheid. Als je in de buurt bent, hoor je soms het klappen 

van vleugels, wat ook een signaal kan zijn. Tot nu toe heb ik slechts één keer het geluid van hun 

trommelen (hakken) gehoord.  

 

Ik zag ze een paar keer als koppel, maar de meeste waarnemingen waren van individuen. Ze staan 

erom bekend zich goed aan te passen in door de mens gewijzigde leefgebieden, net zoals in de ashram. 

Ze kunnen gebruik maken van kunstmatige constructies, gevallen vruchten en zelfs voedselresten. Het 

nestgat wordt meestal door de vogels zelf uitgegraven. Hoewel ik wat mogelijke nestgaten heb gezien, 

is er in de ashram nog geen bewijs van hun voortplanting. Misschien is zo’n ontdekking wel aan jou? 

In de tussentijd, geniet ervan!  

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

Wat is de oorspronkelijke kracht die de 

bestaansreden vormt van het universum? Wat 

bestond er in het begin van de tijd? Een 

goddelijke vibratie, een ontzagwekkende, 

onbeschrijflijke kracht. In het oude Sanskriet 

wordt deze kracht Shakti genoemd. In meer 

recente tijden roepen de mensen Haar aan als 

‘Goddelijke Moeder’ en geven Haar verschillende 

namen omdat alles wat bestaat hieruit 

voortkomt. 

 

In de elementen bevinden zich eveneens 

buitengewone vibraties. De Hindoegeschriften duiden het element water aan met 

de term ‘Ganga Devi’ en de rivier Ganges als Moeder Water. Het element aarde 

is ‘Bhumi Devi’, Moeder Aarde, en het vuur ‘Agni Devi’ Moeder Vuur. Datgene 

waaruit alle leven voortkomt, wordt door de Hindoes ‘Moeder’ genoemd. In een 

vroeger stadium van ontwikkeling vereerde de mensheid de aarde, de rivieren, 

de zeeën en het vuur als verschillende Moedergodinnen. Als je voorbij de naam 

en de vorm gaat, dan hou je zuivere kracht over: de shakti.  
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Waar vrouwen het pad naar verlichting betreden, zal je hen 

terugvinden terwijl ze zichzelf opofferen in dienst van anderen. 

Dit is doordat een vrouw van nature geneigd is om het werk van de 

Goddelijke Moeder uit te voeren door te voeden, zorg te dragen en 

andere wezens te helen. Ze is de dienares van de Goddelijke 

Moeder. Door haar wordt het werk van de Godin tot uitvoering 

gebracht. 
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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.  

 
 

 

We hebben de gewoonte om nuttige gedachten uit onze rusteloze geest te negeren en te luisteren 

naar nutteloos gepraat dat de bron is van ongekende ellende in het leven. Hoewel we misschien 

proberen te vermijden om naar roddels te luisteren, toch kunnen deze op de een of de andere 

manier ongevraagd bij ons terechtkomen.  

 

Het verbreken van een relatie tussen mensen die van elkaar houden is de laagste soort daad. Wordt 

dit opzettelijk gedaan en met de verwachting van wat winst of is het een truc om iemand in de val te 

laten lopen? Of wordt het gedaan met als doel de vrede van anderen te vernietigen? Of is het een 

daad van wraak, gedaan onder het mom van liefde en vriendelijkheid? Mensen die dergelijke dingen 

doen, gebruiken bedrog en bluffen om twijfels te scheppen in de geest van anderen en hen hun 

verhalen te laten geloven. Beseffen ze echt dat het verbreken van een relatie tussen liefhebbende 

mensen een wrede en gruwelijke daad is? Het is gevaarlijk; twijfel kan veel ellende brengen in iemands 

leven. Of ze dit opzettelijk doen of niet begrijpen wat ze doen, het zal veel leed en schade 

veroorzaken. Is dit geen afschuwelijke daad? 

 

Als iemand je slechte dingen over een persoon vertelt, is het veel beter om de kwestie met de 

betrokken persoon te bespreken en te verduidelijken. Dit zal je twijfels wegnemen en je gemoedsrust 

geven. Het zal een grote hulp zijn om openlijk over dingen te praten met je partner of geliefden. Voor 

een gelukkig en vredig leven is het goed om mensen te vermijden die roddelen en problemen 

veroorzaken. 

 

Er zou geen plaats meer zijn voor twijfels in je geest als je er op een intelligente manier zou over 

nadenken en ernaar zou handelen. Als er twijfel over je partner ontstaat, denk dan niet dat het 

noodzakelijkerwijs verkeerd is om weg te gaan. Maar bespreek eerst je twijfels met je partner om ze 

te verduidelijken. Vraag naar zijn of haar kant van het verhaal. Als je merkt dat ze ontrouw zijn 

geweest, is het beter om uit elkaar te gaan dan de rest van je leven te leven met wantrouwen in je 
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geest. Er is geen oplossing voor twijfel en wantrouwen, als ze eenmaal stevig in je geest zijn gevestigd. 

Helaas is het enige wat je kan doen uit elkaar gaan. 

 

Ondanks dat ze weten dat jij en je partner een liefdevol stel zijn, kunnen anderen nog steeds 

roddelen en twijfel zaaien in je gedachten. Als je deze roddel gelooft en de twijfel laat groeien, zal dit 

onzekerheid, verwarring en wantrouwen in je geest veroorzaken. Als je toelaat dat deze roddels 

twijfel oproepen, waarom heb je dan een zesde zintuig? Vertrouw nooit op dergelijke roddels. De 

oorzaken van de twijfel kunnen te wijten zijn aan een aantal onvermijdelijke omstandigheden. Luister 

niet naar dergelijke roddels. Denk en handel volwassen en dan kun je beslissen of je nog steeds je 

liefde deelt zoals voorheen. Je moet met je partner praten, maar praat niet met wantrouwen in je 

hart. Praat, bespreek eerlijk de kwestie en ruim je twijfels op voordat ze wortel kunnen schieten. Wat 

zal er te winnen zijn door op een verdachte manier te praten, met twijfels en wantrouwen in je geest 

die al stevig geworteld zijn? 

 

Wanneer er twijfel in ons opkomt, beginnen we rond te neuzen en te spioneren in het leven van 

anderen. Wat heeft het voor zin om iemand die we liefhebben te wantrouwen? Wat is het nut van 

vriendelijk praten en handelen en toch twijfelen? Wanneer we worden overweldigd door twijfels, 

wordt het leven ellendig. Hoe kun je een leven leiden waarin je altijd iedereen wantrouwt? Het is 

beter om je twijfels te vergeten dan met ze te leven. Verwerp ze zoals je bij een slechte droom zou 

doen. Vergeten is echter niet zo gemakkelijk, omdat je twijfels je misschien wekenlang bezighouden, 

maar op een dag zullen deze twijfels verleden tijd zijn en kun je verder gaan en een vredig leven 

leiden. 

 

Beproevingen zijn gebruikelijk in het leven, maar het zou geen reden moeten zijn om ons zorgen te 

maken en te lijden. We doen veel verkeerde dingen, bewust of onbewust. De Ene zonder naam en 

vorm aanvaardt dat we fouten maken. Mensen zullen in het algemeen begrijpen wat er in 

vriendelijkheid wordt gezegd en zullen dingen achter zich kunnen laten. Koppigheid zal enkel je 

ellende vergroten. Probeer elke kwestie op een eenvoudige en bescheiden manier aan te pakken. 

Aanvaard het feit dat alle conflicten, twijfels en misverstanden te wijten zijn aan onwetendheid, en op 

deze manier zal je een vredig leven leiden. Als je deze raad opvolgt, kunnen twijfels je niet schaden. 

Wees eerlijk met hen die van je houden. Vergroot je mededogen en liefdevolle vriendelijkheid en 

maak je leven gelukkig. Alles ligt in jouw handen. Als je dit kunt realiseren en ernaar kunt leven, zal je 

genieten van eeuwig geluk. 

 

Wantrouwen sijpelt in je als gif van een schorpioen, 
En rond het raadsel geschapen door je 

verwachtingen 
Zullen de giftige twijfels dansen. 

Heb de moed om de diepte van het leven te 
ontdekken; 

Ga verder, voorbij de verontrustende golven van 
twijfel. 
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Nieuws van de…  
 

 

Bijeenkomen en betrokken zijn bij een spirituele activiteit is de echte kern van de Premananda 

Jeugd. Elkaar ontmoeten binnen een spirituele context creëert een verheffende energie die een 
tegengewicht vormt voor het vaak hectische tempo en vele stressfactoren van het dagelijks leven. 
Het belang van zulke momenten beseffen en deelnemen aan deze activiteiten helpt ons om een 

positief karakter te ontwikkelen dat in staat is alle situaties in het leven aan te kunnen met geduld 
en een glimlach, zoals Swamiji! We moedigen iedereen aan om dit voor zichzelf uit te proberen!  

 

Singalese Premananda Jeugd die samenkomt voor een inspirerend programma  



17 Prema Ananda Vahini Oktober 2018 

 
 

 

 

Elke maand belichten we een kwaliteit van de  
Premananda Jeugd  

Deze maand: zelfdiscipline!  
 

“Er is een grote misvatting dat discipline straf en schreeuwen betekent zoals 

op militaire wijze. Dat is niet het soort discipline waar ik het over heb. Mijn 

discipline is niet alleen voor kinderen of jonge mensen. Ze geldt voor 

iedereen. Mijn toegewijden van middelbare leeftijd en ouder moeten ook 

zelfdiscipline beoefenen. Ware discipline in je spirituele routine is echt een 

groots en mooi iets. Het brengt je oprecht geluk en leidt je weg van 

verwarring. Spirituele regelmaat in je kleine sadhana’s is een echte pijnstiller. 

In welke situatie je je ook bevindt of wat onverwachts gebeurt, als je je eigen 

discipline kan handhaven dan zal dit je naar kalmte leiden.  

 

Wat zijn goede disciplines die jou gelukkig zullen maken en helder van geest? 

Vaak baden, je leefruimte proper houden, altijd de waarheid vertellen en een 

speciale tijd vastleggen om met het Goddelijke en je spirituele meester te 

communiceren. Als je dit kan waarmaken in je leven dan zul je blij zijn met 

discipline. 

Ik ben de meester van de discipline! Als je problemen hebt met je discipline 

laat het mij weten en ik zal je zeker helpen en je leiding geven. Het vraagt 

tijd om discipline te cultiveren. Het gebeurt niet op een dag. Je bent 

ongeduldig en wil dat alles gemakkelijk en vlug gebeurt. Dus wees een beetje 

geduldig ook.” 
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