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Satsang met Swamiji 
Dagelijkse problemen overwinnen  

 
ullie willen dus weten hoe je geloof kan ontwikkelen? Geloof in wat? Als je geloof wil hebben 

in je spirituele leraar is het niet nodig om hem of haar te veel te observeren en te 

onderzoeken.  

 

Spiritueel hoogstaande zielen kunnen in de ogen van wereldse mensen een beetje vreemd overkomen. 

Een werelds persoon ziet de dingen vanuit een heel eng standpunt. Om die reden kan een gewone 

mens onmogelijk het gezichtspunt van een spiritueel ontwikkeld persoon inzien of begrijpen. Spiritueel 

ver gevorderde mensen verwachten niet echt dat anderen hen navolgen of dat elk van hun woorden of 

handelingen begrepen wordt. Ze zitten er zelfs niet over in als de mensen niet in hen geloven.  

 

Zij leven enkel om de waarheid aan hun medemensen te tonen.  

 

Sommige mensen zeggen me: “Oh Swamiji, vandaag praat je zus en morgen praat je zo. Aan mij geef je 

een welbepaald advies, maar aan Rajah zeg je iets helemaal anders. Hoe kan ik je dan begrijpen?” 

Reageert Moeder Aarde identiek op alle miljoenen plantensoorten die uit haar ontspringen? Nee. 

Naargelang de specifieke eigenschappen van de soort zorgt ze er voor dat elke plant het juiste voedsel 

krijgt. Ze weet perfect hoe ze een mangoboom moet voeden zodat deze de wonderlijk smakelijke 

vruchten voortbrengt waar iedereen van houdt. Ze weet hoe ze zorg moet dragen voor de tengere 

orchideeën die in de prachtige regenwouden hoog boven de grond hangen. Denk je dan dat haar 

onovertroffen intelligentie niet in staat is om je volgens je eigen unieke aard op het spirituele pad te 

begeleiden? Om haar werk te doen, heeft ze verschillende spirituele leraren aangeduid. Hoe kan je dan 

verwachten dat de spirituele leraar iedereen op dezelfde wijze onderricht? 

J  
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Jouw toekomst is niet dezelfde als die van Rajah. Misschien wil hij sannyasin worden terwijl jij 

misschien wenst te trouwen. Rajah is misschien een heel pientere jongen die in een oogwenk mijn 

leringen begrijpt. Een ander is wellicht wat trager van begrip. Rajah is een Indische jongen, jij komt van 

een westers land. Hoe kan je dan van de goeroe eisen dat hij met iedereen op dezelfde manier 

omgaat?  

 

De eerste stap in het ontwikkelen van geloof is simpelweg vertrouwen te hebben in je goeroe. Als ik, 

Swamiji, je zeg dat ik een probleem zal oplossen, denk dan niet: “Oh, zal hij dit wel doen en is hij in 

staat dit te doen? Zal ik het hem misschien best opnieuw vragen?” Wanneer ik je zeg dat er een 

bepaald iets zal gebeuren, dan zal dit ook zo zijn. Ik vertel je echter niet wanneer het zich zal 

voordoen. Geduld vormt een onderdeel van je leerstof. Ik zal je probleem oplossen, maar denk je niet 

dat jijzelf ondertussen rijper moet worden?  

 

Vervolgens vroeg je me hoe je kan stoppen met je zorgen te maken. Welnu, als je je hardnekkig wil 

blijven vastklampen aan je ego-zelf, als je nog altijd zelfzuchtig blijft denken, kan je zeker nooit stoppen 

met piekeren. Je zorgen maken betekent dat je je zelfzuchtig opstelt omtrent een bepaald iets. Je bent 

van mening dat enkel jij met een groot probleem zit opgezadeld en de mate van je zorgen is hiermee 

recht evenredig.  

 

Je maakt je zoveel zorgen omdat je alleen maar aan jezelf denkt en nooit aan de problemen van de 

anderen. Hoe kan je dit stoppen? Geef alles wat zich in je geest bevindt over aan God. God zal je 

gelukkig maken en je genezen van al je mentale problemen en lichamelijke ziekten. 

 

Als je steeds maar kritiek hebt, betekent dit dat je een wispelturige geest hebt. Bovendien toont dit je 

enge mentaliteit. Wanneer je anderen te veel bekritiseert, is lachen de beste remedie om met deze 

bedenkelijke gewoonte te stoppen. Lach jezelf uit! Vraag jezelf oprecht waarom andere mensen en hun 

handelingen je een slecht gevoel geven. Vraag jezelf steeds weer af: “Waarom, waarom, waarom”. Het 

ware antwoord zal automatisch in je geest opkomen.  

 

Als je aan zelfonderzoek doet, wees dan niet boos op jezelf. Wanneer je op zoek gaat naar je eigen 

fouten, wees dan lief voor jezelf. Ontspan je en wees stil. Verminder je gespannenheid en je 

opwinding. Bevraag jezelf met vriendelijkheid en liefde. Praat als een vriend met je geest en wees traag 

en oplettend in het stellen van je vragen. 

 

Iedereen houdt van liefde. Als je steeds boos bent, zal je geest niet naar je luisteren. Je moet liefdevol 

praten. Je verwacht dat iedereen je lief heeft, maar waarom verwacht je dat dan niet van jezelf? Denk 

je dat je eigen liefde waardeloos is? Het probleem is dat je de waarde van de goddelijke liefde in jezelf 

niet begrijpt. Om die reden ben ik naar je toe gekomen, ik wil je de rijkdom van de pure liefde tonen 

die diep in jou verborgen ligt.  

 

Soms moet ik je inderdaad een beetje onzacht aanpakken opdat je je eigen fouten zou inzien. Op die 

manier zet ik je snel op het spirituele pad. Al mijn handelingen zijn van goddelijke liefde vervuld. Ik doe 

alles voor je eigen bestwil. Benut nu reeds deze kans en breng vandaag nog dat wat ik je vertel in de 

praktijk! 

  



3 Prema Ananda Vahini November 2019 

 

Nieuws van de   

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Swamiji’s verjaardag in Colombo, Sri Lanka 
 

Toegewijden in Sri Lanka organiseerden een prachtig programma voor de verjaardag van 

Swami. Met een pada poeja op Swami’s paduka’s, het aansnijden van zijn verjaardagstaart, 

bhajans en nadien het delen van een  gezamenlijke maaltijd.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Swamiji’s gouden woorden over de 

Sri Premananda Centra en Groepen 
 

 

“Swami verleent zijn diensten aan Centrumcoördinatoren en zij dienen dienst te 
verlenen aan de toegewijden. Ik zal niet met je omgaan vanuit  een egoïstische houding. 
Ik houd er niet van om op te scheppen. Ik  ben daar helemaal niet in geïnteresseerd. Ik 
zal mij zelfs niet zien als een baas. We zijn naar hier gekomen om anderen spiritueel te 
steunen door hen te dienen. Daarom moet je ,wil je aan anderen je diensten aanbieden, 
eerst nederigheid leren. Wees nederig. Geld is niet belangrijk, noch zijn dat materiële 
voordelen en comfort. Het is erg belangrijk om je op een uitermate liefdevolle wijze naar 
alle toegewijden te gedragen.” 
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Er is een grote kracht boven en verder dan ons! 
(Deze satsang werd Swamiji in 2004 gegeven op zijn verjaardag)  

Geliefde Goddelijke Zielen, 
 
Ik heb jullie al vaak verteld dat we zeker niet langer zullen leven dan honderd jaar. Daarom 

verwacht Ik dat jullie allemaal zullen streven om het effect dat het Goddelijke zal hebben in jullie 

leven te vergroten. Het is van wezenlijk belang jullie spirituele leven te ontwikkelen.  

 

Tegenwoordig heeft iedereen een persoonlijke mobiele telefoon en overal zijn er satellieten. 

Wanneer mensen met elkaar telefoneren, horen zij altijd: “Probeer het later opnieuw, de lijn is 

bezet.” Op dezelfde manier is je leven ook zo bezet! Toch weet je niet echt waarom je je leven zo 

druk hebt gemaakt. Je kan druk bezig zijn met bepaalde dingen, maar soms maak je je leven druk 

zonder echte reden. Als je er voor zorgt dat je het altijd druk hebt, dan zal je leven vol spanning 

zijn. Ik hou er niet van dat je zo gespannen bent. Ik vind dat je altijd vrij zou moeten zijn. Alleen 

wanneer je jezelf vrij maakt zal je geest ontspannen en vredig zijn. 

 

Hoe kan je vrij zijn? Denk niet altijd dat wat jij denkt, zou moeten gebeuren. Stop met te 

verwachten dat wat je wenst, ook zal gebeuren. Het is groot en goed om een menselijk leven te 

leiden. Je kan voor je lichaam zorgen en er wel honderd jaar in leven, maar beëindig je leven niet 

na alleen te hebben gestudeerd, getrouwd te zijn, een paar kinderen te hebben gekregen en 

vervolgens te sterven. Leef niet op die manier, de manier waarop iedereen leeft. Dit is meer dan 
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25.000 jaar zo verlopen. Deze generatie zou toch zeker eens diep over haar leven en de betekenis 

van het leven moeten nadenken. 

De grote heiligen, siddha’s en incarnaties van het 

Goddelijke, die in het verleden leefden, wilden 

geen gewone mensen ontmoeten omdat zij hen 

stoorden. Zij gaven als reden op dat zij hun tijd 

niet wilden verspillen met raad te geven aan jullie 

en jullie te onderwijzen, omdat zij dachten dat 

jullie dit toch niet zouden volgen – omdat jullie 

allemaal van het materiële leven wilden genieten. 

Het was tijdverspilling voor hen. Het hindoeïsme 

is echter een waardevolle, religieuze weg, omdat 

deze weg zich niet beperkt tot spirituele 

ontwikkeling van monniken, nonnen en priesters. 

Het onderwijst dat zelfs als je getrouwd bent en 

kinderen hebt, verlichting mogelijk is. Toch leert 

hindoeïsme je dat als je getrouwd bent en je 

bovendien te gehecht bent aan je familie, dit je 

weg naar verlichting zal verstoren. Als je denkt, 

“Dit is mijn kind, mijn kind”, zal je niet tot 

ontwikkeling komen en zal je zelfs je kind niet 

toestaan zich te ontwikkelen. Dit is een grote 

verstoring voor jullie. Als je een zoon hebt en hij is gestart met een beroep, laten we zeggen 

ingenieur, dan moet je hem toestaan zijn eigen beslissingen te nemen. Zijn beslissingen kunnen 

goed of fout zijn, maar je moet hem je ideeën niet opleggen. Ouders houden er niet van hun 

kinderen zelf te laten beslissen, maar ik wil de huidige generatie vertellen dat zij hun kinderen 

moeten toestaan hun eigen beslissingen te nemen. 

 

Jullie komen allemaal uit verschillende landen. Ik ben in Sri Lanka geboren en kwam naar India. 

Waarom zijn we bij elkaar gekomen? Om een spirituele reden. Hoe kunnen we een vredig leven 

leiden als we voor dit gemeenschappelijke doel bij elkaar gekomen zijn? Ik doe mijn best je mijn 

leringen te geven. Zal je gelukkig zijn als je veel geld hebt? Neen. Zal je gelukkig zijn als je vijf of 

zes kinderen hebt? Neen. Zal je gelukkig zijn omdat je gestudeerd hebt voor ingenieur, dokter of 

boekhouder? Neen. Al deze dingen zullen je niet de gemoedsrust geven waar je naar zoekt. De 

enige manier om deze vredige geest te verkrijgen is door spiritualiteit te volgen. Waarom? Omdat 

je op het spirituele pad niet over jezelf zal denken als een grote persoonlijkheid of een belangrijk 

iemand. In spiritualiteit geef je jezelf volledig aan God over. Er is Goddelijkheid in iedereen en er 

is een goddelijke kracht die hoger is dan ieder van ons. Als je in deze kracht begint te geloven, dan 

zal je automatisch gemoedsrust krijgen.  

 

Wat zal er anders gebeuren? Je ego, jaloersheid, negatieve gedachten en slechte gewoonten zullen 

steeds weer de kop op steken. Dat is de basis van de menselijke natuur. De dieren hebben 

gelijkaardige eigenschappen. Ze zijn erfelijk aanwezig in je. Laat dus deze eigenschappen varen en 

betreed het spirituele pad. Toen je geboren werd, was je heel, heel zuiver maar de omgeving 

waarin je opgroeide heeft je van deze dingen doordrongen. Je maakte je de negatieve 
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eigenschappen van de achtergrond en de omgeving waarin je opgegroeid bent eigen. Als je in de 

Ashram was opgegroeid, zou je zulke ideeën niet hebben. Er is slechts een kleine kans dat deze 

negatieve eigenschappen zouden verschijnen bij hen die in de Ashram opgroeiden. Daarom heb je 

in de Ashram de kans een zuiver leven te leiden.  

 

Ik vertel je altijd dat je niet passief mag zijn op het spirituele pad en dat je niet gewoon niets mag 

doen. Je kan tenminste iets doen. Je kan tot het Goddelijke bidden terwijl je aan het wandelen 

bent, je kan één of twee keer per dag een beetje mediteren, je kan enkele goede daden verrichten 

voor deze wereld of voor anderen of je kan met kinderen werken. Kinderen (ook de kinderen in 

de Ashram!) kunnen erg, erg ondeugend zijn, maar je moet er plezier aan beleven! Als ze zich zo 

gedragen, denk er dan aan hoe jij je gedroeg toen je jong was! Als je je vrije tijd doorbrengt met 

mediteren, dienstverlening en anderen helpen, dan zullen er geen overbodige gedachten opkomen 

in je geest. Hoe dan ook, als je aan het studeren bent, concentreer je dan uitsluitend op je studie. 

Je kunt besluiten wat je gaat doen na het beëindigen van je studie en dan zal alles goed verlopen 

voor je. 

 

Vergeet dus mijn belangrijkste boodschap niet dat er een grote kracht boven en verder dan ons is. 

Vergeet die kracht nooit. Voel niet altijd dat wat je denkt zou moeten gebeuren. Denk dat wat die 

grote kracht je vraagt om te doen, is wat je zal doen. Je kan niets uit jezelf doen. Je voelt dat je dit 

en dat aan het doen bent. Je hebt, bijvoorbeeld, het idee dat je dochter met een dokter moet 

trouwen, maar in werkelijkheid is het Gods wens als zij met een dokter trouwt. Het is niet jouw 

wens die zal gebeuren in deze wereld, maar alleen de wens van God zal gebeuren. 

 

Laten we denken, “O God, alles zal geschieden naar Uw wens. Alles is voor ons eigen bestwil. 

Alles wat er gebeurt, is voor mijn bestwil en zal me geluk brengen”. Bid op deze manier. Maak je 

niet zenuwachtig. Wind je niet op! Wees altijd gelukkig. Ik ben met jullie allemaal en Ik zegen jullie 

allemaal. 

 

 

“Gebed is het goddelijke bedanken voor de goede 
dingen die ons zijn gegeven en ook een beroep 
doen op het goddelijke voor hulp. Oprechte 
gebeden worden altijd verhoord. Om gebeden 
echt effectief te laten zijn, moet je ze 
uitdrukken met toewijding en een verlangend 
hart. Je gebed moet worden uitgesproken vanuit 
je hart en niet alleen vanuit je mond. De 
meesten van jullie bidden echter alleen als je een 
probleem hebt. Dat is acceptabel om mee te 
beginnen, maar later moet je dit gewone bidden 
voor het Goddelijke om materiële of fysieke 
problemen op te lossen overstijgen. Iedereen bidt 
om gelukkig gezond en rijk te zijn. Ik wil dat je 
echt gebed leert.” 
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Mijn beurt 
“Wat betekent het voor jou in je leven dat Swamiji geboren werd op 

deze Aarde?” 
 

We vierden deze maand de verjaardag van onze geliefde Goeroe op een grootse manier. Als iets 
bijzonders stelden we dit jaar de bovenstaande vraag aan toegewijden uit verschillende landen en we 
willen graag hun antwoorden hier delen:  



 

“Ik weet niet waar ik vandaag zou zijn 
en wat ik zou doen als Swami niet zou geboren 

zijn. Hij maakte me bewust van wat spiritualiteit 
echt betekent en hij gaf me de meest geschikte 

thuis in een mooie natuurlijke omgeving waar ik 
kan oefenen om dichter bij God te komen.” 

 
 



 

“Ik voel dat Swamiji kwam om vrede en 
eenheid te scheppen tussen alle levende wezens. 

Zijn leven was een model voor mij. Zijn manier 
van leven toonde me wat zuivere liefde is en 

leerde me om niet enkel de buitenkant van 
iemand te zien maar om dieper te kijken en ook 

de binnenkant te zien. Zijn leven toonde mij hoe 
een goddelijk leven in geluk te leven en het 

leerde me ook om over niemand te oordelen.” 
 

 
 

 
 

“Ik denk dat door geboren te worden Swamiji in staat was een zaadje te planten in al 
zijn volgelingen. Nu is het aan ons om goed voor dit zaadje te zorgen zodat het kan groeien en 

vrucht kan dragen door zijn leringen in de praktijk om te zetten en anderen over hem te 
vertellen.” 
 

 
 

 

“Ik kan eerlijk zeggen dat ik dankzij Swamiji vandaag leef en door zijn raad heb ik mijn 
weg in het leven gevonden. Swami hielp me God klaarder te begrijpen door me 

onvoorwaardelijke liefde, ware affectie, waarheid en onbegrensd geduld te tonen. 
 

 Ik probeer een leven toegewijd aan Swami te leiden. Elke dag probeer ik aan Swami te 
denken, zijn aanwezigheid in mijn hart te voelen, zijn voorbeeld te volgen, te leven zonder 

angst. Op goede dagen kan het soms wat moeilijker zijn omdat ik verstrikt kan raken en 
afgeleid kan  worden door lach en vreugde, maar ’s morgens of ’s avonds probeer ik Swami 



8 Prema Ananda Vahini November 2019 

 
dankbaar te zijn voor de goede ervaringen. Als ik het moeilijk heb denk ik makkelijker aan 
hem. Ik wil niet dat hij het gemakkelijker voor me maakt, ik wil enkel dat ik altijd aan hem denk 

zodat ik alles kan doorstaan, omdat ik weet, of hij het nu makkelijker maakt of niet, dat het hoe 
dan ook zal passeren. 

 
Ik heb Swami nooit ontmoet. Als ik zijn video’s bekijk dan voel ik me een beetje triest, 

maar ik denk dat dat hoofdzakelijk gaat over de meer sensationele dingen. Ik weet dat Swamiji 
bij me is, zijn eeuwige liefde, gelukzaligheid en geduld. Het voelt alsof Swami bij me was sinds 

ik geboren ben, voor me zorgend, geduldig wachtend op mij om zijn aanwezigheid op te 
merken en hem te omhelzen in mijn hart. De vraag over wat zijn geboorte voor mij betekent is 

moeilijk. Voor mij is Swamiji zijn spirituele energie en die essentie is nooit geboren en is ook 
nooit niet geboren. Hij was er en is altijd aanwezig, geduldig wachtend.”  



 
 

 

“Swamiji heeft mijn leven spiritueel gemaakt door me op een manier te laten beseffen 
wie ik ben. Zijn geboorte was zo uitzonderlijk dat ik begin te voelen dat ik eigenlijk geboren 

ben om Swamiji te ontmoeten.” 
 



“Ik voel me heel bevoordeeld omdat Swamiji voor mij gezorgd heeft sinds mijn 

geboorte en me getraind en geleid heeft in mijn spiritueel leven. Hoewel de weg materieel 
moeilijk kan zijn, kan de gelukzaligheid die ik geniet niet in woorden uitgelegd worden.” 

 
 

 

“Swamiji is het licht in de duisternis. Hem ontmoeten en hem kennen heeft heel het 
verschil gemaakt. Ik weet dat hij me leidt en onder zijn leiding voel ik zelfvertrouwen zodat ik 

weet dat alleen het beste zal gebeuren. Hoewel ik niet met hem lichamelijk kan praten, maak ik 
elke dag een innerlijk contact en ik zie de hele wereld als zijn lichaam dat tekenen uitdrukt om 

me te helpen om de kunst van in constant geluk te leven te realiseren. Zonder Swamiji zou ik 
niet weten wat ik zou doen.” 





 

“Het is het grootste geschenk om als mens geboren te worden. Om wijsheid te 
onderwijzen en om tot een dergelijk wezen te ontwikkelen werd een grote verheven ziel zoals 

Swami geboren op deze aarde. Ik voel dat het anders heel moeilijk was geweest.” 
 

 
 

“Zonder Swamiji te ontmoeten – in zijn lichaam of door zijn leven en leringen- en 

zonder dat hij zo dicht bij ons was gekomen, denk ik niet dat ik in staat zou zijn geweest om me 
zelfs een beetje van de kracht en schoonheid van het Goddelijke op een echte manier in te 

beelden, of gevoeld te hebben dat het zelfs op afstand binnen mijn bereik was.” 
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Ervaringen met Swamiji – deel 1 
 

- Door een Ashrambewoner 
 

Mijn eerste ontmoeting met mijn Goeroeji 
 

Hoewel ik van mijn oma en oom al over Swamiji (Ravi 
Swami) had gehoord, had ik pas in december 1980, toen ik 
19 jaar oud was, de gelegenheid hem te ontmoeten. 

 
Ik ontmoette Swamiji, die mijn Goeroe zou worden, voor 
het eerst op de avond van een regenachtige dag aan de 

rand van Colombo. Mij was verteld dat Swamiji het huis 
van Mr. Ganesan zou bezoeken en dus besloot ik daarheen 
te gaan. Mr. Ganesan was een toegewijde van Swamiji en 

een vriend van mijn oom. Toen ik iets na zes uur ‘s avonds 
uur aankwam, wachtten al veel toegewijden op de 
aankomst van Swamiji. Buiten regende het nog steeds. Om 

ongeveer zeven uur arriveerde Swamiji samen met enkele 
toegewijden. Hij hield een paraplu vast. Ze hadden ook een 

standbeeld van Heer Krishna meegenomen. In het begin 
zag ik Swamiji voor iemand anders aan... Ik keek langs hem 
heen om te zien of de Swamiji zou komen. Maar binnen de 

kortste keren besefte ik mijn fout toen de toegewijden 
hem begonnen te verwelkomen met de traditionele arati. 
Wat dom van me dat ik mijn Goeroe niet onmiddellijk 

herkende ... 
 
Met een innemende glimlach op zijn gezicht kwam Swamiji het huis binnen. Hij liep langs me heen 

en ging de hal in. Mijn grootmoeder, die er ook was, gaf me een slinger gemaakt van rode 
bloemen (korenbloem) om aan Swamiji aan te bieden. Dit zou mijn eerste ontmoeting met mijn 
Goeroe worden! Ik liep naar hem toe met de slinger in mijn handen en legde hem om zijn nek. 

Swamiji keek naar mij... zijn fonkelende ogen staarden naar mij. Zijn blik was zo geweldig - ik 
voelde me alsof hij diep in mijn ziel keek. Ik was overweldigd. Het volgende moment draaide ik me 
om en liep weg. Ik viel niet aan zijn voeten, iets waarvan ik later alleen maar kon denken dat het 

te wijten was aan mijn onwetendheid. Enige tijd later nam mijn oom me mee naar de kamer waar 
Swamiji, die de hal had verlaten, nu binnen was. Mijn oom gebaarde me zijn voeten aan te raken. 
Ik viel voor het eerst aan de voeten van Swamiji, maar raakte ze nauwelijks aan. Toen stelde mijn 

oom me kort voor aan Swamiji, die naar me glimlachte en eenvoudig zei: "Ik spreek je later." Dit 
waren de eerste woorden die hij tegen me uitsprak. Ik ging terug naar de hal en nam deel aan de 
bhajan-sessie. 

 
Na een tijdje keerde Swamiji terug naar de hal. Hij zong twee Krishna bhajans en hield toen een 
korte toespraak waarin hij uitlegde waarom hij dingen materialiseerde voor zijn toegewijden. "Het 

is een uitnodiging voor het spirituele pad," zei Swamiji. Tijdens zijn toespraak materialiseerde hij 
snoep (laddu), en ik had het geluk dat ik er wat van ontving. Dat was het eerste wonder dat ik zag. 
 

Omdat het laat werd, kon ik hem die nacht niet meer persoonlijk ontmoeten, maar ik ging weg 
met de hoop dat het niet lang meer zou duren voor ik hem weer zou ontmoeten. 
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De Ashram in Matale 
 

Mijn eerste ontmoeting met Swamiji had niet alleen een nieuwe pagina omgedraaid in mijn leven, 

maar het had ook mijn interesse in spiritualiteit doen herleven. Sinds die eerste ontmoeting had ik 
er naar uitgekeken hem weer te zien. In die tijd was ik tijdelijk in dienst en moest ik regelmatig 
verschillende kantoren, banken en andere zakelijke instellingen bezoeken. De kans om Swamiji 

opnieuw te zien kwam eindelijk in juli 1981 toen mijn leidinggevende me een baan toewees 
waarvoor ik een bank in Matale moest bezoeken. Mijn vreugde kende geen grenzen. Ik had 
tenslotte zeven lange maanden gewacht op deze dag! 

 
Ik verliet Colombo vroeg in de ochtend en ging met de bus naar Kandy. Van daar nam ik een 
andere bus naar Matale. De route was prachtig, boeiend en tegen 15.00 uur waren we 

aangekomen in Matale. Dit was mijn eerste bezoek aan Matale, maar ik kon de weg naar het huis 
van mijn tante gemakkelijk vinden. Vandaag was haar verjaardag en ze had me verteld dat ze van 
plan was om een middagmaal voor de Ashram kinderen te bereiden en te serveren. Omdat het 

ook een dag van volle maan was, zou er een speciale poeja, bhajans en satsang zijn en Swamiji zou 
trance interviews geven, iets waarvan ik niets wist. 
 

Samen met mijn tante liep ik naar de Ashram, waar 
rozen en allerlei kleurrijke bloeiende planten een 
gastvrije aanblik gaven. Ik stapte de hal binnen. De 

blauw geschilderde muren waren versierd met 
afbeeldingen van verschillende hindoegoden, evenals 
afbeeldingen van Jezus, Boeddha en de heilige stad 

Mekka en op het hoofdaltaar trok een groot 
standbeeld van Krishna met een fluit in zijn handen alle 
aandacht. In de heilige teksten staat dat de vorm van 

Krishna die de fluit bespeelt de staat van sat-chit-
ananda betekent, de staat van hoogste gelukzaligheid. 
 

Niet lang nadat we aankwamen, begon een priester 
een abishekam uit te voeren voor Heer Krishna. Er 

waren ook veel ashramkinderen in de hal die enthousiast met de volwassenen meezongen tijdens 
de bhajansessie die na dit ritueel volgde. Plots kwam Swamiji de hal binnen via de zijdeur en 
voegde hij zich bij ons. Hij was toen pas 29 jaar oud en zijn gezicht gloeide met een goddelijke 

uitstraling. Hij zong een paar Krishna bhajans: "Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai, Gopala 
Bala Bala Bala Radha Krishna Jai ...", "Madura Madura Murali Gana Shyama ..." 
 

In die dagen zong Swamiji alleen Krishna bhajans en ging vaak in een staat van extase. Na de 
bhajans hield hij een korte toespraak, waarin zijn ogen intens naar iedereen in de hal keken. Toen 
zijn ogen op mij gericht waren, had ik hetzelfde gevoel als toen ik hem voor het eerst in Colombo 

had ontmoet. Swamiji keek me verschillende keren zo aan, alsof hij op zoek was naar iets diep in 
mij. 
 

Toen hij klaar was met zijn toespraak, kwam Swamiji met de toegewijden praten. Ik dacht dat hij 
ook met me zou praten en voelde me een beetje teleurgesteld toen hij me negeerde en in plaats 
daarvan met de persoon naast me sprak. Gelukkig was mijn tante daar om me kennis te laten 

maken met Swamiji. Hij keek me aan met heldere, wijd geopende ogen en zei: "Ik heb je ergens 
eerder gezien." 
 

“In Colombo Swamiji”, antwoordde ik. 
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 “Blijf en kom voor een interview”. 
 

Ik viel meteen aan zijn voeten en deze keer hield ik ze stevig vast. 
 
De toegewijden begonnen al in een rij te staan en hadden kokosnoten in hun handen - het is een 

eeuwenoud gebruik om kokosnoten of andere soorten fruit mee te nemen wanneer men een 
spiritueel persoon gaat ontmoeten. Ik ging snel naar de Ashram keuken om wat te eten, idyappam 
(rijst noedels). Daar ontmoette ik Mr. Sivagnanam, een gepensioneerde ingenieur en de secretaris 

van Swamiji. Ik vertelde hem dat ik de kans niet zou willen missen om met Swamiji te praten 
tijdens het trance interview, vooral omdat ik helemaal vanuit Colombo was gereisd om hier te 
zijn. Hij stemde toe en vroeg me geduldig op mijn beurt te wachten. Toen het eindelijk kwam, 

ging ik de kleine interviewkamer binnen terwijl Swamiji riep: "Kom binnen!" Hij stond recht; hij 
nam de kokosnoot die ik hem aanbood en brak hem op de vloer en brak hem in stukjes. 
 

"Vraag alles wat je maar wilt." Swamiji was in een trance of semi-meditatieve staat. 
 
Ik begon hem te vertellen over het drankprobleem van mijn vader, maar voordat ik klaar was, 

begon Swami te praten. “Hij heeft lang gedronken en zijn lever is volledig beschadigd. Wat kunnen 
we doen?” Hij vroeg me toen om hem de volgende dag weer te zien en toen ik me omdraaide om 
de kamer te verlaten en terug te lopen naar de hal, voegde hij eraan toe: “Tambi, je toekomst zal 

goed zijn.” Ik verwachtte niet dat hij dit zou zeggen, maar het maakte me gelukkig.  
 
Ik ontmoette Swamiji de volgende ochtend 

opnieuw. Hij ging net weg en daarom vroeg hij 
me om terug te komen om 11 uur. Maar toen 

ik om 11 uur terugkwam, vroeg hij me nu om 
15 uur terug te komen. Mijn geduld begon 
uiteen te rafelen; Ik was nog niet in staat 

geweest om naar de bank te gaan om het werk 
te doen dat mij was opgedragen. 
 

Ik besloot naar de bank te gaan en zodra mijn 
werk klaar was, liep ik terug naar de Ashram. 
Godzijdank was Swamiji nog steeds in de hal 

en sprak hij met een naaste toegewijde. Toen 
de toegewijde wegging, waren er nu alleen Swamiji en ik in de hal en had ik genoeg tijd om met 
hem te praten. Hij zat op een stoel en ik ging op de vloer voor hem zitten. Ik vertelde Swamiji 

over het drankprobleem van mijn vader en hij zei dat mijn vader in de laatste stadia van zijn leven 
verkeerde. Swamiji gaf me wat vibhuti om op mijn vaders voorhoofd aan te brengen en hij gaf ook 
wat vibhuti voor mij. Het was nu tijd om te gaan en dus nam ik afscheid voordat ik aan zijn voeten 

viel en ze nog sterker vasthield dan voorheen. Ik voelde me echt helemaal veilig. 
 
Terug in het huis van mijn tante bedankte ik haar en verliet ik diezelfde dag Matale. Ik kwam laat in 

de nacht thuis in Colombo en vertelde het hele verhaal aan mijn moeder. De volgende ochtend 
bracht ik een beetje vibhuti aan op het voorhoofd van mijn vader en merkte meteen een grote 
verandering in hem op. Mijn vader zou een jaar later sterven als gevolg van leverfalen. Het 

grootste wonder was dat ik ondertussen zou vergeten dat Swamiji me had verteld dat hij zou 
sterven. Het was pas na zijn dood dat ik me dat herinnerde. Ik ben ervan overtuigd dat het 
Swamiji was die me dat heeft doen vergeten voor de duur van dit laatste jaar van mijn vaders 

leven.            
-wordt vervolgd 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Lieve Swamiji, het is ouderwets om thuis te blijven en voor je kinderen te 

zorgen. Moeders hebben ook een carrière en onafhankelijkheid; ze vervullen 

zichzelf door te gaan werken en dragen ook bij aan het inkomen van het 

gezin. Waarom zegt u dat moeders thuis moeten blijven en voor de kinderen 

moeten zorgen? 
 
Niet alleen moeders. Moeders kunnen gaan 
werken en dan kunnen de vaders thuis blijven en 

voor de kinderen zorgen. 

 
Waarom heb je kinderen? Wil je niet het beste 

voor je kinderen? Wil je dat ze op de best 
mogelijke manier opgroeien? Verdienen je 
kinderen geen gezondheid en geluk? Zie je, 

ouderlijke genegenheid heeft het meeste effect 
en invloed op de ontwikkeling van kinderen. De 
eerste jaren van het leven van een kind zijn het 

belangrijkste. 
 
Daarom zeg ik dat de mama thuis moet zijn 

terwijl de baby nog jong is. En wat ik zeg is juist. 
Moderne moeders weten dat diep vanbinnen, 
maar ze willen ook hun eigen egoïstische 

ambities waarmaken. Sommige moeders moeten 
echt werken, dat is ook een feit, maar alle 
ouders zouden de situatie thuis tijdens de 

vormingsjaren en de babyjaren van hun kinderen 
eens goed moeten bekijken.  
 

 
Wat er dagelijks thuis gebeurt tijdens de eerste levensjaren van een kind, heeft invloed op het 
kind gedurende zijn hele leven. Als het kind opgroeit in een huiselijke omgeving met zeer 

liefdevolle en meelevende ouders, zal dat kind gelukkig zijn. De aard van het kind zal ook positief 
en zorgzaam zijn. Dit is de beste start in het leven die je een kind kunt geven. Hij of zij zal 
opgroeien tot een succesvol en sympathiek mens. Ik heb duizenden kinderen in mijn leven 

geobserveerd. Ik heb veel kinderen opgevoed die uit verstoorde of achtergestelde milieus 
kwamen. Ik kon zien dat zonder liefde de kans bestaat dat hun hele kijk op het leven wordt 
verpest en hun toekomstige kansen op geluk minimaal zijn. Daarom is het allereerst belangrijk om 

zorg en liefde te geven. Discipline is belangrijk voor kinderen. Dat is zorg en zorg voor hun 
behoeften door hen te laten zien hoe ze moeten leven. Het grootste probleem in de moderne 
wereld is ongedisciplineerdheid. De ouders hebben geen discipline. Ze weten niet hoe ze moeten 

leven. Ze hebben hun kinderen in een enge, stedelijke omgeving aan hun lot overgelaten. Dat is de 
hoofdoorzaak van alle ellende, onrust en geweld in de moderne wereld.  
 

Menselijke genegenheid is voor jonge kinderen essentieel. Zonder dat zal je kind zijn menselijk 
potentieel niet kunnen waarmaken. Ik vertel je de feiten. Het is aan jou om te zien hoe en 
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wanneer je erin slaagt om deze meest essentiële voedingsstof aan onze kinderen te geven. Zonder 
dit, vertraag je hun spirituele groei. Help je kinderen met liefde, zorg en dharma.  

 
Nu ben je op zoek naar vrede en begrip. Als je oefent om deze kwaliteiten aan je kinderen te 
geven, zal je eigen spirituele leven ook een boost krijgen. Laat hen een goede start maken en 
maak vorderingen terwijl ze klein zijn. Dat is beter dan ze de duurste snoepjes, speelgoed of 

computers te geven. En het is ook minder duur!   
 
Liefde is God. Liefde is goddelijk. De liefde van een moeder is, op aarde, het dichtst bij de 

goddelijke liefde. Toon goddelijke liefde aan je lieve kinderen. 
 
 

Ik heb hard geprobeerd om de spirituele leringen op te volgen, maar ik ben 

moedeloos geworden omdat ik niet veel resultaat kan zien.  

Jullie zijn geen luie mensen. Jullie zijn hardwerkende mensen. Met name aspiranten uit het Westen 

doen graag veel werk en willen efficiënt zijn. Zij  willen dat anderen efficiënt zijn en als ze  dat niet 
zijn raken ze in de war, verstoord en boos. Jullie hebben voortdurend verwachtingen, en jullie 
willen resultaat zien. Dit komt door de manier waarop jullie zijn groot gebracht. Vanaf jullie 

vroegste jaren moet je goede resultaten halen en willen jullie de beste zijn. Enkel indien je 
tevreden bent met het resultaat van je pogingen, voel jij je waardig. De geest is resultaatgericht en 
doelgericht. De geest is afhankelijk van resultaten behalen. 

 
In spiritueel leven moet je een beetje meer ontspannen. Maak je niet druk wanneer het resultaten 
betreft. Raak niet bezeten door bevrijding als doel. Het heeft tijd nodig om je van alle 

programmeringen uit het verleden te bevrijden. Werk gestaag en zeker aan jezelf, maar stop alle 
spanning omtrent resultaten.    
  

Ik verzeker je dat de resultaten er zullen zijn, maar wanneer je een ontwikkelde staat bereikt , zal 
je niet langer tegen resultaten aankijken zoals dat je nu doet. Je zal erg onbevooroordeeld zijn, je 
zal alles op een veel diepere wijze zien, en je zal vrij zijn. Je zal ook vrij zijn van je obsessie over 

resultaten en doelen. 
 
Waarom zie ik deze aard van mentale attitude meer en meer, vooral bij de jeugd? Het is de fout 

van de nieuwe technologie. De recente versnelling van technologieën en zijn mogelijkheden, 
vermindert het vermogen  van de geest om spirituele waarden te absorberen en zij verminderen   
het vermogen van de geest om onafhankelijk te worden. 

 
De geest raakt gemakkelijk afhankelijk. Hij voelt zich gelukkig en tevreden als hij afhankelijk is van 
structuur met een doel en resultaat. Spiritualiteit betekent de structuren, creaties en 

afhankelijkheden van de geest afbreken. Dat zijn allemaal luchtkastelen. Het zijn creaties van de 
geest die je tegenhouden om de waarheid te ervaren. 
 

Waarheid is stilte, vrede en kalmte. Het heeft niets te maken met resultaten. Je zal geen certificaat 
van God krijgen waarin God zegt dat je vol goddelijke vreugde bent en dat je bevrijding hebt 

bereikt. 
 
Je zal eenvoudig vreugdevol en bevrijd zijn. 
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“Je kunt nooit weten wanneer Gods genade je zal overspoelen, maar, als 
je ruimdenkend bent, wanneer je onbaatzuchtig handelt zonder altijd te 
denken: "Ik, ik", wanneer je bidt dat anderen het goed zullen doen in het 

leven, wanneer je degenen vergeeft die je onrecht hebben aangedaan... 
Gods genade zal alles voor je voorzien. Probeer deze geestelijke staat te 

behouden ” 
 

Swamiji  
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“Opleiding door ervaring is essentieel. Wat we ook leren, we moeten het door ervaring leren. 

Dit is de enige manier om op het spirituele pad te reizen op zoek naar vrede. De heiligen van ons 

land verwijzen naar dit lichaam als een tempel en het hart daarin als God. We moeten ons lichaam 

beschermen, niet opofferen aan wereldse verlangens, en we moeten er voortdurend naar streven 

de gedachten in dat lichaam te zuiveren. Als we dit doen, dan zullen we zonder twijfel een hogere 

staat bereiken dan die van een gemiddeld leven. 

 

Als we goed voor het land zorgen, kleine dammen maken 

en organische mest op de grond aanbrengen, zal dat land 

genoeg gewassen opleveren om aan onze behoeften te 

voldoen en zelfs onze behoeften overtreffen. Ook in ons 

menselijk leven kunnen we de vruchten plukken van onze 

goede teelt. Als we het land van onze geest ploegen met 

correcte gedachten, het onkruid van hebzucht uitroeien en 

de voedingsstof van liefde toepassen, zal dat goede 

resultaten opleveren, zoals het land goede gewassen 

oplevert. Neem het water dat je nodig hebt uit de spirituele 

grachten. Alleen met dit water kun je je geest en lichaam 

zuiver houden en beschermen. Het is goed voor de 

hedendaagse samenleving om zich op deze weg te 

verenigen en te reizen. 

 

Eten en slapen zijn gewoontes die alle levende wezens gemeen hebben. 's Nachts slapen en 

overdag voedsel zoeken is voor de meeste levende wezens normaal gedrag. Maar ons menselijk 

leven is hoger dan alle andere levens. God heeft ons geschapen, ons taken gegeven en de nodige 

kracht gegeven om ze uit te voeren. Mensen kunnen de natuur vele malen beter aanvoelen dan 

vogels en dieren. Tegenwoordig zijn veel eilanden en kustplaatsen getroffen door de tsunami. De 

vogels en dieren voelden het gevaar dat zou komen, maar waarom voelden wij mensen dat niet? 

Omdat zelfs vandaag de dag vogels en dieren nog steeds een natuurlijk leven leiden, maar wij 

leven vele soorten kunstmatige levensstijlen. Daarom is ons hoger aanvoelen verborgen achter 

een gordijn van angst, hebzucht, woede, egoïsme en honderden andere dergelijke gevoelens.” 
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Nieuws van de…  

 

 
 

 

 

Argentinië  

 

 

 

Warschau 

 

 

Szczecin 

Ashram 

 

Czestochowa 

 

 

Ashram 

Skanda Shashti ( 28 oktober - 2 november) gevierd  

door de Premananda-jeugdgroepen over de hele wereld. 
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Eén van de grootste en belangrijkste vieringen voor Heer Muruga, het idool voor de 
Premananda Jeugd, is de periode die Skanda Shashti heet. Rond de maanden oktober en 

november (de exacte data veranderen volgens de maankalender) zijn zes dagen gewijd aan zes 
aspecten van Heer Muruga. Het toont de strijd tussen goed en kwaad, vertegenwoordigd door 

respectievelijk Heer Muruga en de demon, Surapadma. Heer Muruga vernietigt de demon op 
de laatste dag, die een haan en een pauw wordt en het goddelijke voertuig van Heer Muruga 

wordt. Swamiji gaf een satsang over dit festival die beschikbaar is op onze officiële website: 
https://sri.premananda.org/skanda.shashti/ 

 

Elke maand belichten we een belangrijke kwaliteit van een  
Premananda Jongere.  

Deze maand: Zich bewust zijn van ware liefde 

 
"Tegenwoordig verlaten kinderen het huis op 18 of 19-jarige leeftijd en dan vergeten ze liever 
hun ouders. Er is geen relatie. In het leven laten we eerst de liefde aan de moeder zien. Zonder 
moeder kan je niet leven. Het kind huilt altijd, "Moeder, moeder, moeder!" Even later toon je 
de liefde aan je schoolvrienden. Later toon je je liefde aan je vriendje of vriendinnetje. Als je 
deze leeftijd bereikt en dit soort liefde ervaart, vergeet je je liefde voor je moeder en vader 
omdat je denkt dat de liefde van je vriend of vriendin echte en ware liefde is. Dit is echt maya, 
een echte illusie, maar je beseft dit niet. Je gelooft echt dat dit pure liefde is! Je denkt, "Oh ja, 
dit meisje denkt altijd aan mij!" Denk je echt dat dit waar is? Nooit! Dit is vooral waar met 
jongens. Het meisje is alleen speciaal voor de jongen terwijl ze aan de telefoon is, maar na het 
neerleggen van de hoorn is hij klaar om met honderd andere meisjes te praten. Dit is de 
menselijke natuur. Dit is de aard van deze wereld nu - totaal acteren. Veel mensen zijn niet 
echt en waarachtig. Ik wil de liefde niet bekritiseren - maar dit soort dingen is echt fantasie." 

Czestochowa  
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