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ziel die overal is, is paramatma.” 

 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
 

 Om te slagen moet je geloof hebben in je goddelijke ziel 
(Uittreksel uit een satsang die Swamiji gaf in het VK in 1984))  

 

 (Swamiji zingt “Govinda Krishna Jai...” hoewel zijn keel pijn doet.)  

 

Vandaag probeerden jullie me aan het zingen 

te krijgen, maar ik ben niet echt in staat om 
te zingen. Hoewel, toen ik iedereen zag en 

vooral de jongeren, en jullie interesse in 

bhajans, voelde ik dat ik ook zou gaan zingen! 

Maar jullie gezang is veel beter dan het mijne 

en ik ben blij dat te zien. 
 

Ik wil jullie allen verder brengen op het 

spirituele pad. In de wereld zijn er vele paden 

die iemand kan volgen. Een mens kan op om 
het even welke manier leven die hij/zij wenst. 

Niemand kwam op deze wereld om 

honderden jaren te leven. Het leven is heel 

kort, ten hoogste 90 jaar of zo, en dan 

moeten we deze wereld weer verlaten. 
Iemand kan bidden tot God met de vraag om 

kinderen te krijgen. Nadat ze kinderen 

hebben, vragen ze God dat hun kinderen 

goede kinderen zouden zijn. Dan vragen ze 

aan God dat hun kinderen goed zouden 
studeren. Daarna vragen ze aan God dat ze 

een goede baan zouden hebben en ze willen 

dat hun kind dokter wordt. Kunnen ze nu 

eindelijk God met rust laten? Neen, dan 

vragen ze God dat hun kind een goede 
partner zou hebben. Van zodra de partner 

gevonden is, vragen ze om te trouwen. Na het huwelijk willen ze dat hun kind goede kinderen 

krijgt. En nu is de persoon grootouder geworden. Na een tijdje voelen  ze dat de kinderen niet 

genoeg doen voor hen en dat de kleinkinderen niet voor hen zorgen. Ze voelen zich slecht en 
gekwetst en overlijden. 

 

Als je denkt dat dit de juiste weg is, doe dan verder! Dit is wat we zien en ervaren tussen de 

tijd dat we geboren zijn en de tijd dat we sterven. Is er niets buiten dit? Er is….. veel geld 

verdienen! Je probeert geld te verdienen om je zelf, je kinderen en je kleinkinderen tevreden 
te stellen. Je stapelt deze welvaart op en dan overlijd je. Is dit alles waar je naar streeft in deze 

wereld? 

 

Swamiji in het VK, 1984 
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Dit zijn ook de zaken die jullie mij vragen. Zelfs door de gesprekken die ik heb met jullie, kan 

ik zeggen dat dit de enige onderwerpen zijn waar jullie over praten. Ik heb van Sri Lanka naar 
het Verenigd Koninkrijk gereisd, om al deze materiële problemen op te lossen en het maakt 

me niet uit dat jullie me daarvoor gebruiken, maar ik wil jullie er aan herinneren om het daar 

niet bij te laten. Je gelooft bijvoorbeeld heel sterk in mij maar geloof je ook zo sterk in jezelf? 

Waarom vraag ik dit? Als iemand niet gelooft in zichzelf, dan wordt hij/zij triestig. En de geest 

schept dan vele ziekten, problemen en moeilijkheden voor die persoon. 
 

Denken jullie allemaal dat jullie slecht zijn? Is hier iemand 

die denkt dat hij een goede persoon is? Je zou altijd 

moeten denken dat je goed bent. Je zou moeten geloven 
in je zelf omdat er een goddelijke energie in je is. Als je 

een gesprek met je zelf zou hebben zou je het begrijpen. 

Zullen we dit proberen?  

 

“O, geest, hoe komt het dat ik niet in mezelf geloof?” 
 

Jouw geest antwoordt: ”Wat ik ook doe, welke actie ik 

ook onderneem, het draait altijd slecht uit. Daarom heb ik 

geen geloof meer in mezelf. Ik heb zelfs gesolliciteerd voor 

een job en ik ben niet geslaagd. Wat ik ook doe, niets 
schijnt te werken voor mij. Daarom ben ik boos op 

mezelf.” 

 

Hierop antwoordt de geest weer: “Heb een beetje geduld. 

Als je iets wil bereiken, moet je in jezelf geloven. Hiervoor 
heb je wat geduld nodig. Omdat je het geloof in jezelf verloren hebt, kan je niets gedurfd doen. 

Als je je moed verloren hebt, hoe kan ik je dan helpen een job te vinden?” 

 

Je moet geloof hebben in jezelf, in het goddelijke in je. Met 
andere woorden in de jeevatma’s paramatma. De 

goddelijke ziel in jezelf is de jeevatma en de opperste ziel 

die overal is, is paramatma. Je gelooft in de paramatma 

maar niet in de jeevatma. Je hebt enkel geluisterd naar wat 

andere mensen je vertelden en ze zeggen je enkel om 
vertrouwen te hebben in de paramatma en zo leef je dan, 

maar je moet ook geloof hebben in de jeevatma ! 

 

 

 

 

Swamiji materialiseert vibhuti 

(heilige as) in het VK  
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Nieuws van de  

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Swamiji’s verjaardagsviering in het Centrum van 
Eenheid Premananda, Italië 

 

Op 17 november 2019 werd, als onderdeel van het Wereld Toer-programma, de verjaardag van 

Swamiji gevierd in het Centrum van Eenheid Premananda in Rome. Er was een speciaal 
programma met de Ashram afgevaardigden, gevolgd door het zingen van een Ganesh bhajan, de 

Goeroe astrotra, pada poeja en lingam zegeningen. 
 

Het was een prachtige viering 
en de coördinatoren van het 

centrum, Rosa en Sergio, 
hadden een leuke cake 

voorbereid die was versierd met 
de foto van Swamiji. Sergio 

deelde enkele ontroerende 
verhalen over zijn ervaringen 

met Swamiji, net als 
verschillende andere 

toegewijden. 
 

Na het programma legden 
enkele toegewijden hun 

persoonlijke brieven bij de foto 
van Swamiji, waarna ze werden overgedragen aan de afgevaardigden om te worden aangeboden 

aan Swamiji’s Samadhi in de Ashram in India. Vers fruit uit de tuin van het centrum werd aan 
iedereen gegeven als prasadam, samen met gebak, eten en drankjes. 

 
Iedereen ging gelukkig en geestelijk opgeladen terug naar huis! 
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Swamiji’s gouden woorden over de 

Sri Premananda Centra en Groepen 
 
 

 
“Het is de verantwoordelijkheid van de coördinatoren om ieder van u die 

geïnteresseerd is, aan te moedigen deel te nemen aan de activiteiten van het 

Centrum. We zijn hier niet om gebouwen op te zetten of geld in te zamelen. We 

zijn geïnteresseerd in het verspreiden van spiritualiteit. Iedereen moet het voordeel 

van spiritualiteit krijgen en gelukkig zijn. Een deel van je tijd moet besteed worden 

aan sociale dienstverlening. Wat we doen is een openbare dienst, een sociale dienst.” 
 

 
 

 

 “Bedenk voor jezelf, hoeveel interesse je 

hebt in het leven van een spiritueel 

leven? Je bent allemaal op het spirituele 

pad en je denkt er misschien voortdurend 

over na, maar heb je je ooit afgevraagd 

hoeveel interesse je werkelijk hebt in  

leven op het spirituele pad? 

 

Als je op het spirituele pad bent, zul je 

goede kwaliteiten ontwikkelen en zal je  

niet roddelen, je zal anderen niet 

kleineren, je zal niet boos worden,  

vriendelijk zijn voor iedereen en je zal 

niet slecht praten over anderen; wat ze 

ook mogen zeggen, je zal je mond 

houden". - Swamiji   
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Mijn beurt 
Swamiji betrekt zijn gerenoveerde kudil  

 

- Door een Ashram bewoner 
 

De Poeja Hall was het eerste gebouw dat gebouwd werd in de Ashram in Zuid-India. Dat was 

in 1985. Het tweede gebouw was een rond gebouw, dat voor verschillende doeleinden werd 

gebruikt: eerst een keuken, vervolgens een algemene berging en daarna een plaats waar 

maaltijden werden 

geserveerd. Enkele jaren 

later, in 1989, nadat 

enkele andere 

gebouwen waren 

gebouwd, verhuisde 

Swamiji naar dit ronde 

gebouw, dat esthetisch 

was gebouwd, net als 

Ashram-huizen in de 

oudheid, met hoge 

rieten daken gemaakt 

van droge palmbladeren. 

Swamiji heeft vijf jaar in 

dit huis gewoond.  

 

In 1994 verhuisde Swamiji tijdelijk naar een ander gebouw met rieten dak (nu het museum) 

omdat hij het rieten dak van het ronde gebouw met dakpannen wilde uitvoeren. De vloeren 

werden gelegd met keramische tegels, de binnenmuren aantrekkelijk roze geverfd en de keuken 

en badkamer werden opgewaardeerd met nieuwe armaturen. In augustus was er een 

housewarming-ceremonie. Snoepjes en melk werden aan de gasten geserveerd en nadat de 

formaliteiten van de ceremonie waren voltooid, schoven sommigen van ons in om wat 

basismeubilair naar het nieuwe huis te verplaatsen. Swamiji wees erop waar het meubilair en 

een paar andere items moesten worden neergezet en toen, terwijl we bezig waren alles op zijn 

plaats te regelen, ging Swamiji plotseling op een stoel zitten en viel in een toestand van diepe 

contemplatie. We waren verrast hem zo te zien te midden van al dit drukke werk. Ik heb 

Swamiji regelmatig verschillende staten zien binnengaan, soms slechts enkele minuten en op 

andere momenten enkele uren. Eens legde hij uit dat dat de tijden waren dat hij astrale 

bezoeken bracht aan toegewijden die zich in een of andere slechte situatie bevonden. Na 

ongeveer tien minuten kwam Swamiji uit zijn meditatieve staat. Wie kan weten wat er door 

hem heen is gegaan; niemand wilde hem lastigvallen met vragen. Misschien dacht hij erover na 

hoe hij dit huis niet lang zou bezetten. Datzelfde jaar werd Swamiji ondanks zijn onschuld 

gevangengezet. 
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In 2008, naar aanleiding 

van de wens van Swamiji, 

werd dit ronde gebouw 

gesloopt en de huidige 

tempel gebouwd op de 

plaats waar het ooit had 

gestaan. In februari 2011 

bereikte Swamiji 

Mahasamadhi en zijn 

stoffelijk overschot werd 

liefdevol begraven in het 

sanctum sanctorum, vóór 

de installatie van de Shiva 

Lingam.    

 

Het was ergens in 1993 dat Swamiji me ooit had verteld over zijn voornemen om een tempel 

te bouwen op de plaats waar zijn huis was en hij had precies aangegeven waar hij een Shivalingam 

zou installeren. Ik was dit helemaal vergeten totdat in 2012 een andere inwoner van Ashram 

me eraan herinnerde. Een jaar na de Mahasamadhi van Swamiji werd de eerste kumbhabishekam 

uitgevoerd voor de Sri Premeshvarar-tempel - Swamiji had permanent onderdak gezocht in zijn 

verblijfplaats.  

 

Sri Premeshvarar-tempel en het belangrijkste altaar 
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Swamiji beantwoordt jouw vragen 
(Swamiji beantwoordde deze vragen tijdens zijn bezoek aan het VK in 1984) 

 

Een toegewijde in het Verenigd Koninkrijk, 1984: wat is de beste manier om te 
mediteren?  

Er worden veel meditatiemethoden 

aangeleerd, maar welke manier je ook 

beoefent, het pad van meditatie leidt 

tot één ding: je geest éénpuntig maken. 

Dit wordt ook manasika poeja of 
geestelijke aanbidding genoemd. Laat 

de geest niet in verschillende 

richtingen lopen; concentreer je en 

houd je geest op één plaats. Door dit 

te doen krijg je geleidelijk de geest 
onder controle. Dat is de beste manier 

om te mediteren: de geest stoppen om 

verschillende kanten op te gaan. Het is 

gemakkelijk te zeggen, maar moeilijk 
om te oefenen, omdat onze geest als 

een aap is, die van het ene naar het 

ander springt. De enige manier om dit 

te stoppen is door toewijding. Als je met echte toewijding mediteert, kun je je geest beheersen. 

Dit is wat ik stellig geloof. 
 

Een toegewijde in het Verenigd Koninkrijk, 1984: Is het essentieel voor spirituele zoekers 
om vegetarisch te zijn volgens hindoe dharma?  
 
Het is geen regel in het hindoeïsme of boeddhisme dat men noodzakelijkerwijs vegetariër moet 

zijn. Ik ben een hindoe. In Sri Lanka zijn er veel boeddhistische monniken die niet-vegetarisch 

voedsel eten. Ik veroordeel dit niet. Als het gaat om vegetarisch eten - en dit kan van toepassing 
zijn op elke religie, of je nu een christen, moslim, boeddhist of hindoe bent - is het een goede 

zaak om vegetariër te zijn. 

 

De spirituele meesters in alle religies zeggen dat we geen vlees moeten eten. Jezus Christus zei 

bijvoorbeeld dat als iemand je op de ene wang slaat, je ook de andere wang moet keren. Dit 
houdt in dat we geen enkel levend wezen mogen schaden. Daarom geloof ik dat vegetarisch 

eten voor mensen essentieel is in het leven. Waarom? Denk eens na - denk je dat als je zou 

sterven iemand na drie dagen bij je in de buurt zou willen komen? Je lichaam zou een 

onaangename geur afgeven. Wanneer een vis, kip of geit sterft, in plaats van zes dagen later te 
zeggen dat het een slechte geur heeft, zeg je gewoon dat het een goede smaak heeft! 

 

De reden hiervoor is dat je van de smaak geniet, maar de smaak eindigt bij de neus en de tong. 

Ik geloof dat veel menselijke ziekten worden veroorzaakt door het eten van dit rotte vlees. Het 

is traditioneel voor een persoon die een begrafenishuis heeft bezocht om onmiddellijk daarna 
een bad te nemen, omdat er wordt gezegd dat drie dagen nadat een persoon sterft, het lichaam 

ziektekiemen begint af te geven. Dus, denk je dat wanneer varkens, koeien en andere dieren 
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sterven, na enkele dagen geen ziektekiemen uit die karkassen zullen komen? Dit veroorzaakt 

de stank, maar mensen beschouwen het niet als een stank. Toch geloof ik dat sommige ziekten 
bij mensen door deze bacteriën worden veroorzaakt. 

 

Als je echt het gevoel hebt dat je vlees moet eten, moet je het dier naar je huis brengen, het 

doden en het dan meteen eten. Je zou moeten kunnen zien hoeveel leed en pijn het ondergaat. 

Hoeveel angst en geestelijke pijn voelt het niet als je het doodt? Wanneer je het vlees eet, zal 
die angst over je komen; dit is mijn overtuiging. Ik weet dat je het waarschijnlijk niet leuk vindt 

als ik dit zeg, omdat het lijkt alsof ik probeer te voorkomen dat je vlees eet. Ik zeg je niet om 

geen vlees te eten; dat is jouw beslissing. Het is gewoon mijn mening dat het beste is om 

vegetarisch voedsel te eten. 
 

Satsang   

WAAR IS LIEFDE?  WAAR IS WAARHEID? 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Geliefde goddelijke zielen, 

 

Waar is liefde? Waar is waarheid? Waar is zuivere devotie? In menselijke wezens treffen we deze 

hoedanigheden maar zelden aan. Meestal vinden we verwachtingen en wensen. Van mijn eigen 

moeder en vader heb ik slechts verwachtingen ervaren en zelfs mijn broers en zusters verwachtten 

heel veel van mij, maar zij hielden niet echt van mij. Onze relaties verwachten meestal iets van ons 

en tonen ons zelden oprechte liefde. Zelfs de liefde van je eigen kind voor jou is vermengd met de 

hoop dat hij of zij misschien iets van je zal ontvangen. Als het kind iets van je krijgt en zijn wensen 
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vervuld worden, zal het dan zuivere liefde voor je koesteren? Nee, nogmaals, het kind zal 

verwachtingen hebben. Menselijke liefde is vol van verwachtingen waar nooit een eind aan komt. 

 

Ik heb bijvoorbeeld met echte liefde zeer arme kinderen een heel goede opvoeding gegeven en alles 

wat zij maar wensten. Toch zien ze in mij nog steeds alleen maar iemand die hen heeft 

grootgebracht, maar ook daar is geen echte genegenheid te vinden. Denk dus goed na over de aard 

van echte liefde. Echte liefde kent geen wensen en geen verwachtingen.   

 

Iemand kan een leugen vertellen en die dan ondersteunen met nog meer leugens. Nou ja, een leugen 

is slechts een leugen. Ooit zal de waarheid aan het licht komen. Het is belangrijk dat we dit begrijpen. 

De struisvogel is een goed voorbeeld. Soms maken andere dieren jacht op de struisvogel. Eerst 

loopt hij heel hard weg, maar dan doet hij iets heel doms. Hij graaft een gat en stopt zijn hoofd in 

dat gat. Omdat hij niets kan zien, denkt hij dat zijn hele lijf onzichtbaar is. Vanwege deze stommiteit 

kan het dier dat de struisvogel achterna zit hem gemakkelijk vangen. Mensen liegen en verdraaien 

de waarheid op dezelfde manier. Ze proberen hun onoprechtheid te verhullen in een poging die 

van een dekmantel te voorzien en denken dan dat alleen zijzelf de waarheid kennen. Wat zal er met 

hen gebeuren wanneer de waarheid aan het licht komt? Hoe kunnen ze hun gezicht nog vertonen? 

We moeten trouw aan onszelf zijn en onszelf niet wijs maken dat iets wat vals is eigenlijk waar is. 

Waarom denken we zo verkeerd?? 

 

Je bent bijvoorbeeld in je jonge jaren een 

liefdesrelatie aangegaan en je geloofde stellig dat 

dit de ware liefde was. Je verloor je hoofd en je 

hart aan je geliefde. Je nam belangrijke 

beslissingen in de veronderstelling dat degene 

die je liefhad absoluut de waarheid sprak. Je 

sloeg je geliefde gade en kwam tot de conclusie 

dat die persoon zich gedroeg en sprak met heel 

veel echte liefde. Je was hopeloos overweldigd 

door hevige liefdesgevoelens. Welnu, heb je het 

gevoel dat ook maar een van de beslissingen die 

je in een dergelijke gemoedstoestand hebt 

genomen de juiste was? Heb je je wel goed 

verdiept in de ware motieven van die persoon, 

of heb je blindelings besluiten genomen omdat je 

zo verliefd was? Koesterde jouw vriend of 

vriendin ook eervolle gedachten over je 

toekomst? Hield je geliefde echt van jou, of 

verlangde hij slechts naar je lichaam? Was dit verlangen wellicht de diepere oorzaak van zijn 

liefdevolle manier van spreken en van zijn ogenschijnlijk zo edel en oprecht gedrag? Heb je wel eens 

over deze feiten nagedacht, al was het maar een seconde? 

 

Wat ik jullie nu te zeggen heb, is van het grootste belang. Je moet goed begrijpen dat je leven een 

heilig leven is en dat je een goede toekomst hebt. Begrijpt de menselijke samenleving dit 

tegenwoordig? Begrijpt zij dat het leven heilig is en is de maatschappij zodanig ingericht dat ze 

"
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dienstbaar is voor het welzijn van de mensheid? Gedraagt ze zich op een wijze die mensen helpt 

zich te ontwikkelen en de waarheden van het leven te ontdekken? Er zijn mensen die het besluit 

hebben genomen om op een edele, voorbeeldige manier te leven voor het welzijn van anderen. 

Wanneer we zulke mensen tegenkomen, zeggen we dat ze geweldige mensen zijn. Maar is het wel 

eens bij je opgekomen dat jij ook zo zou kunnen leven? Of ben je gelukkig wanneer je leeft op 

dezelfde wijze als de meeste anderen, alleen maar bezig om van dag tot dag je verlangens te 

bevredigen? Is dit het doel van het leven? Het lijkt wel of in deze huidige maatschappij veel mensen 

tevreden zijn met het louter nastreven van een wereldse manier van leven. Al wat wij kunnen doen 

is hen een bepaalde manier van leven te tonen waar ze dan al of niet een voorbeeld aan zullen 

nemen. 

 

Je hoeft niet de hele wereld rond te reizen op zoek naar ware liefde, naar waarheid en zuiverheid. 

Begin je zoektocht maar nu meteen op de plek waar je bent. Waar je je nu ook bevindt, dat is de 

juiste plaats om te zoeken. Waarheid, liefde en zuiverheid zijn binnenin jezelf. Allereerst zul je deze 

in je geest en je gedachten realiseren. Daarna zullen ze volledig in je innerlijk worden gerealiseerd. 

Waarheid, liefde en zuiverheid zijn goddelijke genade. Om deze genade te kunnen realiseren, moet 

de geest in de eerste plaats heilzame en waarlijk liefdevolle gedachten koesteren. De geest is altijd 

druk bezig met wereldse aangelegenheden. De geest vibreert met veel verwachtingen. Hij schijnt 

nooit tevreden te zijn en is voortdurend aan het denken, steeds maar aan het denken, vol hoop en 

verlangens. Hoe kunnen we aan deze geestestoestand een einde maken? 

 

Maak jezelf sterk en standvastig. Bedenk dat wat je hebt voldoende is voor jou. Houd de geest in 

deze tevreden staat. Het is van wezenlijk belang dat jij, op het spirituele pad, al wat je kunt in het 

werk stelt om zuiver te worden en zorg dat je niet liegt, bedriegt of je op slinkse wijze gedraagt. 

Als je begint een zuiver leven te leiden, zul je vanaf die dag gemoedsrust krijgen.   

 

Ware gemoedsrust komt wanneer iemand op onzelfzuchtige wijze dienstbaar is en daarbij het 

algemeen belang ter harte neemt. Als je op die wijze van harte dienstbaar bent, zullen veel anderen 

daar wel bij varen. Het is een groot geschenk voor jou als je de kans krijgt om dienstbaar te zijn in 

de samenleving. Het betekent heel veel in je leven als je op een eerlijke en zuivere manier kunt 

helpen bij het verheffen van de maatschappij. Het voordeel dat de gemeenschap hierdoor geniet zal 

vervolgens ook het land ten goede komen. Uit een kleine, zuivere daad van dienstbaarheid zullen 

veel meer van dergelijke daden voortkomen. Als je doorgaat met een bron van dienstbaarheid voor 

de gemeenschap te zijn, dan rust daar beslist ook goddelijke zegen op. 

 

Nu zul je wel vragen, hoe kan ik dan het licht van Gods genade binnenin mij ontsteken? Allereerst 

moet je jezelf leren kennen. Om jezelf te leren kennen heb je zelfvertrouwen nodig en geloof in 

jezelf en je spirituele pad. Als je volledig gelooft in jezelf en vertrouwen hebt in je pad, kun je jezelf 

gemakkelijk op een goed en rijp niveau brengen. Als je jezelf vastberaden en met vertrouwen in een 

fijn en edel mens verandert, dan zal de trilling van je goede gedachten van je uitstralen naar de 

samenleving. Wanneer je vibreert met mededogen en onzelfzuchtige gedachten, dan zullen de 

mensen met wie je omgaat ook je positieve energie voelen en dat zal hen dan ook veranderen. 

Vergeet dit niet. Het is een feit. Denk erover na en zie. Hoe je je ook gedraagt, je hebt invloed op 

je omgeving en omstandigheden. Als je op die manier denkt, zullen jij en je onmiddellijke omgeving 

veranderen. 
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Een zuivere geest trekt goddelijke energie aan, Gods genade. Om deze genade te kunnen aantrekken 

moet je je gedachten zuiver maken. Een gezuiverde geest is een vredige geest. Wanneer de vrede 

komt en je mediteert, dan raakt de geest geconcentreerd. Een geconcentreerde geest zal niet 

wankelen. Wanneer de geest eenmaal ophoudt met weifelen en vastberaden wordt, zul je een echt 

menselijk en onbelast wezen worden. Als de geest niet onder een last gebukt gaat, zal hij helder 

worden. Zodra die helderheid is ontstaan, zal ze je gemakkelijk tot wijsheid brengen. Als je dus 

wijsheid wilt verwerven, volg dan deze richtlijnen. Als je dat lukt, zal het licht van wijsheid helder in 

je branden. Wanneer deze helderheid komt, zul je alle andere dingen zelf heel duidelijk begrijpen. 

 

Een mens kan elke oude manier van leven voortzetten. Je kunt leugens vertellen, je kunt doen alsof 

je liefdevol bent of je kunt zelfs devotie voorwenden. Je kunt de waarheid vertellen of je kunt 

gewoon doen alsof je de waarheid vertelt. Je kunt rondzwemmen in wereldse verlangens en ze 

allemaal vervullen; je kunt zwemmen in het geld en in status, naam en faam verwerven. Je kunt zelfs 

de hele wereld voor de gek houden – maar één ding moet je goed onthouden. Je bracht niets mee 

toen je op deze wereld kwam en je zult niets meenemen wanneer je hem verlaat. Je moet dit heel 

goed begrijpen en dan een plan maken voor je leven. Ik heb je al deze raad gegeven opdat je een 

goed leven zult leiden. Denk er goed over na. Welk pad zal je nemen? 

 

Met liefde en zegeningen 
Swami Premananda 

 

 

“De oorzaak van onze tranen en zorgen is onze 

betrokkenheid bij het materialisme. Daarom leiden 

goede daden niet tot tranen. Verlang naar God; 

schreeuw om hem. Alleen het kind dat huilt krijgt 

melk te drinken. Evenzo, roep alleen tot God en huil 

tranen in hunkering naar God die onze Moeder en 

Vader is. Hij zal licht op je pad brengen.” 

Swamiji 
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Swamiji’s introductie 
 

Het Christendom vertelt ons dat Adam en Eva de 

eerste mensen waren door God geschapen, nadat hij 

de wereld had geschapen. God creëerde man en 

vrouw, schonk hen leven en verbood hen om het fruit 

van een bepaalde boom te eten, een gebod wat zij niet 

respecteerden. 

 

Volgens het hindoeïsme is de mens ontstaan na eerst  

door vele evolutionaire geboortes te zijn gegaan: 

eerst als steen, toen aarde, gras, worm, plant, 

klimplant, boom, vogel en dier. Als mens was de man 

veelal dominanter in de samenleving, aan hen werd 

meer belang gehecht en dit verhinderde vrouwen om 

op de voorgrond te treden. De vrouw werd als bezit 

van de man beschouwd. Mannen gebruikten vrouwen 

voor hun eigen welzijn en hield hen onder hun gezag. 

Zij gebruikten zelfs vrouwen als instrument in hun 

pogingen om andere landen tot slaaf te maken. Op 

deze manier maakte de man misbruik van vrouwen. Zelfs heer Indra gebruikte Menaka [een hemelse 

nimf] als een pion toen hij haar naar de wijze Vishwamitra stuurde om zijn meditatie te verstoren. 

Dus in deze mannenwereld werden vrouwen zo vaak gebruikt.  

 

Ondanks dat vrouwen geleidelijk aan moedig genoeg werden om hun rechten in de maatschappij 

op te eisen en er uitdrukking aan te geven, zou ik niet willen zeggen dat vandaag de dag vrouwen 

hun vrijheid verworven hebben. Zij zijn schijnbaar niet in staat om hun eigen beslissingen te nemen 

zonder anderen om raad te vragen, met als gevolg dat hun vooruitgang vertraagd wordt.  

 

Iedereen, zowel vrouwen als mannen, hebben dezelfde potentiële intelligentie. Het menselijk brein 

heeft een enorme capaciteit, het zou zelfs niet uitgeput raken als men het 500 jaar zou gebruiken. 

Nu, bij een normale levensduur tussen 80 en 100 jaar gebruikt de mens enkel de hoeveelheid ter 
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grootte van een mosterdzaadje van zijn capaciteit. In plaats van onafhankelijk te handelen, lenen we 

altijd de ideeën van anderen. We hebben gebrek aan geloof in onze eigen intelligentie en we laten 

na om het aan het werk te zetten met als consequentie dat onze ontwikkeling negatief beïnvloed 

wordt.  

 

Vrouwen zullen makkelijk geloven wat mannen zeggen, maar zijn onwillig te geloven wat andere 

vrouwen zeggen, en dit is een van de factoren die in hun nadeel werken. Een vrouw kan beter de 

gevoelens en problemen van een andere vrouw begrijpen en hun manier van denken, maar vrouwen 

openen zich echter niet graag voor andere vrouwen.  

 

Ik merk dat vrouwen in het algemeen gesteld zijn op lof. Zij verwachten dat anderen hen 

genegenheid en vriendelijkheid tonen en houden er van dat anderen naar hun welzijn informeren. 

Zij houden ook van praten en complimenten krijgen. Hoewel zij lof zouden kunnen afwijzen, houden 

zij er eigenlijk van, zonder de consequenties van dit kenmerk te beseffen. Mannen begrijpen deze 

zwakheid, en onder het voorwendsel van de verwachtingen van vrouwen te vrede te stellen, leren 

zij hen kennen en delen zij met anderen wat zij over hen geleerd hebben. Deze gewoonte van 

mannen is iets wat de eenheid  onder vrouwen aantast. Het plaveit de weg naar misverstanden en 

ruzies met anderen en kan er toe leiden dat ze een voorwerp van spot worden. Vrouwen echter 

zullen nooit herkennen dat mannen de feitelijke reden zijn van al deze ongemakken. Zij lijken zich 

nooit te realiseren wie over hen tegen anderen sprak. Op deze wijze tasten zij zelf hun eigen vrijheid 

aan.   

 

Vrouwen, denk goed na. Wie kijkt naar jou en ziet alleen een object van plezier en schoonheid? Ben 

je er nog niet in geslaagd ze te identificeren? Kijk naar de filmindustrie - welk belang hecht het aan 

de rol van vrouwen? Deze kwestie heeft betrekking op de waardigheid en het respect van vrouwen, 

dus waarom hebben vrouwen er geen gebruik van gemaakt? Begrijp je niet hoe dit de manier 

beïnvloedt waarop de maatschappij naar je kijkt? Oh vrouwen! Vind je dit echt leuk? In Tamil is er 

een spreekwoord: ‘Eén korrel gekookte rijst is representatief voor de hele pot.’   

 

Er zijn enkele vrouwenorganisaties die opkomen voor vrouwenzaken en ze onder de aandacht van 

het publiek brengen. Ze doen dit echter als beroep en eisen soms geld voor hun diensten. Als niet 

aan die eis wordt voldaan, zullen ze zelfs samenspannen tegen diezelfde personen die ze aanvankelijk 

beweerden te helpen. Ze zullen ook geld huis-aan-huis en aan winkels geld inzamelen en ten 

onrechte beweren dat het geld zal gebruikt worden om vrouwen te helpen. Denk je dat dergelijke 

acties vrouwen  enige eer zullen brengen?                                                     ? 

 

Het Devadasi1 systeem was niet meer dan een vermomming om te profiteren van door armoede 

getroffen gezinnen en seksuele uitbuiting van jonge vrouwen. In andere vormen gaat deze praktijk 

                                              
1Devadasi: Letterlijk “dienaar van God”. Hoewel de oorsprong ervan onduidelijk is, bestaat dit al vele eeuwen als 

een systeem in India waarbij jonge meisjes symbolisch getrouwd waren met een beschermgod en getraind waren 
in gebed, muziek en dans. Onder het mom van godsdienst dekte dit echter in wezen het ter beschikking stellen van 
concubines voor rijke mannelijke beschermheren en priesters. Ondanks dat het in 1988 illegaal werd, blijft het 
systeem zelfs vandaag in verschillende vormen in India bestaan. 
.   
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zelfs vandaag verder op sommige plaatsen. Als vrouwen dergelijke kwesties blijven negeren, moeten 

we aannemen dat ze er gewoon blind voor zijn. 

 

Eigenlijk zouden 

vrouwen geen 

gelijke rechten 

moeten eisen, 

omdat ze die van 

nature al hebben. En 

aan wie zouden ze 

om deze rechten 

moeten vragen? 

Volgens het 

hindoeïsme 

vertegenwoordigen 

Shiva en Shakti één 

God. Als er geen 

verdeeldheid in God 

is, waarom zou er 

dan een verdeeldheid 

tussen mensen zijn? 

 

Als er iemand op het hoogste niveau beschouwd zou moeten worden, dan moet het een vrouw 

zijn. Soms realiseren vrouwen dit echter niet.  

 

Wij mensen zijn allemaal uit een vrouw geboren. We noemen de aarde waarvan we afhankelijk zijn 

voor ons leven Bhooma Devi. Mensen hebben sinds de oudheid de aarde aanbeden als een moeder. 

Water noemen we ook Ganga Devi. We hebben materiële goederen nodig om te leven en het is 

een godin (Lakshmi) die we aanbidden als de godin van rijkdom. Godin Saraswati wordt aanbeden 

als de godin van kennis en voor moed is het de godin Durga tot wie we ons wenden. 

 

Als je onze oude geschriften leest, zul je zien dat er een tijd was, vele duizenden jaren geleden, 

waarin vrouwen zeer hoog werden gerespecteerd. In feite werden ze niet alleen gerespecteerd 

maar ook aanbeden. Dit duidt duidelijk op de hoge staat die vrouwen in die dagen hadden. Ikzelf 

aanbid de Allerhoogste God in de vorm van de Goddelijke Moeder. Niet alleen ik, vele grote wijzen 

hebben de Goddelijke Moeder aanbeden. Degenen die dat doen, respecteren vrouwen. Ze 

beschouwen vrouwen als godinnen en behandelen ze als zodanig. Tegenwoordig maken vrouwen, 

die zeer gerespecteerd moeten worden, een aanfluiting van zichzelf.  

  

Oh vrouw! Ben jij of zijn mannen de oorzaak van je huidige toestand? Amma!2 Denk zelf na en je 

zult geleidelijk alles realiseren. Er is niets dat je niet kunt weten. Maar ook al wordt de waarheid 

aan jou onthuld, toch lijkt het erop dat je je wegen niet verandert. Waarom Amma?  

                                              
2 Tamil woord for ‘moeder’. 

 

Swamiji voert een Amman abishekam uit 
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Mahashivaratri vieren 
 

“Jij hebt een hele verzameling van wereldse 

gehechtheden – gooi ze traag allemaal weg. Er 

groeit heel wat gras op het land van jouw hart. 

Zuiver het beetje bij beetje en tracht daar 

Katpahai bomen te planten. [Katpahai bomen zijn 

wensvervullende bomen]. In de toekomst zal je 

voelen dat deze bomen jou licht geven. Leven als 

een eenling met de geest gericht op één punt, 

zullen deze twee dingen jou veranderen in een 

aangenaam persoon. Zonder dat anderen het 

weten, ga je hoger, hoger – en hoger. Opdat het 

atma inwendig en uitwendig vrede zou kennen, 

zou het in een met Shiva vervuld bewustzijn 

moeten zijn. Word één met de gelukzalige staat 

van de dans van Shiva. Dan kan je lachen met het 

wereldlijke leven en zal je tevreden zijn. 

 

In de Sri Premananda Ashram vieren wij 

Mahashivaratri op een grootse wijze. Waarom vieren en bidden wij op die dag? Omdat op 

die dag Heer Shiva, de Goeroe van de meditatie, ons vele zegeningen en genade geeft. 

Vasten op die dag is zeer goed omdat het onze foute handelingen vernietigt. Die dag is een 

grootse dag voor alle mensen op het spirituele pad. 

 

Shiva, de alles doordringende hoogste energie, is de goddelijke leraar die jou meeneemt 

naar de gewaarwording van de diepste meditatie. Shiva aanbidden in een vorm zal je helpen 

om verlichting te bereiken. Wat voor zaadje jij ook plant, de uiteindelijke vorm is hierin 

reeds vastgelegd. Plant Heer Shiva binnen in jou. Dit Shivabewustzijn zal uitgroeien tot een 

grote spirituele boom diep vanbinnen. Wanneer je deze staat van evolutie bereikt, voel je 

dat de hele wereld één is. Dan zal je tot de conclusie komen dat het Shiva bewustzijn het 

beste zaadje is om van binnen te planten! 

 

Het ware doel van de hindoeïstische religie is stilte, meditatie, genade en wijsheid. Er zijn 

vele verlichte personen die verschillende soorten van spirituele hoogtes ervoeren en zij 

onderwijzen dit aan anderen. Volgens hun leringen leidde alleen de Shiva meditatie hen 

naar de ultieme spirituele realisatie. Alle andere sadhana’s zijn bedoeld als ondersteuning 

om tot deze staat te komen. Hindoe Sanatana Dharma geeft de voorkeur aan meditatie. 

Daarom zie je Shiva vaak in een meditatieve staat afgebeeld.”  

- Swamiji 
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Nieuws van de…  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lokale Premananda Jeugd-activiteiten vormen de basis van de Premananda 

Jeugd. Op regelmatige basis organiseert de coördinator, samen met de jongeren 

die deel uitmaken van de jeugdgroep, groepsactiviteiten op een jeugdige en leuke 

manier. Plezier hebben met een spirituele ondertoon is het idee! Activiteiten 

variëren van het doen van abishekam tot samen naar de bioscoop gaan. 

Jeugdleden worden gevraagd om een actieve bijdrage te leveren aan de groep, 

waarbij ze elk een andere vaardigheid en verschillende interesses vertonen. De ene 

persoon houdt ervan om spelletjes met jonge kinderen te organiseren, terwijl 

iemand anders misschien video's wil maken. Elk lid maakt deel uit van de kleurrijke 

spirituele tuin van de Premananda Jeugdgroep! 

 

27 December - Premananda Jeugd komt samen in Frankrijk, met Muruga abishekam 
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Elke maand belichten we een belangrijke kwaliteit van 

de Premananda Jeugd.  

Deze maand: Goede waarden hebben in het leven! 
 

 

“Waarden kunnen in de moderne wereld anders voor je zijn, maar als je een 

goed leven wilt leiden en gemoedsrust wilt hebben, moet je volgens de oude 

waarden leven. Dat zijn waardevolle waarden. Moderne waarden hebben echt 

geen waarde! 

 

Je weet  in principe wat goed en fout is. Als je dat niet weet, zou je het moeten 

vragen! Vraag je ouders als je niet zeker weet welke kant je op moet. Als je 

denkt dat ze je niet genoeg kunnen helpen, vraag het dan aan je spirituele 

meester. Probeer niet om stiekem verkeerde dingen te doen, verberg ze niet voor 

je ouders. Op een gegeven moment zullen je fouten aan het licht komen. Denk 

aan je familienaam, je goede naam en aan de mensen die je helpen en voor je 

zorgen. Als je denkt dat je echt iets verkeerd gaat doen, denk dan eerst aan 

Swamiji en je familie. Stop het wangedrag vroeg in je leven. Snijd het verkeerde 

bij de wortels af en laat het niet uitgroeien tot een grote boom. Gooi je opleiding 

en toewijding niet weg vanwege het verlangen naar zinloze illusies zoals drugs, 

seks en alcohol.” 
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