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Satsang met Swamiji 
 

Oprechte liefde tonen 
 

Hari Om! 

 

Ik wil spreken over liefde. Ik 

weet zeker dat iedereen dat 

leuk zal vinden en dat iedereen 

zal glimlachen. 

 

Iedereen wil liefde en verwacht 

liefde. Tegenwoordig begrijpen 

mensen de waarde van liefde 

niet omdat ze liefde in verband 

brengen met het lichaam. Echte 

liefde is eigenlijk heel anders. 

Liefde voor het lichaam en pure 

liefde zijn niet hetzelfde. Als je 

van het lichaam houdt, zal je 

verwachtingen en genegenheid 

hebben. Je zal actie willen 

ondernemen met betrekking 

tot het lichaam. Denk je dat dat 

pure liefde is? 
 

De meeste mensen tonen liefde 

met de verwachting er iets 

voor terug te krijgen. Als 

iemand liefde toont zonder iets 

te verwachten, dan is dat grote, 

pure en oprechte liefde. 

  

Ik heb liefde voor jullie allemaal, maar ik wil niets van jullie. Waarom toon ik jou liefde? Denk 

aan je lichaam. Je moet dit lichaam en geest volwassen maken en de juiste richting inslaan, een 

gelukkiger leven leiden en leven met een glimlach. Ik wil dat je je karma vermindert en je 

problemen vermindert. 
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Ik wil dat je met liefde leeft. Als je dat doet, zullen je problemen en karma automatisch 

verminderen. Je liefde is niet correct omdat je liefde toont maar iets terug verwacht. Zelfs kleine 

kinderen tonen liefde voor hun mama’s met verwachtingen. Ze verwachten dat mama voor hen 

zal zorgen. 
 

Mensen tonen ook liefde aan spirituele meesters en verwachten iets van hen. Ze willen dat hun 

problemen worden opgelost, ze willen zegeningen en sommigen willen verlichting. Als je je 

meester ziet, voel je een zekere aantrekkingskracht, maar je onreine liefde betekent niets voor 

de meester, omdat hij een geëvolueerd persoon is. Hij weet niet hoe hij onzuivere liefde moet 

tonen, omdat hij alleen weet hoe hij de liefde aan het atma, het Zelf, niet aan het lichaam, moet 

tonen. Dat is het verschil tussen een meester of een geëvolueerd persoon en anderen. Je toont 

liefde voor het lichaam, maar zij tonen liefde voor het atma. Als je atma-liefde kunt tonen, is dat 

een grote liefde. Op een dag zal je beseffen dat onvolwassenheid de oorzaak is van het tonen 

van liefde voor het lichaam. 
 

Geef je liefde niet terwijl je iets terug verwacht. Als je iemand een cadeau wilt geven, geef het 

dan met liefde en vergeet het. Maar je vergeet het nooit - je denkt: “Ik geef dit en ik geef dat, 

maar deze persoon is niet dankbaar en toont geen liefde voor mij. Ik geef zoveel en ik geef zoveel 

geld uit, maar hij vergeet me.” 
 

Dit betekent dat je liefde wilt kopen, maar dat kan niet. Zie je, veel mensen begrijpen liefde 

nooit. Ze verwachten liefde te kopen door middel van materiële dingen, en ze handelen ernaar. 
 

Ik zal uitleggen wat pure liefde is. Ik herhaal vaak dat liefde het hoogste is en dat wil ik uitleggen. 

Je moet liefde begrijpen, wat het voordeel is en wat de verschillende soorten liefde zijn. Wat 

voor soort liefde is puur? De Veda's zeggen dat de liefde van de goden puur is. Neem 

bijvoorbeeld Heer Shiva. Een godheid als Heer Shiva toont liefde voor iedereen, ook voor 

dieren, zonder iets te verwachten. Kan onze geest zo'n grote liefde tonen? Nee, waarom? Omdat 

onze geest altijd iets verwacht. Dus is onze liefde met de verwachting van iets terug te krijgen. 

Om dit te veranderen, moet je de volwassenheid van je geest vergroten, je gedachten 

veranderen en ze vergeestelijken. 
 

Nog een voorbeeld: waarom toon je liefde voor God? Denk je dat de liefde die je toont puur 

is? Nee, je verwacht dingen van God. God, help me alstublieft, God, zorg alsjeblieft voor me, 

God, laat me alsjeblieft slagen voor mijn examen, God geef me alsjeblieft een goede baan, God 

genees alstublieft mijn ziekte, God, alstublieft ... Zie, je verwacht materiële dingen als je je liefde 

voor God toont. 
 

Dus tegenwoordig verwacht je eerst iets en dan toon je liefde. Zit er pure liefde in je glimlach? 

Een kus geven - is dat liefde? Seks hebben - is dat liefde? Nee, dat is allemaal geen liefde. Zeker 

- dit zijn gehechtheden, verlangens. 
 

Toon liefde met je innerlijke hart op een pure manier.  

 

Dat is de reden dat ik altijd lach - nooit verwacht ik iets van jou. Ik toon liefde, maar ik verwacht 

jouw liefde niet. Glimlach, glimlach... Ik nodig je uit om me te komen opzoeken, en ik vraag je al 
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je problemen, en ik zorg ervoor. Ik toon liefde omdat ik wil dat je je ontwikkelt en beseft wat 

pure liefde is. 
 

Iemand die pure liefde heeft, wordt nooit achterdochtig, wordt nooit gespannen, boos of zelfs 

geïrriteerd en voelt zich nooit jaloers of egoïstisch.  
 

Anandam, gelukzaligheid, is ware liefde. Echte anandam is paramanandam. Als je paramanandam 

kent, kan je premanandam uitleggen. 
 

Echte liefde is puur, en daarom moet je pure liefde voor God tonen. Toon zuivere liefde aan de 

spiritueel leraar. Verwacht niets. Als je pure liefde toont, zal hij voor je zorgen en voor alles 

zorgen. Op dezelfde manier zal God voor je zorgen. In de materiële wereld hebben mensen 

liefde verkeerd begrepen. Ze denken dat het betekent: glimlachen, praten, kletsen en 

vriendschap, altijd in contact zijn en dat en dit… roddelen, steunen met geld en materiële dingen, 

aardig praten met de kinderen en voor ze zorgen en hen alles geven en kopen wat ze willen. 

Maar je doet dit allemaal met verwachting en verlangen. De liefde die je toont is gemengd - ze 

is niet puur. Zowel moeder als kind verwachten iets van elkaar. 
 

Ik leg je dit uit zodat je kunt beseffen wat voor soort liefde je in je hart hebt - permanente of 

tijdelijke liefde of gewoon liefde. Denk aan liefde en besef wat het is. Als je echt liefde toont, 

doe dat dan ook voor alle dieren. Ook dieren begrijpen liefde. Kijk, als je ware liefde hebt voor 

de hond, zal hij ook liefde begrijpen. 
 

Wie zal er voor altijd in deze wereld leven? Je denkt dat je leven permanent is en je vergeet wat 

er uiteindelijk in je leven zal gebeuren. Deze aarde bestaat misschien wel miljoenen jaren, maar 

als je geluk hebt, kan je bijna honderd jaar meegaan. Ontdek hoe je ware, oprechte en reine 

liefde kunt kennen. Als je liefde voor God kunt tonen, dan is dat geweldig, maar verwacht niets. 

Als je bidt met een zuiver hart en verstand, zal je Gods liefde beseffen. 

 

Avatars, heiligen en spirituele meesters laten nooit zien dat ze een diepe liefde hebben. Ze 

vertellen ons dit en dat te doen en we krijgen de indruk dat ze ons willen controleren en regeren. 

We voelen dat de meester streng tegen ons is. De meester heeft liefde, maar hij verwacht van 

de studenten die bij hem zijn, dat ze pure, universele liefde realiseren. Pure, universele liefde. 

Universele liefde is het hoogste. 

 

Ik zorg zeker voor je. Wat het probleem ook is, ik zal er voor zorgen, en ik zal je zegenen en 

voor je zorgen. Mijn zegeningen zijn bij jou. Ik geef je veel boodschappen. 

 

Accepteer elk bericht dat voor je geschikt is. Ik zal nooit een verliezer van je maken. Ik zal er 

nooit op staan dat je iets doet. Neem een boodschap ter harte die je gemakkelijk kunt oefenen 

en je zal zeker anandam krijgen. Permanente anandam. Ik wil dat iedereen altijd gelukkig en met 

een glimlach leeft - een pure glimlach vol liefde. Toon die pure liefde aan iedereen en begrijp 

pure liefde. 

 

Hari Om, Om Namah Shivaya. 
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Nieuws uit de  

Sri Premananda Centra over de hele wereld 
De eerste twee jaar van een nieuwe Premananda Groep 

Door Saras, Sri Premananda Groep, Essen, België  
 

Je zal je waarschijnlijk niet meer herinneren dat ik enkele jaren geleden een artikel schreef met 

als titel ‘Een nieuwe lingam voor België’, over hoe ik geïnspireerd raakte om de Ashram een 
lingam te vragen in de periode toen de Centra en toegewijden zich in een precaire toestand 

bevonden in ons land. Dit resulteerde uiteindelijk in de opening van een Sri Premananda-groepje, 

compleet met yagam en alles erop en eraan, hier thuis bij ons vlakbij de Nederlandse grens. 
 

Ik had toen aan de Ashram gezegd dat ik zou 

zien of ik wat kon doen. Omdat ik me wat 

mijn seva betreft in de eerste plaats nog 
steeds graag wil bezighouden met de 

verdeling en verkoop van devotionele 

artikelen aan een wereldwijd publiek, 

slaagde ik er in het eerste jaar slechts in om 
elke twee maand een programma te 

organiseren voor de oudere en trouwe 

toegewijden van onze noordelijke Belgische 

provincie. Daarom deed ik ook 

noodgedwongen alles alleen: van de 
aankoop van bloemen en ingrediënten voor 

de abishekam tot de afwas van het koperwerk toe. Dus beperkte ik me tot de belangrijkste 

momenten van het jaar. 
 

Na de openingsceremonie in juni 2018 organiseerde ik eerst een programma voor Ganesha 

Chaturthi, gevolgd door een programma met Amman-abishekam tijdens Navaratri. En 

vervolgens weer opnieuw hetzelfde ter gelegenheid van nieuwjaar en de lente Navaratri, om het 
eerste jaar te beëindigen met een programma voor de Lingam op de eerste verjaardag van mijn 

groepje in juni 2019. Ik had de mooie door Swamiji gezegende beelden van mijn overleden vader 

‘gebruikt’ om zodoende verschillende programma’s te kunnen aanbieden. Omdat ik de 

verantwoordelijkheid alleen droeg en er reeds lang geen programma’s meer waren in onze regio, 

hield ik altijd een beetje mijn hart vast omdat ik niet wist of de mensen zouden ingaan op mijn 
aanbod. Maar Swamiji zorgde steeds opnieuw voor een (andere) assistent en een handvol 

toegewijden die blij waren dat ze weer konden deelnemen, alsook voor enkele nieuwe mensen 

die graag wilden komen kennis maken met wat wij doen. 
 

In de zomer van 2019 kreeg ik van het Centrum departement uit de Ashram een brief waarin 

me gevraagd werd of ik me als Sri Premananda-groep wilde beperken tot programma’s met 
lingam abishekam en de beelden voor mijn persoonlijk gebruik wilde aanwenden. Hoewel ik 

ondertussen door de wekelijkse poeja’s een dichte band met de lingam had gekregen, 

schreeuwde mijn ziel het innerlijk uit: “Maar Swami, dit kan toch niet! Geen beelden meer, wat 

nu?” 
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Sinds Swamiji in mahasamadhi is, 

moet ik gelukkig nooit lang 
wachten op een oplossing voor 

mijn ‘materiële’ problemen. Een 

maand later kreeg ik plots een 

telefoontje van een enthousiaste 

Priya, die na negen jaar net terug 
was van een bezoek aan de Ashram 

samen met haar gezin. “Op 1 

september gaan we terug van start 

met het Centrum! Met een 
Ganesh- en Amman-abishekam, en 

aansluitend gaan we de tiendaagse 

Navaratri vieren!” Priya en Guha 

waren steeds “mijn” 

Centrumcoördinatoren geweest 
tot ze door omstandigheden verplicht werden een aantal jaren hun Centrumactiviteiten op te 

schorten. Ze waren overduidelijk geïnspireerd om er weer tegenaan te gaan. En hoe! 
 

Innerlijk vroeg ik me nu wel af wat er van mijn groepje moest worden, al was ik erg blij dat de 

abishekams op de beelden in ere hersteld zouden worden. We wonen op slechts 12 kilometer 

van elkaar en hebben dus ongeveer dezelfde doelgroep. Ik besloot mijn geplande programma’s 

even aan de kant schuiven en de kat uit de boom kijken. Omdat ik daar aardig onzeker van werd, 
besloot ik me net als bij de vele Navaratri-programma’s die we al samen hebben gevierd, zo 

goed mogelijk in te zetten om te helpen. 
 

Een tiendaagse Navaratri is een echt huzarenstuk! Het werd een héél mooi feest waarbij ik 

voelde dat de energie van de Goddelijke Moeder zich opnieuw vestigde in het nieuwe huis waar 

het Centrum zich nu bevindt. 

 
Ondertussen speelde het Goddelijke verder zijn spelletje 

met mij! Het Wereld Tour programma zou in het 

Centrum bij Priya en Guha doorgaan maar mij werd 
gevraagd om de Ashramdelegatie een drietal dagen op te 

vangen. Traag maar zeker was ik bij ons thuis al begonnen 

met het schilderen van een extra kamer die reeds lang 

leeg stond. Ik was nog niet klaar met het verven van het 

houtwerk, toen me één maand vooraf ook met aandrang 
werd gevraagd om het hele programma over te nemen. 

Ik kreeg het plots erg benauwd: ik had me net 

geëngageerd om te helpen tijdens Navaratri, die kamer 

moest tijdig klaar zijn en ik had nog nooit een groot 
programma georganiseerd met alles erop en eraan! 

Tussendoor diende ik nog een andere seva te doen die 

niet uitgesteld kon worden. En op de koop toe kregen 

we van de tour verantwoordelijken een takenlijst om u tegen te zeggen! Ik heb dus al mijn 

organisatietalent uit de kast gehaald, de zesde versnelling aangezet en véél gas gegeven… maar 
wonder boven wonder kwam het stap voor stap voor mekaar. 

 

 

“De abhishekam op de 
Ashramlingam en de vele lingams 
van de toegewijden was nog maar 
net van start gegaan, toen ik 
plots een intense verschuiving 
van energie gewaar werd als een 
draaikolk van wereldse naar 
spirituele energie. Ik kan het niet 
goed verwoorden maar herinnerde 
me dit: had Swamiji vroeger niet 
eens gezegd dat hij onze huizen 
zou komen bezoeken?" 
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De poetsvrouw was bereid om samen met mij de grote kelderverdieping een grondige beurt te 

geven, mijn man hielp met de schilderwerken en ik kreeg ook hulp uit onverwachte hoeken voor 
het oppoetsen van het abishekam materiaal en het aankleden van de grote ruimte beneden. Het 

was wel spannend! Slechts 3 dagen van tevoren wist ik eindelijk zeker dat er voorzangers en 

harmoniumbegeleiding zou zijn. Dat was een echte oefening in vertrouwen waarbij ik de kans 

kreeg weer een beetje meer stalen zenuwen aan te kweken. 

            
Op 3 november werd het een bijzonder programma. Jullie hebben vast de vele mooie foto’s van 

alle programma’s wereldwijd kunnen bekijken, maar je moet in de appel bijten om de smaak te 

kunnen proeven. Toch wil ik graag één bijzonderheid vermelden. De abishekam op de 

Ashramlingam en de vele lingams van de toegewijden was nog maar net van start gegaan, toen 
ik plots een intense verschuiving van energie gewaar werd als een draaikolk van wereldse naar 

spirituele energie. Ik kan het niet goed verwoorden maar herinnerde me dit: had Swamiji vroeger 

niet eens gezegd dat hij onze huizen zou komen bezoeken? Bovendien voelde ik hoe vervullend 

het was om dit aan andere mensen te kunnen geven en was het heel fijn om de twee 

afgevaardigden uit de Ashram in huis te hebben. Ze konden wat uitrusten van hun veertiendaagse 
tour doorheen Polen en België terwijl ik alles weer opruimde. 
 

De verdere programma’s voor november en december liet ik aan Priya en Guha over daar ik 

het in de laatste maanden van het jaar steeds druk heb met de verkoop en verdeling van 

devotionele artikelen. Ondertussen kreeg ik signalen en voelde ik dat ik graag verder wilde doen 

met de programma’s bij ons thuis. Alleen al het idee dat ik de lingam terug zou moeten geven 

aan de Ashram als ik ermee zou stoppen was onverdraaglijk. Dus brak er eindelijk een tijd aan 
dat de puzzelstukjes in elkaar vielen en bepaalde ik in januari een datum voor een eerste 

programma bij ons thuis, rekening houdend met de programma’s van het Centrum van Priya en 

Guha. Ik vond het echt fijn het gevoel te hebben dat we terug sterk staan met drie beelden in 

het Centrum en de lingam hier in de Groep. Deze laatste heeft ondertussen zijn nieuwe en 

uiteindelijke plaats gekregen in de pas geverfde kamer die ik als meditatieruimte heb ingericht. 
 

Nu hoef ik de – overigens prachtige – meditatieruimte van mijn man niet meer te gebruiken en 
kan het altaar en Swamiji’s stoel blijven staan. Ik doe er dagelijks aan meditatie en heb mijn 

harmonium van onder het stof tevoorschijn gehaald… de energie kan zich langzaam opbouwen. 

Momenteel mogen we door de coronacrisis geen publieke programma’s meer organiseren. 

Ondertussen doe ik verder met de wekelijkse lingampoeja en hoop van harte in juni de tweede 
verjaardag van de groep te kunnen vieren. 
 

Jai Prema Shanti! 

 

Swamiji's gouden woorden over de  

Sri Premananda Centra en Groepen 
 

“Je dient de toegewijden die uw centrum bezoeken met oprechte liefde en genegenheid te 

behandelen. Je dient hun vragen zeer geduldig te beantwoorden. Soms stellen ze 

misschien onwetende vragen, maar toch moet je de dingen duidelijk aan ze uitleggen 

zodat ze het kunnen begrijpen." 
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Goeroe Poernima in de Ashram 
 

Op de ochtend van 4 juli 2020 kwamen de Ashrambewoners samen om onze geliefde Goeroeji te eren 

op deze heilige en veelbelovende dag. Vanwege de Covid-19 restricties waren er dit jaar geen bezoekers. 

Goeroe Poernima begon met een Dakshinamurti yagam uitgevoerd door priesters en daarna was er een 

krachtige abishekam voor Swamiji's Samadhi Lingam. Tussen de middag genoot iedereen van een 

speciale lunch met dessert. 

 

 
 

 
 

 

Later op de middag voerden we een traditionele pada poeja uit op Swamiji's paduka's en sloten 

af met het zingen van de 108 namen van Swami Premananda. 's Avonds om 6.30 uur was er een 

prachtige abishekam bij Swamiji's standbeeld en natuurlijk zongen we ook bhajans. Heerlijke 

prasadam werd vervolgens uitgedeeld en door iedereen gewaardeerd. 

Dakshinamurti yagam uitgevoerd door priesters 

Swamiji's Samadhi Lingam, na de 

abishekam 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 (Enkele vragen gesteld door toegewijden aan Swamiji op de laatste dag van zijn bezoek aan 

het VK, in maart 1983)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiji, vandaag is je laatste dag hier [in het VK]. Wat laat je achter voor ons? 

 

Ik zal je mijn glimlach achterlaten! 

(Iedereen lacht. Iemand zegt: "En je zegeningen?") 

Oké, ik zal jullie ook al mijn zegeningen en liefde nalaten. 

 

Swamiji, wanneer keer je fysiek terug naar Engeland?  

 

Als ik iets zeg, mag het geen leugen worden... De hele tijd dat ik hier was, was je allemaal in mijn 

gedachten en, waar ik ook ga, ik zal altijd bij je zijn en bij mensen zoals jij. Ik zal nooit alleen zijn. 

Waar ik ook ga, iedereen vraagt me bij hen te blijven. Dus ik vroeg me af wat ik moest doen en 

waar ik zou moeten zijn. Ik dacht: "Waarom probeert iedereen een gek als ik vast te houden?" 

Ik ben bang dat, hoewel ze een goed persoon bij zich hebben, ze hem niet lang bij hen houden. 

Zal ik zeggen wie het is? God. Je moet God bij je houden! Waarom wil je mij bij je houden? Dit 

is wat ik keer op keer blijf herhalen. 
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Swami, we kennen God niet, maar we kennen jou. Door jou kunnen we God kennen; daarom 

willen we dat je hier bij ons bent.  

 

Door mij? Nee! Je zegt het verkeerd: in plaats van te zeggen dat je God door mij kunt leren 

kennen, zou je, om correct te zijn, moeten zeggen dat je mij door God hebt leren kennen! 

Omdat het God is die mij hierheen heeft gestuurd, nietwaar? Als God mij hierheen heeft 

gezonden, wie ben ik dan in relatie tot God? 

 

Maar Swami, we kunnen God niet zien, naar God luisteren, met God praten ... 

 

Betekent dit dat dit zal gebeuren als ik weer zou komen? 

 

Ja, het zal zeker helpen. 

 

Oké, dan kom ik weer. 

 

Wanneer?  

 

Misschien kom ik hier op weg naar Duitsland. 

 

Swami, wanneer ga je naar Duitsland?  

 

Eigenlijk gebeurt er niets volgens mijn plan. Als ik terugkom [naar Sri Lanka] zullen er bepaalde 

dingen gaan gebeuren en daar zal ik naar handelen. Omdat ik dit keer mijn Duitse programma 

heb afgezegd, denk ik dat ik over drie of vier maanden naar Duitsland ga. Ik denk dit nu alleen 

maar, maar ik weet niet wat er zal gebeuren als ik terugga. Je hebt me deze keer best goed 

gezien... wat valt er nog meer te zien? Hoe vaak je me ook ziet, ik zal je toch alleen vragen om 

God te aanbidden. Zelfs als ik terugkom, zal ik alleen maar dezelfde dingen zeggen. Maar als je 

echt wilt dat ik kom, moet je allereerst God vragen om me te laten komen, dan zal hij me 

hierheen sturen. Ik zou zelfs over tien dagen terug kunnen komen! Daarom ligt het allemaal in 

jouw handen. Ik zal niets denken; als God zegt: "Ga", dan zal ik gaan. Wat gaat het mij aan? Ik 

ben niet degene die iets doet. 

 

Swamiji, wat is je missie? 

 

Het is een grote missie, een grote klus, namelijk om te proberen mensen in deze wereld de 

waarheid te laten begrijpen; om jullie allemaal liefde te tonen en jullie over liefde te leren en uit 

te leggen wat een valse of illusoire manier van leven is. Wat is het nut van het voeren van 

oorlogen in de wereld? Ik wil dat je God aanbidt zodat jullie allemaal vrede kennen. Dit zijn maar 

een paar dingen; er zijn er veel meer. Ik zou ook aan iedereen willen uitleggen dat God niet door 

geld kan worden gezien of gekend. Met geld leer je niets over spiritualiteit. Dit is wat ik denk. 

  

Swamiji, als God je zegt wat je moet doen, hoor je hem dan echt? 
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Natuurlijk. 
 

Swami, er gebeuren zoveel rampen in de wereld. Kunnen we iets doen om ze een beetje te 

verminderen? 

Er is maar één manier en dat is door toewijding te hebben. Door toegewijd te leven, 

transformeer je je omgeving. Ik zeg niet dat je dit of dat in het bijzonder moet geloven, maar dat 

je in God moet geloven. Dat is genoeg. Het kan elke God zijn - het is de kracht die boven alles 

aanwezig is. 

 

Swamiji, wat is de betekenis van overgave? 

 

Overgave betekent dat je het volledige vertrouwen moet hebben dat alles gebeurt vanwege 

God. Overgave betekent niet een soort slavernij; het betekent toewijding. 

 

Swamiji, zei je niet dat de Kali Yuga bijna voorbij is, of voorbij is? 

 

Ik heb niet gezegd dat het beëindigd is, ik zei dat het aan het eindigen is. 

  

Swamiji, er was een profetie gemaakt door Gauthama Boeddha tweeduizend vijfhonderd jaar 

geleden, dat aan het einde van Kali Yuga er nog een Boeddha zou komen, net als hij - de 

Maitreya. Ik geloof dat Maitreya Boeddha nu bij ons is in deze wereld, in feite in dit land. Kan 

Swami dit bevestigen? 

 

Volgens mij zal Maitreya Boeddha komen en als hij hier is, zal hij zichzelf verklaren. Telkens 

wanneer een [grote ziel als deze] komt, hebben ze hun werk te doen en wanneer het juiste 

moment komt, zullen ze zichzelf onthullen. 

 
Swamiji, als een spirituele leraar een student accepteert, zal hij of zij dan ook het karma van 

de student overnemen? 

 

Ja. De leraar moet dat accepteren, niet? Hij pakt alles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De sandelhoutboom heeft een zeer sterke, mooie en overweldigende 
geur. Elke boom die in de buurt van de sandelhoutboom groeit, krijgt ook 

datzelfde heerlijke parfum. Evenzo, door in de aanwezigheid van 
goddelijke, spirituele meesters te zijn, krijg je een beetje van hun 'geur'. " 

 
Swamiji 
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 Swamiji's kostbare geschenken  
 

“Er bestaat een buitengewone kracht die alles doet.  

Ik moet zeggen dat alle gewaden die ik heb gedragen dezelfde kracht bevatten ...  

[Als ik 'ik' zeg] Ik heb het niet over Swami Premananda,  

Ik heb het over de goddelijke kracht in mij." 

  

Swamiji 

 

Swamiji gaf soms zijn bezittingen weg, vooral zijn gewaden en sandalen, zodat toegewijden ervan 

konden profiteren. Omdat deze voorwerpen erg kostbaar zijn en een grote kracht in zich 

hebben, gaf Swamiji instructies over wat ermee te doen en hoe je er het beste gebruik van kon 

maken. 

 

Hoe moeten Swamiji's toegewijden voor zijn spullen zorgen? 
 

Omdat we de goddelijke kracht erkennen die ze bezitten, mogen we zijn gewaad niet dragen, 

zelfs niet tijdens meditatie. Zijn gewaden moeten in een zijden zak worden gewikkeld en in een 

sandelhouten of speciale houten kist worden bewaard. Voor uw persoonlijke aanbidding is het 

goed om, wanneer u de doos opent, arati of het licht van een kaars aan het kledingstuk te laten 

zien. Blijf een tijdje stil. Je kan Swamiji je problemen vertellen, bidden of mediteren. Laat dan 

nogmaals arati zien voordat je de doos sluit. 

 

Sommige centra hebben een 

mantel of ander item van Swamiji 

beschikbaar voor de toegewijden. 

In dit geval gaf Swamiji het 

volgende advies: “[S]teek een 

kaarsje aan voor Swamiji's stoel. 

[B]id en vertel [jouw] problemen 

en persoonlijke zaken aan Swami's 

mantel die aan zijn voeten [is 

gelegd]. Als [je] [jouw] problemen 

daar met grote toewijding en 

liefde vertelt, zal ik ze zeker 

oplossen. (…) Je kan de mantel 

ook aanraken en hem vijf minuten 

aanbidden; tien minuten is zelfs te veel. Raak aan en bid. Dat is genoeg. Denk niet dat je het 

Swamiji's gewaad bewaard in een doos naast zijn stoel 

in een van de Sri Premananda Centra. 
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langer zou moeten hebben. Als je de mantel vijf minuten lang aanraakt, kun je de vibratie voelen 

en die vibratie zal op je werken." 

 

Swamiji's haar 
 

Enkele jaren voordat Swamiji mahasamadhi bereikte, gaf hij wat van zijn haar, verzameld na het 

borstelen, met de bedoeling dat het aan de toegewijden zou worden gegeven. Dit haar heeft een 

zeer sterke spirituele energie. Swamiji adviseerde ons om het haar in een zilveren houder te 

bewaren, zoals een klein medaillon of doosje, om de vibratie het beste te bewaren. 

 

De ervaring van een toegewijde 
 

 

“Op een dag, toen ik met Swamiji sprak, sprak hij over 

het idee dat hij zijn haar en zelfs nagelknipsels aan 

mensen kon geven en vroeg me wat ik daarvan vond. Ik 

moet zeggen dat ik dit destijds een beetje vreemd vond, 

en daarom vertelde ik hem dat ik het op de een of 

andere manier niet zeker wist. Persoonlijk had ik het 

gevoel dat, aangezien dit iets was dat van Swamiji's eigen 

lichaam was, het zou zijn alsof - na alles wat hij ons geeft, 

na alle bovenmenselijke energie die hij onvermoeibaar 

investeert in de zorg voor ons en in zijn missie 

wereldwijd - dat we nu zelfs delen van zijn lichaam van 

hem zouden afnemen! Ik wist niet wat ik daarover moest 

denken. 

 

Swamiji antwoordde door te zeggen dat de goddelijke 

energie die zijn hele lichaam doordringt aanwezig is in 

elke cel en dus ook in elk haar op zijn hoofd. Daarom 

zei hij dat hij dacht dat het erg gunstig zou zijn voor 

mensen om wat van dit haar te hebben. Het was me 

duidelijk dat hij ons deze kans wilde geven en dus bereid 

was dit met ons te delen, zoals altijd gretig om ons door 

zijn goddelijke energie te verheffen. Nu begrijp ik hoe 

ongelooflijk speciaal en kostbaar deze geschenken zijn en 

hoe sterk hun vibratie moet zijn. " 
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Zuiverheid is essentieel 
 

Het is schadelijk om naar slechte mensen te kijken; 

Schadelijk om naar hun raadgevingen te luisteren; 

Schadelijk om over hun karakters te praten 

En schadelijk om in hun gezelschap te zijn. 

 
Dit poëtische vers geschreven door de dichter heilige Avvaiyar lijkt te zijn gericht aan alle moeders 

en aanstaande moeders. 

 

De onwetendheid van een moeder kan de toekomst van haar kinderen beïnvloeden, waardoor ze 

zich onzeker en verloren in het leven voelen. Al van in de baarmoeder beginnen baby's alles om hen 

heen te voelen. Daarom moet een aanstaande moeder bewust leven; ze moet geduld hebben en 

proberen kalm te blijven tijdens haar zwangerschap. Er is een Tamil-spreekwoord dat zegt: "De 

kwaliteit van de sari wordt bepaald door de draad." Evenzo kan de aard van het kind worden gekend 

door de aard van de moeder. 

 

Dit spreekwoord is een onmiskenbare waarheid. Sommige ouders denken dat het kind sowieso niet 

oplet of niet begrijpt wat ze doen, en sommige ouders beginnen allerlei soorten sensuele gedragingen 

en activiteiten in de aanwezigheid van het kind. Maar kinderen observeren hun ouders nauwlettend 

en de indrukken van alles wat ze hebben gezien en gehoord, zullen diep in hen worden ingeprent. 

Naarmate ze ouder worden, zullen ze hun ouders gaan navolgen. Deze kinderen die zo voortijdig 

rijp zijn geworden, zullen beschadigd worden. 

 

Het maakt deel uit van de plicht van een moeder om het leven van haar kind te begeleiden en zo de 

kwaliteit van zijn of haar toekomst te helpen bepalen. De moeder moet daarom als kristalhelder 

water zijn. In tegenstelling tot de vis die zijn kroost met behulp van zonlicht tot leven brengt, moet 

de moeder zijn als puur kristalhelder water dat het licht doorlaat, zodat ze haar kinderen kan 

begeleiden op een weg die hen naar een heldere toekomst leidt. Ze moet oppassen dat het 

kristalheldere water niet vertroebelt. 



14 Prema Ananda Vahini juli 2020 

 
 

Sommige moeders zullen de vroegrijpe sensualiteit van hun adolescente kinderen negeren of er zelfs 

van genieten. Ze kunnen er zelfs over opscheppen zonder te beseffen wat de gevolgen daarvan zullen 

zijn. Deze moeders vernietigen de toekomst van hun kinderen. 

 

Het baren van een kind is iets 

geweldigs, maar bovenal moet een 

moeder haar kinderen 

rechtschapen opvoeden en hen 

beschermen tegen zelfs maar een 

gefluister van goddeloosheid dat 

hun hart binnendringt en hun 

daden beïnvloedt.  

 

Ik zou willen benadrukken dat 

kinderen moeten worden 

opgevoed zonder enige vorm van 

gendervooroordelen. Kinderen 

moeten worden beschermd tegen 

mensen met een slecht karakter; 

ze mogen niet eens de onreine 

lucht inademen die zulke mensen 

omringt, en kinderen mogen ook 

niet naar hun onbeschofte 

woorden luisteren. 

 

Als een kind onbewust of per 

ongeluk iets verkeerd doet, moet 

de moeder de aandacht van het 

kind op een andere activiteit 

richten. Mijn advies is dat een kind 

zo opgevoed moet worden dat 

het kan groeien en ontwikkelen 

onder de beschermende vleugels 

van zijn of haar moeder. Om het 

kind ervan te weerhouden ongehoorzaam te zijn of schadelijk kwaad te doen, kan het noodzakelijk 

zijn voor de moeder om hem of haar te intimideren door het kind te waarschuwen voor een 

mogelijke straf als ze niet luisteren. Als de moeder het kind herhaaldelijk op deze manier 

waarschuwt, zal hij of zij gaan luisteren en deze waarschuwing met andere kinderen delen. Zo 

worden de woorden van de moeder als een mantra voor het kind. 

 

In India blinken meisjes tegenwoordig uit bij hun studies. Zowel op school als in het hoger onderwijs 

doen ze het beter dan jongens. Maar kennis opdoen is niet voldoende; de beste opleiding omvat 

instructie in ethisch gedrag. Het ontbreken van goede morele waarden zal de vervulling van de ware 

doelen van het leven verhinderen. Een goed moreel karakter is erg belangrijk voor toekomstige 
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moeders; het moet zorgvuldiger worden beschermd dan het leven zelf. Een vrouw zou de 

belichaming van deugd moeten zijn; zonder deugdzame eigenschappen kan een vrouw nauwelijks als 

vrouw worden beschouwd. Goede morele waarden moeten op jonge leeftijd worden geleerd, want 

het bezit van deugdzame eigenschappen is wat een vrouw tot het niveau van een godin zal verheffen. 

Onder de geschoolde vrouwen brenger velen zichzelf en hun kinderen, die de toekomstige generatie 

zullen zijn, schade toe. Om te laten zien dat ze goed opgeleid zijn, nemen ze veel moderne praktijken 

over en raken eraan gewend. Om op te scheppen en indruk te maken, doen ze dwaze dingen, maar 

door dat te doen, bedriegen ze alleen zichzelf. Deze vrouwen redeneren: "Waarom zouden alleen 

mannen de vrijheid moeten hebben om te doen wat ze willen?" en ze eisen dezelfde vrijheid voor 

zichzelf. Hebben ze de mannen niet gezien die hun leven hebben verwoest door deze zogenaamde 

vrijheid? Is dit het soort vrijheid dat ze voor zichzelf willen? 

 

Vrouwen hebben de kracht om de wereld vorm te geven. Of er vrijheid of slavernij in de wereld is, 

is in handen van vrouwen. Er zijn moeders die hun zoons verafschuwen als ze het slagveld verlaten, 

en dan zijn er laffe moeders die proberen hun zoons ervan te weerhouden hun plichten te vervullen. 

De wereldgeschiedenis gaat helemaal over de heroïek van mannen, maar de zogenaamde man is 

slechts een andere vorm van vrouw. Grote meesters van wijsheid werden allemaal uit vrouwen 

geboren. Vrouwen vergissen zich dus als ze over vrijheid praten zoals ze dat tegenwoordig doen. 

Vrouwen spelen een belangrijke rol en hun bijdragen, van in de keuken tot op het slagveld, zouden 

idealiter alles in het leven moeten verbeteren. Vrouwen die zo'n vooraanstaande positie innemen, 

moeten onzelfzuchtig en puur zijn. 

 

Het waren de toewijding van mijn moeder en haar goede gedachten die me hebben gemaakt tot wat 

ik nu ben. Mijn vader bestrafte me met harde woorden om te proberen me ervan te weerhouden 

het spirituele pad te volgen, maar dan omhelsde en troostte mijn moeder me; ze erkende dat de 

Goddelijke Moeder mij haar genade had geschonken en maakte er dus geen bezwaar tegen. Vandaag 

zit ze in mijn gedachten en elk jaar op haar verjaardag voer ik ter ere van haar een pada poeja uit. 

 

Zoals een spiegel het gezicht onthult van degene die ervoor staat, zo moet een vrouw een duidelijk 

beeld kunnen hebben van de denkwijze van iedereen die voor haar staat. Hiervoor moet een vrouw 

door en door puur zijn. Als vrouwen hun zuiverheid kunnen behouden, hebben ze de kracht om de 

wereld te veranderen! 

 

"Goede morele waarden moeten worden  
geleerd op jonge leeftijd, omdat  

het bezit van deugdzame kwaliteiten 
datgene is wat een vrouw zal opvoeden  

tot het niveau van een godin. " 
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De Argentijnse Jeugdgroep verleent dienst door te helpen bij een organisatie die voedsel 

bereidt voor daklozen. 
' 

Nieuws van de... 

 
 

Zoals je weet, moedigde Swamiji de Premananda Jeugd-leden altijd aan om onbaatzuchtig te 

dienen. Hoewel het wat tijd en moeite kost om te organiseren, kunnen dergelijke activiteiten 
resulteren in enkele van de meest bevredigende en ontroerende ervaringen die we kunnen 

hebben. Laten we allemaal proberen deel te nemen aan een of andere vorm van seva, hetzij in 

het gezin, in de jeugdgroep of door te helpen in een gevestigde liefdadigheidsorganisatie. 
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De leden van de Jeugdgroep van Czestochowa, Polen, probeerden al een aantal jaren elke dag 
wat tijd vrij te maken voor spirituele oefening, maar tot voor kort bleek dit moeilijk te doen 

vanwege hun zeer drukke leven. Toch kwamen ze onlangs met een briljant idee! Ze begonnen 

een groep op Messenger en kwamen overeen dat ze allemaal elke dag een opmerking of videoclip 

zouden posten nadat ze minstens tien minuten spirituele oefening hadden voltooid. Amrit en 

Shanti, de coördinatoren van de groep, leggen uit hoe dit de jeugdleden heeft overgehaald en 
aangemoedigd om door te gaan met hun praktijk: 

  

“Onze leden zeggen nu dat ze meer gemotiveerd zijn om te oefenen omdat ze het gevoel hebben 

dat ze niet alleen zijn. Ze vertellen ons dat zelfs als het voor hen moeilijk is om tijd te vinden 
om 's ochtends,' s middags of zelfs 's avonds tijd te vinden om hun spirituele oefening te doen, 

ze nu een stimulans voelen om er voor het slapengaan minstens 10 minuten te oefenen, zodat 

ze deze 'prestatie' kunnen delen met anderen op Messenger. We vinden dat dit een goed 

voorbeeld is van hoe deel uitmaken van de Premananda-jeugd ons aanmoedigt en onze spirituele 

reis een 'Premananda-boost' geeft!” 
 

Als jongeren het zouden willen en er is genoeg vraag, kunnen we dit initiatief van de 

Czestochowa Jeugd-groep uitbreiden met meer Premananda Jeugd-leden van over de hele 

wereld. Laat het ons weten als je denkt dat dit een goed idee is en of je je bij zo'n groep wilt 

aansluiten! 
 

 

Elke maand belichten we een geweldige kwaliteit van een 
Premananda-jeugd.  

Deze maand: Deze maand: betrokken zijn bij spirituele activiteiten! 
 
“Ik zal je de waarde van dergelijke spirituele activiteiten uitleggen. Het uitvoeren en bijwonen 

van oude rituelen zoals abishekams levert je veel voordeel op. Goddelijke shakti (energie) komt 
bij je binnen en je zal een vredig leven en innerlijke tevredenheid ervaren. Ik geef lingams aan de 

Centra. Een lingam is heilig. De goddelijke heiligheid van een lingam heeft de kracht om ziekten 
te genezen en gemoedsrust, verlichting van ziekten en problemen te schenken aan degenen die 

ermee gezegend zijn. Door mijn satsangs geef ik je goddelijke kennis. Ik leer meditatie niet alleen 
aan degenen die verlichting willen. Ik leer iedereen meditatie zodat ze vrede kunnen ervaren. 

Door meditatie te beoefenen worden mentale zorgen, woede, jaloezie en ego verminderd en wordt 
een hogere spirituele staat bereikt. Verder leer ik je dat sociale dienstverlening essentieel is. Als 

je voor anderen seva doet, zullen veel mensen gelukkig zijn. Vanwege hun geluk komen 
goddelijke zegeningen tot bij jou. Veel mensen verlangen en verwachten veel geld en luxe van 

dit leven, maar je moet aan anderen denken en niet vergeten dat er zoveel arme mensen in dezelfde 
wereld leven als jij. Het is je plicht hen te helpen. Daarom ben ik de liefdadigheidsprojecten in 

de Ashram begonnen - om jullie alle gelegenheid te geven om in deze wereld dienst te doen. " 
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