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Satsang met Swamiji 
(Uittreksel uit een toespraak van Swamiji tot voornamelijk hindoe-toegewijden in Tamil Nadu, 

tijdens een spirituele viering in een Ganesha-tempel, in oktober 1992.) 

 

Realiseer je de grootsheid 
van vibhuti! 

 
(Swamiji zingt een bhajan: Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha ...) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oordat we een devotioneel lied voor Ganesha zingen, moeten we eerst begrijpen wat een 

geweldige kans het is in deze wereld om de naam van God te kunnen zingen en aan hem 

te denken. Als we in de tempel van Ganesha zijn en onze tongen zijn naam uitspreken, 

zullen zijn genade en mededogen zeker in ons zichtbaar worden. Als we zijn naam in onze oren 

horen, kunnen we leven zonder ziekten, vol geluk en innerlijke vrede. Wat een geweldige kans 

is het om je te kunnen aanbidden, oh Vigna Vinayaka! 

 

In dit land van Bharat [India] zijn er talloze krachtige tempels die de 63 beroemde Saivite-

heiligen bezochten en waar ze hun devotionele liederen zongen. Eén daarvan is hier in je eigen 

V 
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dorp - je hebt hier je eigen Ganapati om al je problemen op te lossen! Het is voor ieder van 

ons een geschenk om deel uit te maken van deze viering, waarin we Ganesha kunnen eren en 

zijn naam kunnen reciteren. Niet iedereen krijgt zo'n kans om aan het goddelijke te denken. Ik 

vraag Heer Vinayaka om jullie allemaal te beschermen. 

 

Belichamingen van het goddelijke, het is een 

zeldzame kans om als mens geboren te 

worden en daarom moeten we die kans 

gebruiken om God te realiseren en zijn 

genade te ontvangen. Vandaag zijn we dicht 

bij God en denken we aan hem. Je zou zijn 

genade nu, bij deze geboorte, moeten 

realiseren. De geest is als een aap, altijd 

rondspringend. Oh Ganesha, je moet onze 

springende geest in een goede richting 

leiden, ons alleen goede gedachten geven, 

ons aan God doen denken en ons altijd dicht 

bij hem laten zijn! Als je die gezegende staat 

wilt bereiken, moet je toewijding in jezelf 

ontwikkelen. Je moet geloof in God hebben 

en tot hem bidden met een houding van 

overgave. Dit is iets dat je in jezelf moet 

beginnen te ontwikkelen. (...) 

 

Geloof in God hebben, betekent dat je ook op hem moet vertrouwen. Alleen degenen die 

Ganesha's mededogen en genade hebben ervaren, zullen zijn grootsheid echt kennen. Vanwege 

zijn grenzeloze mededogen zal hij je beschermen. Als je je jouw tekortkomingen wilt 

overwinnen, van je moeilijkheden, problemen of ziekte af wilt komen, werk wilt vinden of uit 

je nood of ellende wilt komen of de pijn wilt verlichten die je mogelijk lijdt vanwege een ziekte, 

denk dan aan Vinayaka en, terwijl je aan hem denkt, breng dan wat vibhuti aan op je voorhoofd. 

Al je ziekten kunnen worden genezen. We zouden moeten voelen dat de krachtige Vinayaka 

heel dicht bij ons is. Tenzij je dit voelt, zal je  zijn zegeningen en genade niet kunnen absorberen. 

(...) 
 

Onze hindoe-voorouders brachten vibhuti op hun voorhoofd aan. Waarom? Omdat het werkt 

als een medicijn om problemen en moeilijkheden op te lossen. Als een kind bang wordt, breng 

dan vibhuti aan en de angst van het kind zal zeker verdwijnen. Realiseer je de grootsheid van 

vibhuti; beschouw het niet als gewoon as. Alleen omdat het is gemaakt van verbrande 

koeienmest, beschouw het niet als alleen maar as. Door wat vibhuti te nemen en toe te passen 

terwijl je de naam 'Shiva Shiva' reciteert, kan iedereen, van welke religie dan ook, de negatieve 

effecten - planetaire of andere - op hun leven kwijtraken. De heiligen Sundaramurti Nayanar en 

Manikkavasakar hebben dit allebei heel mooi uitgelegd. (...) Deze vibhuti is zo krachtig. Stel dat 

de ene persoon zwarte magie gebruikt tegen de andere; als die andere persoon vibhuti had 

 
“Als je jouw tekortkomingen 
wilt overwinnen, van je 
moeilijkheden, problemen of 
ziekte af wilt komen, werk 
wilt vinden of uit je nood of 
ellende wilt komen of de pijn 
wilt verlichten die je mogelijk 
lijdt vanwege een ziekte, 
denk dan aan Vinayaka en, 
terwijl je aan hem denkt, 
breng dan wat vibhuti aan 
op je voorhoofd. " 
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toegepast, zou geen kwaad hem of haar kunnen beïnvloeden. Zolang je vibhuti op je voorhoofd 

hebt, kan niemand je kwaad doen. Maar we doen niet de moeite om vibhuti toe te passen omdat 

we zeggen dat we geen tijd hebben. 
 

Je gaat naar de tempel, legt wat vibhuti in de palm van je hand, brengt wat aan op je voorhoofd 

en blaast de rest weg. Is het juist om het zo weg te blazen? Iedereen zou thuis wat vibhuti 

moeten hebben. Door dat te doen, nodigen ze goedheid uit in hun huis en stoten ze negativiteit 

af. Zonder vibhuti in je huis kan er negativiteit komen. Dit is de waarheid; het is wat onze 

voorouders zeiden en wat de 63 Saivite-heiligen en de 18 Siddha's zeiden. 

 

Er zit zoveel kracht in vibhuti. Jullie zijn als 

mensen die honing in hun handen hebben, 

maar niet weten hoe ze die moeten 

opeten. Alleen door aan de honing te 

likken zul je het kunnen proeven, maar in 

plaats daarvan houd je het gewoon in je 

handen. Als je gewoon blijft zeggen: “Ik 

heb het; Ik heb het” zal je dan ooit weten 

hoe de honing smaakt? Pas daarom de 

vibhuti toe en kijk. Kijk hoe je gezin zal 

gedijen en naar een hoger niveau zal 

stijgen. Kijk hoe je problemen worden 

opgelost. Alleen dan besef je de grootsheid 

van vibhuti. Je kunt hier de westerlingen 

zien die vibhuti en ook kumkum op hun 

voorhoofd hebben aangebracht. Maar jullie 

[hindoe-toegewijden] passen gewoon een 

heel klein beetje toe, zeggend dat dit de 

stijl van vandaag is, of anders pas je er geen 

toe en zeg je dat je geen tijd hebt. 

Wanneer heb je de tijd? Als je geen tijd 

kunt vinden om te bidden, waar maak je 

dan nog meer tijd voor? Ik wil dat jullie 

allemaal toewijding hebben en dicht bij 

God zijn. 

 

Telkens wanneer iemand me uitnodigt voor een viering, ga ik daarheen om je de genade van 

God te laten begrijpen. Jullie zouden allemaal de kracht van God moeten kunnen begrijpen en 

realiseren, deze grote kracht die onze voorouders aanbaden. Maar begrip is niet genoeg, je 

moet dit begrip ook in de dagelijkse praktijk brengen. Breng vibhuti aan op je voorhoofd en jaag 

de negativiteit weg. 

 

Hari Om! 
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Nieuws uit de  

Sri Premananda-Centra over de hele wereld 
 

 

Ganesha Chaturti in het Sri Premananda Centrum in Grenoble, 
Frankrijk 

 

Hoe graag we Ganesha Chaturti ook vieren, het was dit jaar niet gemakkelijk om dit te 

organiseren omdat er maar drie toegewijden konden helpen [vanwege de beperkingen door het 
coronavirus]. Omdat het voor de coördinator niet mogelijk was om alles bij haar thuis voor te 

bereiden en aangezien één van de andere toegewijden net was verhuisd, besloten we deze 
gunstige dag te vieren in de nieuwe woning van deze toegewijde, wat passend was omdat het 

toevallig ook de 18e verjaardag van haar eerste bezoek aan ons centrum en ontmoeting met 
Swamjii was. Ze had voor de gelegenheid een kleine kamer in haar nieuwe huis ingericht, 

waardoor deze netjes klaar was om de zes Ganesha-beelden te ontvangen die de anderen bij hun 
aankomst hadden meegebracht - een centrumbeeld plus een ander dat oorspronkelijk voor het 

centrum gematerialiseerd werd door Swamiji in 1999, twee beelden gezegend door Swamiji, van 
de kinderen van de coördinator en twee van de andere toegewijde. 

 
 

 
 

 
De kamer was misschien klein, 

maar de energie was groot en sterk.  
 

 
 

 
 

 

We waren gezegend om wat vibhuti aan te 

brengen op die beelden die gematerialiseerd of 
gezegend waren door Swamiji… het was alsof 

Ganesh ons een knipoog gaf, om ons te laten 
weten dat hij ondanks deze moeilijke tijd die we 

doormaken altijd hier bij ons is! 
 

 

 

 

 



5 Prema Ananda Vahini september 2020 

 

Swamiji's gouden woorden over de  

Sri Premananda Centra en Groepen 
 

“Abishekam uitvoeren betekent ons volledig aan God overgeven en zijn energie 
ontvangen, evenals de zegeningen ontvangen van de goden die in het Centrum aanwezig 

zijn. We houden ook satsangs, zingen bhajans, houden spirituele discussies en delen 
nieuws uit de Ashram. Swamiji komt op die plaats naar je toe; hij zegent je en zorgt 
ervoor dat je met God en met goddelijke gedachten bezig bent. Wanneer je een abishekam 

in je huis uitvoert, wordt het als een christelijke kerk, een moslimmoskee of een 
boeddhistische of hindoetempel waar mensen tot God bidden. Die plaats werd in een 
tempel veranderd op de dag dat je daar voor het eerst abishekams begon uit te voeren. 

 
Je verandert je huis in een tempel en maakt er een plek van puurheid van. Op de dag dat 
je abishekam uitvoert en bhajans zingt, komt God naar je huis en geeft zijn genade. " 

 
 

 
 
 

Ganesha Chaturti in de Ashram 
 

 
 
Op 22 september hebben we allemaal 

Ganesha Chaturti gevierd, de speciale 

dag waarop Ganesha zijn genade op 

de hele wereld werpt. 

 
Tijdens de mahabishekam voor Heer 

Ganesh in de Poeja Hall om 10.30 uur 

ontving iedereen zijn zegen door het 

beeld in de hand te houden terwijl we 
bhajans zongen. We deelden later de 

zoete modakam-dumplings die aan 

Ganesh waren aangeboden en die hij 

zo lekker vindt! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Is een spiritueel leraar essentieel?  

 
  Je stelt me deze vraag heel vaak: waarom 

is het nodig om een goeroe, een spirituele 

leraar, te hebben? Dus ik zal het nog een 

keer uitleggen omdat dit een heel 

belangrijk onderwerp is. De oude 

geschriften, de Veda's van drieduizend 

jaar geleden, en alle grote meesters van 

alle culturen, avatars en zo veel wijze 

mensen in deze wereld, zeiden allemaal, 

en zeggen nog steeds, dat het essentieel is 

om een goeroe te hebben. Ze zeggen dat 

een spiritueel leraar de basisbehoefte is 

voor vooruitgang in het spirituele leven. 

De Veda’s geven uitleg over spirituele 

training vanuit één invalshoek - ik zal het 

vanuit een andere invalshoek uitleggen. 

 

Ik zeg nooit dat iedereen een goeroe moet 

hebben en ik zeg niet dat het een absolute 

vereiste is. Ik heb nog nooit iemand van 

jullie gedwongen een spirituele leraar te 

hebben. Dat hangt helemaal af van je 

wens, maar praktisch, als je spirituele 

oefeningen wilt ontwikkelen en doen en 

je wilt je kennis uitbreiden naar een 

breder en hoger niveau, waarom  

 is een goeroe dan essentieel?  

 

Daar moet je goed en logisch over nadenken. Zie je, een jong kind van vijf jaar is afhankelijk van zijn 

vader en moeder. Op dat moment zorgen de vader en moeder goed voor het kind en begeleiden ze het, 

waarbij ze uitleggen wat juist is en wat niet. Ze begeleiden het kind in de vroege levensfasen. Later gaat 

het kind naar school en geven de leraren algemene kennis door en geven ze onderwijs in verschillende 

vakken. Nadat de studies zijn afgelopen en de jongere aan het werk gaat, zal er ook een meester zijn om 

de vaardigheden voor een beroep, op kantoor of in de fabriek of wat dan ook aan te leren. Als je niet naar 

school was gegaan, had je niet aan het werk kunnen gaan. Als je op kantoor zit en geen basisopleiding 

had genoten, zou je je werk niet kunnen doen. Op het werk word je begeleid door je leidinggevende, je 

baas. Je ervaring groeide in fasen. 

 

Zeker, dit zijn materiële zaken. Dus waarom heb ik het over materiële zaken? Je manier van praktisch 

dagelijks leven is materieel en je geest houdt zich meestal bezig met de materiële wereld. Materieel 
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verlangen maakt je in de war en verstoort je gedachten en verwachtingen, je verlangens en hoop, zijn 

totaal verschillend, maar de wereld creëert andere verlangens in jou. 

 

Leden van je familie, je vrienden en collega's in je sociale kring - is er één van hen geïnteresseerd in 

spirituele zaken? Je luistert naar wat anderen zeggen, je kijkt tv en leest kranten en tijdschriften en dan 

raakt de geest betrokken bij materiële dingen. Dan raak je geïnteresseerd in spiritualiteit, en je wilt 

spirituele meesters ontmoeten en mensen met goddelijke krachten, of avatars, en je wilt hun zegeningen, 

energie en genade. Waarom? Omdat je nu geïnteresseerd bent in het spirituele pad, voel je dat het goed 

en nuttig is om hun zegeningen te krijgen om je naar verlichting te leiden. Niet alleen voor spiritualiteit 

- veel mensen willen hun zegeningen voor hun leven in de materiële wereld. Ze willen een gelukkig 

leven, een goede baan, hun ziekten genezen, problemen oplossen en dwaze zaken oplossen. Om al deze 

redenen, zowel spiritueel als materieel, wil je zegeningen van wijze en krachtige spirituele mensen. 

 

We zien dus dat in de wereld van vandaag in wezen twee soorten mensen de spirituele weg volgen. 

Sommige mensen hebben geloof in de universele energie, God, of het goddelijke, noem het wat je wilt, 

maar ze gebruiken hun geloof op een egoïstische manier. Wat is deze egoïstische manier? Alleen aan het 

lichaam denken, op een egoïstische manier denken aan je toekomst, je kinderen, je partner, je familie en 

vrienden en alleen maar een gelukkig werelds leven willen. Dit soort denken, bidden en verlangen is 

egoïstisch en zal je niet geestelijk maar alleen materieel ontwikkelen in het leven. Zulke mensen willen 

gelukkig zijn en zonder problemen in de wereld leven. Mensen houden er niet van om ziek te zijn, dus 

vragen ze God onmiddellijk om de ziekte weg te nemen. Op dezelfde manier houden ze er niet van om 

nederig en eenvoudig te leven, en daarom vragen ze God om materiële dingen. 

 

Veel mensen hebben contact met spirituele meesters, avatars en goeroedevs en gaan erheen, maar slechts 

enkelen vertrouwen hen oprecht en willen oprecht het spirituele pad volgen. De meeste mensen 

verwachten dat ze hen zullen zegenen met goede partners en leuke banen. Dit is geen spiritualiteit. Ze 

willen problemen oplossen door spiritualiteit te gebruiken. 

 

Dat zou in orde zijn als je, nadat je problemen zijn opgelost, je leven meer in een echte spirituele richting 

verandert, maar wat ik zie is dat het karmische lichaam nooit bevrediging krijgt. In feite lijken de 

dagelijkse problemen vaak toe te nemen. Als ze eenmaal zijn opgelost, beginnen mensen met een ander 

probleem, weer een ander probleem en nog een probleem. Het houdt nooit op. 

 

Dus wat denken de spirituele meesters hiervan? Waarom ondersteunen ze jou en helpen ze je bij je 

problemen? De goeroedevs en meesters denken dat de kinderen kleine, dwaze problemen doormaken en 

dat de kinderen, nadat ze hen hebben geholpen, de spiritualiteit in de meesters kunnen beseffen. Ze hopen 

dat ze, nadat ze de kinderen hebben geholpen, een beetje spirituele sadhana gaan doen. Dat is de reden 

waarom ze de kinderen zegenen en de problemen oplossen - maar heel vaak beseffen of begrijpen de 

kinderen niet welke hulp de goeroedevs hen geven. 

 

Waar komen de problemen vandaan? Meestal komen de problemen vanwege je lichamelijke verlangens, 

onnodige gedachten en ideeën. Als je deze problemen voor jezelf blijft creëren, kun je je niet ontwikkelen 

in het spirituele leven. Daarom vertellen de meesters je om eerst al je overtollige verlangens, ego, 

negatieve emoties, kritiek en depressieve mentaliteit, te verminderen. 

 
Ik herhaal altijd - denk serieus na over waarom je bent geboren, hoe lang je op deze aarde zult leven en 

waarom je bent gekomen. Wie ben je en wat is het doel van je leven hier? Weet je daar al iets van? 
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Tot dusverre in je leven heb je van deze wereld genoten, maar je hebt niet genoten van de pure 

gelukzaligheid van de hoogste wijsheid. Je geniet van zoveel materiële dingen en gehechtheden, maar je 

vreugde en gelach zijn tijdelijk en afhankelijk van die dingen. Ook je huilen is tijdelijk en afhankelijk 

van die dingen. 

 

De vreugde van seks is zo kortstondig, maar niet de vreugde van paramanandam, de diepste vreugde uit 

de diepten van je Zelf.  

 

Ga je ooit een einde maken aan je verlangens? Ga je ooit een stap richting paramanandam maken? Je zegt 

me dat je het licht wilt zien. je wil je waarheid beseffen en je wil het grootste begrip. 

 

De enige manier is door de leer van de meesters. Alleen de meesters weten het. Waarom is dat? De 

meesters hebben geleerd. De meesters weten het. Ze hebben zichzelf gerealiseerd. 

 

Sommige meesters worden geboren met de kennis; sommige meesters hebben geleerd van hun eigen 

goeroes; sommige meesters zijn goddelijke incarnaties, avatars. Er leven verschillende soorten meesters 

op deze aarde. Alleen de meester weet welk pad de student moet volgen, vanuit welke richting de lering 

zou moeten komen en welke benadering nodig is voor de spirituele student om te volgen en te begrijpen. 

Alleen de meester weet wat voor soort kennis al bij de student is ontwikkeld en wat er bij hem of haar 

moet worden gevoed. 

 

Dat kun je niet beslissen. Wat je leuk vindt en wat voor je nodig is, is totaal anders. De meester beoordeelt 

je en kent je capaciteiten. De meester zal je observeren en dan weet de meester: "Ah, mijn student heeft 

ondersteuning nodig door middel van meditatie" of: "Mijn student moet nu mijn spirituele leringen 

bestuderen en die student zou er baat bij hebben om zich enige tijd op het ritueel te concentreren" of: 

"Deze student moet innerlijke harmonie ontwikkelen door de vibraties in liedjes en mantra's. "Sommige 

studenten hebben momenteel geen meditatie nodig, maar ze hebben satsang, spirituele discussies en 

studies nodig. De meester kent dus de mentaliteit van de student, de volwassenheid van de student en 

alles over de student. Als de student de begeleiding van de meester volgt, zal hij of zij zich steeds meer 

ontwikkelen. 

 

Sommige meesters praten nooit. Ze geven alleen darshan. Ze zitten gewoon in stilte. Sommigen houden 

lezingen, sommigen schrijven persoonlijke brieven, sommige meesters tonen alleen liefde. Er zijn veel 

verschillende soorten leraren in deze wereld. Kies je meester zorgvuldig. Sommige meesters tonen liefde, 

sommigen vechten met je, sommigen zitten stil. Maar uiteindelijk onderwijzen alle meesters Sanatana 

Dharma, de oude manier van leven, afgestemd op de universele energie. Deze dharma, deze geweldige 

manier, is niet modern. Het is niet iets dat onlangs is begonnen. Het komt van het begin der tijden op 

deze aarde. Dat is toen Sanatana Dharma begon. De meesters leren je Sanatana Dharma. 

 
Daarom zeg ik dat meesters heel, heel essentieel zijn. 

Jai Prema Shanti! 
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Een gezond leven... 
 
“Een vrouw zou matig moeten eten” is een oud gezegde en vrouwen zouden inderdaad controle moeten 

hebben over wat en hoeveel ze eten en zouden deze zelfbeheersing al van jongs af aan moeten hebben 

geleerd. Er zijn veel dingen die kunnen worden gezegd over deze 'beheersing van de tong', en het 

belangrijkste betreft smaak. Als je in de verleiding komt om fruit of snoep te eten, eet dat dan met mate. 

Alleen omdat je van de smaak van snoep houdt, wil nog niet zeggen dat je jezelf te veel moet verwennen; 

als je dat doet, heb je een grotere kans op het ontwikkelen van ziekten. 

 

Je kan zich wellicht afvragen: “Hoe zit het met mannen, moeten ze ook niet letten op wat ze eten?" Ja, 

natuurlijk, maar het is nog belangrijker dat vrouwen zelfbeheersing hebben over hun eetgewoonten dan 

mannen. Dit komt doordat vrouwen als de bestuurders van een auto zijn; ze moeten bekwame 

chauffeurs zijn en ervoor zorgen dat het voertuig van het gezinsleven soepel verloopt, zonder onnodig 

leed en ziekte. Een gebrek aan controle over het voedsel dat ze consumeren, zal ongetwijfeld problemen 

voor hen veroorzaken, en daarom moet zelfbeheersing in de kinderjaren worden beoefend. 

 

Vanwege de grote liefde die ze voor hun kind voelen, zullen sommige moeders niet aarzelen om het 

lekkers te kopen waarnaar hun kind verwijst of vraagt. Het resultaat hiervan is dat het de verleiding van 

het kind voor meer voedsel alleen maar zal vergroten en dat de onwetendheid van de moeder de 

toekomst van haar kind in gevaar brengt. Slechte voedingsgewoonten zijn vooral schadelijk voor die 

meisjes die de toekomstige moeders zullen zijn. Sommige ouders moedigen hun dochters zelfs aan om 

veel te eten, zodat ze mollig of dik zouden worden, omdat ze denken dat meer eten als ze jong zijn, hen 

als volwassenen zal helpen om gezonde baby's te baren. Dit is een verkeerd idee; overeten zorgt ervoor 

dat kinderen overgewicht of obesitas krijgen, wat alleen maar gezondheidsproblemen zal veroorzaken, 

waaronder problemen bij het zwanger worden. Om hen in het leven te helpen, moeten ouders daarom 

voorzichtig zijn met de eetgewoonten van hun dochters. Een meisje dat verlangt naar alles wat ze ziet, 

zal geen gezond leven kunnen leiden; zoals de experts waarschuwen, zal ze vatbaar zijn voor 

gezondheidsproblemen. 

 

Wat is gezond leven? Ik zou zeggen dat een gezond leven in feite betekent leven met een heldere en 

open geest, vrij van onreine gedachten. Desalniettemin zijn er nog steeds verschillende aandoeningen 

waar iemand door erfelijkheid meer vatbaar voor is. Vrouwen moeten voorzorgsmaatregelen nemen 

om te voorkomen dat ze ten prooi vallen aan dergelijke ziekten. Een voorzorgsmaatregel die ze kunnen 
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nemen, is dat ze niet altijd eten om hun smaakpapillen tevreden te stellen. Een andere manier is vasten 

volgens de methoden van de hindoeïstische Sanatana Dharma. Vasten wordt al sinds de oudheid 

beoefend en regelmatig en correct vasten is een goede manier om ziekten te vermijden. 

 

Ik heb in het regeringsziekenhuis opgemerkt hoe in de vroege ochtenden zoveel vrouwen - in vergelijking 

met mannen - een behandeling zoeken en de apotheek bezoeken. De belangrijkste redenen hiervoor 

zijn dat vrouwen over het algemeen onvoldoende kennis hebben over de werking van hun lichaam en 

dat ze meer last hebben van zelfopgewekte stress. Het eten van  verkeerde soorten voedsel, het eten 

op onregelmatige tijden en ongezonde hygiënische gewoonten zijn andere belangrijke factoren die 

ervoor zorgen dat vrouwen ziek worden. 

 

Overmatige seksuele activiteit met de huwelijkspartner is geen gezonde gewoonte en kan zowel 

lichamelijke als geestelijke zwakte veroorzaken. Seks is een natuurlijk onderdeel van het gezinsleven, 

maar hoe meer iemand zich overgeeft aan illusionaire genoegens, hoe meer lijden het zal brengen. Er is 

een Tamil-spreekwoord dat zegt: "juiste maat is een schat", wat betekent dat het nodig is om 

zelfbeheersing te oefenen bij alles wat we doen in het wereldse leven. 

 

In het verleden was vasten een vast onderdeel van iemands leven en zelfs vandaag de dag houden 

vrouwen regelmatig religieus vasten in tempels, zoals in de tempels van Amman en Muruga. Als we 

vasten, moeten we ons volledig aan het goddelijke overgeven, dan worden lichaam en geest zuiver. Voor 

milde aandoeningen is het niet goed om naar de dokter of het ziekenhuis te rennen. Het is beter om 

het geld dat je aan medicijnen zou besteden te sparen en een periode van vasten te houden. Zo geef je 

elk orgaan in je lichaam rust; ze worden verfrist 

en je zal snel weer gezond en fit zijn. 

 

“Als er iets bestaat dat 
we een familie noemen 
in deze wereld, dan is 
dat te danken aan de 

vrouw.  
Dit komt doordat een 
vrouw de wereld is; 

een vrouw is het gezin. 
Bij vogels, dieren en 
alle andere soorten 

levende wezens is het 
het vrouwtje dat 
nieuw leven in de 
wereld brengt. “ 
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In het wereldse leven wordt ziekte gezien als lijden. Wanneer komt dit lijden over het lichaam? Waarom 

lijdt de hand, het been of enig ander deel of orgaan van ons lichaam aan een aandoening? Wanneer een 

bepaald deel of orgaan van het lichaam niet meer goed kan functioneren, lijdt het. Lijden kan ontstaan 

door gebrek aan voedsel of door te veel eten. Sommige vrouwen leven in echte armoede met een 

ernstig gebrek aan goede voeding, wat resulteert in ondervoeding. Er zijn echter ook veel vrouwen die 

de middelen hebben om goed voedzaam voedsel te eten, maar toch ongezond eten. Duizenden vrouwen 

zoeken hulp bij verschillende klachten en kwalen, simpelweg omdat ze geen zelfbeheersing hebben - ze 

eten ongezond voedsel, knabbelen op snacks terwijl ze tv kijken, hebben niet genoeg belangstelling voor 

het behoud van hun lichamelijke gezondheid en negeren signalen zoals obstipatie. 

 

Hoewel tegenwoordig veel jonge vrouwen goed opgeleid zijn, leven ze toch in onwetendheid. De 

meeste jonge vrouwen drinken graag frisdrank uit flessen die niets anders zijn dan mengsels van 

schadelijke chemicaliën. Thuis eten ze de traditionele rijst en curry en drinken ze thee of koffie. Hoe zal 

het lichaam het hoofd kunnen bieden aan deze wirwar van voedingsmiddelen? 

 

Vrouwen bezitten van nature een goddelijke schoonheid. Ze hebben een zacht hart en hun lichaam 

ondergaat veranderingen volgens de verschillende levensfasen. Ze moeten zo goed mogelijk voor hun 

door God gegeven lichaam zorgen. 

 

Vermijd te veel eten en eten op onregelmatige of vreemde tijden. Aanstaande moeders moeten vooral 

waakzaam zijn over hun dieet. Hun seksuele relaties moeten zachtaardig zijn. Een zwangere vrouw moet 

vermijden overhaaste beslissingen te nemen die nadelige gevolgen kunnen hebben. Dus met betrekking 

tot deze dingen hebben vrouwen geduld nodig en mogen ze geen ongezond voedsel eten. Als je thuis 

werkt, wees dan niet alleen afhankelijk van elektrische apparaten of stel je werk niet uit tot er 

elektriciteit is. 

 

Het is goed voor vrouwen om vegetarisch voedsel te eten en spaarzaam met zout, tamarinde en kruiden 

om te gaan. Bovenal zal periodiek vasten je immuniteit versterken. 

 

Als er iets bestaat dat we een familie noemen in deze wereld, dan is dat te danken aan de vrouw. Dit 

komt doordat een vrouw de wereld is; een vrouw is het gezin. Bij vogels, dieren en alle andere soorten 

levende wezens is het het vrouwtje dat nieuw leven in de wereld brengt. Vrouwen zijn degenen die 

bezorgd zijn en om hun gezin geven, en daarom sta ik er zo op dat vooral vrouwen goed voor hun 

gezondheid moeten zorgen. 

 

Vrouwen die bij spiritualiteit betrokken zijn en onzelfzuchtig dienstbaar zijn in de samenleving, hebben 

een uitstraling. In mijn ervaring heb ik gezien hoe vrouwen die echt hun hart aan God hebben 

overgegeven en hun leven hebben gewijd aan het dienen van de mensheid, over het algemeen van een 

veel betere gezondheid genieten. 
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“Hindoeïsme bevat vele vormen van God, groepen en verschillende 
overtuigingen. De meerderheid van de takken van het hindoeïsme 

aanbidden Heer Ganesha. We aanbidden hem aan het begin van elke 

poeja, religieuze daad en grote verandering of stap in het leven. 
Waarom? Heer Ganesha is de grote oer-energie die ons helpt om in elke 

situatie de weg vrij te maken voor vooruitgang. Daarom wordt hij 

Vinayaka genoemd, de verwijderaar van obstakels en moeilijkheden. Op 
het jaarlijkse festival van Vinayaka Chaturti, herinneren we ons zijn 

geboorte en bidden tot hem om zijn zegeningen.” 
 

Swamiji 



13 Prema Ananda Vahini september 2020 

 

 Nieuws uit de ...  

 
 

 

 

Jeugd Zomerbijeenkomst 2020 -deel 2 
 
 

 

De Camino de Santiago 2020 was een ongelooflijke pelgrimstocht die plaatsvond van 

donderdagavond 9 juli tot zaterdagochtend 18 juli. Hoewel we elkaar niet allemaal kenden, 

werd er vanaf het begin een geweldige groepsenergie gecreëerd, waarbij iedereen liefde en 
vriendelijke zorg voor elkaar toonde.  

 

We deelden allemaal een beetje van onszelf, van onze liefde en persoonlijke wijsheid op veel 

verschillende manieren.  

Twaalf geweldige mensen, acht stralende dagen en één prachtig pad om ze allemaal 
samen te brengen! 
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Knuffels 

Stilte 

Gevechten! 
Glimlachen Ontmoetingen 
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We boden ook de gelegenheid aan iedereen om met Swamiji’s lingams te wandelen, evenals 

een klein beeldje van de Goddelijke Moeder dat door hem was gematerialiseerd. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
We hebben magische aankomsten en prachtige momenten van terug vertrekken meegemaakt. 

 
We hebben onderweg ook een aantal welverdiende pauzes genomen. 
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 Waar we ook waren, er was altijd tijd voor meditatie, 

muziek, het delen van ervaringen of zegeningen met de 
lingams. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aan het einde schreven we allemaal op wat ons had 
overhaald om mee te doen aan deze wandeling en 

wat ons in de andere het meest had geïnspireerd. 
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Elke maand belichten we een geweldige kwaliteit van 
een Premananda jongere. Deze maand:  

In eenheid zijn met andere 
Premananda jongeren! 

 

"Velen van jullie vragen me: "Swamiji, waarom ben je de Premananda Jeugdgroep 
begonnen en wat is je doel bij het creëren van deze internationale groep? " Je bent 
allemaal geboren in verschillende landen, in verschillende samenlevingen, verschillende 
klassen van de samenleving, verschillende religies en je bent van verschillende rassen. Je 
huidskleur heeft verschillende schakeringen en je spreekt zoveel talen, maar zonder al 
deze diversiteit en zonder onderscheid te beschouwen, kom je in eenheid samen om een 
ontwikkelde en volwassen staat te bereiken. We moeten nadenken over de verschillen 
tussen de oosterse en westerse culturen en het beste van beide delen door goede en nuttige 
ideeën en tradities uit te wisselen. Op deze manier heeft de Premananda-jeugd van elk 
land goede contacten met die uit andere landen.” 
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