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[Het] is voor de meeste westerlingen iets nieuws om te luisteren 

naar het advies van een spiritueel leraar. Dit maakt zeker deel 

uit van een effectieve spirituele cultuur. Dus, laat een beetje 

ego vallen, open je hart en geest en besluit te luisteren naar je 

spirituele gids. Luister aandachtig en nederig en probeer te 

oefenen wat hij of zij zegt. Dat is echte spirituele cultuur.  
 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
 

De rol van cultuur op het spirituele pad 

 

We zouden cultuur op het 

spirituele pad moeten zien 

als een opstap naar hogere 

wijsheid. Wanneer we ons 

beginnen af te vragen wat de 

betekenis van het leven is, 

wat we hier op deze Aarde 

doen en wat de reden van 

ons bestaan is, zijn onze 

levens vaak erg verwikkeld in 

de materiële, moderne  

wereld. Vandaag de dag is 

onze cultuur niet zo 

bevorderlijk voor spirituele 

ontwikkeling. Langzaam, 

langzaam moeten we onszelf 

innerlijk veranderen opdat 

we klaar zijn om de waarheid 

te kennen. Dit proces heeft 

tijd, geduld en volharding 

nodig. We hebben hulp  

nodig.  

 

Als eerste kunnen we naar 

ons milieu en achtergrond 

kijken. Het is moeilijk om 

deze te veranderen. We 

kunnen echter wel wat 

kleine aanpassingen in ons 

leven en persoonlijke 

gewoonten maken om ons te 

helpen vrij te worden en de 

waarheid te ervaren.  

 

Enkele fundamentele zaken 

moeten we als eerste 

begrijpen. Alle mensen zijn 
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geboren uit een vader en een moeder. In zeer oude tijden was deze wereld zeer spaarzaam bevolkt. 

De taal en spraak was nog niet zo ontwikkeld zoals de onze nu. In oude maatschappijen  waren de 

mensen kinderlijk. Zij hadden onschuldige lege geesten. Indien ze honger hadden konden ze 

vruchten van de bomen plukken. Zij konden heel onschuldig een partner kiezen zonder jaloerse 

gevoelens of van streek te raken. Op dat vlak waren zij inderdaad erg volwassen en spontaan. 

Wanneer deze mensen neerzaten en innerlijk het Goddelijke aanriepen door concentratie of het 

reciteren van de mantra  Om Namah Shivaya, kwam God direct naar hen toe en konden zij 

communiceren met de Goddelijke Kracht.  

 

Met het verstrijken van de tijd bloeiden er in verschillende samenlevingen over de hele wereld talen, 

gebruiken en beschavingen op. Dit hielp mee om mensen te scheiden en er begon een deling in 

lagen van de samenleving te verschijnen. Andere milieus en tijden droegen bij om deze verdeeldheid 

te versterken. De scheidingen en onderscheid in kaste, klasse, taal, kleur en sociale status werden 

door de mensheid gemaakt en langzaam raakte de basis eenheid tussen mensen vergeten en 

verloren. De vroegste oosterse beschavingen 

hadden een groot begrip van Santana 

Dharma, de essentiële codes om naar te 

leven. Tot op zekere hoogte worden deze 

codes uit het framewerk van het Hindoeïsme 

vandaag de dag uitgeoefend in het oosten. 

Het is deze dharma cultuur waar ik de nadruk 

op leg voor hen die in spiritualiteit wil 

vooruit gaan. Denkbeelden selecteren uit de 

dharmische cultuur en deze beoefenen leidt 

naar zuivering van de geest en een gestadige 

vermindering van het ego. Wanneer het ego 

eenmaal vernietigd is en de betekenis van 

“ik” weg is, enkel dan kunnen we  onze 

realiteit ervaren. 

 

Indien we accepteren dat we allen uit een 

grote bron van energie voortkomen, enkel 

dan kunnen we de essentiële eenheid van de 

mensen realiseren.  

 

In vroegere oosterse samenlevingen, zoals 

deze geregeerd door Rama en Krishna, 

benadrukte de beschaving het respect voor 

heiligen en wijzen, voor verzakers en rondtrekkende bedelmonniken. In die dagen deden koningen 

en politici niets zonder eerst een wijze of goeroe  te consulteren. Zij voelden dat heiligen met een 

puur hart, innerlijk contact hadden met het Goddelijke en dat zij hen zeker en eerlijk zouden leiden 

en hun hogere wijsheid zouden gebruiken. De grote en meest gerespecteerde keizers uit het oosten 

voldeden aan de praktische woorden van de wijzen en zulke mensen leidden hun onderdanen naar 

een leven met goed gedrag, beschermden sociale en morele waarden, respecteerden dharma en 

propageerden spiritueel leven. Dharmische cultuur beschermt de mensen tegen negatieve krachten, 

“De fijne gewoonten van een 

goede dharmische cultuur leiden 

ons altijd naar het zien van 

goddelijk symbolisme in het leven 

en zo, door de spirituele cultuur te 

volgen, trainen we onze geest om 

in de richting van het werkelijke in 

plaats van het onwerkelijke te 

kijken. Het gevaar is dat men 

geheel in beslag genomen wordt 

en bezeten raakt door de 

verschillende cultuuraspecten. 

Onthoudt altijd dat een 

gereedschap een middel is en niet 

het doel.” 
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gevaren en morele ontaarding en  voor het ineenstorten  van   wet en orde in de maatschappij. 

Aldus  is het respect  voor ouderen en wijze personen en voor de normen die door hen ingesteld 

zijn nog steeds een geïntegreerd onderdeel van de oosterse cultuur, en verzekert het dat die cultuur 

voortgezet wordt. Daarom kun je nog steeds zien en ervaren dat er zulke sterke culturen in het 

oosten zijn, ondanks de woeste aanval van westerse manieren en  gebruiken.  

 

Alles wat in deze wereld plaats vindt is geen realiteit. Ten slotte is er enkel één waarheid. Enkel één 

ding is waar, en dat is de geest terug te laten keren naar zijn originele bron. Al het andere dat 

verbonden is met tijd en plaats is vergankelijk en onwerkelijk. Zelfs als we spreken over een cultuur 

die verfijnd en nobel is, dien je het vergankelijke van de wereld te begrijpen. Alles is van korte duur. 

Alles in ons leven is tijdelijk en kortstondig, toch willen we ons vastklampen aan onze ideeën en 

dingen alsof dit ons een soort stabiliteit zou kunnen geven. De fijne gewoonten van een goede 

dharmische cultuur leiden ons altijd naar het zien van goddelijk symbolisme in het leven en zo, door 

de spirituele cultuur te volgen, trainen we onze geest om in de richting van het werkelijke in plaats 

van het onwerkelijke te kijken. Het gevaar is dat men geheel in beslag genomen wordt en bezeten 

raakt door de verschillende cultuuraspecten. Onthoud altijd dat een gereedschap een middel is en 

niet het doel. 

 

Men kan een boek schrijven over de 

oosterse cultuur en de vele gebruiken 

en gewoonten die door de eeuwen zijn 

ontstaan.  Ik zal slechts enkele nuttige 

delen van onze oosterse cultuur 

uitleggen, die je kunnen helpen in jouw 

spirituele leven. Door het juiste 

gebruik van de cultuur kun je leren, 

maar ontwikkel je geen bekrompen 

geest. Blijf altijd open voor de 

waarheid.  

 

Als ik naar het Westen kom en je me 

verwelkomt door me een hand te 

geven of me een kus te geven, dan is 

dat je cultuur en voor jou is er niets 

mis mee. Deze acties maken echter 

geen deel uit van de spirituele cultuur. 

Daar is een goede reden voor. Elke 

persoon heeft een andere vibratie om 

zich heen. Als bijvoorbeeld twee 

mensen elkaar aanraken, raken ook 

hun trillingen elkaar en worden hun 

energieën gemengd. Soms is de andere 

trilling niet goed voor je. Die kan 

misschien niet nodig zijn voor jou en je niet helpen om maturiteit te bereiken. Je kan een persoon 
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knuffelen die puur is en een goed hart heeft, of je kan een klein kind omarmen. Als je zo met anderen 

omgaat, zullen je vibraties veranderen. 

 

Als je deze manieren en ideeën uit een andere 

cultuur naar de Ashram in India brengt, kan er 

een conflict ontstaan. Ik moedig andere 

vormen van begroeting in de Sri Premananda 

Ashram aan die in overeenstemming zijn met 

de lokale en spirituele culturen. Ik geef er de 

voorkeur aan dat je de voeten van oudere 

mensen aanbidt. Je moet begrijpen wat het 

betekent om de voeten te aanbidden. Het is 

een teken van het grootste respect voor die 

persoon. Het is een teken van je eigen 

nederigheid als je deze actie zonder 

verwachting en oprecht doet. Als je in staat 

bent om aan de voeten van een kind te vallen, 

zal je ego automatisch verminderen. Ten 

tweede hou ik van de traditionele begroeting 

van het bij elkaar plaatsen van de handpalmen. Het doel van het houden van je handen in een 

gebedspositie voor je hart wanneer je iemand begroet, is niet dat je die persoon aanbidt, maar dat 

je de ātma, de goddelijke ziel, van die persoon eert. Dit soort begroeting doen we over het 

algemeen in de Ashram. 

 

Als je erg geïnteresseerd bent in spiritualiteit en vooral als je India of de Ashram bezoekt, kun je je 

het beste in een andere stijl kleden. Omdat je je wensen en je ego-zelf wilt verminderen, is het goed 

om je eenvoudig te kleden en op een manier die je lichaam niet in een sensuele context laat zien. 

In de Ashram kleden spirituele aspiranten zich in één kleur. Door je kledij zo te veranderen, hoef 

je geen onnodige mentale energie te besteden aan het beslissen welke mooie kleren of kleur je wilt 

dragen en welk effect je kleding zal hebben op anderen, vooral het andere geslacht. 

 

In het oosten staan mensen 's morgens veel eerder op dan in het westen. Ik heb vaak uitgelegd dat 

de tijd voor zonsopgang vol spirituele energie is. Deze Brahma muhurtam-tijd duurt van 4.30 tot 

6.00 uur. Als spirituele aspiranten op dit moment opstaan, baden en enige spirituele beoefening 

doen, zelfs voor een korte tijd, zullen ze een groot verschil en voordeel in hun leven ervaren.  

 

Het maakt zeker deel uit van de spirituele cultuur heiligdommen, tempels en heilige plaatsen te 

bezoeken. Er zijn veel spirituele sites zoals deze vol goddelijke vibraties in alle landen. Maak er een 

punt van om ze te bezoeken wanneer je maar kunt en hun speciale energieën op te nemen. 

 

Heb respect voor al het leven. Doe geen andere mensen fysiek of mentaal pijn. Mededogen en 

vriendelijkheid voelen voor alle wezens en het Goddelijke in hen zien, maakt zeker deel uit van de 

spirituele cultuur en een essentieel onderdeel van de hindoe-cultuur. In het oosten worden we 

opgevoed in een cultuur die is gebaseerd op Sanatana Dharma. Velen kennen spirituele ideeën, 

hoewel ze ze misschien niet volgen. Het idee van onthechting - dat men niet gehecht moet zijn aan 

“Je moet begrijpen wat het 

betekent om de voeten te 

aanbidden. Het is een teken van 

het grootste respect voor die 

persoon. Het is een teken van je 

eigen nederigheid als je deze actie 

zonder verwachting en oprecht 

doet. Als je in staat bent om aan de 

voeten van een kind te vallen, zal 

je ego automatisch verminderen.” 
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dingen, succes, naam, status en geliefden - wordt daarom hier in de oosterse cultuur meer 

geaccepteerd. Om het ego te verminderen, is het essentieel om het concept van niet-gehechtheid 

te begrijpen. 

 

Tenslotte is het voor de meeste westerlingen iets nieuws om te luisteren naar het advies van een 

spiritueel leraar. Dit maakt zeker deel uit van een effectieve spirituele cultuur. Dus, laat een beetje 

ego vallen, open je hart en geest en besluit te luisteren naar je spirituele gids. Luister aandachtig en 

nederig en probeer te oefenen wat hij of zij zegt. Dat is echte spirituele cultuur. 

 

Moge de zegeningen van het Goddelijke met jullie allen zijn. 

 

Nieuws van de  

Sri Premananda Centra wereldwijd 
 

 

Mahashivaratri poeja in het Sri Premananda Centrum van 
Janakpur, Nepal 

 
“Voor Mahashivaratri voerden we een  

Lingam abishekam uit op 21 februari om  

7 uur  ‘s avonds. Gedurende de hele 

abishekam, alsook ervoor en erna, 

konden we Swamiji’s aanwezigheid en 

liefde bij ons voelen. De viering van deze 

goddelijke gebeurtenis en het gevoel van 

Swamiji's aanwezigheid en leiding 

inspireert en ondersteunt ons enorm.”  

 
 

Sri Premananda Centrum van Colombes, Frankrijk 

Hoe ziet een regelmatig programma er uit in jullie Centrum? 

 

“Elke maand is er op zondagmiddag een open abishekam, omdat dit de meest geschikte tijd is 
voor de toegewijden die regelmatig naar het Centrum komen. Vóór elke abishekam doen we 

een metta-meditatie, waardoor iedereen, en vooral degenen die met het openbaar vervoer naar 

het Centrum komen, nog kunnen aansluiten en dit geeft ons alle tijd om rustig in vrede te 

aaneen te sluiten. De programma's worden regelmatig gehouden en de toegewijden komen 

graag om de rituelen te ervaren en om daarna gezellige momenten met elkaar te delen. Naast 
deze maandelijkse open abishekam, voeren we ook een maandelijkse privé poeja uit voor elk 

van de andere beelden van het Centrum, zoals Swamiji heeft aanbevolen.” 
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Sri Premananda Centrum van Vlamertinge, België 

Hoe ziet een regelmatig programma er uit in jullie Centrum? 

 “Na de goeroe astotra zingen we veel bhajans, zoals we ook doen tijdens de zegening met het 

beeld aan het begin van de abishekam. Mensen vertellen ons dat ze op deze manier graag de 

zegen ontvangen, door het beeld in hun handen te houden. Ze ervaren de abishekam vaak als 

zeer krachtig en zijn over het algemeen erg blij en dankbaar dat ze deze kans hebben om deel 

te nemen aan een spirituele beleving. De Lingam-zegen tijdens de bhajans is altijd een heel 

belangrijk moment van contact met en overgave aan God en Swamiji. Het lezen van één van 

Swamiji's satsangs maakt ook altijd deel uit van het programma. 

Soms komen mensen die lange tijd niet naar het centrum konden komen, opnieuw en lijken ze 

altijd blij om te zien hoe welkom ze zijn. We hebben ook regelmatig mensen die vragen om een 

speciale abishekam te laten uitvoeren voor een geliefde die aan een ernstige ziekte lijdt. Voor 

deze gelegenheid plaatsen we een foto van hun familielid aan de voeten van Swamiji en bidden 

we allemaal samen voor hun herstel en een goede gezondheid.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Een  Ganesh abishekam in het 

Centrum van Vlamertinge. 
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Mijn beurt: 
De wereldtournee komt in het  

Premananda  Eenheidscentrum in Amelia en Rome 
- door Rosa 

 
 fgelopen 17 november 2019 hadden  

we het grote genoegen om de 
afgevaardigden van de Sri Premananda 
Ashram te ontvangen tijdens de 

wereldtournee, die iedereen de gelegenheid 
geeft om de zegen te ontvangen van de 
krachtige Roze Lingam, speciaal voor dit doel 

gegeven door Swamiji Premananda.  

 
Het was een geweldig geschenk van Swamiji 
om de opening van het nieuwe Premananda 
Eenheidscentrum in Rome te hebben kunnen 

vieren met de verjaardag van onze geliefde 
Meester. Het was ook een prachtig feest 
omdat de afgevaardigden werden vergezeld 

door de coördinatoren van het internationale 
centrum, Dhanalakshmi en Kasturirangan, en 
door Jnanamani, de coördinator van het Sri 

Premananda-centrum van Colombes in 
Frankrijk - allemaal dierbare vrienden die ons 
hielpen om de vieringen in Rome te 

organiseren en in Amelia. 

 
In de namiddag van 17 november, voerden de 
afgevaardigden, na een prachtige bhajan-sessie, 

een pada poeja uit voor de paduka’s van 
Swamiji, gevolgd door een zegen met de Roze 
Lingam. De projectie van een video bood ons 

de mogelijkheid om onze ervaringen met 
Swamiji te delen en om meer te leren over de 
nieuwe projecten van de Ashram en het leven 

daar.  
 
De volgende dag konden we dankzij het mooie 

weer het centrum van Rome bezoeken, het 
Pantheon, de Sint-Pietersbasiliek en het oude  
Trastevere. We hadden lunch in het 

Internationaal Huis voor vrouwen en toen het 
begon te regenen keerden we vlug terug naar 
het Premananda Eenheidscentrum en 

vertrokken daarna naar Amelia.  

 
De volgende ochtend verscheen de zon weer 
en hadden we een aangename tijd terwijl we de 

omgeving bezochten waar het  Premananda 
Eenheidscentrum van Amelia is gevestigd. In de 
namiddag, na een bhajan-sessie, voerden de 

afgevaardigden een abishekam uit op het beeld 
van Mariamman dat door Swamiji voor het 
Centrum werd gematerialiseerd, gevolgd door 

een zegening met de Roze Lingam, een video 
over Swamiji en een satsang.   
 

Het is heel ontroerend om ons het ontstaan te 
herinneren van het eerste Premananda 

Eenheidscentrum in Amelia in 2004 (we 
schreven hierover een paar jaar geleden in 
Prema Ananda Vahini), omdat er in die tijd een 

reeks wonderen waren geweest  die de 
aanwezigheid, de zegeningen en genade van 
onze geliefde Meester aantoonden. 

 
We hebben het altijd als onze missie 
beschouwd om de leringen van onze Meester 

te verspreiden en een jaar geleden begrepen 
we dat het tijd was om zijn boodschap aan een 
groter aantal spirituele zoekers te brengen. Bij 

de geregelde bezoeken aan Rome, realiseerden 
we ons dat de mensen daar in een 

A 

Spiritueel programma in Rome 
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De mooie omgeving van het Premananda Eenheidscentrum in Amelia; Het spirituele programma in Amelia. 

materialistische en stressvolle omgeving leven 
en we vonden het nodig om het licht en de 

liefde van Swami te brengen waar dat het 
meeste nodig was. De combinatie van de 
verkoop van ons kleine appartement in Rome 

en tegelijkertijd een grotere en geschikte plek 
voor het nieuwe Premananda 
Eenheidscentrum vinden, leek ons bijna 

onmogelijk, dus vroegen we Swamij’s hulp. We 
hoefden niet lang te wachten; in een week tijd 
konden we het oude appartement tegen een 

zeer goede prijs verkopen en tegelijkertijd 
vonden en kochten we een groter 
appartement, geschikt voor het nieuwe 

Premananda’s Eenheidscentrum in Rome. 
 

We moesten een nieuwe badkamer bouwen en 
vele details aanpassen, maar alles was klaar 

voor de eerste viering: Ganesha Chaturti. En 
zo openden we met de zegeningen van 
Ganesha en Swamiji ons kleine “Punt van Licht” 

in de eeuwige stad :  ROMA-AMOR. [Roma is 
de Italiaanse naam voor Rome en amor is de wortel 
van het Italiaanse woord amore, liefde] 

 
Dankjewel Swamiji, laat je licht altijd schijnen 
op ons pad! 

 
Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Swamiji, wat is het nut van devotie in de moderne samenleving?    
 
Veel mensen willen weten hoe we anderen 

kunnen helpen door spiritualiteit en 

toewijding. De menselijke samenleving 

verandert voortdurend. De veranderingen, 

idealen en normen tijdens een bepaalde 

periode worden uitgedrukt in de acties en 

levensstijl van de mensen van die tijd. We 

kunnen de verschillen zien in de tijd van Heer 

Rama, de tijd van Swami Vivekananda en de 

samenleving ten tijde van Gandhi. Evenzo kan 

je ten allen tijde in alle landen grote 

veranderingen in de samenleving zien. Al 

deze veranderingen, idealen en 

verwachtingen die door de samenleving 

worden uitgedrukt, weerspiegelen in de 

geest van een persoon. De individuele geest 

van iedereen wordt beïnvloed door het 

milieu, de samenleving, gemeenschappelijke 

gedachten en doelen, door de 

omstandigheden van die samenleving, door 

trends en door materialisme. Er zijn zoveel 

invloeden op de geest. Dit alles maakt de 

geest onstabiel. Ze zorgen ervoor dat hij 

wankelt, de waarheid uit het oog verliest, 

verdwaalt in uiterlijkheden en in spanning en 

onzekerheid leeft. Wat is de universele 

remedie tegen deze wereldse en materiële 

invloeden op de menselijke geest? In alle 

samenlevingen is uiteindelijk het enige echte 

“wondermiddel” spiritualiteit en vooral 

toewijding aan het Goddelijke leidt tot 

helderheid en standvastigheid. Het is 

spiritualiteit die onze geest zuivert van 

onzekerheid en verwarring.   

 
Wat is toewijding? Het is een puur, gouden 

vat vol geloof. We moeten deze devotie voor 

het Goddelijke meenemen en stevig 

vasthouden in onze handen zonder de 

geringste twijfel. We zouden het stevig 

moeten  vasthouden zonder te beven, zodat 

we ons kostbare geloof niet verliezen. 

Twijfels, angsten, en achterdocht komen in 

de geest op en roepen veel vragen op. Deze 

vragen verwarren de geest en leiden alleen 

maar tot meer en meer vragen. Laat twijfel 

achter. Twijfel creëert meer twijfel, zoals een 

virus. Als we pure toewijding aan het 

Goddelijke en het geloof zonder twijfels 

binnenlaten, zal er enorme vooruitgang zijn 

in alle aspecten van onze levens.  

 

Als je ziek bent, moet je niet altijd aan je 

ziekte denken. In plaats daarvan is het beter 

om de geest van je ziekte af te leiden door je 

op wat voor manier dan ook te concentreren 

op spirituele gedachten - door heilige namen 

te herhalen, je te concentreren op een 

goddelijke vorm of satsangs of geschriften te 

lezen. Als je dit doet, verlaat de ziekte je 

zonder dat je het beseft. Als je emotioneel of 

boos wordt en je op dat moment spirituele 

gedachten denkt, zullen je geest en hart 

vredig en kalm worden. Als een man en een 

vrouw samenleven in toewijding aan het 

Goddelijke, zullen ze het begrijpen en altijd 

attent en onbaatzuchtig omgaan met elkaar.  

 

Samenleven in spirituele verstandhouding zal 

hen zeker helpen om een goed en correct 

leven te leiden en een mooi voorbeeld voor 

hun kinderen te zijn. Als mensen hun werk 

en al hun acties met toewijding doen, zullen 

ze zeker gemoedsrust krijgen tijdens het 
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werken. Bovendien zullen ze hun werk met 

verantwoordelijkheid doen. 

 

Kinderen studeren en concentreren zich 

vaak zo hard dat ze op een gegeven moment  

studeren gaan haten. Als ze devotie voor 

God hebben, zullen ze helderheid van geest 

bereiken en in staat zijn met vertrouwen te 

leren.  

 

Welke diepe vraag stelt toewijding aan 

degenen die een modieus leven nastreven en 

die zich graag bewegen in de moderne of high 

society? Als ze eenmaal zijn aangeraakt door 

de goddelijke kracht van toewijding, vragen 

zulke mensen zich af: “Is dit allemaal echt 

essentieel voor mij? Wat heeft het voor zin, 

een slaaf te zijn van mode, stijl en al deze 

onnodige, oppervlakkige uiterlijke show?” Ze 

zullen dichter bij de waarheid en het doel van 

hun leven komen. Toewijding heeft de kracht 

om iemands gemoedstoestand te 

veranderen. Een geest ondergedompeld in 

spirituele toewijding herkent niet langer 

verschillen in taal, ras, kleur of sociale status. 

 

Een geest vol devotie maakt van een 

menselijk wezen een toren van kracht. Als je 

devotie hebt, kan je elke situatie aan door de 

kracht van je geest. Je kan alles moedig 

verdragen wat er ook gebeurt. Je kunt 

spanning en zorgen verdragen. Ze verlaten je 

vanwege je éénpuntige toewijding en geloof. 

Je kan alles aan, wat er ook gebeurt, altijd en 

overal. Een devotionele samenleving is een 

ideale samenleving. Ze beheerst de 

samenleving door de invloed van de wereldse 

illusie te verminderen die haar wegvoert van 

waarheid en echt geluk. Ze bewaakt  de 

grenzen van het materialisme door de 

samenleving constant aan God te herinneren. 

Onze Tamil-tradities en cultuur worden 

bijvoorbeeld gecombineerd met het 

devotionele pad en op die manier leiden ze 

ons op een goede manier. 

 

Over devotie praten is altijd goed. Praten 

over toewijding creëert gevoelens in ons die 

ons herinneren aan de grote Universele 

Kracht buiten deze materiële wereld. Evenzo 

verheffen devotionele praktijken zoals 

gebeden, meditatie, het lezen van spirituele 

boeken, stille contemplatie over een ideaal of 

een goddelijke vorm, het zingen van bhajans 

en andere dergelijke acties de menselijke 

samenleving en leiden deze in een goede 

richting die alleen maar voordelen voor 

iedereen oplevert. Spiritualiteit en toewijding 

helpen ons daarom op vele manieren door 

middel van vele en gevarieerde benaderingen 

om de menselijke samenleving te 

ontwikkelen. Het is de plicht van ieder van 

jullie, als een dienst aan jezelf en de 

samenleving in het algemeen, om spiritualiteit 

en het devotionele pad te begrijpen, te 

realiseren en te volgen. Hierdoor zullen 

zowel jij als de samenleving zich verheffen om 

het hoogste ideaal te bereiken.  

 

Laat ons de waarheid naar de wereld 

brengen. 

“Als je ziek bent, zou je niet 

altijd aan je ziekte moeten 

denken. In plaats daarvan is het 

beter om de geest van je ziekte 

weg te leiden door te 

concentreren op spirituele 

gedachten op eender welke 

manier...” 
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Mahashivaratri 21-22 februari 
 

Mahashivaratri boodschap van Swamiji, gegeven in 2004 

 

Beste Goddelijke Zielen, 

 

aarom hebben de incarnaties van het 

goddelijke en de verlichte zielen zoals 

de 18 siddha's wonderen verricht? 

Wat was hun doel daarbij? Veel 

mensen stellen zichzelf deze vragen. 

 

Door wonderen te verrichten, laten goddelijke 

mensen zien hoe dicht ze bij God zijn. Wanneer 

gewone mensen geen geloof in God hebben, zijn de 

wonderen als een visitekaartje, waardoor ze inzicht 

krijgen in de enorme krachten die er zijn en 

waardoor ze beseffen dat Gods genade een zeer 

echte kracht is. Als zo iemand zoveel kan doen, wat 

kan God dan niet doen? Het doel van wonderen is 

dus om mensen dit te laten beseffen.  

 

Wonderen zijn op vele manieren verricht. Jezus 

Christus heeft twee vissen gevangen en daarmee de 

honger van een menigte gestild. Krishna toonde het 

hele universum in zijn mond. Een stok in 

Mohammed's hand veranderde in een slang; Boeddha heeft zichzelf gedupliceerd. De steen die met 

een touw om de nek van Tirunavukarassar werd gebonden, dreef in de zee en Konkanavar 

veranderde ijzer in goudstaven. Er zijn zoveel heiligen en siddha's die talloze van zulke wonderen 

hebben verricht. Yanaikuti Swami haalde zijn lichaam uit elkaar en voegde de stukken weer samen. 

Voedsel aangeboden bij de samadhi van Paramaguru Swami zou drie dagen vers blijven zonder slecht 

te worden en toch zijn goede geur behouden. Dit soort dingen gebeuren nog steeds. Ook Shirdi 

Sai Baba verrichtte talloze wonderen. Zoveel siddha's hebben de mensen door hun wonderen de 

genade van God getoond. Alleen al door aan deze geweldige goddelijke mensen te denken, zullen 

je problemen en moeilijkheden definitief worden verwijderd. Er is geen twijfel over mogelijk. Het is 

niet nodig om naar iemand met zulke wonderbaarlijke krachten te gaan en ze persoonlijk te zien. Je 

zal er baat bij hebben alleen al door aan hun namen te denken en met heel uw hart en verstand tot 

hen te bidden. 

 

Hoewel ze de macht hadden om wonderen te verrichten, gebruikten sommige verlichte personen 

hun krachten niet graag en volgden het pad van jnanam of wijsheid. Ze vonden dat ze beter geen 

W 
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tijd aan wonderen konden verspillen en verlangden er alleen naar om één te zijn met God en de 

zee van geboorte en dood over te steken, niet om wederom geboren te worden.   

 

Soms kunnen we zeggen dat deze goddelijke persoon of die avatar een wonder heeft verricht, maar 

eigenlijk moeten we zeggen dat de wonderen plaatsvonden vanwege Gods genade. Dat is de 

waarheid. Alle wonderen die ik heb genoemd, zijn Gods genade, maar normaal gesproken begrijpt 

niemand deze waarheid.   

 

Vieringen in de Ashram 

 
ahashivaratri is de ‘grote nacht van 

Heer Shiva’ en wordt in de Ashram 

altijd groots gevierd, aangezien het 

ook de nacht is waarop elk jaar de 

goddelijke lingams in de wereld werden 

geboren door de mond van Swami. Elk jaar 

sinds Swamiji zijn lichaam verliet, verschijnen er 

tijdens deze nacht lingams in de tempel van 

Swamiji's Samadhi. Dit jaar zijn er 18 lingams 

verschenen en een aantal daarvan zijn al aan de 

toegewijden uitgedeeld, terwijl de rest 

voorlopig in de Ashram wordt bewaard. 
 

De afdeling ‘Vieringen’ organiseerde het 

sfeervol versieren van de tempel en de 

Ashramwegen met bloemen en andere 

traditionele decoraties gemaakt van 

kokosbladeren. Ze hingen ook vers geurende 

bloemenslingers en prachtige stof op bij het 

altaar van Swamiji's beeld en rond Swamiji's 

foto in de Poeja Hal. 
 

De vieringen begonnen met het delen van 

enkele van onze ervaringen met Swamiji en het 

bekijken van een video-satsang van hem, 

waarna we de 9e verjaardag van zijn 

mahasamadhi herdachten door de 108 namen 

van Swami Premananda te reciteren en rozen 

aan zijn voeten aan te bieden. We mediteerden 

in stilte op zijn genade tussen 13.30 en 14.00 

uur, de tijd van zijn mahasamadhi op 21 februari 

2011. 's Avonds droegen we twee 

tempelbeelden die Shiva en Shakti 

vertegenwoordigen tijdens een processie door 

de Ashram. Daarna, om 21.00 uur, voerden 

toegewijden de eerste van vier maharudra 

abishekams uit. De andere vonden plaats om 12 

uur 's nachts, om 3 uur' s ochtends en 6 uur 's 

ochtends, tijdens welke heilige draden aan de 

lingam werden aangeboden. Tijdens een van de 

maharudra abishekams kon iedereen water 

aanbieden aan de heilige lingam. 
 

Vóór de laatste maharudra abishekam voerden 

hindoe-priesters een mahamrityunjaya yagam 

uit om Heer Shiva gunstig te stemmen. Van 8 

uur 's avonds tot 8 uur ’s ochtends de volgende 

dag zongen we ook voortdurend ‘Om Namah 

Shivaya’ in aanwezigheid van de eerste 

Mahashivaratri lingams die de afgelopen 47 jaar 

elk jaar door Swamiji werden gemanifesteerd. 

De nacht was gevuld met de heilige klanken van 

bhajans, kirtans en mantra's. Tussendoor 

genoten we van devotionele optredens van 

onze schoolkinderen en toegewijden die in 

verschillende drama's speelden, dansten en 

zongen. 

 

We kunnen zeker zeggen dat iedereen die dit 

jaar in de Ashram was voor Mahashivaratri op 

de een of andere manier geraakt was door de 

genade en goddelijke energie van Heer Shiva. 

Moge de goddelijke energie welke die nacht in 

de wereld werd gebracht de harten van velen 

over de hele wereld binnengaan en liefde, 

toewijding, vrede en begrip onder alle wezens 

verspreiden! 

 

 

Om Namah Shivaya! 

M 
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Foto’s van boven naar onder, links naar rechts: 
1ste rij: Poeja’s voor de lingam. 

2de rij: de tempelbeelden van Shiva en Shakti worden rond de 

Ashram gedragen in een wagen; een van de devotionele 
optredens tijdens de nacht.  

3e rij: yagam voor Heer Shiva; de 18 lingams die gemanifesteerd 
werden tijdens de nacht; zegening met één van de nieuwe 

lingams. 

 



14 Prema Ananda Vahini Februari 2020 

 

Nieuws van de…  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Het is nog maar een jaar geleden dat de Jeugd Group in Montreal, Canada begon met hun 

activiteiten, maar ze hebben al regelmatig maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd met 
lingamzegeningen, groepssatsang en spirituele discussies, video's van Swamiji en het delen van 

voedsel. Claudette, de jeugdcoördinator, heeft een geweldige visie en is vastbesloten in haar 
zoektocht om de leer van Swamiji onder jongeren te verspreiden..   

 

Elke maand belichten we een grote kwaliteit van de Premananda Jeugd.  

Deze maand: Samenwerken met je ouders! 

 

“Als je in conflict bent met degenen met gezag, komt dat door je eigen reacties en percepties. 

Hoe praat je met je ouders? Ben je opstandig tegen hen of ben je behulpzaam en samenwerkend? 

Zie alsjeblieft in dat je de ene minuut zegt ‘Oh, mam! Behandel me niet meer als een kind! Ik 

ben zestien en geen baby. Laat me doen wat ik leuk vind' en de volgende minuut zegt je ‘Mama! 

Ik moet gaan winkelen. Kun je lunch voor me halen? Help me klaar te maken om uit te gaan; 

rijd  me naar mijn vrienden.’ Je bent jong en je zit tussen het kind zijn en volwassen zijn. Je bent 

nog steeds afhankelijk van je ouders en zij doen heel veel voor je, dus respecteer en help hen en 

zij zullen jou respecteren en helpen. Ze willen je vertrouwen, liefde en respect. Als je oprecht en 

geduldig deze kwaliteiten aan hen laat zien, zullen ze in je geloven en je meer vertrouwen. 

 

Mensen, inclusief ouders, houden van en vertrouwen in degenen die hen leuk vinden, en ze 

vinden het vooral leuk dat hun ideeën geaccepteerd worden. Het is belangrijk dat je naar hun 

ideeën luistert en deze accepteert. Dan zullen ze graag naar je luisteren en de jouwe accepteren. 

Iedereen wil geaccepteerd worden en niemand wordt graag afgewezen. Dit zijn de belangrijkste 

punten om door te gaan in het leven en geduld en begrip te ontwikkelen op je spirituele pad. 

Video van Swamiji 

tijdens een 

Jeugdmeeting in  

Montreal, Canada. 
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Als je je best doet om goede school- of universiteitsresultaten te behalen, zullen je ouders 

gelukkig zijn, zul je gelukkig zijn en zullen anderen je respecteren. Dit is aan jou. Je moet eerlijk 

met jezelf zijn en jezelf uit je luiheid schudden. Meditatie en sadhana's helpen je om je 

levenshouding en je concentratie te verbeteren.' 

 

 

 

De Zuiverheid van vrouwelijkheid 

 

Ik blijf er bij dat de geboorte als vrouw de hoogste is van alle geboorten die men kan hebben 

in deze wereld.  

 

De echte kleur van vrouwelijkheid is 

wit, omdat enkel op een zuiver 

witte achtergrond alle verschillende 

kleuren kunnen geschilderd 

worden. Zo zou men kunnen zeggen 

dat het op vrouwelijkheid is dat het 

leven in deze wereld geschilderd 

wordt. Dit betekent dat, zonder de 

essentiële canvas of muur van 

vrouwelijkheid, men niet in staat 

zou zijn om te tekenen of ook iets 

te bereiken.  

 

Doorheen de geschiedenis zien we dat de bijdrage van vrouwen aan de spirituele literatuur 

aanzienlijk minder was dan deze van de mannen. De mannen bereikten grote spirituele hoogten 

en ze waren zelf de tekeningen op de muur van vrouwelijkheid. Waarom is dit? Als we dit 

onderzoeken begrijpen we dat de reden waarom de prestaties van vrouwen minder waren is 

dat de gemiddelde man in die tijd naar vrouwen keek als iets meer dan poppen en decoratieve 

voorwerpen van schoonheid.  

 

Ondanks dit, vervulden de echtgenoten van heiligen, wijzen en rishi’s hun spirituele plichten tot 

in de perfectie. Avvai, de vrouwelijke Tamil heilige en dichteres, die verlichting bereikte door 

de genade van Heer Muruga, schreef het uitstekende werk, Aadichudi. Dit werk is altijd een 
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groot leidend licht geweest voor Tamil mensen en is het nu nog steeds, ook voor iedereen in 

de wereld die het leest. 

 

Manimekalai, de dochter van Madhavi, werd geboren in een familie van dansers. Ze groeide op 

om sannyasin te worden. Het grote literaire werk, Manimekalai, dat haar leven beschrijft, vertelt 

veel over verzaking en wordt beschouwd als het toppunt van literaire prestaties in het Tamil. 

Dit excellente werk is een getuigenis van de grootsheid van vrouwen en ook een gids voor wie 

aan de wereld verzaakt. Het boek vertelt ook over hoe ze als een moeder werd voor de 

gevangenen, toen ze gearresteerd en gevangen genomen werd na valse beschuldigingen. In feite 

dragen de meeste grote Tamil-heldendichten als titel de naam van een vrouw of van een sieraad, 

dat ze vaak droegen. Dit weerspiegelt de hoge waardering die men in die tijd had voor vrouwen. 

 

Enkele religieuze leiders zijn nog altijd de 

mening toegedaan dat vrouwen niet 

geschikt zijn voor verzaking. Het is hun idee 

dat vrouwen geboren zijn om anderen te 

dienen en de hoogste wijsheid niet kunnen 

bereiken. Deze religieuze leiders hebben 

gefaald het belang van vrouwelijkheid te 

erkennen. 

 

Ik vereer de grote Goddelijke Shakti. Ik ben 

uit haar geboren, jij bent uit haar geboren – 

iedereen is geboren uit Shakti. Ik heb altijd 

en ik zal altijd het grootste respect hebben 

voor vrouwen en ik beschouw hen als een 

manifestatie van zuivere Goddelijke Shakti. 

 

Dit is de reden waarom ik besloot om te 

schrijven over de grootsheid van vrouwen. 

 

In de Vedische tijden was het algemeen niet aanvaard dat vrouwen de Veda’s zouden 

bestuderen. Niettemin waren er vrouwen die, als gloeiende vonken onder smeulende sintels, 

uitblonken in wetenschappelijke studies, anderen die moedig streden en weer anderen die het 

pad van verzaking gingen. Oude teksten vertellen ons over de kuisheid van Sitha, over de 

boetedoeningen van Prabhavati en Sabari, de vastberadenheid van Kunti Devi, de onberispelijke 

naleving van dharma door Gandhari en de vastberadenheid en moedige daden van Draupadi. Al 

deze vrouwen gaven blijk van voorbeeldige bekwaamheid en toewijding in hun leven en de 

rechten die ze toen hadden. 

 

De wereld bestaat uit mannen en vrouwen. Het is volkomen dwaas om te zeggen dat een 

bepaald geslacht hoger of meer waard zou zijn dan het andere. Om gerechtigheid in deze wereld 

te brengen moeten mannen en vrouwen samen het levenspad bewandelen. Ik had een moeder 

Boeddhistische heilige en verzaakster Manimekalai 
terwijl ze voedsel uitdeelt aan de behoeftigen 

uit haar miraculeuze kom. 
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en ik heb zussen en in mijn spirituele missie zijn er meer vrouwen dan mannen. De vrouwen 

doen poeja’s en beoefenen meditatie. Het idee dat vrouwen niet de hoogste spirituele wijsheid 

of bevrijding kunnen bereiken is volkomen onjuist. Wanneer zaden van Goddelijkheid en hogere 

spirituele gedachten gezaaid worden in zulk een vruchtbare grond, zullen ze tien keer meer 

opleveren dan wat er is gezaaid.  

 

Mijn volgers kunnen denken: “Waarom spreekt een monnik wiens missie zo negatief beïnvloed 

werd door sommige vrouwen en die daardoor later zelfs gevangen werd gezet zo hoog over 

vrouwen?” Dit is een verkeerde manier van denken. Zoals ik eerder zei zijn zowel mannen als 

vrouwen nodig in deze wereld en beiden zijn gelijk.  

 

Jullie kennen ongetwijfeld het verhaal van de moedige vrouw uit een krijgerslijn die naar het 

slagveld ging om haar dode zoon te zoeken. Terwijl ze elke verslagen krijger bekeek, vond ze 

uiteindelijk het lichaam van haar zoon en ze drukte zijn lichaam tegen haar aan en omhelsde 

het. Waarom? 1 

 

Zoals zij, kom ik ook uit een afstammingslijn van  krijgers en ik zal nooit mijn geloof verliezen 

in de waarheid. Het is mijn moeder die dit zaad van geloof in mij heeft gebracht en met haar 

zegen leef ik het leven van een okerkleurige monnik. Ik heb altijd de testen van de Goddelijke 

Moeder verwelkomd; ik heb nog nooit gefaald en ik zal ze altijd blijven verwelkomen. 

 

Het brengt me veel vreugde te denken aan de zuivere vormen van vrouwelijkheid, de 

belichamingen van zuiverheid. Door de tijden heen - tijdens de Vedische tijden, de Tamil Sangam 

periode en meer recent, tijdens de tijden van de grote dichter Bharathi – door al deze tijden 

en tot nu toe, hebben vele geleerden en grote persoonlijkheden geschreven over de grootsheid  

van vrouwen, over hun rechten en hun vrijheid. Tijdens mijn 30 jaren van Ashramleven, heb ik 

de vooruitgang gezien, gemaakt door vrouwen op het spirituele pad; ik heb hun kwaliteiten, hun 

bijdragen en de manier waarop ze werken gezien. Daarom zijn deze artikelen een resultaat van 

wat men een onderzoek zou kunnen noemen. 

 

Ik begin dus met respectvol te buigen voor de voeten van mijn moeder. 

 

                                              
1Dit is een zeer bekend verhaal over de dappere, oude moeder uit een afstammingslijn van krijgers die het niet 

kon geloven toen ze geruchten hoorde dat haar krijgerszoon een laffe dood was gestorven toen hij wegvluchtte 

van de strijd. Ze stond erop dat dit niet waar kon zijn en dat ze, als het waar was, haar eigen borsten zou 

afsnijden die hem ooit melk hadden gegeven, ze nam een mes en ging naar het slagveld om het lichaam van haar 
zoon te vinden. Ze draaide elke gesneuveld krijger om en vond uiteindelijk haar zoon met een speer van een 

tegenstander in zijn hart, wat bewijst dat hij inderdaad de dood van een krijger was gestorven, en ze drukte zijn 

dode lichaam tegen haar boezem en omhelsde hem. 
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