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Satsang met Swamiji 
 

Verlies geen tijd! 

 
et is altijd goed voor het spirituele 

leven van iemand om zich 

voortdurend innerlijk af te vragen 

hoe je je verder kan ontwikkelen. 

Natuurlijk, als je je wil ontwikkelen moet je 

zeker geregeld sadhana, spirituele 

oefeningen doen. Ik bedoel niet er gewoon 

over praten of het soms doen als je eens in 

een spirituele bui bent. Ik bedoel het 

praktisch doen. 

 

Als je echt sadhana goed wil beoefenen dan 

is het essentieel om een tijdschema op te 

stellen. Er zijn 24 uur per dag. Gebruik deze 

24 uur om een spiritueel systeem uit te 

werken. Eerst dien je te beslissen welke 

sadhana je zal doen – het kan meditatie, 

poeja, abishekam of mantra recitatie zijn. 

Kijk daarna hoeveel werk je moet doen op 

een dag. Beslis over de sadhana, hoeveel tijd 

je hieraan zal besteden en daarna om hoe 

laat je wil oefenen. Of de sadhana ’s morgens 

of ’s avonds, of beiden, wordt gedaan, het is 

hoe dan ook beter om eerst je persoonlijk werk zoals wassen, een bad nemen en zo te doen. Zo 

is je lichaam proper en is je geest vrij om sadhana te doen. 

 

Als je oprecht wenst te ontwikkelen, zou je punctueel en regelmatig moeten zijn. Ik zeg niet dat je 

streng moet zijn. Ik probeer jullie niet te controleren. Je zou je spiritueel systeem zodanig moeten 

maken dat je rekening houdt met je eigen gewoonten en routine. Als je dit doet, zal je zeker 

spiritueel ontwikkelen. 

 

Aan de andere kant moet sadhana niet enkel gedaan worden gedurende de tijd die je ervoor hebt 

uitgestippeld. Sadhana zou een deel van je leven moeten zijn en kan om het even waar en wanneer 

gedaan worden als je de gelegenheid ziet. Soms wil je me ontmoeten en praten. Je moet dan een 

tijdje geduldig wachten. Het is dan beter om ergens stil te zitten en de geest rustig te maken. Vul je 

geest met liefde in plaats van nutteloos te praten en te roddelen over 10 andere mensen. Zit neer, 

H 
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houd je geest binnenin je, en mediteer een beetje. Zo verspil je je tijd niet. Verspil je kostbare tijd 

niet. 

 

Je kwam met een doel naar de Aarde – dat is jezelf te ontwikkelen. Je komt niet als een bezoeker 

of een toerist naar India. Je komt met een spiritueel doel, om raad te krijgen van heiligen en wijzen, 

om naar een hoger bewustzijnsniveau te gaan, om wijsheid en spirituele kennis te ontdekken. 

 

Zit buiten onder een boom die schaduw geeft. Zit in de natuur en adem de frisse lucht in. Wees 

weg van de wereld met zijn praten, praten, praten. Wees stil en reik binnenin naar de waarheid. 

 

Heel de wereld is een gevangenis. Je was zelfs negen maanden gevangen in je moeders buik. Oefen 

sadhana en wees vrij van de band met de wereld. Realiseer je Zelf en zie enkel de Goddelijkheid in 

deze wereld. Waar je ook gaat, verspil je tijd niet. Denk altijd: “Wat is mijn doel in het leven?”. Je 

zal geen tijd verliezen als je hier eerlijk en oprecht aan denkt. Je zal dan altijd je geest naar het 

Goddelijke richten. 

 

Soms doe je je beklag bij mij dat er vele uiterlijke geluiden zijn die jou storen in de Ashram. Is er in 

deze 40 hectaren geen rustige plaats? Je kan zeker een rustige plaats vinden. Rond de meditatierots 

zijn er vele plaatsen. Maak er een plaatsje schoon en zit rustig. Ga voorbij de wereld naar de echte 

stilte in je zelf. Eens je die stilte bereikt hebt, kan geen uiterlijk geluid je nog storen. 2.500 jaar 

geleden hadden sannyasins de gewoonte te gaan mediteren in de jungle. Denk je dat de jungle een 

stille en vredige plaats was? Zeker niet. Er waren vele geluiden van vogels en dieren. Er was gevaar 

van de wilde beesten. Het klimaat was moeilijk te beheersen en het voedsel was schaars. En toch 

slaagden de sannyasins er in om al deze moeilijkheden te negeren en hun sadhana verder te zetten. 

 

Je moet jezelf innerlijk stil maken. Klaag niet en probeer niet anderen stil te maken. Oefen zodanig 

dat je geen geluid kan horen. Zeg innerlijk het heilige woord Aum. Houd je geest in je eigen lichaam. 

Laat niet toe dat je geest naar buiten gaat en zich mengt in het geluid van de anderen. 

 

Verspil je tijd niet. Hoeveel jaar zal je in India kunnen blijven? Hoelang zal je leven? 

 

Elke minuut is kostbaar. Verspil geen enkele minuut. Bedenk waarom je kwam. Geef jezelf elke dag 

tijd voor je sadhana. Dat is belangrijk. Als je altijd aan het werk bent, zal dat tot verveling leiden. 

Als je alleen maar de hele tijd werkt, leidt dat altijd tot verveling. Sta jezelf dus niet toe om dingen 

te overdrijven en beu te worden. Natuurlijk is het essentieel om de hersenen wat werk te geven 

en ook het lichaam. Als je het werk geeft om te doen, zal het lichaam gelukkig zijn. Tegelijkertijd 

moet je de geest vrijmaken. 

 

Ik heb vaak met je gesproken over eenvoudige maar effectieve meditatie. Ga eerst zonder spanning 

zitten. Maak het lichaam los en zit comfortabel. Vervolgens moet je op de juiste manier ademen. Ik 

raad eenvoudige pranayama aan, adem in door het rechter neusgat, houd de adem een seconde in 

en adem uit door het linker neusgat. Herhaal dit door in te ademen door het linker neusgat 

enzovoort. Swami Vivekananda legt dit heel goed uit in zijn geschriften. Wees dan gewoon stil en 

houd de geest in het lichaam. 
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Denk niet dat je onmiddellijk het hoogste stadium moet bereiken van het verenigen van de spirituele 

kracht in je ruggengraat, de kundalini, met het goddelijke centrum in de hersenen. Dit kost tijd en 

je hebt de begeleiding van je spiritueel leraar nodig. Denk niet te veel. Ga gestaag en langzaam, maar 

regelmatig, zonder tijd te verspillen. 

 

Sommige mensen echter maken een probleem van meditatie. In feite maken sommigen van jullie 

van alles een probleem. Jullie hebben jezelf getraind om gespannen te zijn en te denken dat alles een 

probleem is of moeilijk. Meditatie is geen probleem. Het is niet moeilijk. Het zou je doel moeten 

zijn maar niet je probleem.    

 

Neem het gemakkelijk en langzaam. Als je het je doel en ambitie maakt, zal dit je naar verlichting en 

wijsheid brengen. Waarom denk je dat meditatie een probleem is, of denk je dat je er verveeld of 

moe van wordt? Omdat je altijd gewoon aan meditatie denkt en erover denkt om het te doen, maar 

je oefent het niet echt. Als je zo denkt, dan zal het zeker een mentaal probleem voor je worden. 

 

Jullie maken zelf je eigen problemen. Nu heeft bijvoorbeeld een toegewijde in de Ashram de leiding 

over de landbouw. Wat is het probleem? De planten en bomen hebben water nodig. Als je ze 

gewoon water geeft, is het meeste werk voorbij. De planten gaan groeien. Water geven is het 

belangrijkste werk. Evenzo is meditatie het belangrijkste werk. Als je oefent, zul je groeien. 

 

Storingen zullen komen en gaan. Je leeft in de materiële wereld. Je moet je kinderen managen, je 

gaat met geld om, je hebt een seksleven, je moet met je partner opschieten en je eigendommen en 

materiële zaken beheren. Vanaf het moment dat je 's ochtends opstaat, denk je aan materiële zaken. 

Je hebt ook materiële dingen nodig om een geestelijk leven te leiden. Werk en leef dus, maar neem 

al deze dingen niet al te serieus. Zorg ervoor dat de geest tijdens je meditatie niet aan materiële 

dingen, geld en je gezinsleven denkt. 

 

Laat ze gaan. Maak je geen zorgen. Als je oprecht zit en mediteert, zal ik zorgen voor je materiële 

behoeften. Als je een probleem hebt, vertel het dan aan je spiritueel leraar. Hij geeft je het nodige 

advies. 

 

(Swamiji sloot af met het reciteren van 3 maal Hari Om met de toegewijden. Dan moedigde hij 

iedereen aan om de mantra voor de Goeroe met hem mee te chanten:)  
 

ā

ā ā ī
 

 

Het is een zeer grote zegening om deze mantra te reciteren en te denken aan de spirituele 

meester op donderdagen, de dag die aan de spirituele meester is gewijd. 
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Nieuws van de  

Sri Premananda Centra wereldwijd 
 

Momenten uit Wereldtournee 2019 
 

De recente Wereldtournee met de  ‘roze lingam’ had 

plaats van oktober 2019 tot januari 2020. Coördinatoren 

en toegewijden uit de hele wereld organiseerden 

speciale spirituele programma’s in hun centrum om de 

‘roze lingam’ te verwelkomen, die meegebracht was 

door de twee Ashramvertegenwoordigers die de Sri 

Premananda Centra en Groepen en eenheidscentra 

doorheen Europa, Sri Lanka en Nepal bezochten. Hier 

zijn enkele foto’s……  

 

 

Muruga abishekam, lingamzegeningen en bhajans zingen in het  
Sri Premananda Centrum in Chelmek, Polen 

 

Lingam abishekam, zegeningen met de  ‘roze lingam’, bhajans en 
Muruga abishekam in het Sri Premananda Centrum in Częstochowa, 

Polen  
Centre in Częstochowa, Poland  
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Ganesh 
abishekam en 
lingam 

zegeningen  in het 
Sri Premananda 

Centrum van  

Szczecin, Polen. 

Amman 

abishekam en 
bhajans in het 

Sri Premananda 
Centrum van 

Angouleme, 

Frankrijk. 

Lingam 

abishekam en 
Lingam 

zegeningen in 
het Sri 

Premananda 
Centrum van 

Grenoble, 

Frankrijk.  

Lingam 
abishekam 
en Lingam 

zegeningen 
in het Sri 

Premananda 
Centrum van  

Colombes, 
Frankrijk.  
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Het nieuwe Sri Premananda Centrum in Fonte, Italië 
- door Erika, Sri Premananda Centrum, Fonte 

-  
 

orig jaar in november had ik de eer om de Ashram delegatie op tournee te mogen 
verwelkomen toen zij Italië aandeden. Ik kreeg hulp van mijn moeder Chandrika, zij is 

erg toegewijd aan Swami. Ik voelde me erg gezegend, niet alleen voor de gelegenheid om 

Swami's delegatie te mogen ontvangen met de ‘Roze Lingam’, maar ook omdat ik aangewezen 

zou worden  als coördinator en mijn huis geïnitieerd als Sri Premananda Centrum in Fonte, een 

kleine stad in de buitenwijken van de stad Treviso, in de Veneto regio in Noord Italië.  
 

Bovendien ontving ik het prachtige nieuws dat Dhanalakshmi en Kasturirangan, de 

Internationale Centrum Coördinatoren, en Jnanamani, de Franse coördinator ook zouden 

komen, daar was ik erg gelukkig mee! Het programma in het nieuwe Centrum omvatte ook 

een lingam abishekam, bhajans zingen en zegeningen en natuurlijk ook de vertoning van de toer 
video. Ik dacht dat het ook leuk zou zijn om een toeristische uitstap te organiseren voor de 

delegatie, daar het niet vaak voorkomt dat Indiase inwoners de kans krijgen om naar Italië te 

komen. Mijn eerste idee was natuurlijk om hen mee naar Venetië te nemen, om Venetië te 

laten zien, maar doordat er hevige regenval werd voorspeld, besloten we om daarvoor in de 
plaats naar Padua te gaan, waar de graftombe staat van de grote Heilige Anthonius (van Padua). 

 

De delegatie, samen met de coördinators, kwamen in de namiddag van14 november bij ons huis 

aan. Mijn moeder en ik verwelkomden hen met veel genoegen en met een boeket bloemen. 

Die avond bespraken we in onze eerste meeting het programma voor de komende dagen en 
enkele details ten aanzien van de inauguratie van het Centrum.  

 

De volgende dag gingen we Padua bezoeken, ik was een beetje van streek omdat het zoals 

voorspeld hevig regende, maar eenmaal bij de stad aangekomen werden we aangenaam verrast 

doordat de regen ophield en er zelfs een beetje zonlicht door de wolken verscheen. We hadden 
een heerlijke lunch in een restaurant dichtbij het prachtige plein Prato delle Valle en hierna 

werd het tijd om de meest heilige plaats te gaan bezoeken, de basiliek van Heilige Anthonius. 

Vanaf het moment dat we de basiliek binnen gingen konden we een sterke energie voelen. De 

kunstwerken en schilderijen zijn werkelijk prachtig. Het was een krachtige gewaarwording om 

de marmeren steen aan te raken waarin het heilige lichaam van de heilige is begraven; het was 
een inspirerend moment en we waren allen erg blij dat we in staat waren om deze heilige plaats 

te bezoeken. 

 

Terug thuis gekomen zaten we allen aan een typisch Italiaans diner, dat mijn moeder en ik bereid 
hadden, terwijl we over het leven spraken en over dienstverlening en we deelden enkele 

persoonlijke ervaringen die aantoonden hoe prachtig het leven kan zijn wanneer we ons 

werkelijk overgeven aan het Goddelijke. Ik ben nog altijd aan het leren  en oefenen om mijzelf 

op dit punt te verbeteren, daar theorie een ding is maar om het te leven een ander...en niet 

altijd zo gemakkelijk. 
 

Op 16 november, de volgende dag, de dag van het openbare programma, maakten we samen 

met de Franse coördinatoren prachtige kransen, schikten we de abishekam set en kookten we 

het eten en over het algemeen zagen we erop toe dat de poeja ruimte helemaal in orde was 

om de toegewijden te ontvangen. Het was mijn vurige wens dat zij allen erg ingenomen en blij 
zouden zijn met het programma! 

 V 
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Daar het mijn eerste keer was dat ik zo een programma organiseerde, voelde ik me best 
nerveus, maar natuurlijk vertrouwde ik er ook op dat Swami zorg zou dragen voor de meer 

‘belangrijke zaken’. Desalniettemin voelde ik ook het gewicht van verantwoordelijkheid om de 

boodschap van Swami te verspreiden op de best mogelijke manier. Geleidelijk aan begonnen de 

mensen binnen te komen; we boden hen een lichte verfrissing aan, thee of sap en daarna begon 

het programma met de inauguratie van het Centrum. 
 

Dit was een erg ontroerend moment voor mij, omdat voor deze gelegenheid Vigneshwari, de  

coördinator van het Centrum waar ik de liefde voor Swami Premananda  ontdekt had en waar 

de liefde voor hem groeide, zich na 25 jaar dienstverlening terugtrok. Zij was daar om alle 
activiteiten van het 

Centrum aan mij  over 

te dragen. Het is erg 

moeilijk voor me om  

mijn dankbaarheid die 
ik voor Vigneshwari 

voel in  woorden uit te 

drukken, omdat het 

dankzij activiteiten en 

het overbrengen van 
de boodschap van 

Swami die in haar 

Centrum plaatsvond, 

mijn leven werd 

veranderd: van een 
erg ongelukkige 

teenager ontwikkelde 

ik me langzaamaan in een persoon met een begrip en vertrouwen in het leven, wat voor mij  

me op veertienjarige leeftijd enkel ‘nonsens’ leek. Dus, tijdens de opening ceremonie, nadat een 
Ashram afgevaardigde de kokosnoot had gebroken, overhandigde Vigneshwari deze aan mij als 

een symbool van overdracht van deze belangrijke en betekenisvolle dienstverlening. 

 

Hierna knipten de 

internationale 
coördinatoren het lint 

door voor de ingang van 

het Centrum en 

iedereen klapte en 

applaudisseerde voor dit 
gelukkige moment. 

Vervolgens gaven de 

afgevaardigden hun 

presentaties, gevolgd 

door wat meer details 
over de inauguratie van 

het Centrum voor het 

vervolg van de lingam 

abishekam en de zegen 
met de 'roze lingam'. 
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Alle mensen daar voelden en waardeerden blijkbaar de goddelijke energie die het geheel 

doordrong, evenals de behulpzame en liefdevolle vibratie van Swamiji's aanwezigheid en liefde 
voor elke aanwezige persoon. 

 

Na de vertoning van de video hadden de mensen veel vragen, die door de afgevaardigden 

beantwoord werden. Ze vertelden ook uitgebreid over Swami Premananda, over wie hij was 

en wat zijn missie in de wereld is. Aan deze supergezegende dag kwam een einde met het delen 
van lekker eten met ons allemaal, op smaak gebracht met veel babbelen en leuke momenten.  

 

De Ashram-afgevaardigden en de coördinatoren vertrokken de volgende ochtend en hoewel ik 

erg enthousiast was over de toekomstige plannen voor het Centrum, miste ik al de geweldige 
energie die ze hadden meegebracht. De grote hulp en steun die ik kreeg van de internationale 

coördinatoren, zowel praktisch als spiritueel, creëerde ook een belangrijk ondersteunend net 

voor mij waardoor ik me deel voelde van iets heiligs maar met sterke wortels. Iedereen bedankt 

voor je deelname aan deze geweldige Premananda wereldtournee en vooral Swamiji, omdat je 

een voorbeeld bent van onvoorwaardelijke liefde en eeuwig geluk! 
 

Jai Prema Shanti! 

 
  

Lingam abishekam, zegeningen en bhajans  
in het Sri Premananda Centrum in Fonte, 

Italië. 
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Swamiji’s 9e Goeroe poeja in de Ashram 
 

Op 11 maart 2020 hebben we de 9e verjaardag van Swamiji's Mahasamadhi herdacht door een 
Goeroe Poeja uit te voeren. De datum van de Goeroe Poeja wordt berekend volgens de Indiase 

kalender en verschilt daarom van jaar tot jaar.  

 

De toegewijden droegen melkpotten in een processie rond de Ashram en eindigden bij de 

tempel. De melk werd vervolgens aangeboden aan Swamiji's Samadhi Lingam tijdens een 
mahabishekam die om 7 uur plaatsvond. 's Avonds voerden we een abishekam uit op het 

standbeeld van Swamiji in de tempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Melkpotten klaar voor de processie Mahabishekam op Swamiji’s Samadhi lingam 

Sri Premeshwarar 

Abishekam uitgevoerd op Swamiji’s 

beeld in de tempel 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
Wat is het doel van het hebben van een spirituele naam?  

 
e hebt al een naam en dan geeft Swamiji je een nieuwe 
naam. Veel mensen vragen me om een spirituele naam. 
Vanwege materiële gehechtheid hebben je ouders jou 
de eerdere naam gegeven. Als ik je een naam geef, is 

het omwille van spirituele gehechtheid. Ik hoop dat je 
spiritualiteit zal beoefenen.  
 

Overeenkomstig de hindoe traditie was mijn naam Prem 

Kumar en mijn familie gaf me de koosnaam Ravi, wat zon 

betekent. Nu is mijn naam Premananda, wat een spirituele 

naam is voor een sannyasin. Zodra iemand afstand doet 

van de wereld, is de naam die de ouders gaven niet meer 

van toepassing, omdat die naam in de wereld werd 

gebruikt, in een werelds leven. Daarom zou alleen de 

spirituele naam nog gebruikt mogen worden. Dat zal een 

ander soort gehechtheid creëren - gehechtheid aan 

spiritualiteit. Na het worden van sannyasin, gebruikt men 

de nieuwe naam en kan men niet langer doen wat men 

voorheen in de wereld deed. Je kan geen relatie hebben 

met iemand van het andere geslacht en trouwen. Verder 

moet je over een vorm van spirituele discipline 

beschikken. Het is geen vereiste dat iemand je onderricht 

geeft. Je moet jezelf onderwijzen, door oefening en zelfbeheersing. Hierdoor besef je dat wereldse 

gehechtheden van korte duur en tijdelijk zijn - soms duren ze maar enkele uren! 

 

Ik geef toegewijden spirituele namen en ik verwacht dat, als ze deze naam gebruiken, ze hun leven veel 

meer zullen vergeestelijken. Jullie moeten beslissen welke naam je wil gebruiken en je leven 

dienovereenkomstig veranderen. Shiva en Shakti zijn spirituele namen en dus zouden de mensen die 

deze namen gebruiken, hun leven langzaamaan moeten veranderen in de richting van spiritualiteit en hun 

bestaan niet langer baseren op materiële of fysieke zaken. Een Tamil toegewijde in Londen kreeg een 

spirituele naam en hij heeft zichzelf volkomen veranderd om zich aan zijn nieuwe naam aan te passen. 

Zijn vroegere persoonlijkheid is gestorven en nu leeft hij op een geheel spirituele manier. Nadat hij zijn 

naam ging gebruiken veranderde zijn huis in een kleine ashram en zijn vrouw en kinderen zijn 

ashrambewoners. Dus, je ziet, ook getrouwde mensen kunnen dit pad volgen. Eén van mijn discipelen 

was getrouwd en had een kind, voordat hij sannyasin werd. Ramakrishna Paramahamsa, de beroemde 

Indiase heilige, was getrouwd en zijn vrouw was zijn discipel. Zij werd eveneens een vermaard heilige. 

 
Er zijn twee spirituele wegen voor getrouwde mensen. Ze kunnen allebei spiritualiteit beoefenen en 

tevens een huwelijksleven met seksuele verhouding hebben. Of ze kunnen samenleven met hun partner, 

maar celibatair zijn en beiden spiritualiteit beoefenen. Maar beiden moeten instemmen met de manier 

waarop ze beslissen te leven en er geen ruzie over maken. Twee dingen zijn essentieel - dat je in je hart 

J 
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vertrouwen hebt in je gekozen weg en ook dat je het lichaam en de zintuigen beheerst. Daarmee bedoel 

ik dat je niet te veel toegeeft aan de zinnen. 

 

De nieuwe naam herinnert je eraan dat je niet meer dezelfde bent als voorheen. Mijn deel van het werk 

is om jullie passende spirituele namen te geven en dan is het aan jullie om te beslissen hoe je zal gaan 

leven. Ik geef betekenisvolle, spirituele namen, zodat jullie dichter bij God kunnen komen. Als je de 

nieuwe naam gebruikt, kan je het verleden en eerdere gehechtheid vergeten. De nieuwe naam heeft een 

diepe betekenis, met een bepaalde trilling die geschikt is voor jou en je helpt op je pad. 

 

Hoe kunnen we in de wereld handelen zonder ego?  
 

Het lichaam is gemaakt van illusie. Het is als een fles. We stoppen alles in deze fles - verlangen, ego, 

jaloezie, enzovoort. We doen al onze slechte eigenschappen in deze fles en we stoppen er ook onze 

goede kwaliteiten in. Dan mengen we ze allemaal met elkaar in dezelfde fles. Het slechte en het goede 

zijn vermengd. Waar zijn nu de goede en waar de slechte eigenschappen? Dit is een vraag die je jezelf 

moet stellen. 

 

Langzaamaan moet je je negatieve tendensen gaan herkennen en verwijderen. Adviseer jezelf krachtig 

en vol vertrouwen: “Ik ben voor een korte tijd naar deze aarde gekomen. Ik zal mezelf het nuttige doel 

stellen om alleen te beoefenen wat goed is voor mij om positieve en nuttige kwaliteiten te ontwikkelen. 

Ik zal alleen deze kiezen om deel uit te maken van mijn persoonlijkheid.” 

 

Iedereen heeft een hogere intuïtie die ik het zesde zintuig noem. Hiermee kan je voelen wat goede en 

slechte kwaliteiten in jezelf zijn. Dit kan je niet weten door het volgen van een cursus. Dit is iets 

individueels en elk van jullie zal jezelf door jezelf kennen. Elke lichaams 'fles’ bevat een verschillend en 

uniek mengsel. Sommigen zijn meer bezig met ego, sommigen met boosheid, sommigen met jaloezie en 

sommigen met spiritualiteit! 

 

Denk en beslis voor jezelf. Eerst moet je ervan overtuigd zijn dat je het goede pad op wil en dat je je 

wil gedragen zonder ego en negativiteit. 

 

Hoe worden we ons bewust van de automatische activiteiten van de geest?  
 

Als je binnenin een computer kijkt, kan je zien hoe hij werkt. De geest is als een computer. Hij werkt 

automatisch als je op de juiste knop drukt. Als je op een bepaalde knop drukt, zal de geest naar een 

bepaalde plaats gaan, op een bepaalde manier. Hoe kan je de geest controleren? Zonder controle zijn 

de gedachten in alle richtingen verspreid en begeven zich met name in de richting van de materie. Begin 

met het indrukken van je spirituele knoppen en laat je materiële knoppen met rust. Omdat je 

belangstelling steeds uitgaat naar materiële zaken, is een enkele aanraking van die knop al voldoende om 

je geest alle kanten op te laten vliegen. Waarom raak je die knop steeds aan? Omdat je volledig in beslag 

wordt genomen door de wereld. Alleen wanneer je je geest op het Goddelijke gericht houdt, zal hij 

stilaan kalm en beheerst worden. Het Goddelijke bevindt zich in jou, maar de geest is alsmaar naar 

buiten gericht. Als je bewust je geest naar binnen richt, zal hij de kans niet krijgen om zich naar buiten, 

naar de wereld te bewegen. 
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Wie is de minst intelligente? 
 

Vroeger geloofde men dat vrouwen 

minder intelligent waren dan 

mannen. Sommige onwetende, 

egoïstische mannen overtuigden 

anderen van deze verkeerde 

veronderstelling en zelfs vandaag de 

dag houden sommige mensen nog 

steeds vast aan dit dwaze geloof. 

Maar in de tijd dat er matriarchale 

samenlevingen waren, waarin 

vrouwen de macht hadden, konden 

vrouwen dan misschien wel 

beweren dat mannen minder 

intelligent waren. 

 

Vroeger dacht men ook dat 

vrouwen niet voldoende konden 

leren of onderwijzen, maar wat zien 

we tegenwoordig? Vrouwen blinken 

uit in wetenschappelijke studies en 

op alle gebieden, en dienen ook in 

strijdkrachten. 
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Vrouwen die vereerd kunnen worden, worden in het donker gehouden en hun intelligentie 

wordt onderdrukt. De mannen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zullen op een dag diep 

teleurgesteld zijn. 

 

Alle kinderen, ongeacht hun geslacht, worden geboren met een even groot potentieel aan 

intelligentie, daarom zeggen we dat een kind goddelijk is. We voeden kinderen op door ze te 

leren over de goede dingen in de wereld. We vertellen ze over de maan en de zon, we laten ze 

bloemen en de zee zien, en laten ze kennismaken met de maatschappij, enz. Het is 

onrechtvaardig om te voorkomen dat een meisje de wereld leert kennen op dezelfde manier 

als een jongen; het is dwaas en tegen de rede om haar op deze manier in het duister te houden.  

 

Over het algemeen associëren we alles wat we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen met 

God. En wat we ook met onze zintuigen kunnen waarnemen, inclusief de verschillende 

energieën, associëren we met Shakti, of met dat wat naast God staat. Vanuit dit concept hebben 

mensen sinds de oudheid God als mannelijk en Shakti als vrouwelijk beschouwd. In zekere zin 

is dit waar. Ze geloven dat Shakti de oorzaak is van alle acties in alle wezens en dat de mens 

dus handelt door de kracht van Shakti. Daarom is de bewering dat vrouwen minder intelligent 

zijn in feite hetzelfde als mensen die handelen door de kracht van Shakti en zeggen dat de 

goddelijke Shakti niet intelligent is. Zeggen dat vrouwen de Veda's niet hoeven te bestuderen, 

geen goede opleiding nodig hebben, geen vrijheid en onafhankelijkheid nodig hebben, zijn 

verklaringen van onwetende mensen die niet nadenken. 

 

In onze cultuur worden vrouwen niet alleen traditioneel vereerd omdat ze moeder zijn, we 

hebben ook altijd de goede dingen van de aarde gelijkgesteld met vrouwen. De geleerden uit 

het verleden begrepen echter niet het belang van vrouwen en hun goede eigenschappen. 

 

In de middeleeuwen stond het respect en de waardigheid van vrouwen op een bijzonder 

dieptepunt. Er was een onderdrukkende controle over vrouwen, die door mannen werden 

beschouwd alsof ze slaven waren en minder dan mensen. 

 

Het is hartverscheurend om te denken aan de strikte regels die vrouwen in die tijd verplicht 

waren te volgen. Het was een geaccepteerde gewoonte dat een meisje zou trouwen voordat 

ze volwassen was. Als haar man stierf, zou haar hoofd in de war raken en, onder het 

voorwendsel dat ze een religieus vasten zou moeten volgen, zou ze tot een punt van virtuele 

hongersnood worden gebracht. Dit waren vernederende praktijken. Als haar man op hoge 

leeftijd stierf, werd het beschouwd als de plicht van de vrouw om samen met het lichaam van 

haar man de brandstapel op te gaan. Zelfzuchtige mannen creëerden het Devadasi-systeem als 

een manier om vrouwen te gebruiken voor hun eigen vermaak en plezier en vrouwen die onder 

dit systeem leefden, werden geïsoleerd gehouden van de samenleving. Mannen verkondigden 

het valse idee dat vrouwen zwak waren en niet geschikt voor spirituele bevrijding. 
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Zelfs vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die vasthouden aan dit soort foutieve filosofie 

uit het verleden. Deze zogenaamde filosofen beschouwen vrouwen, die vereerd moeten 

worden, nog steeds als lustobjecten en hebben geen respect voor hen. Nergens in de 

Vedantische teksten staat dat vrouwen kwaadaardig zijn, integendeel raden deze ons aan om 

alle wezens te prijzen als beeld van God. Hoe zouden deze teksten dan de godsvrucht van alleen 

vrouwen onder alle wezens mogelijks kunnen ontkennen?  

 

Pas als de man in staat is om de 

godsvrucht bij vrouwen te herkennen, zal 

hij de godsvrucht in alle wezens en dingen 

kunnen zien. Als een man vrouwen 

beschouwt als lustobjecten, dan behoort 

zo'n man tot de laagste categorie van 

mensen.  

 

Tot een man zich kan ontdoen van  

gevoelens van vrouwenhaat en kan 

stoppen met het respectloos behandelen 

van vrouwen, zal hij nooit in staat zijn om 

ware wijsheid of verlichting te bereiken. 

Alleen wanneer een man in staat is om 

oprechte liefde en vriendelijkheid te 

tonen, zal hij in staat zijn om de 

goddelijkheid in een vrouw te zien. Hoe 

kan de ware filosofie een man helpen als 

hij vrouwen niet respecteert en 

mishandelt? 

 

Het is heel natuurlijk dat mannen en 

vrouwen een aantrekkingskracht op 

elkaar uitoefenen. Maar voor die mannen 

en vrouwen die echt een geestelijk leven 

willen leiden en het pad van de verzaking willen volgen, is een oprechte vermijding van deze 

gevoelens van aantrekkingskracht een van de wegen die leiden naar spirituele wijsheid. Maar als 

mannen die deze weg van de verzaking volgen, erop aandringen dat vrouwen obstakels op hun 

pad zijn en ze afschilderen als een soort heksen, dan is dit te wijten aan hun eigen innerlijke 

angsten; het is niet waar. 

 

Hoewel de vrouwen aan de ene kant werden uitgesloten, kregen ze aan de andere kant in 

sommige opzichten een prominente plaats. Noodzakelijkheden van het leven zoals leren, 

 “Tot een man zich kan ontdoen 

van  gevoelens van vrouwenhaat 

en kan stoppen met het 

respectloos behandelen van 

vrouwen, zal hij nooit in staat zijn 

om ware wijsheid of verlichting 

te bereiken. Alleen wanneer een 

man in staat is om oprechte 

liefde en vriendelijkheid te tonen, 

zal hij in staat zijn om de 

goddelijkheid in een vrouw te 

zien. Hoe kan de ware filosofie 

een man helpen als hij vrouwen 

niet respecteert en mishandelt?” 



15 Prema Ananda Vahini Maart 2020 

 
materiële goederen en moed werden beschouwd als manifestaties van Shakti. Zo beschouwen 

we bijvoorbeeld de godin Saraswati als de godin van het leren, de godin Laksmi als de godin van 

de rijkdom en Durga als de godin van de moed. Belangrijke plaatsen krijgen ook de namen van 

vrouwen, zoals Vanadevata, de godin van het bos, en de naam waarmee we India - Bharata Mata 

- noemen. Dit zijn allemaal dingen die we waarderen, nietwaar??  

 

In tijden waarin de onwetendheid groot is, verwarren mensen vaak de waarheid met de leugen 

en accepteren ze de leugen als waarheid. Zo stellen sommige mannen zich voor dat ze 

verlichting kunnen bereiken terwijl ze vrouwen uitsluiten. 

 

Ik ben uit een vrouw geboren en daarna was het de Goddelijke Moeder die me het pad liet 

zien. Vandaag de dag ben ik nog steeds een monnik. De ups en downs in mijn leven zijn 

beproevingen van de Goddelijke Moeder en ik accepteer ze allemaal in gelijke mate. Degenen 

die mijn pleegkinderen dwongen om tegen mij te getuigen, dachten misschien dat ik zou breken 

en bezwijken. Maar ik ben geboren in een lijn van krijgers, waaronder een dappere vrouw die 

een tijger verjaagde met muram [een ziftende mand gemaakt van een bepaald soort bamboe]. 

Ik ben nooit gestopt met het liefhebben van die kinderen die werden bedreigd en gedwongen 

om tegen mij te getuigen en ik zal altijd van ze houden; het zijn Ashram-bewoners en 

toekomstige mataji's. Ik zal ook altijd denken aan en werken voor de vooruitgang van vrouwen. 

Een vrouw is op geen enkele manier minder intelligent dan een man. Als ze het hoogste pad 

van toewijding volgt, is ze een echte jnani 1! 

                                              
1 Iemand die opperste kennis verworven heeft 

                                                     

 

“Maak jezelf vast aan de hoogste, 

goddelijke en zuivere energie. 

Probeer het oprecht. 

Die energie zal je vast en zeker heel 

dicht bij haar in de buurt brengen. 

Tegelijkertijd zal het jouw 

onzuiverheden verdrijven..” 
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De Sri Lankaanse Premananda Jeugdgroep na hun maandelijkse Muruga abishekam  
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De Sri Lankaanse Jeugdgroep, met Jeevani als coördinator, heeft onlangs besloten om hun 

Jeugdleden de kans te geven om elk op hun beurt het Muruga-beeld een maand lang te houden 
en te verzorgen. Dit geeft de jeugdleden de kans om een sterkere band met Heer Muruga te 

creëren en zijn zegeningen te ontvangen. Het is ook een geweldige manier om de eenheid 
binnen de groep verder te versterken! 

 
Elke maan belichten we een grote kwaliteit van de 

Premananda Jeugd.   
Deze maand: Deze wereld ten goede veranderen! 

 

“Ik heb het gevoel dat het het werk van jongeren is om deze wereld ten goede te veranderen. 

Mensen kunnen leven zoals ze willen, maar ze hebben spiritueel advies nodig om een goed leven 

te leiden. Naarmate iemand zich spiritueel ontwikkelt, zal hij of zij automatisch de kwaliteiten 

van zelfbeheersing, nederigheid en geduld verwerven. We moeten begrijpen dat wanneer een 

persoon tot spiritualiteit komt, hij of zij een hogere staat van zijn zal bereiken. Het lichaam kan 

sterven, maar de ziel zal een goede staat bereiken. Wanneer iemand dienstbaar is, wordt 

automatisch aan zijn eigen behoeften voldaan. Wanneer aan je behoeften wordt voldaan, krijg je 

gemoedsrust. Begrijp dit en doe je dienst.” 

 

 
 

 

 

“Alleen omdat je spiritualiteit niet met 

je ogen kunt zien, wil dat nog niet 

zeggen dat ze niet bestaat! Blijvende 

vrede en geluk kan alleen worden 

bereikt door spiritualiteit. (…) Je hebt 

veel geduld nodig om dit aan jongeren 

uit te leggen. We openen de ogen van 

de mensheid en laten ze de waarheid 

begrijpen; wij leiden de blinden. Ze 

doen veel dingen in deze wereld zonder 

enig begrip. Als ze het begrepen, 

zouden ze het niet doen en zouden ze 

heel gelukkig zijn.”  
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