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“Ik bid dat alle wezens in deze wereld hetzelfde geluk mogen 
genieten als ik. Ik zou dit graag willen leren aan al mijn kinderen 

die mijn weg volgen.” 

 
Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Onbaatzuchtig gebed  

Het is van wezenlijk belang 

te begrijpen waarvoor je tot 

God bidt. God is een grote, 

almachtige kracht die staat 

voor zuiverheid, waarheid, 

medeleven, overgave, hard 

werk en dienstbaarheid. Hij 

is vervuld van liefdadigheid. 

Het beste is dat we Hem 

door middel van onze 

gebeden vragen om goede 

eigenschappen die anderen 

ten goede komen. Het heeft 

geen enkele zin om steeds 

voor je eigenbelang te 

bidden, maar laat de inhoud 

van je gebeden ten dienste 

van anderen zijn. 

 

Je kan aan het Goddelijke 

denken en voor een beeld 

bidden. Het beeld waaraan 

je gebeden opdraagt heeft 

de spirituele energie van die 

vorm van God in zich. Je kan 

abishekam uitvoeren met 

melk, sandelhout, kumkum, 

honing en rozenwater, de 

ruimte laten geuren door 

middel van wierook en 

sambrini, of het beeld versieren met mooie, geurende bloemen – maar onthoud één ding…je 

gebed mag vergezeld gaan van welk ritueel dan ook, maar boven alles mag het niet zelfzuchtig 

zijn. Door oprecht onbaatzuchtig te zijn, zal de Allerhoogste je alles in overvloed doen 

toekomen en je verwachtingen zullen vervuld worden. Al je plannen zullen tot een goed 

resultaat leiden en er zullen geen problemen op je afkomen.                   .  
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Toch zal Hij je in die omstandigheden willen testen. Denk op dat moment niet dat God je 

onbaatzuchtige gebed niet verhoort en je in plaats daarvan een hoop problemen bezorgt. Wees 

ervan overtuigd dat zowel de problemen als de oplossingen God zijn. 

 

Als een wetenschapper, die vanuit een werelds gezichtspunt onderzoek verricht, halverwege 

opgeeft, dan zal hij niet succesvol zijn. Maar, als hij zich inspant en succes bereikt, zal hij gelukkig 

zijn. Moedeloosheid en geluk zijn allebei testen die hem worden opgelegd door de Allerhoogste, 

maar het ligt in de handen van de wetenschapper deze testen met goed gevolg te doorstaan. 

Het is hetzelfde wanneer we spirituele activiteiten verrichten om Goddelijke genade te 

verkrijgen. 

 

Je kan materiële goederen in winkels kopen, maar je kan een blije geest, voldoening, een 

barmhartige uitstraling en volkomen geluk enkel ‘kopen’ door spirituele toewijding en eerbied. 

Om op deze manier toegewijd te zijn, moet je onbaatzuchtige liefde in je hart hebben. Er bestaat 

een gezegde dat zegt om je ver van slechte mensen te houden, maar dat betekent niet dat je je 

ervan moet weerhouden om hen liefde te betonen. Mensen op het verkeerde pad zijn dwazen 

en zij zijn zich niet bewust van de grootsheid van het Goddelijke. Maar, omdat zij blind zijn en 

niet in staat de juiste weg te volgen, betekent het niet dat we hen moeten bekritiseren omdat 

zij niet in de juiste richting lopen.  

 

Jullie kennen allemaal de testen waaraan de Moeder van 

alle schepselen me heeft onderworpen, maar mijn geest 

is nooit gekwetst door deze testen. Mijn geest heeft 

deze zuivere Goddelijkheid nooit een standje gegeven, 

zelfs niet gedurende een seconde. Mijn Goddelijke 

gedachten en dienstbaarheid zullen doorgaan totdat 

mijn ziel één wordt met de Allerhoogste. Dit is de enige 

zegen voor me.  

 

Ik bid dat alle schepselen in deze wereld het geluk kunnen ervaren zoals ik. Ik wil dit leren aan 

al mijn kinderen die mijn weg leven en volgen. 

 

Jullie toewijding, gebeden, poeja’s en abishekams moeten waarheid, vriendelijkheid, liefde en 

dienstbaarheid bevatten. Bid dat deze deugden zich over de wereld verspreiden. Dan zal het 

Goddelijke je absoluut verheffen. Je hebt zo’n honger en je hebt slechts een handvol rijst. Terwijl 

je bezig bent die rijst te eten, komt er iemand zoals jij naar je toe en smeekt je hem deze rijst 

te geven. Geef hem blij de helft ervan, omdat dit slechts een test voor je is waaraan je wordt 

onderworpen door het Goddelijke.  

 

De enige voordelen die mijn kinderen aan het Goddelijke zouden mogen vragen zijn manifeste 

waarheid, liefde, mededogen en dienstbaarheid. Dit zijn kwaliteiten die God in overvloed heeft 

en Hij zal nooit aarzelen ze te verlenen. Denk aan het goede en bid om wat goed is – het goede 

zal geschieden! 

“Mijn goddelijke gedachten 
en dienstbaarheid zullen 
doorgaan totdat mijn ziel 
één wordt met de 
Allerhoogste. Dit is de 
enige zegen voor mij.” 
 



3 Prema Ananda Vahini April 2020 

 

Nieuws van de  

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Blik op de Wereldtournee 2019 
 

De meest recente Wereldtournee met de 'roze lingam' vond 

plaats van oktober 2019 tot januari 2020. Coördinatoren 

en toegewijden over de hele wereld organiseerden 

speciale spirituele programma's in hun centra om de 

'roze lingam' te verwelkomen, Twee Ashram-

afgevaardigden bezochten Sri Premananda Centra en 

Groepen en Centra van Eenheid Premananda in heel 

Europa, in Sri Lanka en Nepal. Hier zijn nog enkele 

foto's ... 

 
 

Openingsceremonie, lingam abishekam, delen van ervaringen en 

planten van een boom der deugden in het Premananda Centrum 

van Eenheid in Monts du Forez, Frankrijk. 



4 Prema Ananda Vahini April 2020 

 

 

 

Lingam abishekam, Swamiji’s verjaardagsviering, spelletjes en vertoning van de video  

in het Sri Premananda Centrum van Montpellier, Frankrijk. 

 

Lingam abishekam, tonen van video en lingam zegeningen in het Sri Premananda 

Centrum van Dordogne, Frankrijk. 

 

 

Lingam abishekam, bhajans en lingam zegeningen in het Sri Premananda 

Centrum van Luik, België. 
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Amman abishekam LIVESTREAM 
 

Om de toegewijden van Swamiji in deze turbulente tijden tegemoet te komen, hebben we 

besloten de Ashram's Amman abishekam live te streamen op YouTube. We roepen alle 

toegewijden op om zich bij ons te voegen voor dit wekelijkse gebed ten behoeve van de wereld 

en al haar wezens. Laten we een wereldwijd netwerk maken van mensen die tegelijkertijd 

bidden voor dezelfde zaak en zich verenigd voelen als kinderen op deze aarde.  

 

WANNEER? 

 

Elke zondag om 18u30 Indiase standaard tijd 

 
 

“Er zijn veel manieren om andere mensen, dieren en planten te helpen. Allereerst 

kun je ze helpen door je gebeden en meditaties. Denk tijdens je dagelijkse 

sadhana aan je favoriete goddelijke vorm of kwaliteit, denk aan je spirituele 

meester met pure liefde, denk liefdevol aan je relaties en degenen die dicht bij je 

staan. Denk vriendelijk aan degenen die in je gemeenschap leven en stuur ze 

liefdevolle vibraties. Denk aan de burgers van je land, wens hen het beste en 

stuur wijze en liefdevolle gedachten. Denk aan alle mensen in de wereld en wens 

hen goedheid en pure liefde. Stuur ten slotte al je goede gedachten het universum 

in en bid dat iedereen de bevrijding en het ultieme geluk zal bereiken.” 

 

Swamiji 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Kan je ons vertellen wat de snelste weg is naar mentale vrede?  
 

Ik ken de weg en ik blijf het je herhalen. 

Velen van jullie volgen nu die weg en ik kan 

de veranderingen zien in je hart en geest. Ik 

weet uit ervaring dat er een grote ware 

innerlijke vrede ontstaat wanneer we liefde en 

mededogen voor de medemens ontwikkelen. 

Ik leef om anderen te helpen en mijn hart is 

vol mededogen voor jullie allen. Dat is de 

reden waarom ik al mijn tijd besteed aan het 

leiding en raad geven aan iedereen die om 

hulp vraagt. Om Prema Shanti… Prema is 

goddelijke liefde...goddelijke liefde en 

zorgzaamheid voor andere wezens. Hoe meer 

we ons bekommeren om de noden, de 

behoeften en het geluk van anderen, des te 

meer zal onze innerlijke vrede, shanti, 

toenemen en ons hele wezen vervullen. 
 

Oprechte dienstverlening is dubbel nuttig. 

Aan de ene kant profiteren anderen van 

het feit dat wij  hen eten, kleding, 

onderdak, opleiding en spiritueel 

onderricht geven. Anderzijds leert degene 

die geeft tegelijk de verheven kunst van 

genade, mededogen en onbaatzuchtige 

dienstverlening en zal hij of zij daardoor 

shanti ervaren.  

 

Het helpen van anderen op welke manier 

je ook maar kan, creëert gevoelens van 

eenheid en harmonie. Maak je hart warm 

en breng het dicht bij je medemensen. Als 

je dat kan, zal je geest zich vanzelf 

behaaglijk voelen. Wees er dankbaar voor 

dat je door anderen mededogen en begrip 

kan leren.  

 
Volgens mij is dit de gemakkelijkste en de 

beste manier om te slagen in het leven. 

 

 

Swamiji, hoe weten we dat we een ware meester gekozen hebben die ons naar 

bevrijding kan leiden?  
 
Misschien ben je niet in de gelegenheid om in 

de nabijheid van je meester te wonen en kan 

je zijn of haar manier van doen niet 

observeren. Misschien voel je je 

aangetrokken tot een meester die niet meer 

in een aards lichaam verblijft. Hiervoor moet 

je je eigen onderscheidingsvermogen 

gebruiken. Volwassen mensen die het 

spirituele pad willen volgen, moeten enig 

inzicht hebben in wat al of niet goed voor hen 

is. Dus als je een echte en betrouwbare 

leermeester wil hebben, probeer er dan 

achter te komen wat zijn of haar leringen zijn. 

Neem kennis van de belangrijkste lering van 
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die persoon. Brengt die lering ontspanning en 

rust in je geest? Bevat ze de idealen van 

zuivere liefde, mededogen en een zuiver 

hart? Is ze gericht op het welzijn van de 

mensheid? Als dat het geval is, kan je er wel 

van uitgaan dat het in orde is. Er zijn ook 

leraren die nooit iets hebben geschreven. In 

dat geval moet je op je innerlijke ervaring 

vertrouwen en op je spirituele intuïtie.  

 

Kan je ons verlichting geven?  

 
Het is mijn werk om jullie de weg te wijzen 

en je langs het pad te leiden. Ik kan jullie alle 

hindernissen aanwijzen en ik mag jullie ook 

oplossingen aanbieden waarmee je de 

hindernissen, problemen en moeilijkheden 

kan overwinnen. Als jullie bereid zijn om mijn 

oplossingen en goede raad volledig te 

accepteren, dan zullen jullie snel verlichting 

bereiken. Maar ik kan jullie niet de 

antwoorden en het advies geven dat jullie 

wensen. De meeste aspiranten verzetten 

zich een tijdje tegen de raad van de meester 

en vinden het niet gemakkelijk om zich aan 

zijn leringen over te geven, omdat die vaak in 

strijd zijn met de ervaringen die ze in de 

wereld hebben opgedaan. Ik moet jullie 

antwoorden geven die je geest in een staat 

van stilte en leegte brengen. Zodra je leeg 

bent en al je gehechtheden en verlangens 

hebt losgelaten, kan de genade van hemelse 

krachten je vervullen en dan zal je verlicht 

zijn. Het is mijn plicht om je uit je huidige 

staat van lijden naar de vrijheid te leiden, 

maar ik geef je niets cadeau, je zal het zelf 

moeten doen!

 

Kan de meester op een of andere manier het proces versnellen?  
 
Zoekers willen heel vaak alles versnellen. Dat 

is een ziekte van de hedendaagse wereld. Je 

moet eerst de kunst van het geduld leren. 

Geduld zal je hartenwens vervullen. Maar dat 

is een ander verhaal.  

 

Ik heb een kleine tip voor jullie. Jullie zijn 

soms als stoute kleine kinderen. Jullie maken 

veel fouten en doen soms heel bewust 

ondeugende dingen! Maar als jullie je 

werkelijk de geweldige inspanning 

getroosten om je te gedragen en te handelen 

volgens de dharma-leringen, dan kan ik 

zeggen dat ik daar blij mee zal zijn. Dat is zo 

omdat je, als je zoveel moeite doet om je 

leven anders in te richten, jezelf zal zuiveren 

van alle negatieve hoedanigheden waarover 

ik zo dikwijls spreek.
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Satsang: SPIRITUELE EVOLUTIE  
 
eligie heeft niets extreem of fanatiek. Religie zou ons in staat moeten stellen om een 

toestand van blijvende stabiliteit te bereiken, is het niet? Vandaag de dag  zijn we 

verdeeld volgens onze overtuiging. Maar dit is slechts een manier om de mensen te 

verdelen,  zonder het juiste begrip. Mesnen beseffen niet dat het niet het Goddelijke 

was dat al deze religies, talen, classificaties, kastes en indelingen creëerde. 

 

De eeuwige wetten van het 

leven,  Sanatana Dharma, 

kwamen zelfs tot stand voor de 

tijd dat rotsen en aarde 

ontstonden. Sanatana Dharma 

geeft ons goddelijke instructies 

over de vijf verschillende 

elementen – water, vuur, lucht, 

ruimte (ether) en aarde. Door 

deze elementen evolueerden 

rots, grond en water, en door 

de combinatie met lucht en 

licht van de zon, evolueerden ze 

in grassen, micro-organismen, 

en verder in verschillende 

soorten dieren, vogels, slangen 

en daarna  in menselijke 

wezens.   

 

In dit menselijk leven kan men 

door zich te verdiepen in de 

natuur van de zes zintuigen de 

ziel tot rijpheid brengen – maar 

wanneer men het zevende 

zintuiglijke vermogen bekomt, 

wat de toestand van 

zelfrealisatie is, wat een 

hoeveelheid aan geheime 

spirituele mysteries en goddelijke kennis kan men dan in zich opnemen! 

 

De mens heeft de openbaring van de Allerhoogste gezien.  Hij ervoer goddelijke meditatie. Hij 

aanbad water. Hij aanbad ook de aarde. Hij aanbad ruimte – leegheid. Hij vereerde de wind. Hij 

begroette de zon. De wijsheid die ontstond uit dit alles is Sanatana Dharma, de eeuwige wetten. 

R 
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Mijn fysieke lichaam is opgebouwd uit de vijf elementen, toch kan ik de betekenis van 

Panchaksharam nog niet begrijpen, de vijf-letter mantra Si-Va-Ya-Na-Ma! 

 

De twee ogen van de mens kijken altijd naar de plaats die zijn honger het eerst bevredigd heeft 

en naar de plaats waaruit hij geboren is. De misleidende geest denkt dat dit verlangen alles is in 

het leven. Daarom ben je niet in staat om te voelen dat daarin niets van waarde is voor jou. Ik 

maak me zorgen dat ik deze waarheid niet aan je kan uitleggen.  Je realiseert je dit niet en je 

hebt me niet volledig begrepen. Je 

hebt mijn lering niet klaar en 

duidelijk begrepen. Je hebt geen 

waarlijk besef van je huidige 

situatie en van het niveau waarop 

je je momenteel bevindt. 

 

Als één van de vijf elementen je 

lichaam zou verlaten, dan zou het 

niet langer bestaan. 

Je ademt voortdurend, maar 

begrijp je de adem? Als je niet zou kunnen ademen, zou je dan kunnen spreken? Zou je kunnen 

bewegen? Begin met het zoeken van een weg om het Goddelijke te bereiken, voordat je vergeet 

hoe je lucht kan inademen. Als je niets bereikt in dit leven, dan zal je het in geen enkel leven 

bereiken. Je kan vele keren geboren worden, maar wat is de bedoeling van het feit dat je 

geboren bent met al de verdienste die je verworven hebt? Deze goede eigenschappen uit 

vroegere levens hebben zich gehecht aan je ziel en hebben je deze zegeningen gebracht – wat 

voor zin heeft dit als je niet de ultieme fase van het leven ervaart? 

 

Als je je verdiept in de ontzagwekkende kracht waarvan de vijf elementen doordrongen zijn, 

dan zal je spirituele wijsheid bekomen en het stadium van ultieme zegen en zaligheid bereiken. 

Probeer deze kracht te realiseren. Dit is het wat ik geprobeerd heb om je duidelijk te maken. 

 

De mystieke realiteit die binnenin mij is, en die binnenin jou is, zijn dezelfde. Deze allerhoogste 

energie woont in je lichaam, dat als een zak vol met lucht is. Je kan de universele energie niet 

bemerken met je fysieke ogen. Je kan je er enkel bewust van worden als je je innerlijke oog van 

wijsheid opent. 

 

Op welk niveau bevind jij je? Waar ben je? Wat is de reden en de bedoeling van je leven? Nu 

dat je geboren bent, wat ga je doen? Als je je waarlijk bezint over deze vragen, zelfs voor een 

korte tijd, dan zal je snel de ware reden van je geboorte achterhalen. Wanneer je dat weet, zal 

je in staat zijn om één te worden met de Allerhoogste Kracht. 

 

 

Jai Prema Shanti! 
 

“De mystieke realiteit die binnenin mij is, en 
die binnenin jou is, zijn dezelfde. Deze 
allerhoogste energie woont in je lichaam, dat 
als een zak vol met lucht is. Je kan de 
universele energie niet bemerken met je 
fysieke ogen. Je kan je er enkel bewust van 
worden als je je innerlijke oog van wijsheid 
opent.” 
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De waarde van vrouwenrechten 

Wij - zowel mannen als vrouwen - waren 

van binnen gevormd en kwamen door 

een vrouwenlichaam naar deze wereld. 

Broers en zussen zijn allemaal geboren 

uit dezelfde baarmoeder, en natuurlijk 

kan een man een oudere zus voor zich 

hebben. Als een man eenmaal volwassen 

is, kan hij een vrouw als levenspartner 

nemen. Net zoals lucht en water 

essentiële elementen zijn om het leven 

te ondersteunen, zijn vrouwen - 

moeder, zussen, partner - ook een 

essentieel onderdeel van de levensreis 

van elke man.  

 

Ooit waren de rechten van een Vrouw 

een twistpunt in het verleden en dat is 

het nog steeds. De vrouw neemt de 

meest prominente plaats in onder alle 

levende wezens, maar er vinden nog 

steeds overal discussies plaats over de 

vraag of vrouwen al dan niet hun rechten 

moeten krijgen. We moeten eerst de 

betekenis van ‘rechten’ grondig 

analyseren. 
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De Britten beheersten (min of meer delen van) India gedurende drie eeuwen, tot het midden 

van de 20e eeuw. Onze mensen hebben de meeste van hun rechten verkregen door ze van de 

Britten te eisen en vervolgens, door de manier van geweldloosheid van Mahatma Ghandi, 

bereikten de mensen van India hun vrijheid. Daarom is vrijheid niet iets dat de ene persoon aan 

een andere persoon kan aanbieden. Vrijheid is inherent aan alle mannen en vrouwen en daarom 

kunnen vrouwenrechten niet door iemand anders worden verleend. Het is verkeerd om te 

voorkomen dat vrouwen hun rechten uitoefenen.  

 

In het oude India was er een periode waarin vrouwen hoogopgeleid waren en sommige 

vrouwen regeerden koninkrijken. Het waren dappere moeders met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en met de kennis en het talent om alles te bereiken. Wat voor 

werk ze ook deden, ze deden het goed. Vanwege deze gunstige sfeer van rechtvaardigheid was 

er de juiste hoeveelheid water en regenval in alle seizoenen alsook een overvloed aan 

grondstoffen.  .  

 

 

 

Zelfs zonder kennis van politieke wetenschappen of wetenschappelijke kennis kan iemand 

gemakkelijk herkennen dat als mensen van een land moedig zijn en leven volgens dharma dat 

dat land dan ongetwijfeld een land is waarin de vrouwen dezelfde rechten hebben en goed 

behandeld worden. De vrijheid van vrouwen is een hulpmiddel voor het land.  

 

De wijze Kapila richtte het Sankhya systeem van Indiase filosofie op. Hij was opgevoed door 

zijn moeder, Devahuti, en zij onderrichtte hem in de Vedische leringen. Hij was bekwaam een 

nieuw systeem van filosofie te scheppen met hetgeen hij leerde van zijn moeder. Is zij het dan 

niet waard geprezen te worden? 

 

Tijdens de Vedische tijden namen de vrouwen deel aan het uitvoeren van de yagams en ze 

hielpen ook hun echtgenoot. Ze wezen op eventuele gebreken en hielpen hun echtgenoot ze 

te verbeteren. Het weerspiegelt de akelige toestand van een natie wanneer vrouwen, die van 

oudsher de leidende lichten waren in de gemeenschap, hun rechten niet kunnen uitoefenen. 

Koningin Lakshmi Bai (19 

November 1828 – 17 Juni 

1858) – Haar moed,  

wijsheid, vooruitstrevende 

kijk op de sterkte van de 

vrouw in het India van de 

19de eeuw en haar 

opofferingen maakten haar 

tot een icoon van de Indische 

Onafhankelijkheidsbeweging. 
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Wanneer er veranderingen zijn in de wereld, hebben vrouwen altijd deelgenomen aan deze 

veranderingen op een stralende wijze. En, zoals ik al eerder zei, zijn vrouwen nu ook in de 

strijdmacht aanwezig. Ze blinken ook uit op het hoogste sportniveau en sommige zijn nu de 

regeringsleiders in bepaalde landen – daarnaast zijn ze vaak ook nog deze met het beste morele 

gedrag. Wie neemt dan de vrijheid en rechten weg van zulke invloedrijke vrouwen?  

 

Als we de kwestie zorgvuldig observeren en waarnemen, zullen we beseffen dat nu, net zoals 

in de voorbije eeuwen, de maatschappij rechten toekent aan vrouwen alsof het toekennen van 

de aangeboren rechten aan iemand iets is dat binnen hun jurisdictie valt. Toch blijven sommige 

onwetende mannen klagen dat hun land niet in staat zou zijn de gevolgen te dragen van vrouwen 

die hun volle rechten uitoefenen. 

 

We kopen iets waarvoor we het gangbare tarief 

betalen; we kunnen bv fruit kopen en het ergens 

bewaren, in afwachting van het plezier dat we zullen 

hebben aan het opeten van de vruchten. Later genieten 

we dan van de zoete smaak die de vruchten ons geven. 

Vrouwen hebben eigenlijk geen prijs en toch geven ze 

zoveel op zoveel manieren aan de mensheid, zoals het 

fruit haar zoete smaak geeft. Is het niet de plicht van 

iedereen – mannen en vrouwen – om vrouwen te 

koesteren en te beschermen en hen te helpen in het 

uitvoeren van hun vele rechtmatige plichten en 

diensten aan de samenleving? 

 

Omdat ik de grote waarde van vrouwenrechten 

volledig besef, denk ik veel over dit onderwerp na,  en 

het maakt me blij om dat te doen. Ook zou ik graag 

willen dat anderen  zich volledig bewust worden van 

het belang van vrouwenrechten.  Aan vrouwen zouden 

meer verantwoordelijkheden in de maatschappij 

gegeven moeten worden en als zij te zeer belast 

zouden zijn,  zouden wij hen moeten aanmoedigen. 

Mensen zouden niet moeten nalaten hen openlijk te 

prijzen voor hun werk en prestaties. Vrouwen zullen 

onmiskenbaar hun taken goed uitvoeren. 

 

Ten  tijde van de vrijheidsstrijd,  zong de dichter en vrijheidsstrijder Subbramania Bharathi:  

“Deze eigenaardige mannen die hun vrouwen in hun huis willen opsluiten, laten nu hun hoofden 

beschaamd hangen.” Ja, deze mannen kunnen, zoals Bharathi terecht schreef, beschreven worden 

“Vrouwelijk en mannelijk 

bestaat in alle soorten wezens en 

diersoorten. Het bestaat zelfs in 

de plantenwereld. In de 

natuurlijke wereld zien we 

gelijkheid en wordt er gedeeld. 

Vogels zijn bijvoorbeeld vooral 

bekend om hun aanhankelijkheid 

en zorgzaamheid voor hun wijfjes 

en jongen. Zij zijn ook erg 

hardwerkend en delen hun rechten. 

Waarom? Wij moeten dit goed 

begrijpen, onze manier van doen 

veranderen en passend handelen.”  
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als “eigenaardig”. Dat type man beschouwt het als een eerbare zaak om het vrouwvolk 

geïsoleerd te houden. Wat is eer? Deze mannen die niet toestaan dat hun vrouwen iemand 

buiten hun directe familie ontmoeten of spreken, die hen niet toestaan om zelfs een greintje 

kennis over de wereld te verkrijgen, zijn inderdaad eigenaardig. In de huidige wereld zijn er 

zulke schandelijke eigenaardige  mannen die zo leven met opgeheven hoofd. Wat voor een 

soort beschaving is dit? Is het niet schandelijk??  

 

Vrouwelijk en mannelijk bestaat in alle soorten wezens en diersoorten. Het bestaat zelfs in de 

planten wereld. In de natuurlijke wereld zien we gelijkheid en wordt er gedeeld. Vogels zijn 

bijvoorbeeld vooral bekend om hun aanhankelijkheid en zorgzaamheid voor hun wijfjes en 

jongen. Zij zijn ook erg hardwerkend en delen hun rechten. Waarom? Wij moeten dit goed 

begrijpen, onze manier van doen veranderen en passend handelen. 

 

De hoofdreden dat mannen vrouwen hun rechten ontnemen, is dat zij vrouwen wantrouwen, 

zij vertrouwen niet wat vrouwen doen, zij zijn jaloers op hun verschijning en angstig voor hun 

weten. Deze houding die mannen hebben ten aanzien van vrouwen dient te veranderen en er  

zou gelijkheid moeten zijn in de manier waarop mannen en vrouwen achting hebben voor elkaar. 

 

Vrouwen hebben oprechte interesse in het aanbidden van God; het gaat hen gemakkelijk af. Zij 

focussen er hun volledige aandacht op en betrekken zichzelf totaal in de handeling van verering. 

In de tempels echter zijn het mannen die als priester werken. Ook hier zijn vrouwen beroofd 

van hun rechten. Waar is het land waarin vrouwen worden gerespecteerd en gelijke rechten 

hebben? Een land waar vrouwen gerespecteerd worden en gelijke rechten hebben, is een land 

dat geïnteresseerd is in het sociale welzijn van haar inwoners. Elk ander land zal een zelfzuchtig 

land zijn. Dus leg vandaag een gelofte af, dat vanaf vandaag je de vrouw zal respecteren en 

hoogachten. Op deze manier zul je zeker de grootsheid van vrouwenrechten gaan beseffen. 

 

 

 
 

“Een land dat vrouwen 
respecteert en hen niet berooft 

van hun rechten is een land 
dat bezorgd is om het sociale 
welzijn van haar inwoners.” 
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“De lingams hebben niet alleen de kracht om de negatieve krachten die 
mentale spanningen, problemen en ziekten veroorzaken, naar boven te 

halen, maar ze brengen ook spirituele energie in het hart en de geest. De 
lingams hebben de kracht om potentiële mentale problemen en ziekten die 

latent aanwezig zijn in het lichaam te vernietigen. De gevoelige 
toegewijde kan deze actie voelen, maar meestal wordt deze zeer nuttige 
actie niet opgemerkt door zijn subtiele, innerlijke werking. De spirituele 

krachten van de lingams handelen en reageren met de karma's, de 
effecten van acties uit het verleden, samskāra's (neigingen) en sankalpa's 

(intenties) van de aspiranten.”  
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Nieuws van de…  

 

Mahashivaratri 2020 
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Premananda Jeugdcoördinatoren over de hele wereld organiseerden in februari programma's voor 

Mahashivaratri om de leden van hun groepen te betrekken bij verheffende, spirituele activiteiten 

tijdens deze gunstige nacht. Het individuele programma van elke groep had zijn eigen accenten en 

hoogtepunten, die ze nadien deelden in een verslag. Dit is een geweldige seva die openstaat voor 

alle geïnteresseerde jongeren op vele verschillende plaatsen in de wereld! 

 

 

Elke maand zetten we een kwaliteit van een Premananda 
Jongere in de schijnwerpers. Deze maand:  

Deze wereld ten goede veranderen! 
 

 

Jonge mensen in de samenleving moeten zich realiseren wat waarheid is en moeten de hele wereld 

helpen de waarheid te begrijpen. Net zoals de lamp licht geeft, moeten jongeren in de samenleving 

de lamp van de waarheid aansteken om de wereld te verlichten. Veel mensen weten vandaag de dag 

niets af van toewijding of geloof in het Goddelijke. Sommigen begrijpen niet eens hoe ze zich moeten 

gedragen en voelen geen enkele behoefte om het hoogste stadium te bereiken. Tegenwoordig 

nemen gedachten zoals: "We hebben voedsel en slaap nodig en we zullen leven op elke manier die 

we willen" toe. Als deze manier van denken doorgaat, zullen de cultuur en de nederigheid geleidelijk 

aan afnemen en zullen de mensen een dierlijk leven leiden. Dat is de reden waarom de mens moet 

nadenken over zijn zesde zintuig en zijn spirituele kennis  waarderen. 

 

In onszelf en in onze geest kunnen we een heilige wereld creëren en zo de waarheid en het bestaan 

van de goddelijkheid realiseren. Verander de, "We kunnen leven op elke manier die we willen" 

gedachte in, "We kunnen op deze bijzondere manier leven" en probeer een fijn en nobel leven te 

leiden. Je mag dan wel allerlei filosofieën begrijpen en kennis hebben van verschillende spirituele 

meesters, maar als je degene ontdekt die je naar het hoogste niveau brengt en dan ook nog zo 

overeenkomstig leeft, zal alles goed komen. We zeggen altijd: "Morgen, morgen" en stellen alles uit. 

Premananda Jeugdgroepen over de hele wereld vierden Mahashivaratri dit jaar. 

 

Warschau (Polen) 
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“Als je dienstbaar bent, denk dan niet op een wereldse manier. Er is niets te winnen of te 

verliezen. Probeer gewoon iets te doen om te helpen. Je kan met je dienstverlening 

beginnen in een van onze Centra of door iemand uit je omgeving te helpen of te zorgen 

voor gehandicapte kinderen. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Maar verwacht geen 

bepaald resultaat. Wees bereid elke uitkomst te accepteren, koester geen verwachtingen, 

dan zal je gelukkig zijn alleen al door het feit dat je dienstbaar bent. Vergelijk jezelf niet 

met anderen en met wat zij doen. Probeer niet te weten te komen of zij het goed doen, of 

ze zich ontwikkelen, want dan zal je denken dat jij het niet goed genoeg doet.   

 

Dat zijn allemaal overbodige gedachten. Het heeft nooit zin om je leven met dat van 

anderen te vergelijken. Iedereen gedraagt zich, denkt en vereert op zijn eigen unieke 

manier. 

 

Wanneer je je diensten verleent, kan het zijn dat je kleine fouten maakt en dat kan ook 

het geval zijn met anderen. Dat doet er niet toe. Geef het niet op als je eenmaal begonnen 

bent. Houd altijd je ideaal voor ogen. Laat je concentratie niet afdwalen en sta anderen 

niet toe je van mening te doen veranderen. Wees altijd trouw aan je eigen geweten. Zelfs 

als er niemand is om je te helpen, doet dat er niet toe. Als je zelfvertrouwen hebt, kan je 

het in je eentje klaarspelen. Roep het Goddelijke aan om je kracht te geven en je te 

voorzien van wat nodig is. Toen ik mijn missie in de wereld begon, was ik nog maar een 

jongen. Ik had geen plek waar ik naartoe kon gaan en niemand om me te helpen. Maar 

ik bad tot God en verleende zoveel diensten aan duizenden mensen, gewoon omdat ik 

zo’n sterk geloof en een ijzeren wil had. In jullie groep zitten zoveel mensen. Stel je eens 

voor wat je kan bereiken als jullie allemaal samenwerken met niet aflatende toewijding!”  
 

Swamiji 




	April Web front
	2004 PAV DU contents
	2004 PAV DU WEB
	April Web back

