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Satsang met Swamiji 
 

De vijanden van je spirituele 
intentie  

 
 r zijn zeker  

dingen in het 

dagelijks leven 

die de geest 

bezighouden, zodat deze 

zuivere en onbesmette 

denkprocessen uitsluit. 

Nadat je iets van de 

waarheid van het hogere 

leven hebt ervaren of 

hebt geredeneerd dat 

het je zeker ten goede 

zal komen om een soort 

sadhana of 

zelfonderzoek te volgen, 

zijn er enkele grote 

wereldse krachten die je 

altijd zullen weerhouden 

om vooruit te komen en 

zijn er obstakels die je 

sadhana en spirituele 

intentie zullen bederven. 

 

Het belangrijkste is dat je 

je besluit hebt genomen 

om naar de innerlijke 

waarheid te gaan. 

Misschien heb je een 

spirituele gids of meester 

uitgekozen. Je volgende 

doel zou moeten zijn om 

een stabiele geest te 

ontwikkelen die niet 

wordt beïnvloed door 

E 
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uiterlijke omstandigheden. Je eerste vijand zal het idee zijn dat je iets gewonnen of iets verloren 

hebt in je leven. De notie van verlies of winst in zaken of in het persoonlijke leven is onjuist. Alles 

is tijdelijk. Alles komt op en gaat voorbij. Alle ideeën komen in de geest op en verdwijnen dan. Je 

bent nog niet in de positie om je leven vanuit een hoger standpunt te zien. Als je op een berg zou 

staan, zou je het hele land om je heen kunnen zien. Aan de ene kant zou je de groei van bomen en 

planten zien, aan de andere kant een afstervend bos, aan de ene kant een stad en aan de andere 

een ernstige brand. Alles komt op en gaat voorbij. Je zou dit allemaal kunnen zien gebeuren als je 

vanaf een hoog uitkijkpunt op de top van de berg zou staan. Als je dit allemaal vanaf de bodem van 

de berg zou proberen te zien, zou het onmogelijk zijn. Je zou alleen zien wat er vlak bij je gebeurt. 

Je moet hoger klimmen om een hoger en uitgebreider uitzichtpunt te hebben. Het is hetzelfde in je 

spirituele wereld. Verlies of winst lijkt heel reëel als je gehecht bent en dicht bij de wereld bent. Als 

je hoger in spirituele rijken reist, zul je de ware aard van verlies en winst en van leven en dood zien. 

Alles komt op en verdwijnt. Blijf bij jezelf, doe je plicht en wees een getuige. Houd je geest niet 

bezig met noties van verlies en winst. Behoud gelijkmoedigheid.  

 

De volgende moeilijkste vijand is het gevoel van plezier en het tegenovergestelde - het gevoel van 

pijn. Deze komen voor in de geest. Je beste vriend is je zich ontwikkelende gevoel van onderscheid. 

Probeer niet te reageren. Houd de geest stil en kalm en verlaat de situatie die openlijk plezier of 

openlijke pijn veroorzaakt. Ook deze zullen opkomen en dan ophouden. Als je jezelf toestaat toe 

te geven aan overmatig plezier, raak je verslaafd en wil je meer en meer. Daarom adviseren alle 

meesters gematigdheid bij alles wat je doet - eten, slapen, seks. Overmatig toegeven leidt tot een 

constant verlangen en verstoort de balans in je leven. Je sadhana zal er onder lijden en misschien 

helemaal verdwijnen. Probeer tegelijkertijd niet stil te staan bij mentale of fysieke pijn. Roep je 

spiritueel leraar om hulp om je terug te brengen naar je centrum van vrede. Je kan ook verslaafd 

raken aan lijden als een excuus om weg te blijven van je spirituele intentie. 

 

Lof en kritiek mogen je mentale stilte niet veranderen. De grootste prijs van sadhana is je innerlijke 

rust, je vrede. Sta niet toe dat de lof van anderen de ballon van trots, arrogantie en 

zelfgenoegzaamheid opblazen. Dat is slechts de mening van een ander. Je moet jezelf beoordelen 

en evalueren. Als je eerlijk bent, zal je zelf weten of je lof verdient of niet. In het leven zullen we 

altijd kritiek krijgen. Mijn eerste advies is om er niet geïrriteerd of boos over te worden. Ontvang 

het rustig. Ten tweede, kijk eerlijk of er enige waarheid zit in de kritiek die op je wordt geuit. 

Accepteer kritiek als een geweldige manier om te leren en te veranderen. Je critici bewijzen je een 

grote dienst. Luister, leer en verander, maar maak jezelf niet van streek en bederf je sadhana niet. 

 

Waarom zou je je zorgen maken over wat anderen denken, als je oprecht en eerlijk bent tegenover 

jezelf? Als je je uiterste best hebt gedaan op een goede manier, kan je er niets aan doen als anderen 

je een slechte naam proberen te geven. In zulke zaken zal de waarheid altijd winnen als je oprecht 

bent geweest in je hart. Blijf er niet bij stilstaan. Tegelijkertijd is het najagen van roem en naam een 

leeg tijdverdrijf. Het vereist grote en rigoureuze inspanningen om beroemd te worden en het leidt 

vaak tot verdriet en ontgoocheling. Het najagen van status en naam maakt geen deel uit van je 

spirituele intentie. 

 

Bouw een fort van licht om je heen en laat deze vijanden niet binnenkomen en je grote spirituele 

intentie bederven. 
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Nieuws uit de  

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Goeroe Poernima in het Sri Premananda Centrum in Dordogne, 
Frankrijk 

 
 
 Dit jaar hebben we Goeroe 

Poernima gevierd met een yagam 
aangeboden aan Swamiji waaraan 

iedereen kon deelnemen.  
 

We begonnen met een arati, gevolgd 
door dankbetuigingen aan alle 

meesters en het lezen van twee 
satsangs. Na een korte theepauze 

voerden we de yagam uit en 
eindigden we de viering met een 

lekkere maaltijd. 
 

Jai Prema Shanti 

 
 

 

 

 

 

Swamiji's gouden woorden over de  

Sri Premananda Centra en Groepen 
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Krishna Jayanti in de Ashram 
 

Vanwege de wereldwijde pandemie waren er dit jaar minder toegewijden voor de viering van 
Krishna Jayanti, die niettemin zo mooi was als altijd. Op de middag voerden we een 

mahabishekam uit voor Heer Krishna in de Poeja Hal. Iedereen ontving de zegen van Heer 

Krishna door het standbeeld in hun handen te houden, terwijl we bhajans zongen. Zoals 

gewoonlijk boden we Heer Krishna zijn favoriete prasadams aan en deelden ze later uit aan alle 

aanwezigen. 
 

's Avonds was er een prachtig fluitconcert dat in de tempel werd gegeven door de ervaren 

fluitisten Girishkumar en zijn dochter Niyantri.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Maha-abishekam voor Heer Krishna in de Poeja Hal en 

fluitconcert in de Sri Premeshvarar-tempel. 
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Mijn beurt 
Mijn ervaring met de wereldtournee 

- door een Ashram-bewoner 
 

In 2019 was er een wereldtournee waarvan 

ik een van de Ashram-vertegenwoordigers 

was en nu ik erop terugkijk, zou ik zeggen 

dat deze tour voor mij begon in 2010, toen 

Swamiji een satsang gaf in de Poeja Hal. Dat 

was ook het jaar waarin mijn man en ik in de 

Ashram kwamen wonen, hoewel mijn man 

Swami reeds sinds 2003 kende. Tijdens deze 

specifieke satsang in 2010 zei Swamiji dat 

hij zou willen dat ik zes of zeven 

verschillende talen zou spreken. …niet 

minder! Ik kon me niet voorstellen waarom 

hij dit tegen me zei, totdat hij er even later 

aan toevoegde dat hij me op een dag samen 

met een van de Ashrambewoners op wereldtournee zou sturen. In die tijd wist ik praktisch niets over 

de Ashram en al zijn verschillende afdelingen en al snel was ik bijna helemaal vergeten wat Swami 

die dag zei over de wereldreis. Echter, toen ik toen naar Swamiji‘s woorden luisterde, was er één 

ding dat duidelijk in mijn geheugen geprent werd en me  heel sterk beïnvloed heeft en dat was hoe 

hij uitlegde dat enkel spiritualiteit  ons waarachtige tevredenheid kan brengen. 

 

Dit alles vond plaats in 2010, negen jaar voor de wereldtournee in 2019. Gedurende die 

tussenliggende jaren leerde ik en kwam ik veel meer te weten over de werking van de Ashram-

afdelingen en nu concludeer ik eindelijk dat al deze gebeurtenissen worden georganiseerd door 

Swamiji (het Goddelijke ) voor onze persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling, en dat hij dit 

doet op een manier die perfect past bij iemands individuele mentaliteit en karakter, of het nu om een 

spirituele of wereldse, praktische kwestie gaat. 

 

Dus toen de tijd aanbrak voor mij om op wereldtournee te gaan in 2019, was het me allemaal niet 

meer onbekend omdat ik tegen die tijd gedurende enkele jaren verantwoordelijk was geweest voor 

het afhandelen van de correspondentie tussen de Ashram en de Sri Premananda Centra, Groepen en 

contactpersonen. Omdat ik echter nog nooit eerder naar Europa was gereisd, was ik opgewonden 

over de reis en ook behoorlijk nerveus. Maar met de steun van mijn man, onze Ashram-familie en 

vooral de toegewijden die alles in het buitenland organiseerden, verliep alles heel soepel. 

 

Zelfs voordat het vliegtuig op Europese bodem landde, kon ik al zien hoe anders de structuren van 

de gebouwen en wegen waren in vergelijking met India. Het was allemaal zo anders en nieuw voor 

mij! Maar zodra we onze eerste bestemming van de wereldtournee hadden bereikt, voelde ik me 

meteen thuis bij alle geweldige en vriendelijke toegewijden die zo hun best doen om Swamiji's 

leringen te volgen en in hun dagelijkse leven in praktijk te brengen. Ik was ook echt onder de indruk 

toen ik de prachtige heiligdommen zag waar ze wekelijks of maandelijks poeja's en abishekams 

uitvoeren voor de beelden van het Centrum, terwijl ze tegelijkertijd hun banen en huishoudens 

beheren. Ik had niet veel nagedacht over eten, maar was ook blij verrast om te zien dat de meesten 

van hen vegetarische diëten volgden met veel groenten en fruit, en ook regelmatig spirituele 

oefeningen deden zoals meditatie en yoga. 
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Het observeren van de vele kinderen die opgroeien in deze gezinnen waar de ouders regelmatig 

abishekams uitvoeren en Swamiji als goeroe hebben, herinnerde me aan wat Swamiji ooit zei in een 

satsang: “Mijn prioriteit ligt bij de kinderen, ik hou heel veel van ze en daarnaast hou ik vooral van 

planten.” Het viel me op hoe gelukkig deze kinderen waren en hoe ze zoveel mogelijk proberen deel 

te nemen aan de Centrum- of Jeugdprogramma's, ook al is het voor de oudere kinderen moeilijk om 

met hun vrienden over spiritualiteit of spirituele meesters te praten, omdat ze het risico lopen 

belachelijk gemaakt te worden en het kan ze ook een beetje vervreemd laten voelen van de 'normale' 

jongere generatie. We spraken hierover met sommigen van hen en ze vertelden ons dat ze niet echt 

over al deze dingen praten met hun 'vrienden van buitenaf'. Ik kan me voorstellen hoe zwaar dit voor 

hen moet zijn en hoe triest het is dat ze het gevoel hebben dat ze niet openlijk en met vertrouwen 

kunnen praten over hun spirituele kijk op de dingen, want het is tenslotte gewoon een kwestie van 

een goed levenspad volgen. Vervolgens was er in één van de Centra een jongerenprogramma waarbij 

alle leden de zeer jonge kinderen waren van nog jonge ouders die in het verleden zelf jeugdlid waren 

geweest. Het was zo motiverend om de samenwerking te zien die er was tussen deze kleintjes die zo 

enthousiast waren om te helpen met de voorbereidingen voor de abishekam, of het nu ging om het 

maken van de guirlandes of om alle benodigdheden mooi op hun plaats te zetten. En weer anderen 

hielpen bij het maken van de prasadam en selecteerden welke bhajans ze zouden zingen. Ze waren 

allemaal zo oprecht en zorgzaam in wat ze ook deden. Het idee was om alle kinderen erbij te 

betrekken, zodat ze zich niet zouden vervelen en inderdaad, zodra we met het programma begonnen, 

ging alles heel goed. Ze kwamen allemaal één voor één het podium op om water over het standbeeld 

van Heer Muruga te gieten. Hun onschuld en toewijding maakten van dat eenvoudige ritueel iets 

echt goddelijks. Sommigen glimlachten en een paar anderen waren nerveus of ze het water wel of 

niet op de juiste manier uitgoten. Na de abishekam sloten we het programma af met een paar mooie 

verhalen over de tijd dat Swamiji een kind en een tiener was. Sommige kinderen giechelden en waren 

stomverbaasd toen ze het verhaal hoorden over de manifestatie van de lingams. Het was allemaal erg 

leuk en ze leken erg blij. Ik had op dat moment ook het gevoel dat zelfs als de buitenwereld ze niet 

helemaal begrijpt, dat een goede spirituele opvoeding hen altijd zal steunen en hen zal toelaten om 

te stralen in de wereld. 

 

Door mensen uit verschillende culturen te leren kennen en te zien hoe ze leven, verbreden we onze 

horizon en leren we echt veel. Een ding dat vooral indruk op me maakte, was te zien hoe hard de 

meeste mensen in Europa werken en ook hoe ze heel systematisch zijn, altijd druk maar dan ook 

behoorlijk gestrest. Het leven is zo, denk ik, en het moet een uitdaging zijn om tijd te vinden om te 

ontspannen en tegelijkertijd een gezin harmonieus te laten functioneren. Het is niet gemakkelijk om 

sterke spirituele wortels te behouden zonder een juiste balans te vinden tussen iemands innerlijke en 

uiterlijke leven. Ik veronderstel dat dit dan de tijd is om ons tot onze meester te wenden en om de 

genade te vragen om gemoedsrust te kunnen hebben en de goedheid van hart om dingen op een 

rechtvaardige manier te doen. 

 

De Roze Lingam: Ik had altijd gehoord en ook gelezen over deze speciale lingam, maar ik had hem 

nog nooit gezien behalve op foto's. Nu droeg ik deze lingam het grootste deel van de wereldtournee 

daadwerkelijk met me mee! De tour begon heel kalm en toen, tijdens één van de programma's in de 

eerste week van de tour, na de lingamzegeningen, voelde ik plotseling een ongewoon en heel sterk 

gevoel in mijn hoofd. Het had van alles kunnen zijn, maar ik denk dat het kwam door de krachtige 

energie van de lingam. Het was heel bijzonder om getuige te zijn van de vele prachtige ervaringen 

die de toegewijden hadden met deze lingam. En wat mij betreft, de toegewijden zegenen met de 

lingam, ze een goed leven wensen en tot Swamiji bidden was een heel bijzonder gevoel en daarna 

was het interessant om te luisteren naar de mensen die hun gevoelens en ervaringen tijdens de 

zegeningen beschreven. Sommigen van hen waren echt opvallend, zoals bijvoorbeeld een toegewijde 

die de roze lingam daadwerkelijk in zijn hand zag bewegen. Anderen voelden een sterk, duidelijk 

vurig gevoel toen ze op het voorhoofd werden gezegend. 
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Er waren niet veel toegewijden aanwezig bij het allereerste programma dat we hielden, omdat velen 

van hen ver van het centrum wonen en het voor hen onmogelijk was om op dat moment te komen. 

Dit was in Polen en ik was intens ontroerd toen ik hoorde over de holocaust die tijdens WO II in 

Auschwitz had plaatsgevonden, niet ver van waar we waren. Het was een kans voor ons om een 

goede en helende vibratie in die omgeving te creëren. Ik voelde me ook erg dankbaar voor de 

inspanningen van de coördinatoren die regelmatig poeja's en abiskekams uitvoeren voor de beelden 

in dat Centrum. 

 

Er deed zich een incident voor tijdens één van de andere programma's waaraan veel deelnemers 

waren, van wie de meesten ouderen waren. Ik was verbaasd om te horen hoever sommigen van hen 

hadden moeten reizen, met de trein en bij zulk koud weer, om de abishekam bij te wonen en een 

zegen te ontvangen. Natuurlijk hadden de coördinatoren ook goed werk verricht door zoveel 

mogelijk mensen te informeren en uit te nodigen. Terwijl ik de zegeningen gaf, voelde ik echt hun 

diepe, oprechte toewijding. Omdat de meesten van hen snel moesten vertrekken na het programma, 

bonden we voor de afsluiting van het programma de draden samen met de mangala arati. Eén van de 

oudere dames vroeg de coördinator of het goed zou zijn om me een knuffel te geven nadat haar draad 

was vastgebonden. Natuurlijk zei ik dat het oké was en terwijl we elkaar omhelsden, was ze zo 

ontroerd dat ze bijna instortte. Je kon echt al haar emoties voor Swamiji gewoon uit haar zien 

stromen. Ze bedankte ons vaak en we herkenden Swamiji's energie duidelijk aan het werk. Er waren 

twee andere oudere toegewijden die ons vertelden hoeveel ze worstelden met eenzaamheid en hoe 

ze zich zo gezegend voelden om weer 'opgeladen' te worden, net als tijdens de laatste wereldtournee 

in 2017. 

 

Het reizen zoals we meer dan twee maanden deden en continu abishekams uitvoeren, spirituele 

programma's houden en lezingen geven over Swamiji en het effect dat hij op ons leven heeft gehad, 

bhajans zingen, zegeningen geven, groepsmeditaties en satsangs houden en ervaringen delen, was 

een ongelooflijk geweldige en verrijkende ervaring voor mij. Aan de ene kant maakte dit het 

gemakkelijk om mezelf te vergeten, en die overvloed aan 'ik'-zijn en gewoon 'meegaan met de 

stroom', en aan de andere kant moedigde het me ook aan en hielp het me om een meer spirituele en 

liefdevolle benadering te hebben van leven. 

 

Ik realiseer me nu meer dan 

ooit hoe groot en hoe vol 

verschillende mensen met 

verschillende culturen en 

gewoontes de wereld is. Maar 

de gemeenschappelijke factor 

die ons allemaal verenigt, is 

liefde. Het leven wordt mooi 

en bloeit gemakkelijk open 

wanneer we onze liefde 

gebruiken om onze weg te 

verlichten en alle problemen 

die we tegenkomen te 

overwinnen. 

 

Swamiji is een perfect voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. Ik kan hem niet genoeg bedanken 

voor het feit dat hij me deze ervaring heeft gegeven om de Ashram te vertegenwoordigen op deze 

laatste wereldtournee en dat ik dat kon doen met het zelfvertrouwen dat hij altijd van me wilde 

hebben. 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Hoe moet ik bidden? 
 

p een dag wil je drie keer eten en 

vijf of tien keer een kopje thee 

drinken. Hoeveel keer per dag doe 

je je gebeden of meditatie? Een keer per 
week, een keer per maand of voor het 

slapengaan of 's ochtends? Wat vraag je van 

het goddelijke? "Mijn God, zorg alsjeblieft 

voor me, laat me geen auto-ongeluk krijgen, 

ik wil mijn examens halen, ik wil mijn 
dochter zien, ze moet aardig leren praten, 

ik ga mijn baas ontmoeten en hij moet doen 

wat ik wil, ik wil veel geld, ik wil wat zaken 

doen, ik wil ... ” Denk je dat dit aanbidding 

is? Denk je dat dit een gebed tot het 
goddelijke is? Dit is totaal egoïsme. Je denkt 

dat God niets weet en je vraagt God om 

voor je te zorgen. 

  
Je bent een kind van het goddelijke dat je 

heeft geschapen. Het Goddelijke weet alles 

en daarom hoef je God nergens om te 

vragen. Bid met toewijding en God zorgt 

voor je. Het is Gods plicht om te zorgen 

voor wat je wilt, maar je moet alles volledig 

aan het Goddelijke overgeven en God zorgt 

voor alles. Het probleem is dat je niet alles 
helemaal uit handen geeft. Je vraagt alleen 

naar dwaze dagelijkse problemen. Sommige 

toegewijden komen naar me toe en zeggen: 

"Vandaag doet het hier pijn." De volgende 

dag komen ze en zeggen: "Oh, nu doet het 
daar pijn" of: "Ik heb hoofdpijn" of: "Nu heb 

ik pijn in mijn billen." Dit zijn kleine 

onderwerpen. Als je problemen, zorgen of 

ziektes hebt, vertel het me dan. Ik ben een 

gewone man, maar het is gemakkelijk om 
het me te vertellen, en God heeft me 

gestuurd om deze dwaze problemen op te 

lossen. Waarom vraag je zulke dingen aan 

God? Dat is tijdverspilling. Als je een 
probleem hebt, schrijf me, en ik zal het 

oplossen, maar vraag God niet naar dwaze 

problemen. Denk met toewijding aan God 

en dat brengt je ergens. 

 

Waarvoor moeten we tot God bidden?  

 
et belangrijkste waarvoor je kunt 

bidden, is dat het Goddelijke je de 

gave schenkt om altijd aan God te 
denken. Dat zou het grootste geschenk zijn 

dat je in je leven kunt hebben. Ik weet dit 

uit eigen ervaring. Als je altijd aan het 

goddelijke kunt denken, dan zul je geen 

ongemak, verstoordheid, mentale of fysieke 
pijn voelen of door iets op deze wereld 

worden beïnvloed, omdat je alleen aan het 

hoogste denkt. 

 

In een mindere fase is het het beste om te 
bidden om geduld, toewijding, intelligentie, 

goede gewoonten en het vermogen om een 

vriendelijk en liefdevol hart te ontwikkelen. 

Bid dat een echte spirituele leraar je op het 

ware pad leidt. Als je dit alles bereikt door 

oprechte gebeden, is dat bijzonder. Het 
probleem is dat als ik naar je gebeden 

luister, ik merk dat zo velen van jullie nog 

steeds om meer geld, een goede baan, een 

goede naam en veel materiële zaken vragen. 

Als het je dan niet lukt om je verlangens snel 
vervuld te krijgen, vind je fouten bij het 

Goddelijke of bij je spiritueel leraar! Bid om 

goede dingen. 

 

Als je aan goede dingen denkt en je maakt 
tijd in je leven voor het goddelijke, dan zal 

er beslist goeds gebeuren! 

O 

H 
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Ik wil echt het spirituele pad volgen, maar tegelijkertijd moet ik mijn 

werk doen. Hoe kan ik dit beheren?  

 
Lke dag eet je drie keer, niet? Je regelt 

ontbijt, lunch en diner. Op de één of 
andere manier vind je tijd om te eten. 

Regel evenzo je geestelijke tijden. Pas 

je tijden aan. Als je je werk gaat doen, pas je 

je aan. Dus, zoals je de tijd neemt om te 

eten, maak op dezelfde manier een half uur 
of een uur vrij om spirituele sadhana te 

beoefenen. Gemakkelijk. Geen probleem. 

Begrijp je wat ik zeg? Dat ligt in jouw 

handen. 

 
Het werk mag je niet storen, en je moet het 

doen. Het werk dat je doet, is ook 

essentieel. Het is het beste om 's ochtends 

en 's avonds wat tijd te besteden aan 
sadhana. En als je wat vrije tijd hebt, is het 

goed dat je één keer per week je vrienden 

bij je thuis belt voor een kleine satsang. 

Hiermee bedoel ik een klein spiritueel 

gesprek met je vrienden. Je hebt al zoveel 
boeken gelezen, maar het is beter dat jullie 

allemaal een beetje over spirituele zaken 

praten. Het is beter dat je zelf een beetje 

spiritualiteit serieus beoefent in plaats van 

er altijd over te lezen. 

Dus als ik een bepaalde spirituele leraar leuk vind en ik ben toegewijd, 

zal hun kracht me dan helpen? Hoe weet ik hoeveel kracht die meester 

heeft? 
 

e kent hun capaciteit niet. Je bent op een 

gewoon niveau en je bent niet in staat om 

geëvolueerde mensen te beoordelen. 
Dat is niet mogelijk. Een kind op de 

kleuterschool kan de kennis van een 

hooggekwalificeerde en ervaren universitair 

docent niet beoordelen. Echte, verlichte 

meesters hebben enorme hoeveelheden 
spirituele energie tot hun beschikking. Je 

hebt dergelijke mogelijkheden niet, maar je 

hebt wel geloof en vertrouwen. 

Aan degenen die geloof en vertrouwen 

hebben, deelt het goddelijke enkele 

buitengewone zegeningen uit als je daarom 
vraagt, of soms zelfs als je er niet om vraagt.  

 

Dus ik vergelijk de ene meester niet met de 

andere - dat is een ander onderwerp. Het is 

echter hetzelfde als dat je vertrouwen hebt 
in de energie van een beeld. Dat is een 

directe verbinding. Je kunt via mij gaan, maar 

het is nog beter om zelf rechtstreeks naar 

het Goddelijke te gaan. 

E 

J 
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De opvoeding van vrouwen 
 

Onderwijs is erg belangrijk voor het leven van vrouwen en hun vooruitgang. Alleen met onderwijs 

kunnen ze nieuwe ideeën opdoen en innovatief zijn, wat hen zal helpen bij het herstel van hun 

rechten. 

 

Onderwijs is niet een kwestie van honderd boeken lezen zonder er iets nuttigs van te leren, noch 

is het een kwestie van een paar boeken lezen en bestuderen om een diploma te behalen. Vrouwen 

moeten ook instructie krijgen in de dharmische manier van leven1en ze zouden deze kennis met 

anderen moeten delen. Ik zeg vaak dat vrouwen de meest effectieve leraren zijn en bovendien is de 

oorzaak van goed en kwaad in deze wereld in handen van vrouwen. Een goede, alomvattende 

opleiding zal ertoe bijdragen dat jonge vrouwen beschaafde en verfijnde individuen worden die een 

positieve invloed kunnen hebben op het leven van de gezinsleden die op hen vertrouwen. Daarom 

moet de opvoeding van vrouwen niet beperkt blijven tot de studie van academische vakken, maar 

moet ze ook instructie in dharma omvatten, waardoor ze leren hoe ze correct en succesvol met 

de wereld kunnen omgaan. 

 

De thema's van de hedendaagse fictiewerken en wat de entertainmentindustrie oplevert, zijn 

meestal niets anders dan repetitieve verhalen over wereldse ondeugden zoals een man die verliefd 

is op twee vrouwen of twee vrouwen die verliefd zijn op een man, mensen die gretig geld en roem 

najagen, het najagen van kleine, dwaze genoegens, een held die vecht tegen vele schurken, 

samenzweringen en snode complotten, egoïsme en jaloezie - al dit soort negatieve eigenschappen 

worden voortdurend benadrukt. Vrouwen moeten proberen te vermijden dat ze dit soort verhalen 

of films lezen, bekijken en ernaar luisteren. 

 

 
1 Dharmische manier van leven: handelen en leven in overeenstemming met het dharma, de wet of het principe dat het hele universum beheerst; 

ook gerelateerd aan het concept van het rechtmatig vervullen van je plicht en dienstverlening aan anderen. 
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Een moeder - die over het algemeen de hoofdrol speelt in de opvoeding van de kinderen - moet 

leren wat goed is in het leven en dit aan haar kinderen leren. Als een moeder met haar kinderen 

over hun vader en nauwe relaties praat, moet ze hen alleen op de positieve dingen  wijzen; alleen 

dan zullen de kinderen zich ontwikkelen tot engeltjes. Zelfs als haar relatie met haar familie of 

schoonfamilie niet goed is, moet ze zich er toch van weerhouden negatief over hen te praten met 

haar kinderen. Als de moeder slecht praat over familieleden, zullen de kinderen dit nadoen en later 

ook slecht praten over haar en anderen. Het is daarom belangrijk dat een moeder weet hoe ze 

haar kinderen goed moet opvoeden. 

 

Een vrouw moet weten hoe ze een gezin goed moet beheren en hoe ze kinderen op een morele 

manier moet opvoeden. Bovendien moet ze bedreven zijn in nuttige vaardigheden die een hulp zijn 

in het gezinsleven, zoals koken, eerste hulp en het behandelen van kleine kwalen, en moet ze kennis 

verwerven over politiek, wiskunde, wetenschappen en andere onderwerpen die haar mogelijk 

interesseren. Als ze daartoe in staat is, kan ze ook wat externe activiteiten ondernemen, zoals 

maatschappelijk werk doen of een project of een klein bedrijf starten, enz. 

 

Zich bewust van de inherente kennis 

van vrouwen en in de hoop dat het haar 

een lang en gezond leven zou schenken, 

schonk koning Athiyaman de dichter 

heilige Avvaiyar een zeldzaam soort 

kruisbessen, bekend om hun rijke 

voedingsstoffen, voor het versterken 

van de immuniteit en voor een lang 

leven. Tegenwoordig zijn de grote 

literaire werken van de heilige Avvaiyar 

nog steeds een bron van begeleiding in 

de Tamil-samenleving. In de afgelopen 

tijd was astronaut Kalpana Chawla een 

dappere vrouw die haar leven 

opofferde voor wetenschappelijke verkenning van de ruimte en de 

mensheid, en ons allemaal liet zien wat vrouwen kunnen bereiken. 

P.T. Usha, een atletiekatlete die vele gouden medailles won op de Aziatische Spelen, is een rolmodel 

voor al die vrouwen die steeds meer aan sporten op hoog niveau deelnemen. Deze geweldige 

vrouwen maken deel uit van de geschiedenis van onze natie, samen met anderen die uitblinken op 

alle gebieden, variërend van pedagogiek tot die van de strijdkrachten. 

 

De illustere dichter Bharati2(1882-1921), die kennis had van vele onderwerpen en vloeiend was in 

verschillende talen, had als zijn goeroe niemand minder dan Vivekananda's leerling, zuster Nivedita. 

Zijn eerste ontmoeting met zuster Nivedita vond plaats in Calcutta toen ze hem bij haar thuis 

uitnodigde. Ze bood hem een stoel aan en vroeg waarom hij zijn vrouw niet had meegenomen. 

 
2 SubramaniaBharati: Een uitstekende Indiase schrijver en dichter uit de nationalistische periode die wordt 
beschouwd als de vader van de moderne Tamil-stijl en wordt beschouwd als een van de grootste Tamil-literaire 

figuren aller tijden. 

 

Astronaut Kalpana 

Chawla 

Atleet PT Usha 
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Toen Bharati antwoordde dat zijn vrouw niet kon komen omdat ze veel huishoudelijke taken had, 

zag hij een schaduw van ergernis over zuster Nivedita's gezicht gaan. "Je schrijft over 

vrouwenrechten en vrijheid", bestrafte ze hem, "en je componeert liederen ter ere van godin Kali, 

maar je respecteert je vrouw niet!" Bharati erkende zijn fout en besefte zo hoe belangrijk het was 

om consistent te zijn met zijn woorden en daden. Het was kort na deze ontmoeting dat hij haar als 

zijn goeroe aannam. Zoals dit, zijn er vele vrouwen die rolmodellen waren voor mannen en hun 

spirituele meesters werden, een feit dat aantoont hoe voorbeeldig deze vrouwen waren op hun 

terrein. 
 

Bovenal is er één ding dat vrouwen goed moeten begrijpen en dat is het belang van instructie in 

spiritualiteit, wat leidt tot zelfrealisatie. Spirituele training is essentieel om een compleet persoon 

te worden. Hier kunnen we Manimekalai opnieuw als voorbeeld nemen - een vrouw die, hoewel 

ze als dochter van een hofdanseres werd geboren, een verzaker werd en nu nog steeds wordt 

herinnerd en geprezen om haar morele uitmuntendheid. 
 

Het is niet nodig om alle Veda's te bestuderen en alle informatie en wijsheid die men in de 

Upanishads vindt te verwerken; vrouwen moeten hun eigen originele manieren bedenken om de 

morele kwaliteit van leven te verbeteren en menselijke waarden aan anderen bij te brengen. 
 

We moeten leren om alle kinderen in de wereld lief te hebben, net zoals we van onze eigen kinderen 

houden. Ik heb een groot vertrouwen in de kracht van onderwijs en daarom moedig ik meisjes aan 

om te studeren en dat is waarom we de meisjes hier [in de Ashram] een goede opleiding bieden 

die hen zal helpen hun levenssituatie te verbeteren. Meisjes hebben de kracht van Adi Shakti3 in hen 

en onze meisjes moeten goed studeren en wat ze leren delen met de wereld. Ik zou ze willen 

aansporen een gelofte af te leggen: "Vanwege de vriendelijkheid en het medeleven van Swamiji en 

anderen heb ik de kans gekregen om te studeren en daarom besluit ik op mijn beurt ook andere 

kansarme kinderen te helpen om goed onderwijs te krijgen." 
 

Moge je tijdens je studie vrede, vriendelijkheid en liefde in de wereld verspreiden! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
3 Adi Shakti: eerste of oerkracht.  

 

“Het is niet nodig om alle 
Veda's te bestuderen en alle 
informatie en wijsheid die 

men in de Upanishads vindt 
te verwerken; vrouwen 

moeten hun eigen originele 
manieren bedenken om de 
morele kwaliteit van leven 
te verbeteren en menselijke 
waarden aan anderen bij te 

brengen. " 
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“Gedurende zijn glorieuze 

leven werd Heer Krishna 

geconfronteerd met een 

groot aantal 

moeilijkheden en gevaren. 

Hij keek iedereen 

glimlachend aan. Hij 

vreesde niemand, had een 

hekel aan niemand. Hij 

was inderdaad een 

belichaming van liefde. 

Probeer zoals hij te zijn, 

iedereen met vrede en 

gelijkmoedigheid te 

dienen. " 

Swamiji 
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Nieuws van de ...  

 
 

Jeugd Zomerbijeenkomst 2020 - deel 1 

 

Deze zomer, op 9 juli, kwam een groep van ons bijeen om 

onze wandeling te beginnen op de 'Camino de Santiago', 

een pelgrimsroute in Spanje, die we van plan waren om 

negen dagen te doen tot 18 juli. Sommigen van ons kenden 

elkaar al en anderen kenden maar één of twee mensen, 

maar vanaf de eerste avond was er een geweldige 

groepsenergie gecreëerd, gevuld met liefde, zorgzaamheid 

en het glimlachen 

van iedereen en 

voor iedereen. 

Martine, onze 

jongste, was 12 jaar 

oud, terwijl de oudste en ook onze 'decaan' Eric was 43, 

met de anderen allemaal ergens tussenin. We waren een 

bonte groep ... jong, energiek en goedlachs!' 

  

Twaalf geweldige mensen, acht stralende dagen en één prachtig pad dat ze allemaal 
samenbrengt! 
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Elke dag wandelden we tussen de 
12 en 23 km. 

 

We deelden 3 maaltijden (minstens) per dag en meerdere 

keren gestopt om heerlijke pizza's te eten. 
. 

We hebben 
ook veel 

gelachen! 
 

Het was zo leuk om over spiritualiteit 
te kunnen praten temidden van zulke 

prachtige landschappen.  
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Elke dag stopten we onderweg bij de kleine kapelletjes om de 
stilte, de frisheid en de rust van deze plaatsen te waarderen. 

 

Elke avond sloegen we onze tenten op een 

andere plek op. 
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Elke maand belichten we een geweldige kwaliteit van een 
Premananda jongere.  

Deze maand: Altijd binnenin glimlachen! 
 

“Denk hierover na. Je lacht misschien. Dat wil zeggen, je mond 

lacht, maar vanbinnen lach je niet. Een echt spiritueel persoon zal 

in zijn of haar geest met toewijding en liefde glimlachen. Ze zullen 

de hele tijd zo zijn. De mensen van de wereld kunnen dit niet. Ze 

zullen vaak negatieve emoties voelen, zoals woede, jaloezie, 

ongeduld en verlangen. Hoe kan je dan advies inwinnen bij de 

mensen in de wereld over je eigen, heel bijzondere, heilige 

innerlijke leven? Neem dat advies alleen aan van een bewezen 

spiritueel leraar, als je het geluk hebt contact te hebben met zo'n 

meester. 

 

Toch zal ik je altijd adviseren om je ouders, familie en vrienden te 

eren. Behandel ze vriendelijk met liefde en respect. Doe je plicht - 

maar houd je geest vrij en geef deze over aan het Goddelijke.” 
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