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“De zoektocht naar het Goddelijke binnenin is het spirituele pad. 
Zichzelf verenigen met en het Goddelijke worden is het doel.  

Dat is echt, waarachtig en eeuwig geluk.” 
Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Nooit bang zijn  

 

aarom moet je bang zijn? Je 

moet voor niets of niemand 

bang zijn. Ik herinner je er altijd 

aan dat het goddelijke in je leeft. 

De Goddelijke Moeder is de enige 

maar alomtegenwoordige oerkracht 
die ons allemaal en alles wat leeft 

activeert. Hoe meer je het Goddelijke 

herinnert, hoe meer de genade en 

bescherming van de Goddelijke 

Moeder je hart zal vullen. De 

Goddelijke Moeder beschermt altijd 

alle levende wezens, ook degenen die 

haar niet kennen. De Goddelijke 

Moeder is in alles en weet alles. 

Herinner jezelf er dagelijks aan om je 

geloof en oprechtheid te vergroten. Als 

ze in je hart is, wat kan je dan pijn doen, 

waarvoor moet je bang zijn? Zij is het 

die kwaad en onrecht kan vernietigen 

en gerechtigheid kan behouden. Als je 

dagelijks aan haar denkt, zal haar 

aanwezigheid in jou groeien. Ze zal je 

dragen als een klein kind. Ze zal je 

stevig vasthouden doorheen elke 

moeilijkheid, elk obstakel en elk gevaar. 

Ze zal nooit toestaan dat negatieve 

krachten je benaderen. 

 

Waarom zou je bang worden als je denkt aan voorvallen uit het verleden en je pijn en verdriet 

herinnert? Benader de Goddelijke Moeder en bid met heel je hart. Laat al je problemen, 

moeilijkheden en verdriet achter aan haar goddelijke voeten die als lieflijke lotusbloemen zijn. 

Vraag haar om totale overgave aan het goddelijke en je zult zeker heilige genade ontvangen. Je 

hoeft niet alleen nooit bang te zijn, als je echt begrijpt dat Moeder altijd in je aanwezig is, zul je 

haar geweldige moederlijke natuur gaan begrijpen. Ze is de beste moeder. Zij is de Goddelijke 

Moeder. Ze houdt zoveel van je dat ze toekijkt terwijl je je eerste fouten maakt en dat ze je 

die ook laat maken. Ze begrijpt je beproevingen, testen en verdriet, maar ze weet dat je de 

lessen alleen goed zult leren als je eerst valt en fouten maakt. Het maakt niet uit hoe vaak je 

een fout maakt, ze is er altijd om je tranen af te vegen en je lessen te herhalen. 

W 

Beeld van de Goddelijke Moeder als Bhuvaneshwari 
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Als je haar aanwezigheid beseft, zal ze je geest en hart met haar grote kracht raken. Dan 

verandert elke schijnbare mislukking in spiritueel succes. Ze zal je zwakheden gebruiken om je 

een sterke, spirituele held te maken die voorwaarts gaat op het spirituele pad. Het kan even 

duren om vooruit te komen, maar ze zal je zeker meenemen naar het doel. Zelfs als het lijkt 

alsof alles verloren is, zal Moeder zeker naar je toe komen en je redden. Dit is haar manier om 

je te laten zien dat het het beste is om in haar en haar genade te geloven, niet in iets werelds. 
 

Mijn sterke advies aan jullie is om constant in gebed te zijn tot de Goddelijke Moeder. Ze zal je 

nooit teleurstellen. Door je onwetendheid heb je misschien veel fouten gemaakt. Maar als je nu 

een heilig en vredig leven wilt leiden, moet je haar onmiddellijk zoeken. Bid regelmatig met heel 

je hart tot haar. Word je bewust van al je fouten en smeek haar om vergeving. Dan hoef je 

voor niets of niemand bang te zijn. Als je verwarring voelt, blijf dan gewoon in je hart bidden: 

“O Goddelijke Moeder, jij bent de enige die me echt gelukkig kan houden en me kan bevrijden 

van al deze problemen, zorgen en karma! Je hebt dit lichaam en mijn leven gecreëerd. Ik lijd aan 

angstgevoelens en dit betekent dat je me op de proef stelt. Als ik vredig en gelukkig ben, 

betekent dit dat ik je goddelijke genade heb ontvangen. Jij bent de enige echte getuige van alles 

wat er in mijn leven is gebeurd. Nu bent u  het weer die mijn aandacht van de materiële wereld 

hebt afgeleid en mijn innerlijke oog van wijsheid hebt geopend, zodat ik de spirituele weg kan 

waarnemen. Accepteer me alsjeblieft volledig, verwijder alstublieft mijn angst en geef me ware 

wijsheid en vrede. " Als je zo oprecht bidt, zul je ontdekken dat de Goddelijke Moeder 

buitengewoon vriendelijk is. Ze laat haar kind dat zich met haar probeert te verenigen nooit in 

de steek. 
 

Velen onder jullie vragen mij: wat is moeders genade? Eerst moet je de essentie van de Moeder 

begrijpen. Moeder is totaal geluk, puurheid, extreem mededogen en opperste gratie. Zelfs een 

atoom in het universum kan niet bewegen zonder haar medeweten. De genade van de 

Goddelijke Moeder is eigenlijk de ondersteunende energie van de Allerhoogste, van God, voor 

jouw vooruitgang naar vrijheid en geluk. Hoe meer je haar vraagt en hoe vaker je contact met 

haar opneemt, hoe gemakkelijker ze je deze genade schenkt. Om deze te ontvangen, moet je 

proberen je hart te vullen met gedachten aan het goddelijke, met licht en waarheid. Je moet 

negatieve gevoelens bannen en Moeder in je hart laten wonen. Geef in je hart geen ruimte voor 

duistere gedachten of daden. Betrek je geest en hart bij gebed en doe naar best vermogen 

geestelijke dienst. 
 

Ik dacht de Goddelijke Moeder te vragen om een beetje extra genade aan al mijn toegewijden 

te schenken. Ze weet dat ik onzelfzuchtig vraag en dat ik wens dat al haar kinderen volmaakt 

worden. Echte moeders willen altijd dat hun kinderen perfect zijn en een gelukkig leven leiden 

en daarom stemde ze ermee in. Ik bid haar dat al mijn toegewijden een leven zullen leiden 

zonder onwetendheid, ziekte, zorgen, moeilijkheden of problemen. Ik bid dat iedereen een 

leven zal hebben vol vreugde, moed, succes en eenheid binnen hun gezin. Laat iedereen leven 

met gezondheid, rijkdom, vrede en welvaart. 
 

Haar zegeningen en genade omringen jullie allemaal. Leid een leven vol goede gedachten en 

daden. Leef constant in de aanwezigheid van het Goddelijke en je zult zonder pijn en zonder 

verdriet leven, wetende dat alles haar wens, haar wil en haar pure liefde is. 

 

Waarom zou je dan bang zijn? 
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Nieuws uit de  

Sri Premananda Centra over de hele wereld 
 

Navaratri vieringen in het Sri Premananda 
centrum in Colombo, Sri Lanka 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navaratri vieringen in het Sri Premananda 
centrum in Montpellier, Frankrijk 

 
Het negendaagse festival van Navaratri, waarin we de Goddelijke Moeder 

aanbidden, begon op 17 oktober. Deze dagen waren voor ons een kostbare tijd in 

deze moeilijke tijd van quarantaine, betoverende intermezzo's die het geschenk 

onthulden dat Swamiji ons gaf door Sri Premananda Centra op te richten. In staat 

zijn om samen te komen om bhajans te zingen, de zegen van de Goddelijke Moeder 

door het beeld te ontvangen, deel te nemen aan abishekams - alle oefeningen die 

we soms als routine kunnen beschouwen - kregen nu hun volledige betekenis. 

 
In navolging van de strenge regels 

van onze regering tijdens de 

huidige pandemie, verliep de 

viering van Navaratri in het 

Colombo centrum dit jaar rustig, 

zonder dat er andere toegewijden 

aanwezig waren. We baden 

oprecht tot de Goddelijke Moeder 

dat ze haar zegeningen over 

iedereen zou uitstorten! 

 

Jai Prema Shanti! 
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We waren allemaal blij deze vriendschappelijke en spirituele tijd te ervaren en te 

delen en bedanken de Goddelijke Moeder, Swamiji, voor het geven van zoveel 

zegeningen! 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

 

Swamiji's gouden woorden over de  

Sri Premananda Centra en Groepen 
 

 

 

Abishekam  voor de Goddelijke Moeder 

“Ik ben hier om je de weg te wijzen naar een goede toekomst. 

Hiervoor heb ik op verschillende plaatsen centrumcoördinatoren 

gevormd en ze tot mijn vertegenwoordigers gemaakt. Terwijl ik hier 

op aarde ben, bereiken ze mensen en geven ze goede informatie. Dit 

zijn geen ervaringen die ze uit boeken hebben opgedaan. Dit is alle 

goddelijke energie die rechtstreeks uit het goddelijke komt. Om dit 

met iedereen te delen en om iedereen zo'n kans te geven, heb ik 

deze Centra opgericht en niet om een andere reden. "  
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Navaratri vieringen in de 
Ashram 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De tiendaagse viering van Navaratri vond plaats in de Ashram van 17 tot 26 oktober en was gevuld 

met spirituele oefeningen. Zoals de traditie is, begonnen we met het zaaien van de negen soorten 

granen in een bed van aarde dat zich voor het belangrijkste schrijn van de poeja-hal bevond, waarop 

de negen kumbams, die negen verschillende soorten goddelijke energie vertegenwoordigen, daarna 

ceremonieel werden geplaatst. 

 

Links van het belangrijkste schrijn hadden we de 'kolu' of treden geplaatst, versierd met beeldjes 

die de verschillende stadia van de schepping symboliseren, van stenen tot planten, dieren, mensen 

en ten slotte heiligen en goden.  

 

Elke dag voerden we een poeja uit voor Godin Durga terwijl we de 108 namen van Amman 

reciteerden en elke avond voerde een andere Ashrambewoner op zijn beurt de Amman abishekam 

uit. 

  

De negende dag was er een ayudha poeja. Dit is wanneer we van gebouw naar gebouw gaan en een 

kleine poeja uitvoeren om alle gereedschappen, instrumenten, voertuigen en boeken in de Ashram 

te zegenen. 

 

Op de tiende en laatste dag, Vijaya Dasami of de dag van de overwinning van het Licht over negatieve 

krachten, voerden we een Maha Amman abishekam uit en iedereen ontving een zegen met het 

Amman-beeld. Dit jaar waren we verheugd dat we de Mahabishekam hebben kunnen livestreamen, 

waardoor de toegewijden over de hele wereld de kans kregen om met ons mee te bidden en 

toegewijd te zijn. 
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Van links naar rechts: de kolu; negen kumbams geplaatst op de granen die in de bodem van de 

aarde zijn geplant; Durga Poeja; avond Amman abishekam en ayudha poeja. 
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Satsang: Shakti is energie  

 
 

hakti is het oude 

Sanskrietwoord 

dat goddelijke 

kracht of energie 

betekent. Shakti is kracht. 

Atomen zijn door kracht 

gemaakt. Stenen, aarde, 

water, planten en dieren zijn 

allemaal gemaakt door de 

goddelijke kracht. Het was 

juist deze kracht die deze 

wereld en de wezens die 

erin leven, heeft geschapen. 

De mensheid is gemaakt 

door shakti. Een persoon 

kan daarom de goddelijke 

kracht gebruiken om zijn of 

haar eigen subtiele, 

spirituele aard te ervaren, 

los van de grove, materiële 

aard. Door de geest te 

zuiveren van onnodige 

gedachten en deze open te 

stellen voor de goddelijke 

shakti, kan men deze shakti 

ervaren. Deze overweldigt 

uiteindelijk de geest en het 

lichaam en dan ervaart men 

shakti. Door deze ervaring 

leert men zijn ware Zelf kennen, dat ook shakti is! Dit is een manier om de Goddelijke Moeder te 

beschrijven die we Shakti noemen. Alles in deze wereld wordt geactiveerd door deze allerhoogste 

kracht. Je mag het noemen zoals je wilt. Voor de een is het misschien Shiva. De enorme energie 

van Heer Shiva wordt ook wel shakti genoemd. Zoals vuur en zijn hitte, zoals de zon en zijn stralen. 

Shiva is vader en Shakti is moeder. Shakti is de oerkracht van het bestaan zelf. 

 

De kenmerken of kwaliteiten van de shakti-kracht worden vaak vergeleken met de grote liefde van 

een moeder. Moeders liefde is onzelfzuchtig, puur en eindeloos. Maar hoe kunnen we de oneindige 

Moeder van het hele universum adequaat beschrijven? Het is beter om aan  haar grootsheid en 

verhevenheid te denken. Ze is almachtig. Ze is intelligentie, bewustzijn, kennis, opperste 

schoonheid, absoluut mededogen, goddelijke glorie en grootsheid ... een lijst van eindeloze pracht. 

S 
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De verschillende vormen van shakti worden voorgesteld als krachtige en weldadige godinnen met 

verschillende aard, voorkomen en kleding. Heiligen zagen deze vormen in meditatie. Soms hebben 

deze vormen zich daadwerkelijk gemanifesteerd voor degenen met een toegewijde ziel, en ze 

hebben ze vervolgens beschreven of geïllustreerd ten behoeve van andere aanbidders. 

 

Probeer haar geweldige energie te voelen. Ze is in jou! Zij is je Goddelijke Moeder! Ze heeft je 

gemaakt! Ze is van iedereen, ongeacht religie, ras, taal of huidskleur. Ze is de kracht van God. Hoe 

zou zo'n grote kracht rekening houden met zulke kleine verschillen? Als een klein kind dat zijn 

moeder absoluut vertrouwt, geef je gedachten en problemen aan je goddelijke en universele 

Moeder. Nadat je dat gedaan hebt en haar oprecht heb geroepen om naar je toe te komen, beloof 

ik je dat ze je zal zegenen met alle ware kennis, totale vrede en vreugde die geen einde kent. 

 

De zoektocht naar het goddelijke binnenin is het spirituele pad. Zichzelf verenigen met en het 

Goddelijke worden is het doel. Dat is echt, waar en eeuwig geluk. Ik zegen jullie allemaal zodat jullie 

Shiva en Shakti mogen realiseren, de waarheid die ten grondslag ligt aan alles wat bestaat, en eeuwige 

vreugde vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'Probeer haar geweldige energie te voelen. Ze is in jou! Zij is je 
Goddelijke Moeder! Ze heeft je gemaakt! Ze is van iedereen, ongeacht 

religie, ras, taal of huidskleur. Ze is de kracht van God. " 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiji, mij werd verteld dat er enkele meesters zijn die op dit moment niet 

geïncarneerd zijn en die hun berichten op verschillende manieren verzenden. 

Zijn deze echt? 
 

Men moet heel voorzichtig zijn met gekanaliseerde of telepathische berichten. Eerst moet je zien 

of de persoon die de berichten geeft, een goed persoon is. 

 

Vraagt die persoon om geld? Is die persoon geïnteresseerd in het ontvangen van geschenken? Heeft 

die persoon een goede reputatie met betrekking tot het andere geslacht? Geeft die persoon oprecht 

boodschappen voor het welzijn van anderen of voor naam, roem en gewin? Als de persoon waar, 

oprecht, vriendelijk, puur, liefdevol en oprecht is, kan men hem of haar vertrouwen. Anders zou ik 

zeggen dat het het beste is om bij zulke mensen weg te blijven. 

 

Sommige mensen doen hun best op het spirituele pad, maar ze lijken niet te 

veranderen. Waarom is dit? 
 

Ze evolueren allemaal. Elke seconde is er een verandering in alle wezens. Deze planeet is een 

levend, onderling verbonden systeem waarin alle wezens volwassen worden, zich ontwikkelen en 

elkaar ondersteunen. Nu bederft de mensheid de natuurlijke evolutie van de aarde door genetica, 

chemicaliën en andere mutaties. Alle wezens reizen naar het universele licht, het grote Absolute, 

de ware realiteit. 
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Er zijn wezens op andere planeten en in verschillende dimensies. Ze evolueren allemaal. Sommige 

mensen reizen en veranderen hun bewustzijn sneller dan anderen. Sommige mensen zijn actief 

betrokken bij hun eigen bewuste evolutie door serieus een spiritueel pad te volgen dat is bepaald 

door een verlichte meester. Als je oprecht naar hogere kennis streeft, zal je leven er een zijn van 

constante verandering, groei en spirituele realisatie. 

 

Zoals ik al eerder heb gezegd, als je echte spirituele bewegingen ondersteunt, als je oprecht, eerlijk, 

waarheidsgetrouw en nederig bent in je spirituele aspiraties en als je wilt leren over ware liefde en 

zuiverheid, dan zal het spirituele pad, de spirituele energie zelf, dat zeker doen. voor je zorgen, je 

begeleiden en je geven wat je nodig hebt. Dat is een geestelijke wet. Spirituele kennis en begrip kan 

niet worden verkregen door alleen boeken te lezen. 

 

Als je een machine koopt en je eenmaal de instructies heeft gelezen en je weet hoe je deze moet 

bedienen, zal je die instructies toch niet meer blijven lezen? Je volgt ze praktisch. Evenzo is het na 

het lezen van de basisprincipes van spiritualiteit, aan het gezond verstand om ze in praktijk te 

brengen en de instructies niet steeds opnieuw te lezen gedurende je hele leven. Ik zegen je zodat 

je betrokken raakt bij praktische actie en zodat je evolueert op je individuele, spirituele pad. 

 

Swamiji, hoe kan ik echt van gedachten veranderen? 
 

De wereld, het hele universum, verandert voortdurend, maar het is heel moeilijk om deze ego-

geest te veranderen! Veel mensen lezen mijn spirituele ideeën en begeleiding, en ze denken dat ze 

begrepen hebben wat ik zei, maar eigenlijk hebben ze het niet echt begrepen, ze denken alleen met 

hun verstand dat ze het begrepen hebben. Als je echt begrijpt wat ik je vertel, dan zou het resultaat 

zijn dat je veranderd zou zijn. Je gedachten zouden ten goede worden veranderd. Maar de geest wil 

niet veranderen. Hij houdt ervan om te blijven zoals hij is en hij vertelt je dat hij Swami's woorden 

begreep om je te misleiden, zodat hij lui en onveranderd kan blijven. Spirituele ontwikkeling 

betekent een constante verandering van de geest en zijn oude patronen en houdingen. Deze 

gewoontes moeten worden doorbroken. Het is gemakkelijk te zeggen dat je begreep wat ik zei. Ik 

spreek heel eenvoudig. Ik ben niet geïnteresseerd of je mijn woorden begrijpt. Dat is niet belangrijk. 

Begrijp je echt wat ik je vertel en ga je er iets aan doen? Dat is het belangrijkste punt van mijn 

satsangs. 

 

Hoe kan ik het beste profiteren van uw advies?  
 

Lees mijn advies met een rustige geest. Laat je geest stoppen met rennen en babbelen in je hoofd. 

Houd je geest open en vrij zonder te oordelen over wat ik zeg terwijl je mijn woorden leest. Ik zeg 

je niet dat je alles moet geloven wat ik je vertel. Ik vraag je gewoon eerst je geest leeg te maken en 

jezelf ontvankelijk te maken voor wat hogere kennis. Wees stil en kalm. Voorkom dat de geest 

afdwaalt. Concentreer je diep op wat ik zeg. Mijn ideeën komen voort uit de waarheid in mij. Als 

je nog steeds van binnen bent, zal wat ik zeg zijn weg vinden naar je hart en daar blijven. Ik wil niet 

dat mijn waarheid in je gaat springen, in je apengeest. Mijn waarheid zou in je hart moeten leven. 

Dan verandert je leven automatisch en kom je steeds dichter bij de waarheid. 
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Uiterlijke en innerlijke zuiverheid 
 
een vrouw dient ervoor te zorgen dat 

haar geest en hart zuiver en oprecht 

blijven. Tijdens haar interacties en 

gesprekken met anderen zou ze alleen goede 

gedachten van binnenuit moeten laten 

opkomen. Om haar lichaam gezond te houden, 

moet ze ervoor zorgen dat geen stof haar hart 

vuil maakt, want God leeft in de harten van 

degenen die rein zijn. Maar naast innerlijke 

zuiverheid moet ze ook uiterlijke zuiverheid 

bewaren; als de buitenkant niet schoon en puur 

is, zal de binnenkant niet puur worden. Zoals 

het oude Tamil-gezegde ons vertelt: "Het leven 

wordt gevormd door je gedachten". Naast 

lichamelijke reinheid omvat uiterlijke reinheid 

ook de reinheid van het huis en de omgeving; 

als het huis niet schoon wordt gehouden, 

zullen stof, vuil en schimmel de bewoners 

onwel maken. 

 

Idealiter zouden meisjes vanaf de vroege 

kinderjaren les moeten krijgen over 

gezondheid en hygiëne. Als ze deze zaken niet 

leren, zullen ze niet alleen zelf ziek worden, 

maar ook de oorzaak zijn dat anderen ziek worden. Over het algemeen zouden vrouwen meer aandacht 

moeten besteden aan gezondheids- en hygiënekwesties dan mannen, want hoe kunnen ze zonder deze 

kennis een huis beheren en voedzaam voedsel voor het gezin bereiden? Een aanstaande vrouw moet 

goed voor haar gezondheid zorgen, zodat haar kind gezond wordt geboren en gezond opgroeit. 

Zuiverheid is gerelateerd aan de ziel. 

  

E 
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De natuur voorziet ons bijvoorbeeld van alle natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn om het menselijk 

leven in stand te houden: schone lucht, zuiver water, vruchtdragende bomen, moessonregens en nog 

veel meer; dit zijn allemaal voorbeelden van de overvloed van de natuur. Tegenwoordig worden echter, 

als gevolg van de zelfzuchtige hebzucht van de mensheid, de natuurlijke hulpbronnen van de aarde 

vernietigd en zijn de lucht en het milieu gevaarlijk vervuild. Evenzo bezitten vrouwen natuurlijke 

kwaliteiten om het leven op deze aarde in stand te houden en deze puur natuurlijke kwaliteiten raken 

ook vervuild. Maar bizar genoeg zijn vrouwen hier zelf degenen die hun eigen puur natuurlijke kwaliteiten 

zelfvernietigend vervuilen. 

 

Zelfvernietiging begint wanneer de slechte maya van hebzucht de geest van een vrouw in haar greep 

krijgt; deze kweekt vervolgens jaloezie en sluwheid, en die leiden samen naar een gevaarlijke donkere 

steeg. Ze herinnert zich niet langer dat ze de belichaming van Shakti is. Deze hebzucht veroorzaakt door 

misplaatste trots maakt haar ook lui en inactief. Tegenwoordig zijn er, in naam van vooruitgang en 

modernisering, veel soorten keuken- en huishoudelijke apparaten beschikbaar die helpen bij allerlei 

huishoudelijke taken, van koken tot wassen. Deze geautomatiseerde machines vervuilen niet alleen de 

natuur, maar dragen ook bij aan de vervuiling van de zuiverheid van degenen die ze gebruiken, schaden 

hun lichamelijke gezondheid en bederven hun natuurlijke schoonheid. Huisvrouwen die uitsluitend 

afhankelijk zijn van deze machines en apparaten, zijn het belang van fysieke activiteit vergeten. 

Vermogende vrouwen zijn meestal niet gewend om hun eigen huishoudelijk werk te doen en veel van 

degenen die in die levensstijl zijn opgegroeid, hadden al overgewicht in hun kinderjaren en kampen nu, 

op volwassen leeftijd, met obesitas. Deze vrouwen hebben vaak problemen tijdens de zwangerschap, 

waarvan sommige zelfs tot de dood kunnen leiden. 

 

Wat is hiervan de oorzaak? Het is het dwaze verlangen naar het valse prestige van opvallende 

consumptie. Maar zelfs als ze beseffen en ervaren welke schade deze onnodige luxe hen toebrengt, zijn 

vrouwen schijnbaar nog steeds niet voldoende gemotiveerd om hun manier van doen te veranderen en 

deze houding zal ongetwijfeld zowel lichaam als ziel doen lijden. 

 

Het ergste van alles is om de spot te drijven met of minachtende opmerkingen te maken over anderen, 

vooral over degenen die minder bevoorrecht zijn. Onwetendheid zorgt ervoor dat iemand zich zo 

gedraagt en sommige welgestelde vrouwen gedragen zich zo gedurende hun hele leven. Ze drukken hun 

minachting uit voor de minder bevoorrechten door kwetsende, denigrerende opmerkingen en 

uitdrukkingen of gebaren te maken in het bijzijn van de behoeftigen of die vrouwen die extreem hard 

werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Op deze manier denken en handelen is 

betreurenswaardig gedrag dat wordt veroorzaakt door onwetendheid en een totaal gebrek aan begrip. 

 

Laat me nu iets over rijst vertellen. Nog steeds zijn er mensen in dorpen die met de hand gestampte 

rijst eten die rijk is aan voedingsstoffen, in vergelijking met gemalen rijst, waar de buitenste laag van de 

rijst samen met de schil is verwijderd - de schil is wat de rijstkorrel beschermt en de dunne buitenste 

laag bevat de door God gegeven voedingsstoffen die helpen bij de spijsvertering. Dus als iemand lijdt aan 

indigestie, is het verkeerd om het voedsel de schuld te geven. Mensen moeten zich ervan bewust zijn 

dat volle rijst beter is voor hun gezondheid dan gepelde rijst, waarvan de consumptie de oorzaak kan 

zijn van verschillende aandoeningen. Daarom is een persoon onwetend als deze een vrouw kleineert die 

nog steeds de tijd neemt om met de hand rijst te stampen voor haar gezin. 

 

Zo binnen zo buiten - wat betekent dat de kwaliteit van de geest de kwaliteit van het lichaam beïnvloedt. 

Een gezond lichaam zal goede, heldere gedachten en daden voortbrengen, net zoals goede gedachten 
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en gevoelens zullen bijdragen aan het creëren van een gezond lichaam zonder ziekte. Vrouwen dienen 

daarom niet alleen naar hun kinderen te kijken met een zuivere geest, maar naar de hele wereld. 

 

Niet alleen wijzen die over spiritualiteit spreken, zoals ik, maar ook wetenschappers en opvoeders die 

wereldse kwesties bespreken, hebben vrouwen bewonderd en geprezen. Dit komt door hun zuiverheid, 

omdat zij degenen zijn die de karakters van de jonge kinderen vormen, en vanwege hun zorgzame 

moederlijke natuur. Ze hebben vrouwen vergeleken met de aarde die alle flora en fauna voortbrengt, 

alle schatten van de natuurlijke overvloed. Vrouwen met zo'n hoge reputatie zouden goed moeten doen 

voor de wereld, ze moeten iedereen op dezelfde manier respecteren als zichzelf en moeten oppassen 

dat hun geest niet verwikkeld raakt in achterbakse plannen en misleidingen. Het is belangrijk dat ze de 

zuiverheid van lichaam en geest beschermen en behouden. 

 

Deze wijze personen uit het verleden gaven hun advies over wat vrouwen het beste konden doen om 

zichzelf op een goede manier te ontwikkelen. Ze wezen op het belang van goede voedingsgewoonten, 

goede kledingnormen, gepaste rust en deelden hun wijze raad over de kostbaarste sieraden die een 

vrouw kunnen sieren, deugdzame eigenschappen zijn zoals geduld, liefde en vriendelijkheid en 

mededogen. Het zou goed zijn als vrouwen zouden studeren en hun diepgaande raad zouden opvolgen, 

allemaal in overeenstemming met de natuur; door dat te doen, zullen ze zeker doorgroeien naar een 

hoog niveau. 

 

Als een vrouw denkt dat haar innerlijke of uiterlijke zuiverheid negatief kan worden beïnvloed, moet ze 

de vijf zintuigen onder controle houden als een schildpad die kop en ledematen naar binnen trekt om 

zichzelf te beschermen. Alleen dan zal de inherente, door God gegeven zuiverheid die in haar verborgen 

is, worden onthuld. In de Tamil-samenleving verwelkomen we een nieuwe bruid door te zeggen: "Godin 

Lakshmi is gekomen om de lamp van ons huis aan te steken". Dit is een absolute waarheid. Een vrouw 

is als een verhelderend licht en zou daarom een lichtend voorbeeld van deugd moeten zijn. Daartoe 

moet ze ervoor zorgen dat ze haar innerlijke zuiverheid niet verontreinigt en moet ze gezond blijven. 

Vrouwen moeten hun unieke kwaliteit aan de wereld laten zien; op die manier zullen ze zeker verheven 

worden tot de allerhoogste top van alle mogelijke domeinen in het menselijk leven. 

 

 

 

“Vrouwen bezitten 
natuurlijke kwaliteiten om 
het leven op deze aarde in 

stand te houden. (...) 
Vrouwen dienen daarom niet 
alleen met een zuivere geest 
naar hun kinderen te kijken, 
maar naar de hele wereld. " 
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“Leg je hart en ziel in de Navaratri-viering in de Ashram of in je 
centrum. Dit is het moment om omhoog te reiken en de zegeningen 
en genade van de Goddelijke Moeder te nemen die ze altijd in 
overvloed voor je bewaart. " 

 

Swamiji 
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De geestelijke kracht die in tempels verblijft 
(Uittreksel uit een toespraak van Swamiji tot hindoe-toegewijden in Tamil Nadu op de 

plaats van de bouw van een Rama-tempel in oktober 1992.) 
 
Hari Om! Veel hindoeïstische sadhu's en verzakers die vandaag 

aan deze viering deelnemen, hebben hun genade en zegeningen 

over jullie allemaal uitgestort. Het is een geweldige kans om ze te 

zien, naar hun toespraken te luisteren en hun advies in je leven 

over te nemen, en daardoor een hoge staat te bereiken. Laten we 

eens kijken naar de hindoeïstische Sanatana Dharma in dit land. 

We luisteren naar de leringen, we weten ervan, we denken erover 

na en toch brengen we ze nooit in praktijk. Tegelijkertijd kunnen 

we niet zeggen waarom we ze niet in praktijk hebben gebracht, en 

ook niet waarom we het vandaag nog steeds niet doen. (...) 

 

Veel tempels in dit land zijn gebouwd door verschillende 

koninklijke geslachten. Neem bijvoorbeeld de Madurai 

Meenakshi Amman-tempel - niemand zal er vandaag aan denken 

om zo'n grote tempel te bouwen. Het is een prachtige tempel 

gevuld met de energie en kracht van de Goddelijke Moeder. Er zijn veel van dit soort tempels in dit 

land Bharat [India], en velen van hen zijn hier in Tamil Nadu te vinden. 

 

We begrijpen de kracht en de energie van deze tempels niet, net zoals we de kracht en energie van 

de hindoe Sanatana Dharma niet begrijpen. Ook al leven we als hindoes, we begrijpen de kracht en 

energie van de hindoegoden niet. Laten we nadenken over de wereld en al haar religies en laten we 

denken aan India, dit grote land van Bharat, en de spirituele kracht die het bezit. Laten we eens 

nadenken over alle tempels in dit land en de spirituele kracht die er in woont. (...) 

In Palini bijvoorbeeld spreekt Muruga de mensen toe, lost hij hun problemen en moeilijkheden op. 

Hij is daar vandaag en spreekt met degenen die er zijn, en daarom leggen mensen geld aan zijn 

lotusvoeten zonder dat iemand hen dat vraagt. Op dezelfde manier lost de Goddelijke Moeder in 

Samayapuram de problemen en moeilijkheden op van de mensen die daar naartoe gaan en neemt ze 

hun karma weg. Wat de 63 Saivite-heiligen, de 12 Alvars en de 18 Siddha’s leerden, is waar. Er is 

een grootsheid in dit land 

en er is een grootheid en 

krachtige waarheid in 

deze Sanatana Dharma. 

 
 

 
Madurai 

Meenakshi 

Amman 

tempel 
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Nieuws van de ...  

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

De Premananda Jeugd is een netwerk van jonge mensen die verbonden zijn met Swamiji en 

spiritualiteit. Ideeën uitwisselen, elkaar motiveren en helpen zijn de fundamenten van de 

Premananda Jeugd. Via positieve interacties binnen de groepen kunnen de leden zich blij en 

aangemoedigd voelen om de jeugdgroepen verder te ontwikkelen, waardoor hun bereik wordt 

vergroot om zo een inspiratie te zijn voor steeds meer jonge mensen over de hele wereld. 

Hierboven is een goed voorbeeld van zo'n positieve interactie tussen Aniruddhan, de 

Premananda Jeugd uit België en Nederland voert Muruga abishekam uit 

' 
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Premananda Jeugd groepscoördinator van Maastricht, en Bhumi, de contactpersoon voor de 

Belgische Premananda Jeugd. Hier leerde Bhumi meer over het uitvoeren van abishekam en 

beiden werden geïnspireerd door deze spirituele uitwisseling. 

 
 

Elke maand belichten we een grote kwaliteit van de 
Premananda Jeugd.  

Deze maand: Bij elkaar op bezoek 
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