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“Leef elke dag voor God en je dagen zullen gevuld zijn met zegen en tevredenheid.” 

 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Goeroe seva – de goeroe helpen   

 

Ik spreek vanuit mijn eigen 

standpunt en niet per se vanuit 

hetgeen er in de traditionele 

hindoe geschriften is 

vastgelegd. Welk soort goeroe 

zal je kiezen om je te 

begeleiden? Bij het overwegen 

van het aannemen van een 

goeroe moet je overwegen wat 

de gewoonten, de mentaliteit 

en de levensomstandigheden 

van je goeroe zijn. Als je deze 

grondbeginselen niet weet, zal 

het moeilijk voor je zijn om zijn 

leringen te volgen. Pas nadat je 

iets over deze essentiële 

punten te weten bent gekomen, 

kan je beslissen wat voor soort 

dienst hij van je verwacht. Je 

kan je hiervan beter eerst 

bewust zijn en dan goeroe seva, 

service voor de goeroe, gaan 

doen. 

 

Wat mij betreft, heb je eerst 

mijn toestemming nodig om 

service voor mij te verrichten. 

Als je meer over mij en mijn 

manier van doen te weten bent 

gekomen en mij gevraagd hebt 

wat je kan doen, zal ik een 

goede indruk van je hebben. Ik 

weet dat ik een directe verbinding met God heb. 

 

Als iemand zelfzuchtige motieven en egocentrische ideeën heeft, of kortzichtig is, zal het Goddelijke 

geen sterke band met die persoon hebben. Het Goddelijke zal echter wel een sterke band hebben 
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met iemand die universeel denkt, ieders standpunt begrijpt, die denkt dat alles gedaan moet worden 

voor het algemeen belang en die bereid is onbaatzuchtig dienst te verlenen aan zijn naasten. 

 

Als de goeroe je een bepaald soort dienst laat verrichten, moet je het proberen, ook als het je 

onmogelijk of moeilijk lijkt. Soms kan je het gevoel hebben dat je het werk dat je gegeven werd, 

niet aankan. Soms is het lichaam niet fit genoeg om dat werk te verrichten, maar als je heel actief 

bent en als je bidt om de hulp en zegeningen van de goeroe, zal het lichaam akkoord gaan en je een 

duwtje geven. Je zal de energie krijgen om dat werk te doen. Dat is goede dienstbaarheid. Je moet 

een inspanning leveren en je grenzen verleggen. Als je iets doet wat je gemakkelijk aankan, is dat 

geen ware dienstbaarheid. Dat is routinewerk. Alleen wat je normaal gesproken niet kan, kan 

waarachtige dienstbaarheid worden genoemd. 

 

Je komt nader tot je goeroe door service voor hem 

te  doen. Normaal gesproken kan je enkel met hem 

praten of discussiëren. Wanneer je diensten 

verleent, kom je werkelijk dicht bij zijn geest en 

goddelijke doel en begin je zijn manier van doen te 

begrijpen. Zo zal je hem beter leren kennen. Door dienst te verlenen aan je goeroe krijg je niet 

alleen de zegeningen van God, maar ook een beter begrip over je goeroe. Je komt in zijn nauwere 

kring van toegewijden, zijn "binnenste cirkel”. Dan zal je in staat zijn om vast te stellen of je bewust 

te worden, wat er in zijn geest omgaat. Je zal ook te weten komen welke principes hij volgt. Het is 

niet voldoende als je dit te weten komt via anderen. Je moet het rechtstreeks via hem begrijpen. 

 

Het is niet nodig dat je vierentwintig uur per dag goeroe seva doet. Elke hoeveelheid tijd is genoeg. 

Zelfs tien of vijftien minuten per dag zijn voldoende in het begin. Je kan er zeker van zijn dat je 

gedurende die hele tien minuten spiritueel met hem verbonden bent. Ik zeg dat ware dienstbaarheid 

de ware poeja is, de ware verering van Heer Shiva. Dienstverlening is de worsteling om God te 

realiseren en dienstverlening is trachten dichter bij je goeroe te komen en hem te begrijpen. Door 

dienstbaarheid zal je de ware aard van je goeroe realiseren. Het is enkel door dienstbaarheid dat je 

vertrouwelijk kan zijn met je goeroe. In vroeger tijden, en ook in de tegenwoordige tijd, namen 

 

Een maand in de ashram van je 
goeroe zal (...) je op weg brengen 
naar onbaatzuchtigheid, 
egoloosheid en het zuivere leven, 
zonder conflicten of spanningen. 
Het geeft je helderheid en het 
vermogen tot hoger begrip. Het 
traint je om het Goddelijke te 
zien, te voelen en te realiseren. 
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rishi’s en heiligen sishya’s (leerlingen) alleen aan om hen de kans te geven dienstbaar te zijn. De 

volgelingen van deze grote zielen begrepen hen alleen door middel van dienstbaarheid. 

 

Er is nog een ander aspect aan goeroe seva. Wanneer je voor het eerst je goeroe ontmoet, betekent 

dit dat een hogere vorm van energie, spirituele kracht, begonnen is in je te ontwaken. De goeroe 

is als een ontsteker. De spirituele energie is dynamiet en heeft een groot effect op je geest! Dit 

contact met de goeroe is zeer krachtig.  

 

Je hoeft hem niet persoonlijk te ontmoeten. Je kan over hem horen via een discipel of toegewijde 

en zijn foto zien of zijn woorden lezen. Omdat je aan hem denkt, weet hij het en hij kan op een 

ander niveau spirituele kracht naar je overbrengen. De spirituele kracht die hij naar je toestuurt of 

die hij je geeft, zal jou gaan transformeren. Het kan aanvankelijk heel moeilijk zijn om mentaal en 

emotioneel met dit proces om te gaan. Als de spirituele kracht zich in jou begint te manifesteren, 

zullen oude en onaangename neigingen in jou de kop opsteken. Misschien kom je tot de ontdekking 

dat bepaalde kwaliteiten zoals woede, angst, jaloezie, onzekerheid, enzovoort, zeer duidelijk op de 

voorgrond treden. Om deze krachten in harmonie te brengen en de negatieve krachten op de juiste 

manier te kanaliseren en te elimineren, zijn de leringen van de goeroe en goeroe seva inderdaad 

zeer belangrijk. Dienst verlenen, in de Ashram van de goeroe of in één van zijn spirituele centra, 

helpt je om de spirituele krachten die door je heen stromen, op de juiste manier in evenwicht te 

brengen. 

 

De goeroe is onbaatzuchtig. Hij wil geen winst of profijt van jou. Alleen voor jou geldt dat je in 

spiritueel opzicht gebaat bent met hem en zijn begeleiding. Hij wil je alleen maar verheffen, je 

positieve energie geven en je naar een hogere staat van bewustzijn brengen. Daarom bestaan er 

goeroe’s. Als je de gewoonten en motieven van zo'n goeroe volgt, zal je merken dat je vanzelf 

onbaatzuchtige dienstbaarheid verleent, want hij doet het ook en je volgt zijn voorbeeld en leringen. 

De basis, het fundament van een ashram of spiritueel centrum, is onbaatzuchtige dienstbaarheid. 

Dienstverlening aan de goeroe, aan zijn toegewijden, aan de behoeftigen waar hij voor zorgt en die 

in zijn spirituele thuis verblijven, wijst je eigen krachten de weg naar de spirituele centra in jezelf. 

Het maakt de weg voor je vrij naar je spirituele pad. Het neemt binnenin jou eventuele obstakels 

weg, die anders je geleidelijke verlichting zouden belemmeren. 

 

Een maand in de ashram van je goeroe zal meer voor je doen dan welke psychiater dan ook zou 

kunnen doen. Het zal je op weg brengen naar onbaatzuchtigheid, egoloosheid en het zuivere leven, 

zonder conflicten of spanningen. Het geeft je helderheid en het vermogen tot hoger begrip. Het 

traint je om het Goddelijke te zien, te voelen en te realiseren. 

 

Jai Prema Shanti! 
 

 
 

 
 

 
 



4 Prema Ananda Vahini Augustus 2019 

 

Nieuws van de  

Sri Premananda Centra in de wereld  
 

 
Goeroe Poernima viering in het Colombo Centrum, 

Sri Lanka 

 

Hier in ons centrum vierden we op 16 juli Goeroe Poernima. We begonnen om 9 uur 's 

morgens toen we allemaal samen kwamen om het altaar te helpen versieren. Ongeveer 60 
toegewijden verzamelden zich voor dit gunstige gebeuren, velen hadden prachtige slingers en 

heerlijke prasadam meegebracht om aan hun geliefde Goeroeji aan te bieden.  

 

De eigenlijke viering begon om 10 uur 's ochtends met de Goeroe Astotra, gevolgd door een 

Pada Poeja op Swamiji’s paduka’s. Na een intensieve bhajan sessie met grote toewijding 
gezongen te hebben, sloten we het programma af met de Goeroe mangala Arati.   

 

Daarna was het tijd voor de lunch en genoten we van de vele smakelijke gerechten die  

toegewijden liefdevol hadden bereid en voor iedereen hadden meegebracht om die te delen op 
deze speciale gelegenheid.    

 

Het was echt een dag van geluk voor iedereen en we voelden ons allemaal gezegend om 

Swamiji's genade te kunnen ontvangen.    
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Goeroe Poernima viering bij de Sri Premananda Groep in Destelbergen, 
België. 

  

Ongeveer 50 mensen kwamen 
samen om Goeroe Poernima te 

vieren op zondagochtend 14 juli. 

We begonnen met bhajans en een 

Amman (Kali) abishekam en na een 

aangename lunchpauze kwamen er 's 
middags nog minstens tien mensen 

bij voor de abishekams die 

tegelijkertijd op het beeld van 

Swamiji en de Lingams uitgevoerd 
werden. Iedereen had de kans om 

een zegen te ontvangen met het 

beeld en de Lingams, maar ook om 

een roos aan te bieden aan Swamiji's 

foto.  
 

De toegewijden waren erg blij met de viering, die mooi en krachtig was, maar daarnaast was de 

energie die tijdens de zegening van Swamiji's beeld uitging echt geweldig!   

 

  
 

 

 

 

 

 
Abishekams simultaan uitgevoerd 

op Swamiji's beeld en lingams en 
bloemen aangeboden aan 

Swamiji's foto. 
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Swamiji's gouden woorden over de Sri 

Premananda Centra en groepen 
 

 

"Welke dienst je ook onbaatzuchtig en met een goed hart doet, Goddelijke genade 
en zegeningen zullen met jou zijn. Liefdadigheid en seva in welke vorm of op welke 
manier dan ook, brengt ons steeds dichter bij God. Als we aan anderen denken en 
onszelf vergeten, zullen we zeker een gelukkig leven leiden". 

 

 

 

Goeroe Poernima in de Ashram 
 

Op 16 juli kwam iedereen in de ashram bijeen om eer, toewijding en dankbaarheid te betuigen 

aan onze geliefde Goeroeji, op deze traditioneel heilige dag gewijd aan spirituele leraren. 
 

De dag begon vroeg, om 5 uur 's morgens, met abishekams uitgevoerd op Ganesha, Krishna en 

de Goddelijke Moeder in de Poeja Hall.  

 

 
 

 

Om 7 uur 's morgens was de 

eerste speciale ceremonie een 

heilige Dakshinamurti yagam 
uitgevoerd door priesters, 

waarna we een abishekam 

uitvoerden op Swamiji's Samadhi 

Lingam. 
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Op de middag uur bekeken we een video met een satsang van Swamiji en deze werd 

onmiddellijk gevolgd door een prachtige en aangrijpende Pada poeja op Swamiji’s paduka’s in de 

poeja hal. 

 

 
 

 

 

Toen was het tijd voor een 

speciale lunch en natuurlijk 
genoten de kinderen vooral van 

het ijsje als dessert!  
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‘s Avonds verzamelden we weer in de tempel om 

verder te gaan met de viering met een abishekam 

op Swamiji's beeld en daarna de heerlijke 

prasadams.    
 

We sloten de dag af met culturele optredens 

georganiseerd door de jeugd.    

 
Het was een gelukkige dag en iedereen voelde zich 

buitengewoon gezegend! 

 

 
 
 

 

 
 

 

 Culturele voorstelling door Ashram kinderen 
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Swamiji Beantwoordt Jouw Vragen 
(Swamiji beantwoordde deze vraag tijdens een satsang in de Ashram in augustus 1991.) 

 

Een Franse toegewijde: Swamiji, je zegt dat je de boodschapper van God bent, 

maar je hebt nooit gezegd dat je God bent. Wat betekent het om een boodschapper 

van God te zijn? Heeft die ene dan dezelfde krachten als God? Staat men dan bij 

wijze van spreken op hetzelfde niveau als God?  
  
Er is een verschil tussen praten over God en 

zeggen dat iemand God is. Neem bijvoorbeeld 

Jezus Christus, hij zei dat hij de zoon van God 

was. Waarom zei hij dit toen hij had kunnen 

zeggen dat hijzelf God was? Hij gebruikte het 

woord ‘zoon’ omdat hij zichzelf als het kind van 

God beschouwde; hij dacht aan God als zijn 

vader. Hoewel Jezus alle krachten en alle kennis 

bezat, beweerde hij niet God te zijn. Hij wilde 

dat niet zeggen en hij vond het ook niet leuk of 

accepteerde het niet dat dit over hem werd 

gezegd. Hij noemde zichzelf liever een 

boodschapper van God en zei dat hij was 

gekomen om de waarheid te spreken en 

dharma te verspreiden. Hij vroeg alleen dat we 

die dharma zouden volgen. 

 

Neem nu Boeddha - vandaag aanbidden veel 

mensen hem als God, maar hij zei nooit een 

woord over God zijn, hij spoorde mensen 

alleen aan zijn dharma te volgen, wat hij prachtig 

onderwees. Toen werden zijn leringen 

eenvoudig van mond tot mond verspreid. Het 

was pas na een lange tijd dat zijn leringen werden opgeschreven en in een boek werden omgezet. 

Hij zei nooit tegen mensen dat ze in hem moesten geloven, maar alleen in wat hij zei. 

 

Denk nu aan profeet Mohammed, heeft hij ooit iemand gevraagd zijn foto te aanbidden? Hij wilde 

nooit iets te maken hebben met afbeeldingen of idolen. Alles wat hij zei, staat in de koran. Hij zei 

tegen mensen dat je geen beeld van God kunt hebben omdat God vormloos is en alles overstijgt en 

we hem dus geen naam of vorm kunnen geven. Hij zei dat God was voordat hij was, en dat God er 

nog steeds na hem zou zijn. 
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Dus nu hoop ik dat je begrijpt wat het is om een boodschapper van God te zijn. Daarom, wat er 

ook gezegd wordt: wanneer een persoon een menselijke vorm aanneemt, zijn ze nog steeds een 

mens. God is God en een mens is een mens. 

 

Een mens kan zoveel eigenschappen hebben - hij kan glimlachen, roken, drinken, anderen corrigeren 

of anderen onderwijzen, enzovoort. Hoeveel goddelijke eigenschappen een persoon ook bezit, wie 

als mens wordt geboren, zal ook altijd menselijke eigenschappen hebben. We kunnen dit zien met 

Jezus Christus - ten tijde van zijn kruisiging vielen de tranen uit zijn ogen. Tot die tijd had hij nooit 

tranen vergoten, hij liet alles gewoon gebeuren. Maar ten tijde van zijn kruisiging ontstond deze 

menselijke eigenschap in hem. Hetzelfde gebeurde met Boeddha, evenals met de profeet 

Mohammed en Krishna en Rama. Wat er met Krishna gebeurde, was dat toen hij zijn missie had 

voltooid en het tijd werd dat hij deze wereld zou verlaten, hij door een pijl werd neergeschoten. 

Deze doorboorde zijn voet en hij hield zijn been vast en schreeuwde het uit van de pijn. Dit is een 

oud verhaal waar ik niet op in ga. Wat ik wil zeggen is dat er een verschil is tussen God en een 

mens; er zijn zoveel voorbeelden hiervan, maar ik ga er niet verder op in. Er is een verschil tussen 

God en een boodschapper van God. Als een boodschapper zegt dat hij of zij God is, dan is dat 

vanwege ego. Ze zeggen het misschien alleen maar om zichzelf bekend te maken. Noch Jezus, noch 

Mohammed, Boeddha of Krishna beweerden God te zijn, dus waarom zou iemand van ons beweren 

God te zijn? Zolang we hier zijn, laten we gewoon als gewone mensen zijn, doen wat we kunnen en 

dan de wereld verlaten. 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

Mijn beurt  
 

Getuigenis – Vechten voor Moeder Aarde 
 

Hallo! Mijn naam is Magdalena 

Lachowicz en ik woon in Szczecin, 

Polen, waar ik lid ben van het Sri 

Premananda Centrum. Jarenlang 

voelde ik me oprecht bezorgd over de 

toekomst van onze planeet en bad ik 

regelmatig voor haar zuivering en ook 

voor het welzijn van alle dieren. Samen 

met enkele andere mensen voerde ik 

abishekams uit met deze speciale 

intentie in gedachten. Het resultaat van 

dit alles was dat ik uiteindelijk mijn eigen veganistisch restaurant opende, dat ik 'Prasad' noemde. 

Het is goed gelegen, dicht bij ons stadhuis, waardoor onze burgemeester en andere politici bijna 

dagelijks langskomen en velen van hen komen binnen om vegetarisch te eten! Elke dag vraag ik 
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God om al het voedsel te zegenen dat we koken en serveren aan diegenen die in het restaurant 

komen eten.  

 

We nemen ook deel aan tal van liefdadigheidsevenementen en promoten actief vegetarisch eten 

door contact te leggen met gewone mensen en op verschillende manieren aan liefdadigheid 

voor dieren te doen. We organiseren demonstraties voor vegetarisch koken op verschillende 

culturele evenementen en informeren zo mensen over vegetarisch koken. We hebben soep 

geserveerd op talloze evenementen en het geld dat we verdienden aan zieken en stervenden in 

het hospitaal voor kinderen in West-Pommeren geschonken. We hebben ook deelgenomen 

aan een aantal sportevenementen die werden ondersteund door beroemde mensen in Polen 

en het vegetarisme gepromoot door daar voedsel te distribueren. Het op deze manier 

ingezamelde geld werd geschonken aan een vrouw die met kanker vocht. 

 

We begonnen 

samen te werken 

met een diëtist om 

mensen te 

onderwijzen over 

het belang van een 

gezond 

voedingspatroon en 

de schadelijke 

effecten van het 

eten van vlees, 

waaronder het feit 

dat het een 

waarschijnlijke 

oorzaak van kanker 

is. We hebben ons aangesloten bij een landelijke campagne die ecologie promoot en pleit voor 

het beëindigen van het tijdperk van onbeperkte plastiekproductie op onze planeet. Samen met 

de hulp van onze klanten verzamelen we oud papier en hebben we daarmee geld ontvangen van 

een organisatie genaamd ‘De papierrevolutie’ in Szczecin en enkele andere bedrijven. We 

hebben het verdiende geld geschonken aan enkele daklozen in Szczecin. We hebben altijd de 

ecologie gepromoot en hebben door de jaren heen aan veel andere evenementen deelgenomen. 

 

Ik heb sterk het gevoel dat Swami Premananda bij me is en voel zijn constante begeleiding. Ik 

deel dit verhaal met jou om onze Moeder Aarde te helpen. Mijn avontuur begon vele jaren 

geleden en in het begin was ik vrijwel alleen. Maar sindsdien hebben veel mensen zich 

aangesloten bij onze acties. Ons restaurant is erg populair geworden en we hebben veel fans in 

heel Polen en zelfs in India. Ik hoop dat je ons misschien op een dag kunt bezoeken! 

Hartelijke groeten! 

 

Jai Prema Shanti! 
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Moeder Aarde is 

UNIEK! 
 

                      Ze is een echte moeder – ze voedt ons en draagt zorg  
                     voor al onze noden, zonder iets in ruil te vragen. 

 
Ze is Shakti – Ze transformeert de trilling van het goddelijk plan  

in de materiële schepping. 
 

Ze is een leraar in de cyclus van geboorte en dood  
en transformatie – Ze geeft ons voorbeelden  

doorheen de verandering van seizoenen  
en het leven van sommige dieren, zoals de vlinder. 

 
Ze is een voorbeeld van uithoudingsvermogen en aanpassingsvermogen -  

Ze is in staat om verbluffend weerstand te bieden  
en zich aan te passen aan de toenemende agressie  

die de mensheid haar toebrengt.  
 

Ze is een leraar in respect – Ze geeft waarschuwingssignalen –  
cyclonen, droogte, aardbevingen –  

aan een mensheid die verder en verder racet  
op het pad van vernietiging van de natuur.  

 
Zij is UNIEK! 

 
- Dhriti 
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Krishna Jayanti Satsang 
 

“Leef elke dag voor God en je dagen zullen met 

gelukzaligheid en tevredenheid gevuld zijn.” 
 

(Deze satsang werd gepubliceerd in het boek “Ontdek Swami Premananda” van Ann Chong.) 

 
Als we de spin zouden vertellen zijn web niet te 

weven, zou het dan luisteren? Neen!  Op dezelfde 

manier luisteren mensen niet wanneer we hen 

vertellen dat het beter is van niet te spreken. Ze 

blijven maar voort babbelen en krijgen daarvoor 

scherpe reacties. Daarom vertel ik dit steeds aan 

mensen maar ze luisteren niet en ik voel dat het door 

hun karma is dat ze niet stil kunnen zijn. Maar ik bid 

tot het Goddelijke om ons zijn genade te geven om 

goed na te denken voor we spreken en zo alle 

moeilijkheden vermijden. Dus spreek alleen over het 

goede van anderen of zeg anders niks.  

 

We denken aan wat we dag na dag allemaal doen. We 

staan ‘s morgens op, poetsen onze tanden en wassen 

ons, gaan naar het toilet, ontbijten en daarna 

beginnen we te roddelen. Dan lunchen we, doen een 

dutje of werken een beetje in de tuin. Op deze 

manier besteden we onze tijd tot de avond. Dit 

gebeurt elke dag, zoals een zelfde toneel telkens weer 

en weer gespeeld wordt. Dit gebeurt vierentwintig 

uur per dag en alle 365 dagen in het jaar. Dit is hoe ons leven passeert – eten, slapen en opstaan.  

 

O God! Waarom heb ik niet de genade om mijn geest te ontwikkelen?  

O God, mijn geest is altijd verzonken in gedachten aan materiële dingen. Wanneer zal ik beseffen 

dat eens een werelds doel bereikt is het verder verlangen creëert naar meer comfort?  

Met gretigheid zou ik de waarheid moeten realiseren, wil je mij de capaciteit geven om dit te 

realiseren?  Om mijn geest altijd in uw gelukzaligheid en in een ontwikkelde staat te houden?  

Om wijsheid te ontwikkelen en te realiseren?     

 

Er is er maar één op de duizend die zichzelf deze vragen stelt. Mensen bidden op de volgende 

manier: “Krishna, ik heb geld nodig. Krishna, ik heb geen kinderen; geef me een kind.” En sommigen 

zullen vragen,  “Krishna, ik heb alleen dochters; geef me alstublieft een zoon.” Anderen vragen,  

“Krishna, kan je een goede man voor me kiezen zodat ik kan trouwen?” 
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Ik vraag dan op mijn beurt aan Krishna,  “Al deze mensen vragen jou om zinloze dingen, waarom 

geef je hen niks echt?” 

 

Maar hij zegt dat zijn plicht is om te geven wat de mensen ook vragen en als ze om minder 

belangrijke dingen vragen, dan is dit hun wens en zal zijn genade dienovereenkomstig stromen.  

 

En ik zeg tegen Krishna, “Je weet dat wat de mensen vragen verkeerd is. Dus waarom onderwijs je 

hen niet en geef hen door jouw genade de wijsheid om de juiste dingen te vragen?” 

 

Krishna antwoordt dat dit zijn taak niet is. De mensen hebben een zesde zintuig om dingen te 

begrijpen en het is Swami’s taak om hen dit te doen gebruiken en dingen te vragen die echt belangrijk 

zijn.    

 

Dus vertel ik hem dat ik dit elke dag uitleg en probeer de mensen het te laten begrijpen maar ze 

begrijpen het nog niet. Zelfs nu vraag je naar al deze onwerkelijke dingen. Is er een uitweg? Je kan 

altijd tot God bidden om jou zijn genade te geven. Je moet aan God vragen om je een pad te tonen 

om je ontwikkeling te verbeteren en je naar een hogere staat te brengen. Vraag aan God om je een 

weg te tonen. Is de weg om 24 uur van de dag in meditatie te zitten? Nee, vraag God om je een 

weg te tonen om jezelf te ontwikkelen en hij zal dit doen. Maar eerst moet je geduld verwerven.  

 

Mensen komen naar mij met problemen die hen bezighouden en vragen mij om raad. Ik antwoord 

dat ik voor deze problemen zal zorgen en dat ze zich geen zorgen hoeven maken. Ze vertrekken 

met een tevreden en blij gevoel. Maar nog voor ze thuis zijn, op de trein of bus beginnen ze te 

denken: ‘Ik vertelde Swami over mijn probleem maar zal hij het werkelijk oplossen? Zal hij mijn 

specifiek probleem herinneren?’ Ze beginnen te twijfelen omdat zoveel mensen naar me toe komen 

met hun problemen en ik zeg aan iedereen dat ik ze zal oplossen. Waarom twijfel je aan mijn kunnen 

en de hulp die ik aanbied?  

 

Wanneer je je moeilijkheden aan mij overgeeft, moet je deze volledig overgeven en zou je er nadien 

niet meer aan moeten denken. Dan alleen zal je erin slagen. Als je twijfels hebt, hoe kan je dan 

hopen om te slagen? Dan heb je ze niet volledig overgegeven. Je zegt alleen in woorden dat je ze 

hebt overgegeven maar in je geest heb je nog steeds twijfels.  

 

Iemand komt naar mij en vraagt me of ik meega met hem met een reisje. Ik ga akkoord. Dan 

beginnen ze me te vragen over de tijd, datum enzovoort. Ze stellen me al deze vragen omdat ze 

geen vertrouwen en geloof in mij hebben. Dat zouden ze wel moeten hebben; ik weet dat ik niet 

werk volgens tijdschema of volgens enig programma.  

 

Nadat we ’s ochtends opstaan en tot we gaan slapen, plannen we zovele activiteiten. Maar zijn we 

in staat om die allemaal uit te voeren? Nee, meestal niet. Verwacht dat ook niet en je zult niet 

ontgoocheld zijn. Leef elke dag voor God en je dagen zullen gevuld zijn met gelukzaligheid en 

tevredenheid.   

 

 
Jai Prema Shanti! 
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Krishna Jayanti in de Ashram 
 

Na het lezen van de satsang hierboven voerden we een maha-abishekam uit op het beeld van 

Heer Krishna in de Poeja hal, dat Swamiji in de jaren 70 materialiseerde.   

 

 

 

 

 

Mijn zegeningen en genade zijn 
er voor jou. Probeer om goed te 

zijn. Wees blij en vrij van 
zorgen en sta je geest niet toe 

om betrokken te raken in 
onnodige problemen.” 
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Nieuws van de…  

 
 

 

 
De Ashram heeft elke dag heel 

veel bloemen nodig voor het 
uitvoeren van abishekams en 

poeja’s. Er groeien veel 
bloemen in de Ashram en de 

Jeugdgroep heeft besloten om 
tijdens deze schoolvakantie het 

plukken van bloemen tot een van 
hun dagelijkse activiteiten te 

maken. Het plukken van 
bloemen kan een heel 

meditatieve en vreugdevolle 
activiteit zijn. In de natuur en bij 

het kijken naar de mooie 
bloemen wordt men automatisch 

blij. De voldoening is zelfs 
groter als je ziet dat de bloemen 

die je geplukt hebt, tot mooie 
bloemenkransen geworden zijn, 

en ze worden geofferd aan 
Swamiji en de Godheden. De 

eenheid die men ervaart terwijl 
men samen dienst verleent is ook 

heel aangenaam. 
.  

 
 

Elke maand benadrukken we een geweldige kwaliteit van 
een Premananda Jongere.  

Deze maand: Lach de Premananda lach! 
 

“Eerst en vooral is het nodig dat je positief bent. Denk – we kunnen dit samen 

doen! Jullie houden van Swamiji en geloven wat hij zegt omdat hij een man is met 

gezond verstand. Dus, eerst moet je bedenken dat je kan doen wat hij je 

aanraadt. Je kan het! Lach! Je eerste gedachte kan een lach zijn. Denk aan mij 

De Ashram Jeugdgroep, die tijdens de 
schoolvakantie bloemen plukt in de vroege 

ochtend. 
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– ik lach altijd de Premananda lach! De gelukkige glimlach die voortkomt uit een 

hart vol liefde voor iedereen. Bekijk alle foto’s van alle religies – zien ze er 

ongelukkig uit? Neen, ze glimlachen en zijn vredevol. Als je foto’s van Goden 

bekijkt die je toewijding laten voelen, zijn deze Goden ellendig? Neen, ze 

glimlachen zeker met liefde of ze hebben een vredige uitdrukking. Hier volgt nog 

een van mijn geheimen - wanneer je oprecht naar iedereen glimlacht, schakel je 

hun negatieve eigenschappen uit en creëer je een gunstige omgeving voor 

positiviteit. 

 

Bekritiseer vervolgens niet. Stop met klagen en veroordelen van iedereen om 

je heen. Je houdt van je vrienden en je familie, dus waardeer ze en laat het zien. 

Het is niet nuttig om altijd iemand te vertellen dat ze het mis hebben. Probeer 

een andere aanpak. Probeer het en kijk wat er gebeurt. Vergeet niet dat een 

verhaal altijd meer kanten heeft dan je kunt zien. Je observeert op een zeer 

beperkte manier. Verruim je geest en observeer meer. Dan verruim je 

automatisch je horizon van begrip.” 
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