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 “Je moet geduldig en rustig observeren, en dan zal je het 
begrijpen. Benader met twijfel, daar is niets mis mee. Maar als je 
eenmaal denkt dat je de waarheid hebt gevonden, hou je er dan 

stevig aan vast en laat ze niet gaan. Als je denkt dat het onecht is, 
ga dan rustig weg zonder een geluid te maken.” 
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2019: 

Moge het een gezegend en 

vredevol jaar zijn voor jullie allen! 
 

Swamiji zei ooit: “Ik vier graag de verjaardag van een persoon op het spirituele pad omdat je pas 

het spirituele pad kunt bewandelen nadat je geboren bent uit je moeders baarmoeder; zonder 

geboren te zijn, zou het niet mogelijk zijn dit spirituele pad te volgen.” Op dezelfde manier 

kunnen we als we kijken naar het komende jaar een frisse blik werpen op ons spiritueel leven en 

het begin vieren van dit Nieuwe Jaar door ons engagement om het spirituele pad te betreden 

onder de goddelijke leiding van onze Goeroe te herbevestigen.  

 

 

“Heb je er ooit over nagedacht hoe je je 

dag besteedt? Iedereen denkt: ‘Oh, het is 

maar een dag,’ en daar blijft het bij. Heb je 

het werk afgemaakt dat je te doen had 

vandaag? We denken dat we ons werk 

morgen kunnen doen maar al deze aparte 

dagen worden er uiteindelijk 365. We 

weten dit en toch stellen we ons werk uit 

tot morgen en morgen… En zo verspillen 

we onze tijd. Heb je jezelf afgevraagd 

waarom je dit doet? 

 

Denk je soms na over de zaken waarover 

je gesproken hebt gedurende de dag? Wat 

zeg je zoal? Wat goeds kwam ervan? Welk goeds kwam ervan voor jou en anderen? Heb 

je er ooit over nagedacht? 

 

Van het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je gaat slapen ‘s avonds 

springt je geest constant van het een naar het ander en denkt over van alles na. Heb je 

er ooit aan gedacht welke voordelen je hierdoor bekomt? 

 

We komen de dag door zonder de waarde van elke dag te erkennen. Je zal nooit de dag 

die voorbij is terug kunnen opeisen, hoe lang je ook zal leven. Je bent dit alles vergeten. 

In plaats van je schuldig te voelen over het verspillen van je tijd, maak er nuttig gebruik 

van!”  
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Satsang met Swamiji 
Prijs God, niet mij 

 

(Een satsang door Swamiji gegeven in 1990 tijdens een plechtigheid waarop verscheidene hindoeïstische 

spirituele en religieuze leiders als speciale gasten waren uitgenodigd.)  

 

od heeft me enkele krachten gegeven… dat is waar. Ik heb dit nooit tegengesproken. 

Maar omdat God degene is die me deze kracht heeft gegeven, zou hij geprezen moeten 

worden, niet ik. 

 

Eerder vertelde een spreker ons dat hij 

bad tot zoveel goden maar dat 

uiteindelijk niemand van hen hem 

beschermde…maar dit is niet waar. 

Deze goden tot wie hij bad, zonden mij 

naar hem. Dat is de waarheid. Als je 

het Goddelijke niet aanbidt, kan ik 

weinig doen, zelfs als ik dan naar je 

kom, zal er niets gebeuren. Dus is het 

God die je zou moeten aanbidden. Het 

is alleen als je aan God denkt dat ik 

mijn werk kan doen.  

 

Dokter K. was bezorgd dat ze de 

poeja’s en bhajansessie niet kon 

bijwonen in de Ashram omdat ze 

opgeroepen was in het ziekenhuis 

nadat een patiënt gestorven was. Haar 

gedachten bereikten onmiddellijk mijn 

geest maar tot wie had ze gebeden? Zij 

had gebeden tot de Goddelijke Moeder 

en aan haar gedacht en dus 

beantwoordde ik onmiddellijk haar 

gebed. (...) 

 

Dan is er de fotograaf…hij zag mij in de 

Samayapuram tempel en wou graag 

enkele foto’s nemen in de Ashram; hij 

is hier vandaag. Dit gebeurde omdat hij kwam bidden in de tempel van de Goddelijke Moeder. 

Daarom is het niet nodig om mij te kennen; het is je verbinding met het Goddelijke die belangrijk is. 

Vervang het denken aan God niet door denken aan een menselijk wezen. Mensen willen graag 

benadrukken dat ze God zijn…dit is omdat ze naam en faam willen; ze willen bezit, status en weelde. 

G 
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Maar ze moeten nog begrijpen dat al deze dingen zinloos zijn. Onthoud dit – enkel aan mij denken 

zal jou niets opleveren. Je zou in God moeten geloven. Je zou sadu’s, ashrams, spirituele organisaties 

moeten respecteren en je zou ook oude tradities en de oude cultuur moeten respecteren.  

 

Omdat ik vibuti materialiseer en lingams laat geboren worden, betekent dit niet dat ik probeer je 

naar mij toe te trekken. De bus die ik bestuur, leidt zeker recht naar God, hij gaat niet naar ergens 

anders. Ik ben gewoon de chauffeur. Je bent op mijn bus gestapt en het zal je recht naar God 

brengen. Ik bestuur de bus en ik heb een geldig rijbewijs dat mij door God werd gegeven. Ter 

bekrachtiging van dit rijbewijs heeft God me enkele krachten gegeven. Ik ga deze krachten niet 

gebruiken om jou iets te verkopen. Ik verwacht geen geld van niemand van jullie. Ik wil niks. 

God is degene die mij dit alles gaf – geef alles aan hem. Daarom zou je aan God moeten denken. 

Probeer deze staat van geest te bereiken. Als je denkt dat de geboorte van lingams en het 

materialiseren van vibuti een truc is, een leugen, kom dan direct naar mij en vraag me ernaar. Het 

doet me niks, ik zal niet kwaad worden. Ik ben geen persoon die kwaad wordt. Weet je waarom? 

Omdat ik niet verstoord word door emoties. Alleen een emotioneel persoon wordt kwaad. Dit 

alles is mij gegeven door God, waarom zou ik dan kwaad worden? Kom naar mij en vraag me ernaar. 

 

Dit is waarom ik zo dicht met jullie omga. Kun je je voorstellen dat ik niet van je weggaan kan? Als ik 

dat zou doen ben ik bang dat je dit alles niet zou kunnen begrijpen en je de mogelijkheid zou missen 

om Gods genade te kennen. Je zou de kans missen om de kracht van God te kennen. Dat is de 

reden waarom ik onder jullie wil leven.  

 

Jullie zijn degenen die een verschil maken tussen mannen en vrouwen, maar voor mij is iedereen een 

kind van God. Ik wil dicht in jullie nabijheid leven zodat jullie Gods genade zouden begrijpen. Een 

andere behoefte heb ik niet, ook verwacht ik niets van jullie. 

 

Mijnheer K zei dat we geld zouden moeten vragen telkens 

we naar een publiek programma gaan. Denk je dat spirituele 

diensten verlenen iets is dat werkt via contracten? Ik spreek 

over God en dan geef je me 1001 roepies? Ga ik God 

verkopen of kopen? Mijnheer K zou niet zo gesproken 

mogen hebben. Als ik ergens naar toe wil en over God 

spreek, dan zal ik op mijn eigen kosten daar naartoe reizen.  

 

Welke publieke programma’s we ook hebben en welke 

sadu’s er ook naar hier komen, ik zal nooit iemand daarvoor 

geld vragen. Deze enorme tent werd opgezet, alle 

versieringen, de microfoon en luidsprekers…maar ik moest 

geen geld geven voor dit alles. Niemand vroeg me om geld 

dus waarom zou ik jou dan om geld vragen? Ik spendeerde 

geen enkele paisa en toch wordt Shivaratri op een grootse manier gevierd. Al deze swami’s zijn hier, 

de priesters zijn hier…niemand betaalde hen om naar hier te komen, ze kwamen op eigen kosten. 

(...) Maar als iemand hen wil helpen met het betalen voor hun vervoer zal ik dat toestaan.  

  

Wat ik wil zeggen is dat Gods genade zo groot is. Stel God niet gelijk aan geld. Stel God niet gelijk 

met een mens. God, geld, mens…dit zijn allemaal verschillende dingen. God is iets dat voorbij ons is. 

Stel je voor, als een 

normale mens zoals ik, 

geboren uit een moeder, 

al deze mogelijkheden en 

krachten kan hebben, 

wat kan God dan 

allemaal niet doen! 

Vergeet dat niet. 
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Een mens is gemaakt uit vlees en botten. Geld is uit papier gemaakt. Maar God is shakti, een 

bovennatuurlijke kracht. Kan je God met een papier vergelijken? Dit geld is alleen papier – we 

noemen het 100 roepies, 1000 roepies – als je deze stukken papier aansteekt, zullen ze opbranden. 

 

Wat bedoel je als je zegt dat ik God ben? Ik zal dit niet accepteren, ik zal dit niet geloven. Ik zal 

alleen de waarheid spreken, het is voor mij niet nodig om te liegen. Ik ga akkoord dat God mij 

enkele krachten gegeven heeft. Hij heeft mij deze krachten gegeven toen ik zeven jaar oud was en ik 

bedank hem hiervoor. Waarom hij dit aan mij gaf, voor welke reden, weet ik niet. God gaf en ik doe 

gewoon zijn werk. Dat is alles. Ik ga niet beweren dat het geschenk dat God mij gaf van mij is of dat 

het mij toebehoort. Ik ga hier niet verkondigen dat ik God ben of een avatar. Ik zal dit niet zeggen 

en ook wil ik niet dat jij me dit vertelt want het is niet waar. Het is enkel gebabbel. Heeft Boeddha 

ooit gezegd dat hij God was? Nee, maar mensen maken van hem een God. Boeddha vroeg alleen om 

zijn dharma te volgen, zijn weg van meditatie. 

 

Heeft Jezus Christus ooit gezegd dat hij God was? Nee, hij heeft dit nooit gezegd. Maar de twaalf 

apostelen maakten van hem een God. Jezus zei dat hij de zoon van God was. En heeft de profeet 

Mohammed gezegd dat hij God was? Als hij dat gezegd had, zou hij de mensen gevraagd hebben om 

zijn beeld te aanbidden na zijn dood. Hij onderwees dat God naamloos en vormloos is en dat is de 

waarheid. Mohammed was een boodschapper van God. Dus waarom probeer je plots van mij een 

God te maken? Verwacht je van mij dat ik akkoord ben met alles dat je zegt? Dat doe ik niet want er 

zit geen waarheid in. Als het waar zou zijn, zou ik het zeggen. Dat je zoiets zegt, maakt mij heel blij 

maar het is niet waar. Je zegt dit omwille van je geloof in mij. Ik wil je vertrouwen niet doen 

wankelen maar het maakt me verdrietig dat je de waarheid vergeet. Dus…het is God die mij 

gezonden heeft, ik ben zijn boodschapper. Ik ben hier om je te vertellen over God en zijn genade, 

maar ik ben God niet. Stel je voor, als een normale mens zoals ik, geboren uit een moeder, al deze 

mogelijkheden en krachten kan hebben, wat kan God dan allemaal niet doen! Vergeet dat niet. 

 

 

 

Het creëren van eilanden van spirituele 

gedachten gedurende de dag 
 

Door Kanagavalli, Argentinië 

 

In de loop van onze eerste reizen naar India kocht ik een paar stukjes stof bedrukt met 

afbeeldingen van goden in slechts twee of drie kleuren. Omdat ik graag schilder zou ik de 

geprinte afbeeldingen aanpassen door meer kleuren en details toe te voegen zodra ik weer thuis 

was in Argentinië. Na een tijdje had ik een aantal van deze stukken geprinte en nu geverfde 

stoffen verzameld en als iemand een schilderij mooi vond, zou ik het aan hem of haar geven. Ik 

heb er ook een paar geschilderd om de hal te versieren voor de bruiloftsfeesten van mijn zonen. 

Toch had ik nog steeds veel van deze doeken en toen we in 2011 voor Mahashivaratri naar India 

reisden, nam ik ze mee om ze te doneren aan de Ashram zodat ze deze konden gebruiken zoals 
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ze wilden. Deze doeken waren in de Ashram toen iemand op het idee kwam om er één op het 

gordijn te naaien dat voor het hoofdaltaar van de tempel hangt bij bepaalde gelegenheden tijdens 

de abishekam op Swamiji’s Samadhi Lingam. 

 

Sindsdien heb ik elk jaar twee nieuw geschilderde doeken naar de Ashram gestuurd. In het begin 

waren dit doeken met afbeeldingen van Ganesha, later werd ik gevraagd om er te maken met 

Shiva-afbeeldingen en de laatste tijd zijn het mijn eigen creaties, altijd gerelateerd aan Swamiji en 

Shiva. Deze taak was een zegen die tot mij kwam zonder dat ik het vroeg en nu is het een vaste 

jaarlijkse taak geworden. Gedurende het jaar denk ik erover na en een paar maanden voor de 

vluchtdatum van de persoon die de doeken naar India zal brengen, ga ik aan de slag. Het is een 

werk dat ik niet van plan ben te stoppen. Op dit moment ben ik bezig met het afwerken van 

twee doeken voor deze Mahashivaratri. Voor deze twee gebruik ik naast het schilderij ook 

patchwork-technieken en afdrukken. En ik ben al aan het nadenken over wat ik het volgende 

jaar kan doen. Swamiji adviseert ons om overdag kleine eilanden van spirituele gedachten te 

creëren, zodat we op een dag ons voortdurend op God kunnen concentreren. Dit schilderen is 

een extra oefening die hij me heeft gegeven. Moge Swamiji ons allen met gelukzaligheid vullen! 

  

Jai Prema Shanti 

 

Twee van de geschilderde doeken van Kanagavalli 
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Swamiji’s verjaardag in de Ashram 

 
  

Omwille van de cycloon die het binnenland van Tamil 

Nadu passeerde op de ochtend van 16 november, werd de 

grote viering van Swamiji’s verjaardag uitgesteld tot 26 
november, de dag van Swamiji’s geboortester. Een 

Ganapati yagam voor het welzijn van alle toegewijden 

werd gevolgd door een abishekam op Swamiji’s Samadi 

Lingam. Op de middag werd er een melkabishekam 
uitgevoerd op Swamiji’s beeld. Tijdens deze abishekam 

kon iedereen een kop met melk over het beeld uitgieten. 

Na een speciaal middagmaal en dessert waarvan 

iedereen genoot, werden we ’s avonds gedurende een uur 
door de kinderen vermaakt met een cultureel programma 

met bhajans, dans, toespraken en een kort toneelstuk! 
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Nieuws van de  

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Enkele indrukken van hoe Swamiji’s verjaardag met devotie gevierd werd 
in de wereld…. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Helemaal links: 
toegewijden in 

Nederland komen 
samen in Rotterdam 

voor bhajans en een 
abishekam op 

Swamiji’s beeld 
 

Links: Pada poeja 
met veel prasadam 

voor Swamiji in 
Argentinië 

Toegewijden in België 

organiseerden een mooi 
verjaardagsprogramma 

in Luik! 

Cultureel programma, poeja en 
verjaardagstaart in Puliyankulam, Sri 

Lanka! 
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Swamiji’s gouden woorden over  

 Sri Premananda Centra en Groepen 

 
 

 

 
 

Swamiji beantwoordt je vragen 
 

In 1984 vraagt een toegewijde in Engeland: Er komen hier vele sadhu’s (wijzen), we 

ontmoeten hen en dit creëert verwarring in onze geest. Kan u ons hierover advies 

geven? 

 

Het is goed om de zegeningen van sadhu’s te 

ontvangen en naar hun satsang te luisteren en 

hen vragen te stellen... dit helpt ons kennis te 

verkrijgen, maar dit betekent niet dat je ze 

moet aanbidden en volgen. Wat we van de 

ontmoeting met hen zouden moeten 

meenemen zijn goede doelen, goede principes, 

goede gedachten, goede ideeën voor onze 

spirituele praktijk en algemene zaken die ons 

helpen om in ons zelf te geloven en die ons 

verheffen. 

 

Sadhu’s zijn niet enkel nu gekomen, zij zijn al 

ontelbare generaties gekomen. Vandaag de dag 

echter leven mensen in een nieuwe, moderne 

samenleving en wanneer zij in een wijze iets 

onderscheidend anders zien, dan beginnen zij 

hem of haar te volgen. Neem bijvoorbeeld het 

VK waar iedereen zich volledig begeeft in het 

leven volgens een moderne levenswijze 

denkende dat dit waarheid is en alles is wat ze 

nodig hebben. Dan ontmoeten zij een wijze, ze 

vinden hem leuk, geloven hem en dus volgen ze 

hem. Nu kom ik je zeggen, nadat je al deze 

wijzen ontmoet hebt, dat je in jezelf moet 

geloven ... iedere wijze spreekt op een andere 

manier, ieder van hen heeft zijn of haar eigen 

stijl. Ik ben ook een van deze wijzen, een van 

deze rare snuiters. Nu ben ik gekomen en zeg 

jullie geloof in jezelf, heb vertrouwen in jezelf! 

 

“Vele mensen zijn in spiritualiteit geïnteresseerd maar omdat ze geen goede uitleg en leiding 

kregen zijn ze niet volledig spiritueel. Daarom zou je hen het ware pad van spiritualiteit 

moeten uitleggen en hen bijstaan op dat pad. Ik zal bij je zijn als je dit doet. We zouden moeten 

begrijpen dat er veel mensen zijn die niet veel weten over echte spiritualiteit. We zouden hen 

moeten helpen om er meer over te weten – en jij hebt de grote kans om dit te doen.” 
  

 

 

 

Colombo, Sri Lanka: melk abishekam op Swamiji’s beeld, snijden van Swamiji’s 
verjaardagstaart, bhajans en samen genieten van een maaltijd…  
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Grijze Frankolijn – 

Francolinus pondicerianus 

pondicerianus - Kowdhari 

 

Ashram dierenrijk 

Vogels en vogels spotten 
Door een Ashrambewoner 

 

Nu en dan, als het stil is in de Ashram kan je plots een luid kila….kila….kila horen. Dit is de roep van 

de grijze frankolijn, een soort patrijs. Ik denk dat met deze roep groepjes of misschien families van 

grijze frankolijnen in contact blijven, of misschien kondigen ze zichzelf aan. Anderen beantwoorden 

dan de roep op dezelfde manier zoals de Indische pauwen, de grotere tegenhangers van de frankolijn, 

doen. Een soort van drumcommunicatie als het ware, maar in dit geval zijn hun stemmen net zo 

efficiënt. Tijdens het broedseizoen kunnen de roepende mannetjes uitdagers aantrekken. Het is 

ongelofelijk hoe luid ze kunnen roepen. Ik leg hier een beetje uit over de geluiden die ze maken omdat 

je ze niet vaak zal zien, tenzij je in de vroege avond of ochtend in hun gebied rondwandelt.  

 

Toen ik een bepaalde kamer had in 

de Ashram, waren de grijze 

frankolijnen mijn dagelijkse 

metgezellen, omdat ze graag achter 

de badkamersectie van het gebouw 

foerageren. Er was een kleine sloot 

en ze werden er niet gestoord. In 

die tijd was er wat hogere vegetatie 

en omdat dit gebied nu een beetje 

verlaten blijft, is het rijk aan 

kruidachtige planten en er zijn ook enkele struiken en bomen die een ideale dekking en bescherming 

bieden. Vanaf daar, terwijl je meer in de richting van het nieuwe meisjeshuis gaat, wordt het landschap 

opener. Het is nog steeds bedekt met vegetatie – kort gehouden door het maaien – en begrensd door de 

haag parallel aan de weg naar de dharmasala. ’s Avonds trekken de frankolijnen zelfs over deze weg, 

maar telkens als er een mens verschijnt, lopen ze vlug terug naar de veiligheid van de haag. Ze zijn 

altijd achterdochtig voor potentiële dreigingen en ze maken geen geluid als ze weglopen. 

 

Dit lopen is heel karakteristiek – gewoonlijk zullen ze lopen in plaats van weg te vliegen als ze zich in 

gevaar voelen. Als ze vliegen is het slechts voor een korte afstand, op lage hoogte en met zoemende 

vleugels (ze houden de vleugels gedurende korte tijd strak zonder beweging). En dat is misschien wel je 

eerste waarneming van deze lichtbruine vogels. Aandacht nu, dames! Verschillende auteurs hebben het 

lopen van deze vogels als heel bevallig beschreven. Het vergelijken van het looppatroon van een vrouw 

die je lief hebt met dat van een patrijs wordt schijnbaar als groot compliment beschouwd! In 

tegenstelling tot sommige andere vogels die het hoofd naar voren buigen tijdens het lopen, houden de 

frankolijnen hun lichaam rechtop en dat geeft de vreemde indruk dat ze zich op wieltjes bewegen.  
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Voor hetzelfde gebouw dat ik eerder heb vernoemd, is er ook een gebied met open velden, met enkele 

rijen bomen en omzoomd door een haag, de koeienstal en de kweektuin. Er zijn ook enkele sloten en 

steile randen tussen de velden. Dit is hun typische leefgebied, vergelijkbaar met de habitat van de 

Europese patrijs. Ze worden inderdaad normaal gesproken gevonden in open, droog land, met inbegrip 

van bos, struik, halfwoestijn en verbouwde gronden die kaal zijn of met laag gras. 

 

Door de achterramen van mijn oude kamer kijken was ideaal om hen van dichtbij te observeren zonder 

tussen te komen en ik kon duidelijk waarnemen dat ze niet enkel actief zijn gedurende de ochtend of de 

avond maar ook tijdens de dag. 

 

Ze geven er de voorkeur aan om te bewegen op wat hogere of lagere sloten en rond de boorden van hun 

gekozen gebied, maar als ze zich veilig voelen, zal de groep zich over het hele gebied verspreiden om 

onmiddellijk terug te keren naar veilige dekking als er een waarschuwing wordt gegeven. Deze 

waarschuwing, beschreven als kateela…kateela…kateela of pat ee laa kila kila kila khirr khirr, wordt 

gemaakt door met volle aandacht de bek een beetje hoog te houden en met een krachtig kloppende keel. 

Zelfs als ze schijnbaar stil zijn, kan je ze nog altijd horen. Probeer te lezen of te mediteren en je zal 

begrijpen wat ik bedoel! 

 

Vogelparen zullen zich soms in een duet begeven, maar ze zullen andere geluiden maken als er veel 

onrust en een samenkomst is. Ik zou deze geluiden beschrijven als korte roepen, vergelijkbaar met die 

van een hond of zelfs van een kat… of een beetje tussen de twee. Ik was niet in staat om uit te zoeken 

waarom ze dit doen, maar het was als er een plotse bijeenkomst was zonder weglopen. Was er een slang 

in zicht en daarom een mobilisatie van de troepen? Of was het om een andere reden? Ik weet het niet.  

 

En wat zoeken ze eigenlijk juist in hun habitat? Hun voedsel omvat zaden, granen en scheuten, maar 

ook ongewervelden, zoals insecten, en vooral termieten en kevers, vooral Scarabidae, die eerder traag 

zijn, en af en toe ook eens een grotere prooi, zoals slangen. Ik heb hen ook zien krassen op de grond 

met hun poten, zoals kippen doen. Evenzo nemen ze ook gruis- en stofbaden op de wegen. 

 

Hoe zien ze eruit? Frankolijnen zijn middelgrote patrijzen, de mannetjes zijn gemiddeld 29-34 cm lang 

en vrouwtjes 26-30 cm, lichtgrijs en bruin, en gestreept. Deze enigszins grauwe kleuring die zo goed 

samengaat met hun omgeving is bedoeld als camouflage. Maar wat verbazingwekkend is, is dat als je 

het geluk hebt om dichtbij te komen en als je optimaal licht hebt, je details zal zien die je anders nooit 

zou zien. Dan zal je de schoonheid van de bleke kop kunnen onderscheiden met een dunne zwarte rand 

naar de vaalgele-witte keel en de blos van sinaasappels op de wangen en boven de ogen en het 

voorhoofd. Beide geslachten zien er hetzelfde uit. 

 

Zoals reeds vermeld zijn ze gewoonlijk in kleine groepen te zien en maken ze ook hun nest in groepen, 

in lage doornachtige bomen. Er zijn altijd een paar individuen die als wachters van zulke groepen 

optreden door een oogje in het zeil te houden en de anderen indien noodzakelijk te verwittigen. 

 

Het belangrijkste broedseizoen is van april tot september. Het nest is een verborgen holte op de grond 

en in de Ashram vonden we er een bij een oude voorraadkamer. Omdat ze vogels zijn die op de grond 

leven en broeden is het vanzelfsprekend dat ze kwetsbaar zijn voor honden en andere jagers, waarbij 

ook de mens. Zelfs in ornithologische boeken worden ze speelvogels genoemd – alsof het evident is dat 

we met hun leven spelen! Ik was gewoon om twee groepen van vijf tot zes individuen te zien en ik was 

verdrietig dat ik geen enkele meer kon horen toen ik in oktober terug in de Ashram kwam. Uiteindelijk 
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hoorde ik hen in november terug en kon ik er ook een zien, maar het leek of hun aantal zeker gedaald 

was. 

 

Jai Prema Shanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oh, Goddelijke Moeder, Jij bent de enige die me echt gelukkig kan 

houden en me kan vrijmaken van al deze problemen, zorgen en karma! 

Je hebt dit lichaam en mijn leven geschapen. Ik lijd eronder bang te zijn 

en dit betekent dat je me test. Als ik vredig en gelukkig ben, betekent 

dit dat ik jouw goddelijke genade heb ontvangen. Jij bent de enige echte 

getuige van alles wat in mijn leven gebeurd is. Nu ben Jij het weer die 

mijn aandacht afleidt van de materiële wereld en mijn innerlijk oog van 

wijsheid opent zodat ik de spirituele weg kan begrijpen. Aanvaard me 

alstublieft volledig, neem alstublieft mijn angst weg en geef me ware 

wijsheid en vrede.” 
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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, over hoe we steeds dichter 
kunnen komen bij de ene en eeuwige waarheid, die hij 

ervaarde, beleefde en zag op elk moment van zijn 

leven.  
 

 

 

 
 

oede gedachten, goede bedoelingen, goede gewoonten, goed gedrag, goede daden, positief 

praten - al deze kwaliteiten zijn essentieel in het leven van een mens. Alleen wanneer een 

persoon al deze kwaliteiten bezit, zullen ze echt schitteren. Idealiter zouden we deze goede 

eigenschappen in de kindertijd moeten verwerven, maar vaak luisteren we niet naar het advies dat ons 

gegeven wordt. 

 

In ons streven naar een beter leven maken we veel fouten, zowel bewust als onbewust, en we zien de 

gevolgen van onze wandaden niet in. We luisteren niet naar of nemen het advies van onze oudsten of 

van ervaren personen niet aan voordat we aan een werk beginnen. Waarom luisteren we niet naar hen 

of nemen we hun advies niet aan? Dat komt door onwetendheid. Vroeger werd gezegd dat een 

persoon de gevolgen van iets moet ondergaan om het te begrijpen. Wat betekent dit? Het betekent dat 

dit ervaring is. Ervaring is goed, maar wat nog beter is, is te luisteren naar wat ervaren mensen ons te 

vertellen hebben. 

 

Door te luisteren naar mensen met ervaring kan zelfs een tienjarig kind de kennis en vaardigheden van 

een oudere opdoen. Maar onze geest accepteert dit niet snel. We hebben de neiging om te analyseren 

wat ze zeggen, en dit is ook een ervaring. 

 

Bij het leren uit ervaring kan het zijn dat je te maken krijgt met obstakels en problemen en al deze 

moeilijkheden die je tegenkomt, zullen je helpen om iets nieuws te leren. Dit is ervaring. Denk je dat je 

echt alle moeite moet doen om alles uit ervaring te leren? Denk je niet dat het genoeg is om dingen te 

leren door te luisteren naar het advies van degenen die echt ervaren zijn? 

 

We denken dat we alles moeten leren door onze eigen ervaring. In deze moderne tijd ontwikkelt de 

mensheid zich zeer sterk. We ontdekken en creëren allerlei nieuwe uitvindingen, en deze uitvindingen 

zetten ons ertoe aan sneller en sneller te werken. Maar ook hier gaan we op zoek naar ervaringen in 

elk werk dat we doen. 

G 
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Ervaring is wat een persoon compleet maakt en maakt dat hij/zij volwassen en competent is. Als een 

persoon eenmaal op deze manier ontwikkeld is, is ervaring niet langer nodig voor elk klein ding ... is 

dat niet zo? Het is dus belangrijk om door ervaring alleen datgene te leren wat voor ons nodig is om 

op die manier te leren. 

 

Het is goed om ervaring op te doen in koken en proeven, in slapen, praten, in het hebben van respect, 

in het hebben van educatieve, medische en technische ervaring, ervaring in de kunsten en ga zo maar 

door......ervaring is noodzakelijk op vele gebieden, zeker! Het is essentieel voor onze ontwikkeling. 

 

Liefde, mededogen, vertrouwen, begrip, twijfel, woede.....dit zijn enkele van de eigenschappen die een 

persoon met zes zintuigen kent in zijn of haar dagelijks leven. Als je in staat bent om goede 

eigenschappen zoals liefde, mededogen, vertrouwen en begrip in je dagelijkse leven te overwegen en 

tot uitdrukking te brengen, dan zal je zowel in je gezinsleven als in het sociale leven tevreden zijn en is 

er geen ruimte meer voor conflicten en twijfels.  

 

Ervaring is een verbazingwekkende factor in iemands leven. In staat zijn om nauw samen te werken met 

een ervaren persoon zal je helpen bij het bouwen aan een succesvolle toekomst. Goede raad en goede 

mogelijkheden helpen ons om meer ervaring op te doen in het leven. Zelfs om na te denken over en te 

bidden tot de Ene zonder naam of vorm is inderdaad een ervaring. Meditatie, toewijding, poeja, 

abishekam en spirituele leringen zijn allemaal praktijken die ons, door ervaring, helpen om onze ware 

staat te bereiken. Als we ons regelmatig bezighouden met spirituele oefeningen zullen we het 

Goddelijke beginnen te ervaren. Al deze goede dingen die we door ervaring opdoen, zijn een groot 

fortuin voor ons. Alles wat we in het leven ervaren is ons geluk en we genieten van de ervaringen die 

we hebben opgedaan. Maar meer nog, moeten we ook genereus en onbaatzuchtig zijn en willen dat 

anderen hetzelfde geluk hebben. Dat is dan echt gelukzalig! 

 

Wat is vreugde? En wat is verdriet? 

Wat is zoetheid en wat is bitterheid? 

Wat is de kracht van de schepping en van de vernietiging? 

Wat is vorm? Wat is maya? 

Wat is subliem en wat is smerig? 

Wat is hoog, wat is laag? 

Zo zeker als de waarheid zegeviert, mislukt de leugen altijd. 

Alles is ervaring. 
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Nieuws van de…  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Swami houdt ervan wanneer de Premananda Jeugd ouderen en zieken bezoekt, om hen te helpen 

om zich beter te laten voelen en hen te bemoedigen. Je kan met hen praten, naar hen luisteren, 

enkele bhajans voor hen zingen of iets anders voor hen doen dat hen blij maakt. Swami zegt dat dit 

grote seva is! Indien jij of je Jeugdgroep besluiten om deze bevredigende seva te doen, kan je dit 

altijd aan ons laten weten en ons nadien enkele leuke foto's toesturen. Voor emotionele 

ondersteuning adviseert Swami dat het voor de jeugd goed is om deze seva in kleine groepen te 

doen.  
 

Iedere maand belichten we een grote kwaliteit van de Premananda Jeugd. 
Deze maand: Wees een blije werker! 

 
“Indien je hard werkt zonder klagen en met een glimlach op je gezicht, ben je een groot spiritueel 

voorbeeld voor anderen, veel meer dan dat je anderen vertelt wat je moet doen op het spirituele 

pad. Dat is waarom ik volgelingen en toegewijden altijd aanmoedig om te werken in de Ashram. Je 

kan tot God bidden, maar handen die hard werken zijn een even grote offerande dan lippen die 

oprecht bidden. Als je tot een spiritueel centrum of groep behoort, praat dan niet te veel, doe 

iets! Ik adviseer jullie altijd om het lichaam aan het werk te houden en de geest stil. Als je je geest 

vredig kunt houden, vol met gedachten aan het Goddelijke, en Gods werk kunt doen met je 

lichaam, is dat erg, erg groots.” 

 

De Premananda Jeugd van Szczecin 

gaf een concert voor mensen met 
psychosomatische problemen. Het was 

een erg diepe en aangrijpende 
ervaring. We bidden dat zij met 

vreugde en geluk vervuld mochten 

worden. 
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Het is voor God mogelijk om 

dingen te doen die het 

menselijke begrip te boven gaan. 

Wat zou je doen als God in deze 

wereld zou geboren worden met 

een chakrawiel en een schelp1?. 

Ongetwijfeld zouden jullie hem 

in een museum stoppen en veel 

toegangsgeld vragen! Stel dat er 

iemand geboren zou worden die 

vertelde dat hij of zij God was- 

wat zouden de mensen dan 

doen? Waarschijnlijk zouden ze 

hem stenigen. Wat zouden 

mensen doen als ik vertelde dat 

ik een grote Ziel ben? Ze zouden proberen om een eind aan mijn leven te 

maken. Dat is de toestand van de wereld. Dat is de reden dat Jezus 

Christus gekruisigd werd en waarom ze de profeet Mohammed en Boeddha 

zo slecht behandelden. Dit is waarom Krishna neergeschoten werd met een 

pijl. De reden hiervoor is dat de mensen niet in staat waren om hen te 

begrijpen. 

 

Mensen zouden mensen moeten zijn, maar de ene persoon is niet in staat 

om de andere te begrijpen. Als mensen elkaar al niet kunnen begrijpen, 

hoe zouden ze dan Gods kracht en gratie kunnen begrijpen? 

                                              
1 Dit zijn de heilige wapens van Heer Vishnu waarmee hij meestal wordt afgebeeld. 
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(Swamiji gaf deze satsang op zijn verjaardag in Puliyankulam, Sri Lanka, in 1983) 

 

Jullie hebben allemaal een geweten. Zorg ervoor dat je je geweten altijd zuiver houdt; sta niet 

toe dat ego en gedachten van 'ik' en 'mijn' je denken overnemen. Denk niet dat je boven 

iemand staat. Je kan iemand bedriegen, je kan de hele wereld bedriegen, maar je kan nooit 

jezelf en je eigen geweten bedriegen. Begrijp dat dit geweten echt is, het weet alles, je kan het 

niet bedriegen. Bovendien moet je in jezelf geloven, in je vermogen om jezelf te kennen, om je 

geest te kennen, om de zuiverheid van je geest te kennen. De dag dat je in jezelf begint te 

geloven, is de dag dat je jezelf begint te kennen. 

 

 

Woorden zijn niet belangrijk. De wereld zal je ofwel prijzen of veroordelen. Mensen kunnen 

je prijzen en dit of dat over jou zeggen. Dit heeft allemaal geen belang. Lof of kritiek is niet 

nodig. Je hebt je eigen geweten, je eigen intelligentie en het vermogen om diep te voelen wat 

juist is. Haast je niet naar iets, maar met geduld, kennis en begrip kun je je doel bereiken. Op 

deze manier is er niets dat je niet kunt realiseren. 

 

In het leven kan onze analyserende geest de waarheid als onwaarheid laten lijken en dat wat 

vals is, echt laten lijken en daarom is het moeilijk om nauwkeurig te beoordelen wat waar is 
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en wat onwaar is. Uiterlijkheden zijn misleidend. Alleen maar omdat iets er schitterend uitziet, 

betekent dit nog niet dat het beter is. Beoordeel een persoon niet op hoeveel 

bloemenkransen ze dragen - dit alles is onecht. Ontdek wat er in hen zit, dit is wat belangrijk 

is. Deze kransen zijn niets, ze zullen allemaal gewoon opdrogen. Dit is allemaal illusie, enkel 

iets dat je Swami wou aanbieden. 

 

Wat zit er in dit lichaam? Wat is de kracht in dit lichaam en wat kan deze kracht doen? Wees 

geduldig en observeer. Sommige mensen zouden kunnen zeggen: "Hij kan dit; hij kan dat; hij 

kan de lucht ondersteboven keren en dingen materialiseren." Geloof niet wat anderen zeggen, 

dit is onnodig. Je moet geduldig en rustig observeren, en dan zal je het begrijpen. Benader met 

twijfel, daar is niets mis mee. Maar als je eenmaal denkt dat je de waarheid hebt gevonden, 

hou je er dan stevig aan vast en laat ze niet gaan. Als je denkt dat het onecht is, ga dan rustig 

weg zonder een geluid te maken. Je hoeft niet te loven of de schuld te geven. Je zal de 

waarheid kennen door dichterbij te gaan en te observeren. 

 

Als je de Paramatma, hetgeen in je hart zit, wilt kennen, heb je geduld nodig. We hebben geen 

naam, status of geld meegebracht toen we deze wereld binnenkwamen en we zullen het niet 

meenemen als we vertrekken. We zijn in de baarmoeder van onze moeder geboren en het 

lichaam dat uit de baarmoeder is voortgekomen, heeft een atma. Het lichaam is vergankelijk. 

Het lichaam kwam niet alleen, het kwam samen met het leven, maar wanneer we weggaan, zal 

er geen leven meer zijn en het dode lichaam zal vergaan en tot as worden verbrand of tot stof 

veranderen. Dit is de aard van het fysieke lichaam, maar dit lichaam dat op een dag zal sterven, 

wil iets anders [dan het atma], het wil andere dingen doen en heeft een ander begrip. 
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