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Satsang met Swamiji 
Wanneer je de waarheid bereikt, zijn er geen gedachten meer 

 

Waarom kunnen we het ware 

Zelf niet bereiken en de perfectie en 

het totale geluk niet ervaren? Wat 

weerhoudt ons ervan om ons 

spirituele doel te bereiken? Het zijn 

de gedachten. De ondeugende 

gedachten van onze geest leiden ons 

voortdurend weg van ons spirituele 

doel. De geest heeft grote macht en 

kracht. Hij produceert de hele tijd 

gedachten. Hij moet deze gedachten 

maken, anders kan het niet bestaan. 

De geest bestaat uit gedachten die 

rennen en springen en je voortdurend 

afleiden van je spirituele pad. De enige 

keer dat deze apengeest stopt met 

spelen is wanneer je in een diepe 

slaap bent. Wanneer je licht slaapt, 

creëert de geest gedachten en 

dromen. Als je ondergedompeld was 

in de waarheid, in je werkelijke Zelf, 

zou je begrijpen dat deze wereld 

maya, illusie is en dat de wereld die je 

ziet en ervaart slechts de som is van 

je eigen gedachten, gecreëerd door je 

geest. 

 

Als je in contact bent met je ware 

Zelf, heeft deze illusoire wereld geen 

vat op je. Deze verschijnt dan als druppels water die van een helder kristal lopen. Je innerlijke wezen 

zou helder zijn als een zuiver kristal en de druppels van het wereldse zouden daar niet kunnen 

blijven. De geest is de oorzaak van het denken, en het is de geest die je wegneemt van je ware aard 

van perfectie en vrede, die voorbij de wereld van gedachten bestaat.  

 

De geest kan niet alleen bestaan. Hij is altijd afhankelijk. Maar toch, zolang je gehecht bent en de 

gedachten van de geest je in bedwang houden, springend van gedachte naar gedachte, kun je je Zelf 

niet realiseren. Daarom dring ik er bij jou op aan om je voorkeuren en antipathieën te verminderen, 

je verlangens te beheersen en niet langer afhankelijk te zijn van dingen, gewoontes of mensen. Je kunt 
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niet alles in één keer stoppen. Je moet gestaag verminderen, maar je moet deze procedure starten 

anders kan je niet spiritueel groeien. 

 

Maak jezelf eenvoudig en nederig, en je zal het veel gemakkelijker vinden om het spirituele pad te 

bewandelen. Als je bergen gaat beklimmen gekleed in stadskleding en modieuze schoenen, met zware 

koffers vol met onnodige voorwerpen, zal je dan in staat zijn om de berg te beklimmen? Als je naar 

school gaat om een bepaald onderwerp te leren, maar tien grote boeken met geavanceerde filosofie 

meeneemt waarvan je verwacht dat de leraar deze gaat volgen, kan je dan van die meester leren? Of 

verwacht je dat de meester naar je boekenkennis luistert? Evenzo, als je naar de spirituele hoogten 

wilt klimmen, ga dan goed voorbereid. Laat je extra bagage vallen. Vergeet deze. Draag kleding die 

eenvoudig en geschikt is om te klimmen. Draag comfortabele schoenen die lang meegaan - het maakt 

niet uit hoe ze eruit zien. Dit betekent dat je uiterlijke kenmerken en onnodige ideeën en gedachten 

moet vergeten. Reis licht op het spirituele pad. Wanneer je jouw spirituele doel bereikt, heb je geen 

bagage - fysieke of mentale! Dus is het beter deze nu te verminderen. Als je ervoor gaat om te leren 

van een meester, heeft het geen zin om een geest vol gewichtige filosofie mee te brengen. Het is het 

beste om alles wat je in het verleden hebt gelezen te vergeten. Ga naar hem toe met een open hart 

en geest, klaar om van hem te leren. Op deze manier zal je snel vooruitkomen. 

 

Door dienstbaar te zijn, door het beoefenen van verschillende sadhana's en meditaties, kan men het 

ego verminderen. Ego is denken over je eigen zelf. Je kleine zelf, gecreëerd door je gedachten, niet je 

spirituele, ware Zelf. Het ego-zelf denkt altijd: "Ik, ik, ik, ik". Wanneer je ego-zelf denkt, begint het 

met "ik". "Ik wil een kopje thee, ik wil mijn ouders zien, ik wil dat die jongen mij leuk vindt, ik wil.....". 

Dit zijn gedachten van gehechtheid en egoïsme. Zuivere gedachten gericht op spiritualiteit leiden je 

naar onbaatzuchtigheid en zelfrealisatie. Wat zijn zuivere gedachten? Denken over hoe je het ego 

kunt verminderen en verlangens kunt verminderen, anderen helpen omwille van henzelf en niet 

omwille van jezelf, service verlenen zonder er iets voor terug te verwachten, de gedachten die 

ontstaan bij het zingen of zingen met toewijding en gedachten die de geest sturen om zelfbeheersing 

te hebben tijdens meditatie. Dit zijn zuivere gedachten. 

 

Hoe kan je jouw gedachten controleren en verminderen? Vraag je geest waar zulke gedachten 

vandaan komen, wat is het doel van deze gedachten? Vraag: “Wie denkt er deze gedachten?” De 

geest zal antwoorden: “Ik” denk deze gedachten. Vraag de denkende geest “Wie is deze ik?” De 

geest zal terug naar binnen gaan om over deze vraag na te denken, en dus zal je de geest niet de kans 

geven om zich te gedragen als een ondeugende aap, die van de ene gedachte naar de andere springt. 

 

Stop op deze manier gedachten af zodra zij starten. Van een kleine struik zullen de wortels zich 

verspreiden en menige scheut zal gaan groeien. Als de struik regelmatig gesnoeid wordt, zal hij 

krachtig rechtop groeien. Op dezelfde manier moet je jouw gedachten snoeien en onnodige 

gedachten verwijderen, alleen dan zal de geest krachtig worden en op een gecontroleerde, 

gedisciplineerde manier groeien. 

 

Nadat je op deze manier een beetje zelfonderzoek beoefend hebt, hoe kan je de geest dan vrij en 

zuiver houden? Wanneer gedachten opkomen, stuur ze terug naar je ondeugende geest en vraag: 

“Waarom denk je dit, wie denkt dit en om welke reden?” Door op deze manier je gedachten 

regelmatig te controleren en ze in je lichaam te houden, ze geen toestemming te geven om naar 
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buiten af te dwalen via de ogen en zintuigen en door je concentratie in je hart te houden, zal maya 

langzaam haar grip op jou verliezen. Wanneer je jouw gedachten in je lichaam houdt, geconcentreerd 

in je hart, krijgt je ego-zelf geen kans om buiten het lichaam achter illusies aan te rennen. Dan zal 

langzamerhand je ware Zelf naar voren komen en zijn schittering verspreiden. Deze stralende 

schittering zal het ego en andere onzuiverheden verder vernietigen. Je zal op het pad naar realisatie 

zijn. 

 

Spirituele oefeningen zijn allemaal gemaakt om de geest tot één-puntigheid, absorptie en concentratie 

te brengen. Abishekam, mantra’s reciteren, devotionele liederen zingen en je concentreren op 

vormen van het Goddelijke en toegewijde onbaatzuchtige dienstverlening helpen je om standvastig te 

worden. En niet alleen dat, zulke regelmatige oefeningen voor de ziel maken deze erg krachtig. Als je 

met moeilijkheden geconfronteerd wordt, zie ze onder ogen en maak gebruik van je spirituele 

oefeningen om de problemen te boven te komen. Beoefen regelmatig geduld. Je zal een ijzeren 

gedisciplineerde wil opbouwen en een krachtige geest. Met een dergelijke geest zal onderzoek naar 

je ware natuur veel makkelijker gaan. 

 

Nadat je begonnen bent met je ego-zelf te bevragen en je jezelf op het spirituele spoor hebt gezet, 

zou je door moeten gaan. Sta niet toe dat je ego het weer overneemt. Wees volhardend. Heb vooral 

geen twijfel over het bereiken van je doel, dat is tijdsverspilling. Het doet er niet toe wat je in het 

verleden deed. Vergeet de gedachten aan het verleden. Vergeet wat anderen van je denken. Sta niet 

toe dat energieën buiten jou je beïnvloeden. Stop de gedachten die uitreiken naar onnodige materiële 

dingen en reik extra uit naar je eenvoudige behoeften. Steek je neus niet in andermans zaken. Raak 

niet betrokken in drama's van alledag die zich rondom jou afspelen. Zie jouw doel helder voor ogen 

en ga ervoor. Je moet verlangens vergeten. Je moet persoonlijke voorkeuren vergeten.  

 

De sleutel is nederigheid. Eenvoudig en nederig leven zal je naar jouw begeerde doel in je leven 

brengen. Ik kan niet genoeg het belang van 

nederigheid benadrukken. In de mate dat je in staat 

bent om je nederig, ingetogen en bescheiden te 

gedragen, in die mate zal je in staat zijn om 

spiritueel vooruit te komen. In dit opzicht zal ik je 

vast en zeker erg veel testen. Ik zal je in bepaalde 

situaties plaatsen die jouw zachtmoedigheid en 

flexibiliteit zullen testen. Ik zal observeren hoe goed 

je in staat bent om je aan te passen en hoe sterk je 

wil is om te slagen op het pad naar de waarheid.  

 

Wanneer je de waarheid bereikt, zijn er geen 

gedachten meer. Enkel je ware Zelf zal daar zijn. Je 

ego-zelf kan niet bestaan eenmaal het Zelf 

verschijnt. In een dergelijke staat zul je in totale 

vrede zijn, in totale stilte en totale vreugde. Dat is 

waar alle wezens naar streven, bewust of onbewust. 
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Nieuws van de  

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Ons jaarlijkse groot evenement: een tweedehandsmarkt. 
- Sri Premananda Centrum Dordogne, Frankrijk 

-  
 

In ons centrum organiseren we jaarlijks een groot publiek evenement. Het doel is aan de ene 

kant geld inzamelen voor liefdadigheid en aan de andere kant het bewustzijn van de mensen 

verhogen. We spreken dan ook altijd over de Ashram en de activiteiten. Ons centrum probeert 

ook zoveel mogelijk het bos- en landbouwproject in de Ashram te steunen.  
 

De voorbije jaren organiseerden we verscheidene culturele evenementen met concerten, dans 

en Indisch eten. Maar in december 2018 kozen we opnieuw, voor de derde keer, om een echte 

grote rommelmarkt te organiseren. 

 
We waren al maanden daarvoor gestart met het informeren van vrienden en buren over ons 

project en met het verzamelen van de voorwerpen die men wou doneren. We lichtten ook de 

plaatselijke bevolking in over het feit dat in november een inzameling zou gedaan worden van de 

voorwerpen. Gedurende vier halve dagen tijdens de weekends van november konden de mensen 

hun spullen afleveren in een grote schuur, net voor de plaats waar de rommelmarkt zou 
gehouden worden. Het raakte ons hoe gemakkelijk mensen afstand kunnen doen van 

waardevolle voorwerpen als ze weten dat het voor een goed doel is.  

  

 

 Op zaterdag, de dag voor de rommelmarktdag, 
verhuisden we alle voorwerpen die we verzameld hadden 

van de schuur naar het gemeentehuis. Gelukkig hadden 

we veel vrijwilligers kunnen motiveren om te helpen! We 

richtten de tafels in, elk met een thema, zoals ‘boeken’, 
‘keukengerief’, ‘gerief voor de kinderkamer’ enz. De 

vrijwilligers konden de tafels kiezen die hen het meest 

interesseerden en maakten een aantrekkelijke uitstalling 

van hun gekozen voorwerpen. Iedereen werkte heel 

efficiënt en na een korte middagpauze waren we kort na 
de middag al klaar en hadden wat tijd om te relaxen voor 

de ‘grote dag’. 

 

Op zondag openden we, na een kort samenzijn om onze 

vriendschap te delen en de laatste taken te verdelen, om 
9u de deuren. Zoals gewoonlijk zijn er dan ‘professionele 

rommelmarktmensen’, die als eerste binnen willen gaan 

om hun slag te slaan. Heel de dag door waren er mensen 

die kwamen en gingen. De mensen brachten ook wat tijd 

Vrijwilligers brengen spullen voor de 

rommelmarkt. 
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door in onze stand met eten 

en drinken en ze namen de 

tijd om naar de presentatie 

over de Ashram te kijken. 
Velen kwamen naar de 

informatiestand om te praten. 

Er was een heel goede sfeer.  

 

Toen we uiteindelijk om 17u 

de deuren sloten voor het 

publiek, waren we een beetje bezorgd over al het werk dat nog gedaan moest worden. We 

moesten namelijk nog dezelfde dag de ruimte leegmaken en schoonmaken. We hadden een 
overeenkomst met verschillende organisaties, die immigranten en daklozen helpen. Ze konden al 

wat overbleef krijgen, maar dus moest dat nog allemaal gesorteerd worden volgens de specifieke 

noden van de organisatie. Maar het was ongelofelijk! Met onze uitstekende groep vrijwilligers en 

enkele anderen die in de namiddag aansloten, was alles twee en een half uur later gesorteerd 

voor de verschillende organisaties. Alle andere dingen werden terug in de schuur geplaatst en de 
ruimte was helemaal opgeruimd en netjes! Het was bijna een mirakel! Vele vrijwilligers die geen 

leden zijn van het centrum bedankten ons hartelijk omdat ze hadden kunnen deelnemen aan 

deze ervaring! 

 

Swamiji heeft gezorgd voor enkele ‘test-momenten van stress’ bij de aanvang van de dag: toen 
we ’s ochtends als eerste aankwamen, vonden we een keuken die helemaal donker was, vol rook 

en ook bedekt met as. De oorzaak was dat een brander onder een pot niet was gedoofd… en 

daarom hadden we enige tijd geen elektriciteit. Maar na deze initiële ‘testfase’ maakte hij dat alles 

heel vlot verliep en het was heel aangenaam! 

 
Swamiji zei altijd dat als we seva doen, we zelf degenen zijn die er het meeste voordeel uit halen. 

Deze bijzondere seva van vandaag bewees eens te meer dat dit waar was. Het was zeker veel 

werk maar we beleefden hele fijne en aangename momenten tijdens de voorbereiding; ook werd 

ons hart warm bij het zien van de mensen die hun kostbare tijd schonken of hun voorwerpen of 
geld gaven. Natuurlijk is anderen helpen altijd lonend, maar de steun en de samenhorigheid die 

we ervoeren – iets wat altijd het gevoel van eenheid in ons centrum reactiveert – was het 

mooiste geschenk van allemaal. 

 

Met dank aan Swamiji die ons toeliet deze genadevolle momenten te ervaren! 
 

Jai Prema Shanti 

 

 

Op zondag bezoeken 
mensen de rommelmarkt. 
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Pada Poeja, mooie bhajans, verrukkelijke prasadams en speciale gerechten voor 

iedereen…allemaal ingrediënten voor een perfecte Premananda Dagviering! 
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De opruiming van de schade na de cycloon hier in de Ashram is nog altijd aan de gang en op 

Premananda Dag kwamen veel mensen samen om een paar uur sramadanam te doen 

(vrijwilligerswerk in de gemeenschap) door takken, stokken, gedroogde bladeren en gebroken 
dakpannen te verzamelen. Het hout werd naar de dharmasala gebracht waar het zal worden 

gebruikt als brandhout. De kleine stokken en gedroogde bladeren zullen naar de composthopen 

worden gebracht. We hebben ook ontbijtmaaltijden klaargemaakt voor meer dan honderd 

ouderen die in een rusthuis wonen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op verzoek van enkele Centrumcoördinatoren hebben we een procedure opgesteld voor het 

uitvoeren van een yagam die in de Centra kan worden gedaan. Hier in de Ashram hebben we 

deze yagam op Premananda Dag uitgevoerd. 
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Pongalfestival in de Ashram 
 

Pongal is het oogstfestival in Zuid-India dat 

verschillende dagen duurt en waarvan de 
oorsprong in zeer oude tijden ligt. Het wordt 

gevierd na de winterzonnewende – wanneer de 

zon begint te bewegen naar het dierenriemteken 

Makara Rasi (Steenbok) in het begin van de 
Tamilmaand Tai (midden januari) – als een 

dankzegging aan God en de natuur voor de 

oogsten van dit jaar. De naam komt van het 

Tamilwoord dat ‘koken of overlopen’ betekent en 

refereert naar de traditie om eerst de melk waarin 
de rijst wordt gekookt, te koken tot het punt 

waarop ze overloopt. De gekookte rijst die ook 

‘pongal,’ wordt genoemd, wordt eerst aan Heer 

Surya, de Zon, geofferd en brengt ons bewustzijn 

terug naar de essentiële relatie en afhankelijkheid 
die we hebben met de Zon, Moeder Aarde en het 

hele universum. Traditioneel symboliseert het 

Pongal festival een nieuw begin en toont het 

waardering voor het vee dat op de boerderijen 

werkt alsook waardering voor alle wezens, de 
natuur, familie en alle leden van de gemeenschap. 
 

In de Ashram vierden we twee dagen Pongal – Tai Pongal en Koe Pongal – op 15 en 16 januari. 

 
Voor Tai Pongal werden kolams met gekleurde rijstbloem getekend om de grond buiten de 

tempel te decoreren. Daarnaast werden twee hoge kookpotten op houtvuren geplaatst om de 

zoete en smakelijke rijst te koken.  

  

Volgens de traditie riepen we allen vrolijk uit “Pongal O Pongal” van zodra de melk over de 
potten liep. Wanneer de rijst gekookt was, werd een poeja uitgevoerd en werden devotionele 

liederen gezongen terwijl de gekookte rijst eerst geofferd werd als dank aan Heer Surya, de Zon. 

Daarna werd een beetje van de rijst ook liefhebbend aan Swamiji en de goden in de tempel 

geofferd. 
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Iedereen genoot ervan om samen te zijn en te 
feesten met de zoete en smakelijke pongal met 

sambal en sambar opgediend op 

bananenbladeren in de Tempel. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Later op de dag genoten we van een prachtig 

fluitconcert, uitgevoerd door een toegewijde 

en zijn studenten. 
 

 

 

Voor de Koe Pongal werden alle koeien en 
stieren van de Ashram goed gewassen en dan mooi versierd met bloemenkransen, strikken, 

bellen en religieuze tekens. Een grote pot pongal was speciaal voor hen gekookt, en daarna werd 

een poeja uitgevoerd in de koeienschuur en werd aan iedereen prasadam gegeven.  
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Jaarlijkse abishekam 
  

lk jaar op de verjaardag van de tempel kumbabishekam – berekend volgens de Indiase 

kalender – voeren we een jaarlijkse abishekam uit waarvan wordt gezegd dat het de kracht 

van de godheid verhoogt voor wie het is uitgevoerd. Dit jaar begon de 7e jaarlijkse abishekam 
van de Sri Premeshvarartempel op 19 januari om vijf uur in de namiddag. De Conch schelp poeja 

met de 108 schelpen werd uitgevoerd en nadien nam iedereen deel door het water van de 

schelpen over Swamiji’s Samadi Lingam te gieten. In de vroege ochtend van 20 januari werd een 

yagam uitgevoerd. Op het einde was er een abishekam op Swamiji’s Samadi Lingam . Tijdens die 
abishekam werd water uit de 108 kumbams over de Lingam gegoten. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

E 

Conch schelp poeja en 108 kumbhams poeja 
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Ashram dierenrijk 

Vogels en vogels spotten  
door een Ashrambewoner 

 
 

 PARELHALSTORTEL – Spilopelia chinensis - pulli pura 
 
Bijna overal in de Ashram, maar grotendeels onopgemerkt, is er de 

tamelijk bescheiden aanwezigheid van de parelhalstortel. Tortels zijn 
een kleiner type duif, met zeer kort ogende poten. Dus ze zijn erg ‘dicht 

bij de aarde’ en dit kenmerk wordt ook weerspiegeld in hun kleuren. De 
rug heeft bruine veren met een vlekkenpatroon in waaiervorm (typisch 

voor de Indische familie), de grote dekveren zijn donkerbruin en de 

middelste onderdekveren grijsbruin. De Indiase populatie heeft roze 
vlekken aan het uiteinde van deze dekveren en de vleugelveren zijn 

donkerbruin met grijze randen. Dit alles resulteert in een opvallend veel 

donkerder uiterlijk dan dat van de Euraziatische Turkse tortel. 
 

Deze kleurdetails vertellen je reeds dat deze duif niet enkel bruin is 
gekleurd, zoals je zou denken als je ze van op een afstand ziet. Hun 

echte schoonheid, met de kleine gekleurde vlekken, is alleen van dichtbij te zien. De grondkleur van deze 

duif is een roos bruingeel met grijze schaduwen op het hoofd en de buik. Het midden van de buik en borst 
zijn wit. Tenslotte zien we, in plaats van de zwarte kraagstreep van de Euraziatische duif, dat ze een zeer 

uitgebreide grote halve kraag dragen aan de achterkant en zijkanten van de nek, die bestaat uit zwarte 

veren die vertakken en witte vlekken op de twee uiteinden dus, met andere woorden, witgespikkeld zwart. 
De geslachten lijken op elkaar qua uiterlijk, maar jongen zijn eenvoudiger dan volwassenen en krijgen 

geen nekvlekken totdat ze volwassen zijn. 
 

Je zult ze vaak alleen stil zien zitten op kabels, soms zachtjes koerend, met een aantal kroo’s op het einde 

die volgens de literatuur in de Indiase duivenpopulatie al dan niet aanwezig zijn. Het is zoet klinkend en 
helemaal niet storend ... in feite 

hemelse klanken die misschien als 

voorbeeld kunnen dienen voor 
sommige van onze menselijke 

buren! Hun "hofmakerij op de 
kabel" kan openlijk worden 

geobserveerd: ze koeren, buigen 

op een zachte manier en maken 
luchtshows. Zulke voorstellingen 

zijn gebruikelijk voor veel duiven, 
ze stijgen op in een steile hoek 

met een luide klap van de vleugels 

en glijden langzaam naar beneden 
met de staart uitgespreid. Een 

ander kenmerk van de 

parelhalstortel is dat hij enigszins 
een lange staart heeft. De vlucht is 

snel met regelmatige slagen en af en toe een scherpe beweging van de vleugels. 
  

In de Ashram broeden ze op gebouwen en andere bouwwerken, maar volgens de literatuur broeden ze 

voornamelijk in lage vegetatie, bomen of struiken, en bouwen ze nesten van dunne twijgjes die soms zelfs 
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op de grond liggen. Je zou dit zeker niet van een tortel verwachten! Dit maakt hen natuurlijk kwetsbaarder 

voor roofdieren zoals zwerfhonden en slangen. De aanwezigheid van de tortel in de Ashram stemt overeen 
met de habitat die de literatuur beschrijft: open loofbossen, struikgewas, landbouwgrond, woongebieden, 

tuinen, maar geen open gebieden ... dus ze zijn mooi verdeeld over de verschillende gebieden van de 

Ashram. In dit warme klimaat wordt de kweekperiode verlengd. We hebben nestactiviteit en jongen 
opgemerkt in de periode maart-april. 

 

De tijd die je doorbrengt met hen te observeren zal zeker een belonende ervaring zijn!  
 

Jai Prema Shanti 

 

Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Wat zou ik moeten doen als ik geen echt vertrouwen heb in de meester? 

 
Je hebt me gevraagd wat je moet doen als je 

niet tevreden bent met je meester. Als je voelt 

dat je geen vertrouwen hebt in je meester, dan 

kan je best van bij hem weggaan en rustig 

vertrekken.  

 

Het kan zijn dat iemand een tijdlang bij een 

meester is, maar hem toch wantrouwt. 

Misschien gelooft hij of zij zijn woorden niet, of 

de oefeningen die hij opgeeft bevallen niet. Als 

de student absoluut zeker is van zijn besluit, 

kan hij in de gegeven omstandigheden de beste 

zegen uit de situatie halen door dankbaar te zijn 

voor wat hij of zij geleerd heeft en vertrekken. 

Het maakt niet uit of hij/zij al enige tijd bij deze 

meester is geweest. Hij/zij zou zijn liefde en 

genade moeten aanvaarden en zonder conflict 

of ruzie vertrekken.  

 

Er is geen hoop dat je je meester kan 

veranderen. Hij zal niet naar je luisteren. Geen 

meester zal veranderen naar de wensen van 

zijn volgelingen of discipelen. Probeer niet om 

de meester te kwetsen; de meester zal niet 

gekwetst zijn - alleen jij zal gekwetst zijn. 

 

Ik raad je aan om niet te zeer van streek te 

raken wanneer je meester je moeilijkheden en 

problemen bezorgt, of als hij aanmerkingen op 

je maakt. Hij doet dit enkel en alleen om je tot 

ontwikkeling te brengen en naar een hoger 

niveau. Dat is de reden waarom hij schijnbaar 

lastig doet. Het enige wat de meester verlangt, 

is dat zijn discipelen en volgelingen op zijn 

niveau kunnen komen, ook al is dit heel 

moeilijk. De meester heeft zo zijn 
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eigenaardigheden, eigen kwaliteiten en 

typerende kenmerken. Hij kan je immense 

problemen geven, maar als jij ze allemaal 

aanvaardt en doorzet, dan zal de meester 

uiteindelijk concluderen dat de discipel 

volwassen is geworden en in staat is om zijn 

eigen weg te gaan. 

 

Soms kan een discipel heel wat invloed hebben. 

Om een voorbeeld te geven, er kan iemand 

komen en de meester wil niet praten met die 

persoon, maar een discipel zou de meester 

kunnen overhalen om dat toch te doen. Men 

zegt, als je de president te spreken wil krijgen, 

dat je beter langs de chauffeur of het 

huispersoneel kan proberen dan via zijn 

secretaris. De secretaris heeft het te druk met 

belangrijke taken om de president te kunnen 

beïnvloeden! Op dezelfde manier kan een 

discipel die vertrouwd is met de meester, hem 

ertoe bewegen om zijn zegen aan anderen te 

geven.  

 

 

Swamiji, is het ons lot dat we u zijn komen bezoeken? Waarom zouden van alle mensen 
in de wereld alleen bepaalde mensen met u in contact komen??  
 

Ik kan jullie ook wel een paar vragen stellen! 

Waarom komen jullie hier om mij te 

ontmoeten? Wie heeft jullie hierheen gestuurd? 

Eigenlijk denk ik dat het God is, die jullie heeft 

gestuurd.  

 

Ik vroeg aan God: “Waarom heeft u al die 

mensen hierheen gestuurd? Het zijn aardige en 

goede mensen!” God antwoordde: “Het zijn 

zeker aardige mensen, daarom heb ik hen naar 

jou gestuurd.” Ik zei tegen God: “Als ze zo 

aardig zijn, wat voor nut heeft het dan om ze 

naar mij te sturen? Laat ze gelukkig en in vrede 

leven. Waarom stuurt u hen helemaal naar 

India om mij te ontmoeten?” God antwoordde: 

“Er moet meer goeds van hen komen en het is 

jouw taak om deze goedheid tevoorschijn te 

brengen.”  

 

Zie je, God heeft jullie hierheen gestuurd en 

daarom zijn jullie zeer begenadigd. Hij zei me 

dat ik jullie moet onderwijzen over het 

spirituele pad. Ik doe alles wat hij zegt. Hij heeft 

jullie uitgezocht om door mijn toedoen de 

smaak van spiritualiteit te pakken te krijgen. 

Wanneer er mensen naar me toekomen, 

spreek ik vriendelijk met hen, ik geef hen liefde 

en ik geef hen les in spiritualiteit, ik vertel hen 

over sociale dienstverlening, ik los hun 

persoonlijke problemen op en maak hen 

gelukkig. Wie er ook naar me toe komt, ik zal 

hem helpen. Ik maak geen onderscheid in 

huidskleur, godsdienst of rijkdom. Alle mensen 

die naar mij toe komen, beoordeel ik op een 

spirituele manier, niet op een wereldse manier. 

Ik zie hoeveel devotie ze hebben, hoe schoon 

en helder hun hart is, hoe zuiver hun geest is, 

of ze een beetje universele liefde in hun hart 

hebben of enkel egoïsme.  

 

Ik ben niet geïnteresseerd in hun status of 

banksaldo, of ze christen of hindoe zijn. Wat 

hun probleem ook is, ik zal het oplossen. Het is 

mijn taak om hen iets over spiritualiteit te 

leren. Als zij zich van de waarheid bewust 

worden, is dat voor mij voldoende. Ik bekijk 

iedereen met een objectieve blik. Ik hou altijd 

in gedachten dat het Goddelijke hen heeft 

gestuurd. God heeft daar een bedoeling mee. 

Ik ben een dienaar van God. Ik moet altijd zijn 

wens en zijn wil ten uitvoer brengen. Het is zijn 

wens dat ik degenen help die hij naar me 

toestuurt om mij te ontmoeten. Dus ik doe dat 

zo goed als ik kan, door zijn genade en met zijn 

zegen. Het is heel eenvoudig. Er schuilt geen 

grote, ingewikkelde filosofie achter. 

Spiritualiteit is in wezen heel, heel eenvoudig. 

We moeten de zienswijze van een kind hebben 

om haar te begrijpen. 
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Nieuws van de…  

 

“Mijn liefste kinderen! 

Jullie woorden en acties zouden niet tegenstrijdig mogen zijn of ze worden 

waardeloos. Je kan alleen bereiken wat je wil in deze wereld als je 

gedachten, geest en visie geleid worden op een goede manier.” 
 

 

 

Aniruddhan is de recent aangewezen nieuwe Premananda Jeugdgroepcoördinator voor Nederland. Je 

kan hem contacteren op volgend emailadres: aniruddhan.py@gmail.com.  

Hieronder deelt hij enkele woorden bij wijze van introductie…. 

 

“Mijn naam is Aniruddhan. Ik ben in Rusland geboren en verhuisde later naar Frankrijk. Ik woon nu 

in Nederland en werk als IT-consultant. Ik zou jullie graag vertellen hoe ik Swamiji ontmoet heb. In 

2011 nam ik deel aan een yogacursus met Vignesh in Laval in Frankrijk. In de cursus vertelde 

Vignesh dikwijls over Swamiji. We zongen ook bhajans en ik kreeg een Lingamzegening en wat 

vibhuti. Op dat moment voelde ik een heel sterke energie die in mijn lichaam kwam en zich 

verspreidde over mijn hele lichaam. Het was voor mij alsof een nieuw leven begonnen was van 

binnenuit. Nu zou ik graag Swamiji’s boodschap helpen verspreiden onder de jongeren. Ik vind het 

idee om jonge mensen te helpen om een goed pad te volgen werkelijk inspirerend. Naast mijn werk 

volg ik een cursus om yogaleraar te worden en bereid ik me voor om een kleine yogaklas te leiden. Ik 

hoop dat enkele jonge mensen hieraan zullen deelnemen. Harohara!” 

Links: Aniruddhan   Rechts: Eerste abishekam bij hem thuis 

mailto:evgueni.titov@gmail.com
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Elke maand belichten we een kwaliteit van de Premananda Jeugd. 

Deze maand: Weten dat niets jou echt toebehoort. 
 

“Vandaag wil ik je iets duidelijk maken over een belangrijk struikelblok dat je weghoudt van het 

vrijelijk doen van je dienstverlening en sadhana. Wat zou je moeten doen wanneer je nu Zelfrealisatie 

wil bereiken? Je geeft jezelf over, je geeft jezelf volledig over, op dit moment. Voilà, je hebt jezelf 

gerealiseerd en de oude “jij” bestaat niet meer. Kan je dit doen? Mensen weten niet hoe zich over te 

geven en hoe ze moeten geven. Mensen voelen dat als ze geven dat ze dan iets verliezen. Dus 

moeten ze eerst leren hoe te geven. Wat bracht je mee toen je geboren werd? Je kwam alleen met 

dit lichaam. Wanneer je sterft, kan je dan zelfs je lichaam meenemen? Je kan zelfs niet je lichaam 

meenemen waarmee je kwam, zelfs niet het kleinste deeltje ervan. Wanneer je gaat, geef je het terug 

aan de aarde of het vuur. Op dezelfde manier kan je niet zeggen dat iets van jou is. Alles behoort tot 

deze Aarde en jij gebruikt het. Je hebt de toestemming van het Goddelijke om het te gebruiken en je 

bent heel gelukkig maar je voelt verkeerdelijk dat alles van jou is. “Mijn ouders, mijn vrienden, mijn 

huis, mijn auto, mijn video, mijn telefoon…” de lijst is eindeloos en blijft groter worden. Dus moet je 

eerst onder ogen zien dat al deze materiële dingen, al deze mensen en zelfs je eigen lichaam niet bij 

je zullen zijn als je sterft.  

 

In de realiteit heb je niets maar je wil graag geloven dat je al deze dingen bezit.  

 

Je wil een vredige geest, je wil geluk en je wil de Goddelijkheid in jezelf ervaren. Om dit te bereiken 

moet je je overgeven en jezelf geven. Dit is heel moeilijk. Je weet niet hoe jezelf te geven en over te 

geven en dus voel je dat je geld, kleren of andere dingen kan geven. Geven en dienen zijn 

oefengebieden om te leren hoe je jezelf kan geven. Uiteindelijk moet je jezelf totaal en vrij kunnen en 

willen geven. Dat is zelfovergave en Zelfrealisatie. Ondertussen kan het je makkelijker maken om te 

geven als je weet dat alles aan deze Aarde en aan het Goddelijke toebehoort.”  

 

 

Spirituele kennis gaat verder dan wetenschap 
 

pirituele kennis gaat verder dan wetenschap. Als je geneeskunde wil studeren zal je niet 

onmiddellijk toegelaten worden op de medische faculteit. Eerst zal je het vereiste examen 

moeten afleggen en je moet een slim persoon zijn. Alleen die studenten zullen toegelaten 

worden. Ook al zijn deze slimme studenten geaccepteerd, hebben 5 jaar gestudeerd en zijn 

dokter geworden, toch zullen ze op een intelligente manier de geneeskunde moeten beoefenen 

en dan zullen mensen hen accepteren en respecteren. Iedereen die geneeskunde studeert zou 

dit moeten begrijpen. Dat is wetenschappelijk onderwijs. 

  

S 
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Spiritualiteit betekent echte wijsheid. Om 

deze staat te bereiken moet je geen studies 

gedaan hebben of kwalificaties hebben. Een 

sterke geest, vertrouwen zonder twijfels, 

geduld en devotie – als je deze vier 

kwaliteiten altijd in je hebt, zal het voor 

jou mogelijk zijn spiritualiteit te begrijpen. 

Dan zal je de kans hebben om de hoogste 

wijsheid te begrijpen en te bereiken. 

 

Men kan niet zeggen of je dit niveau 

bereikt over vijf, tien, 15 of zelfs 20 jaar, 

maar diegenen die het spirituele pad blijven 

volgen met geduld, vast vertrouwen en een 

sterke wil, zullen zeker deze hoogten 

bereiken. Hun spirituele praktijken, 

gewoonten, kwaliteiten, acties en 

gedragingen zullen hen tonen of ze echt 

naar deze spirituele staat aan het gaan zijn 

of niet. Als ze op het juiste pad zijn, dan 

zullen negatieve neigingen zoals kwaadheid, 

jaloezie, twijfels, naijver en ongewenst 

gebabbel volledig veranderen. Als er geen 

verandering is dan betekent dit dat ze niet 

volledig op het spirituele pad zijn. 

 

Bovendien zijn alle dingen die 

wetenschappers uitgevonden hebben al lange 

tijd voorspeld door mensen die deze staat van ware wijsheid bereikt hadden. Diegenen die in deze 

staat verkeerden, zeiden dat de wereld rond is, dat helder licht zou gloeien door de kracht van 

elektriciteit, zij vertelden over de goddelijke lichamen en de planeten rondom de Aarde en vele 

gelijkaardige dingen. Nog maar relatief kort geleden heeft de wetenschap deze dingen praktisch 

bewezen en kunnen we zien dat ze waar zijn. 

 

In plaats van tijd en intelligentie te verspillen aan wereldse zaken en de geest toe te laten van het ene 

onderwerp naar het andere te springen, is het beter om te mediteren en de hogere zintuigen 

binnenin te begrijpen. Met zelfvertrouwen is er veel dat je kan realiseren door je eigen ware wijsheid 

en je kan jezelf er volledig aan overgeven. Deze ware wijsheid is hoger dan gelijk welke naam, faam, 

positie en status. 

 

Juist zoals niet iedereen een goede dokter kan worden, kan niet iedereen deze staat van hoogste 

wijsheid bereiken. Daarvoor is totale overgave en volledig geloof noodzakelijk. Terwijl slechts 

enkelen dit kunnen, zullen je langdurige oefeningen en al je inspanningen een verspilling van tijd zijn 

als slechts de kleinste twijfel opduikt.  

  

 

Jai Prema Shanti! 
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