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Vandaag is het Kerstmis. Fijne kerst voor iedereen! 

 

Ik zou iets willen zeggen over de betekenis van de geboortedag van Jezus Christus. Iedereen weet 

wie Jezus Christus is, kent zijn spirituele praktijken en de Bijbel. Maar wat zegt Jezus in de Bijbel en 

wie begrijpt de dingen die hij zei echt en heeft ze gerealiseerd? Wie beoefent wat er in de Bijbel 

wordt gezegd? Niemand. Iedereen wil genieten van een leuk kerstfeest, maar we moeten nadenken 

over de ware betekenis van Kerstmis: de dag dat een grote ziel naar de aarde kwam om Sanatana 

Dharma te onderwijzen, ware liefde te tonen en mensen te helpen ware liefde te realiseren. 

 

Wie toont oprechte liefde? Iedereen houdt van liefhebben en iedereen houdt van glimlachen, maar 

wie heeft werkelijk ware liefde gerealiseerd? De manier waarop we denken, onze gedachten en ons 

gedrag leiden ons niet tot realisatie van liefde. Tegenwoordig werkt onze geest zo dat hij altijd 

twijfelt. Wat is het doel van deze twijfels die in onze gedachten opkomen? De geest is als een aap. 

Als je bijvoorbeeld twee of drie mensen met elkaar ziet praten, ga je er meteen van uit dat ze het 

over jou hebben. Ze hebben het niet over jou, maar je denkt dat ze dat wel doen. Dit is de 

achterdocht die in je hoofd bestaat. 

 

Je komt hier en ziet me, luistert naar mijn advies, enzovoort. Soms lach ik niet naar je of praat ik 

niet met je en dan denk je meteen: "Oh, iemand moet hem iets slechts over mij verteld hebben." 

Maar nee! Dit toont alleen aan dat je achterdochtig bent. Ik luister nooit naar iemands verhalen; 

mensen vertellen altijd zoveel verhalen, maar voor mij is dit allemaal onzin. Mijn geest is altijd gevuld 

met liefde en ondergedompeld in gelukzaligheid, in anandam, het geluk van spiritueel leven. 
 

Kerstmis in de Ashram, 2020 

 



2 Prema Ananda Vahini december 2020 

 

Satsang met Swamiji 
 

Denk aan goede dingen en  
goede dingen zullen gebeuren 

 

(Uittreksel uit een satsang gegeven door Swamiji op 15 oktober 2003) 

  
Als ik brieven schrijf, zal ik in de laatste alinea meestal zeggen: "Als je aan goede dingen denkt, zal 

alles op een goede manier gebeuren." Meestal is dit wat ik schrijf. In hun brieven schrijven mensen 

me over zoveel problemen. Elke persoon heeft veel problemen in zijn of haar geest en in de 

materiële wereld; ze denken na over hoe ze deze problemen kunnen oplossen en schrijven me. Ik 

lees hun brief en los hun problemen op; Ik stuur de persoon een antwoord en schrijf: "Denk aan 

goede dingen en goeds zal gebeuren." Wat het ook is dat je wilt dat er gebeurt, denk er niet negatief 

over. Denk positief. Als je negatief denkt, zullen de dingen op een negatieve manier gebeuren. Als 

je denkt dat je wilt evolueren, voel dan echt dat dit iets is dat je zeker wilt en, om dat positieve 

gevoel te behouden, moet je eerst vertrouwen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Je moet het 

geloven! Als je het niet gelooft, gebeurt er niets. 

 

Het leven is mooi; jullie hebben allemaal een mooi leven en 

geniet er dus van! Hoe? Er zijn zoveel manieren waarop je 

van je leven kunt genieten, maar wat is een goede manier 

om ervan te genieten? Plezier halen uit het nemen van 

drugs en alcohol en het verwerven van materiële dingen - 

dit zijn manieren om plezier te creëren. Maar dit zijn 

tijdelijke geneugten. Waar ik het over heb is blijvend 

genieten. Als je blijvend plezier wilt, moet je altijd positief 

over alles nadenken. Denk op een goede manier en alleen 

over goede dingen; denk niet aan slechte dingen. Denk 

positief en alles komt goed. Als je me zou willen 

ontmoeten en je denkt: “Ik wil Swami zien”, dan is dit een 

positieve gedachte. Maar als je me wilt zien en ondertussen 

denkt: "Nou, misschien wil ik niet echt gaan, het is 

tenslotte te warm in India, dan krijg ik problemen", dan zijn 

dit negatieve gedachten. Dus op welke manier dan ook, 

welk probleem dan ook, welke materiële problemen of 

welke gedachten je ook hebt, zorg ervoor dat al je 

gevoelens goed zijn. Als er vreselijke, negatieve of 

bekrompen ideeën in je opkomen, laat je geest er dan niet 

mee bezig zijn, want ze zullen je toekomst bederven. 
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Als je je erg gespannen en van streek voelt, ook al is het maar voor een korte tijd, zou je in de 

verleiding kunnen komen om gekke dingen te doen. Sommige mensen plegen zelfmoord, sommigen 

rennen weg zonder het iemand te vertellen, sommigen gebruiken drugs of drank, anderen worden 

agressief en gaan ruzie maken en sommige mensen vertellen onzin als ze gespannen zijn. Dus maak 

je geest gelukkig. Soms komen er kleine problemen naar boven, maar als je altijd aan die problemen 

denkt, kan je ze niet oplossen en raak je gestrest. Als je vol spanning zit, kun je je wat verstoord 

gedragen. Begrijp je nu waarom ik altijd zeg dat je aan goede dingen moet denken en dat het goede 

zal gebeuren? 

 

Swamiji, hoe kunnen we niet alleen met de geest aan je denken, maar je ook echt in ons hart voelen? 

 

Wie denkt er? Jij bent degene die denkt. En hoe denk je? Denk je ergens aan de buitenkant van je 

lichaam? Nee, je denkt van binnen; je denkt met je brein. Het grootste deel van het lichaam is het 

hart, de hersenen zijn een klein deel. Als we het lichaam met een voertuig zouden vergelijken, zou 

het hart de motor zijn, het verdeelt de brandstof naar overal zodat alle onderdelen kunnen werken. 

Een deel van het lichaam denkt aan Swami Premananda; welk deel is dat? De hersenen. De hersenen 

denken één, twee, drie keer ... en dan gaat het bloed daar ook heen, naar de hersenen. Het bloed 

vermengt zich met de gedachte aan Swami Premananda en wordt vervolgens naar alle andere delen 

van het lichaam gevoerd. Als je hier aan Swami Premananda denkt [Swami wijst naar zijn hoofd], 

dan rent Premananda naar je hart en naar je voeten en overal! Het is dus genoeg om te denken. 

Als je denkt, dan zal wat je denkt ook in je hart zijn. 

 

Als iemand een sterk innerlijk gevoel heeft om sadhana te doen en het spirituele pad te volgen, maar toch 

in deze wereld moet leven en werken om geld te verdienen, iets moet kiezen om te studeren enzovoort, 

hoe kunnen deze twee dingen dan gecombineerd worden? 

 

Dat is de apengeest. De apengeest denkt aan zoveel dingen. Het wil een baan, het wil een 

huwelijksleven, het wil een geestelijk leven, het wil genieten ... het wil alles! Maar je kunt niet alles 

tegelijk doen. Dat is verlangen! Doe één ding. Als je een spiritueel leven wilt leiden en sannyas-

gewaden wilt dragen, kies dan voor de gewaden en volg dat pad. Kies alleen dat ene pad en volg 

het. Als je een getrouwd leven wilt, ga dan trouwen en bid parttime, want fulltime spiritualiteit zal 

niet mogelijk zijn. Hoe ga je fulltime spiritualiteit beoefenen in de materiële wereld? Je kan dat niet. 

Als je getrouwd bent, kinderen hebt en een baan hebt, heb je veel taken en kun je je alleen parttime 

met spiritualiteit bezighouden. Nu doe ik fulltime spiritualiteit. Ik bid en denk altijd aan God. Het is 

makkelijk! Ik maak me geen zorgen over 

de materiële wereld. Ik verwacht of wil 

niets. Ik leef op een heel eenvoudige 

manier. Ik blijf gewoon in mijn kamer en 

denk aan iedereen of anders zit ik 

gewoon en mediteer ik. 

 

Jij kan dat niet doen. Je wilt een horloge 

kopen, mooie kleren, mooie make-up of 

wat crème… je wilt van alles en je 

besteedt er tijd aan om erover na te 

 



4 Prema Ananda Vahini december 2020 

 
denken. Je wilt de gehechtheid aan de materiële wereld. Je wilt geld. Maar als je geld wilt, moet je 

eropuit trekken om het te verdienen. Nu ben je hier om mij te zien. Hoe ben je gekomen? Om hier 

te komen had je geld nodig. Wie heeft dit geld verdiend? Het is gemaakt door mensen. Mensen 

hebben geld uitgevonden en nu wil iedereen geld, ze kunnen niet meer zonder. Maar wie heeft er 

geld geschapen? Heeft God het geschapen? Dit is een politiek drama. Dit politieke drama bestaat 

uit de wens om mensen te beheersen en over hen te heersen. De koning wil het volk regeren. “Je 

staat onder mijn hoede! Hé, jij daar, werk! Doe dit! Doe dat en doe dit!" Eén man wil iedereen de 

baas zijn. En hoe doe je dat? 

 

Het wordt gedaan door een behoefte te creëren en door te zeggen: “Hier, met geld kun je gaan 

kopen wat je maar wilt." En wat gebeurt er? De wereld gelooft in geld. Maar geld is door mensen 

gemaakt en nu hebben mensen zich volledig overgegeven aan geld. Iedereen wil het en iedereen 

gelooft erin. Zonder geld had je hier niet kunnen komen. Zelfs om God te zien wil je geld; als je 

een spiritueel man wilt zien, heb je geld nodig; als je me wilt komen opzoeken, heb je geld nodig; 

als je naar de tempel wilt, heb je geld nodig. Ga je zonder kleren in een tempel aanbidden? Om me 

te komen opzoeken of naar een tempel te gaan of waar dan ook, wil je mooie kleren en geld om te 

reizen, niet? Kan je deze dingen zonder geld hebben? Nu, hoe kan ik je veranderen? Het is erg 

moeilijk. Dus ga je gang en leef zo. 

 

Maar hoe kunnen we veranderen? 

 

Je kan niet veranderen. Hoe ga je veranderen? Er is maar één ding dat je kan doen en dat is niet te 

gehecht raken aan geld. Begrijp je? Zonder geld kan je niet leven. De hele wereld, de wet en dus 

ook ons leven is nu anders dan in de oudheid. Tegenwoordig wil je een leuk huis, met gas en 

elektriciteit en lekker eten. Toen ging je naar de jungle en nam je gewoon wat je wilde dat daar te 

eten was. Maar nu kan je toch niet naar de jungle? Je koopt alles in een winkel. Nu ben je afhankelijk 

van geld, maar wat ik zeg is: verdien geld, leef met geld maar raak er niet te gehecht aan. “Ik wil 

geld om een auto te kopen, om een mooi groot huis te kopen. Of ik koop een klein huis en later 

een groter en dan nog een groter, en ook een telefoon, een gsm, een vliegtuig, een helikopter…’ 

Te veel! Veel te veel! 

 

Leef eenvoudig. Ik leef van 1500 roepies per maand en dat is meer dan genoeg voor mij. Waarom 

zou ik aan zoveel dingen gehecht moeten zijn? Duizend vijfhonderd roepies is genoeg voor mij voor 

een hele maand. Waarom zou ik me zo druk maken om geld? Daarom vraag ik nooit om geld, 

waarom zou ik? Ik heb er niets aan. Voor het beheer van de Ashram is het echter essentieel. Je 

komt hier in de Ashram verblijven en we moeten de telefoonrekening, de elektriciteitsrekening en  

dergelijke dingen betalen, daarom is er geld nodig voor het beheer van de Ashram. Maar voor mij 

persoonlijk wil ik geen geld.(…)  

 

Hoe kunnen we niet afhankelijk zijn van de liefde, het begrip en het respect van anderen? Hoe kan ik vrij 

zijn en deze dingen niet van anderen verwachten? 
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Hoe vrij te zijn ... dat is een kritische vraag! Nu ben ik 

afhankelijk van jou; je bent van mij afhankelijk - als je wilt 

leven zonder afhankelijk te zijn van iemand, hoe ga je dan 

leven? Dat zou betekenen dat je niemand vertrouwt. Kijk 

gewoon naar het drama en raak niet betrokken, geloof niet 

in iemand in het bijzonder, kijk gewoon naar het drama. 

  

Ik geloof alleen in God. Ik maak me geen zorgen over 

materiële zaken; Ik weet niets van materiële dingen en heb 

geen ervaring met de materiële wereld. Ik ben geen 

getrouwde man, ik heb geen vrouw en ik heb geen kinderen; 

Ik weet daar helemaal niets van. Ik ken alleen God. Mensen 

denken: "Ah, deze man heeft het hoogste niveau bereikt", 

maar daar maak ik me geen zorgen over. Sommige 

organisaties zeggen: "Ah, Swami Premananda heeft een 

hindoeïstische organisatie of een christelijke organisatie 

opgericht" - dat is politiek. Ik ben geen wereldse 

organisator. Ik ben naar deze aarde gekomen met een boodschap die God mij heeft gegeven. Ik leer 

iedereen Sanatana Dharma. Maar ik weet niet wat er in wiens hart leeft, want ik wil het niet weten 

en ik wil het niet begrijpen. Als ik mijn ogen sluit, kan ik dat allemaal beseffen, maar ik wil het niet 

allemaal beseffen. Soms als ik een mens ontmoet en ik sluit mijn ogen, zie ik een aap. Soms een 

hond! Daarom wil ik mijn ogen niet sluiten. Ik praat gewoon op een vriendelijke manier, "Halloooo!" 

Als die mensen dan een mes in me steken, heb ik er geen last van. Dat is Gods drama. 

 

Jezus Christus werd gekruisigd. Wat was de reden? Denk je dat Jezus Christus het niet wist? Hij 

was zo'n machtige man, hij had zoveel macht, hij was een goddelijke avatar, een grote ziel als een 

god - denk je dat hij niet wist dat dit zou gebeuren? Hij wist het, maar hij negeerde het. Wat er ook 

gebeurde, het maakte hem niet uit, want alles is Gods drama. Ik onderneem nooit enige actie voor 

mezelf en ik leef zonder egoïsme. 

 

Jezus Christus had geen egoïsme - hij was pure liefde. Hij toonde liefde en onderwees liefde. Maar 

wat is er gebeurd? Wie realiseerde deze liefde? Wie heeft deze liefde begrepen? Wat is er met 

Jezus Christus gebeurd? Wanneer in deze kritieke wereld avatars, goddelijke mensen, een Jezus 

Christus of een Heer Boeddha komen om mensen te onderwijzen, zullen mensen hun leringen dan 

realiseren? Als je naar een goddelijk persoon gaat, zullen er misschien 1000 of 2000 mensen zitten, 

maar denk je dat al die mensen spirituele mensen zijn? Misschien vijftig. De anderen maken gewoon 

een show, een drama. Nu, als er een geweldige avatar of een machtig persoon komt, komt iedereen 

kijken! Ze controleren hem of haar van boven naar beneden - waar bevindt zich de kracht? Vind je 

de kracht door te kijken? 

 

Nu vroeg D: 'Hoe kun je leven zonder vertrouwen?' Het drama van het leven is altijd aan de gang. 

Kijk gewoon naar het drama en raak er niet bij betrokken. Wees niet gehecht. 



6 Prema Ananda Vahini december 2020 

 

Kerstmis in de Ashram 
 

We hadden dit jaar een bescheiden maar zeer vreugdevolle 

kerstviering. Deze werd volledig georganiseerd door de 

Ashram Premananda Jeugdgroep en ze deden het op zo'n 

leuke manier, waarbij jong en oud (en iedereen 

daartussenin) bij elkaar kwam! We begonnen met een 

arati voor Swamiji, zongen toen een Ganesha bhajan en 

lazen een satsang. Hierna speelden we stoelendans, 

hadden we een soort speurtocht en zongen we 

kerstliederen. Aan het eind kwam de kerstman op 

bezoek en bracht iedereen een zakje met cadeautjes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de ...  
 

Foto's met de klok mee van boven: kerstversieringen; 
Swamiji's satsang in het Engels en Tamil lezen; 

Kerstman deelde geschenken uit en danste met de 

kinderen; spelletjes spelen. 
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Nieuws van de ... 
 
 
 

 
 

Dit jaar nam de Premananda-jeugd de taak op zich om het kerstprogramma te organiseren en het 
bleek op veel verschillende manieren een goede ervaring voor hen te zijn. We vroegen drie van de 
jeugdleden om hun gevoelens te delen: 

 
H (20 jaar): In eerste instantie had ik mijn twijfels of we een programma zouden kunnen samenstellen 

dat goed genoeg was en zelfs toen alles was gepland, twijfelde ik nog of het een succes zou worden. 

Maar toen het eenmaal voorbij was, had ik het gevoel dat we het toch goed hadden gedaan. Ik kreeg 

er energie van en het gaf mijn zelfvertrouwen een boost om te zien hoe we iedereen gelukkig maakten 

en hoe we plezier konden maken. In het begin aarzelden sommige mensen om deel te nemen aan de 

spelletjes, maar uiteindelijk deed iedereen mee en had veel plezier. Al met al was het een leuke 

ervaring. 

 

K (19 jaar): Ik hield van het gevoel van samenhorigheid dat er was, ook onder de volwassenen. 

Meestal organiseren we alleen activiteiten voor de kinderen en dus was dit anders. Ik voelde me heel 

blij toen mensen me de volgende dag vertelden hoeveel ze van het programma genoten hadden. 

 

G (22 jaar): Dit was een ander soort kerstfeest dat we organiseerden, het was vooral gewoon heel 

leuk! Ik geloof dat we in de jeugdgroep de jongeren, of wie dan ook, niet alleen bhajans en tevarams 

moeten laten zingen, satsang of meditaties en poeja's moeten laten houden. We zouden ook 

activiteiten moeten organiseren om gewoon gelukkig te zijn en samen plezier te hebben. Dat was dus 

onze belangrijkste focus dit jaar. Bovendien zou ik willen zeggen dat ik denk dat we het wat netter 

hadden kunnen doen en beter voorbereid hadden kunnen zijn. Ik hield vooral van de vrolijke sfeer 

en hoe iedereen erbij betrokken raakte. 

 
Hoe was je ervaring met de samenwerking bij het voorbereiden van het programma?  

 
G: Ik probeerde geduldig te zijn en dus denk ik dat ik goed met iedereen kon samenwerken.  

 

H: Ik realiseerde me dat als iemand het niet eens is met iets dat je wilt doen, het belangrijk is om nog 

een suggestie te doen - dat creëert positiviteit. Iets plannen is gemakkelijker dan het te laten gebeuren. 

Ashram Premananda Jeugdgroep die de kerstviering plant. 
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We hadden bijvoorbeeld gepland om stipt om 16.00 uur te beginnen, maar er waren zoveel kleine 

dingen waar we pas op het laatste moment aan hadden gedacht dat het nog een half uur duurde 

voordat we konden beginnen. Ik realiseerde me ook dat als iemand toevallig iets dwaas zegt tijdens 

een vergadering, dat niet betekent dat al het andere dat hij zegt, dwaas of oninteressant zal zijn. We 

kunnen iemand niet zomaar buiten spel zetten omdat we die persoon of wat ze te zeggen hebben niet 

echt leuk vinden, omdat we dan het risico lopen alle goede ideeën die ze hebben, mis te lopen. Als 

we samenwerken, moeten we een open geest hebben en ons niet zozeer concentreren op onze 

voorkeuren of antipathieën. 

 

Wat heb je geleerd? 
 

H: Het was voor mij een goede gelegenheid om aan beatboxen te doen, wat ik elke dag thuis oefen; 

Ik kreeg de kans om het in het openbaar te doen tijdens het spel met stoelendans. Ik heb ook geleerd 

om systematischer te werken en een verslag te schrijven ... hoewel ik niet zo zeker weet of alle leden 

het echt hebben gelezen! 

 

K: Ik werd voor drie maanden benoemd tot voorzitter van de Ashram's Jeugdgroep en dit is de eerste 

viering die ik in die hoedanigheid mee hielp te organiseren. Normaal gesproken ben ik een beetje 

verlegen en timide van aard, maar omdat ik me verantwoordelijk voelde heb ik geleerd om te leiden 

en te delegeren. Bij sommige mensen moet je hetzelfde keer op keer herhalen voordat ze het 

uiteindelijk doen. En soms, ondanks al onze inspanningen, gebeuren de dingen nog steeds niet zoals 

we willen. In dat geval, zonder er gestrest van te raken, is het zaak een andere oplossing te vinden. 

Deze ervaring heeft me geleerd om mijn stem te laten horen en wat meer naar voren te komen. 

 

G: Ik heb geleerd dat zelfs een relatief klein programma als dit langer van tevoren moet worden 

gepland. Ik had examens in de dagen voorafgaand aan Kerstmis en dacht dat ik alles op kerstochtend 

zou kunnen doen. Maar diezelfde ochtend moest ik van mijn college in Trichy naar de Ashram reizen 

en ik was zo moe dat ik niet zoveel kon doen als ik had gedacht. Dat is iets om voor de volgende 

keer in gedachten te houden. We hadden de spelletjes ook beter kunnen organiseren en uitleggen en 

hadden misschien eerst een repetitie moeten houden. Ik denk dat het leuk zou zijn om dit soort 

activiteiten regelmatiger te organiseren, bijvoorbeeld elke maand. Dit kerstprogramma gaf ons 

allemaal de kans om samen te komen, onszelf en eventuele kleine verschillen te vergeten. Het is de 

verantwoordelijkheid van de jeugd om mensen bij elkaar te brengen; we zouden moeten proberen 

om deze activiteiten gedenkwaardig te maken en dan zal iedereen willen meedoen omdat het zo leuk 

is. Het zou goed zijn als we dit vaker zouden kunnen doen en iedereen zou kunnen meedoen, dat zou 

geweldig zijn! 

 

Vel! Vel! Jeugd Vel! 

 

Elke maand belichten we een goede kwaliteit van een 
Premananda-jongere.  

Deze maand: echte dienstbaarheid 

 

“Velen doen dienst omwille van naam en faam. Als anderen zeggen: 'Oh kijk, wat een 

goede dienst doet hij of zij, hoe trouw is hij of zij', dan zijn ze blij. Maar als iemand 

kritiek heeft, zijn ze van streek. Dit betekent dat hun dienstbaarheid egoïstisch 

is en geen echte dienstbaarheid. Of anderen nu kritiek hebben of niet, als we 
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onverschillig blijven en onze dienst op dezelfde zuivere manier voortzetten, 

betekent dit dat de dienst wordt gedaan zonder egoïsme. " 
 

 
 

Alles is spiritualiteit maar waar houdt je hart van? 
(Uittreksel van een satsang gegeven door Swamiji in oktober 1993) 

 
Wat is spiritualiteit? Spiritualiteit is een groot onderwerp. Het belangrijkste is echter om 

het in de praktijk te brengen. Iedereen praat graag over spiritualiteit, spiritualiteit, 

spiritualiteit… maar wat is het? Ramakrishna zegt dit, Sivananda zegt dat veel goddelijke 

mensen veel zeggen en hebben gezegd over spiritualiteit. Wat zeggen ze of hebben ze 

gezegd? Wat zei Jezus Christus? Wat zei Mohammed? En Krishna en Boeddha, wat zeiden 

ze? Dat is waar je aan moet denken. Je leest veel boeken en doet zo veel boekkennis op. Je 

leest over religie en spirituele zaken en  dergelijke dingen. Het belangrijkste is echter dat je 

langzaam een idee krijgt van waar ze het over hebben. Wat is hun punt? Sommige mensen 

praten over meditatie, sommigen praten over bhakti, anderen praten over dienstbaarheid. 

Waar houdt je hart van? Het is allemaal spiritualiteit, maar waar houdt je hart van? Wat zou 

je willen oefenen? Wil je dienst verlenen of mediteren? Of wil je je spirituele leven verheffen 

en je door bhakti naar het hoogste niveau ontwikkelen? Of wil je je helemaal wijden aan het 

bereiken van het nirvana waar Heer Boeddha het over had? Spiritualiteit kan vanuit 

verschillende invalshoeken worden benaderd, maar het onderwerp is één. 

 



10 Prema Ananda Vahini december 2020 

 

Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Wat gebeurt er met de ziel nadat het lichaam sterft? 

 

Het menselijk lichaam is het resultaat van de 

eenwording van sperma en een eicel. Deze 

twee verenigen zich en worden een menselijk 

lichaam. In een later stadium bestaat de kans 

dat deze lichaam-geest beseft dat hij een ziel 

heeft. Dat wil zeggen dat er een hoger 

bewustzijn bestaat buiten het bestaan van de 

geest en het lichaam. Volgens veel spirituele 

filosofieën wordt er gezegd dat hoewel het 

lichaam sterft, de ziel overleeft en in staat is 

een ander lichaam aan te nemen. De schriften 

zeggen ook dat er bij de ontwikkeling van het 

levenloze naar het levende er een hele reeks 

lichamen zijn die het atma kan aannemen. 

 

Maar waarom moeten we keer op keer een ander lichaam aannemen? 

 
Mensen zijn niet in staat hun leven te begrijpen. 

Ze weten niet in welk stadium ze zijn geboren. 

Een persoon voert verschillende acties uit in het 

leven. Sommige zijn slecht, sommige zijn goed. 

Elke actie heeft een reactie tot gevolg. Elke actie 

heeft invloed op de toekomstige toestand van 

een persoon. Als je echter in staat bent om 

jezelf te zuiveren van je negatieve neigingen die 

je dwingen slechte daden te plegen, dan worden 

de effecten van je daden uit het verleden teniet 

gedaan en hebben ze geen toekomstige reactie 

tot gevolg. Als je een staat van zuiverheid kunt 

bereiken, wordt er gezegd dat je in de toekomst 

geen ander lichaam hoeft aan te nemen. De kans 

om in een ander lichaam geboren te moeten 

worden, zal dus niet voorkomen. Als je 

negatieve acties doet die anderen slecht 

beïnvloeden, zal je opnieuw en opnieuw 

geboren moeten worden. Is het daarom niet 

beter om jezelf te zuiveren zodat je in de 

toekomst geen ander lichaam meer nodig hebt? 

Als je dit niet doet, zal je lichaam na lichaam 

moeten blijven aannemen. 

 

 

Als iemand dat stadium heeft bereikt waarin het niet nodig is om opnieuw geboren te 

worden, waarom zouden ze dan opnieuw geboren moeten worden?  

 
Wanneer een persoon die het Zelf heeft gerealiseerd sterft, als die persoon dacht dat hij of zij 

opnieuw geboren moest worden, dan kan zo iemand, ook al is de noodzaak voor wedergeboorte 

niet ontstaan, opnieuw geboren worden. Als het verlangen er is om geboren te worden, kan de 

persoon een ander lichaam innemen. De grote spirituele of wonderbaarlijke kwaliteiten die die 

persoon had tijdens zijn of haar vorige geboorte, zullen ook naar voren komen en de persoon zal 

ze bij de volgende geboorte kunnen gebruiken. 
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De strijd tussen lichaam en ziel 
(Uittreksel uit een satsang gegeven door Swamiji op 6 februari 2003)  

 

Het lichaam en het atma, de ziel, zijn twee totaal verschillende dingen. Ons lichaam is totale maya, 

illusie, terwijl de ziel puur is. Je hebt zowel een lichaam als een ziel. Als je het Zelf wilt realiseren 

terwijl je nog in dit lichaam bent, als je volwassen wilt worden en verlichting wilt bereiken terwijl 

je in dit lichaam bent - door wie zou je dat dan moeten doen? Door de ziel. Het is je ziel die 

verlichting wil, niet je lichaam. Verlichting is de wens van je ziel. De ziel of het atma ondergaat heel 

veel geboorten en heeft na een lange tijd het grote geluk een menselijk lichaam aan te nemen. Dit 

maakt het atma buitengewoon gelukkig. Een baby huilt als hij wordt geboren, maar zijn ziel is erg 

blij want hij denkt: "Nu heb ik een prachtig lichaam en dus zal ik zeker verlichting kunnen bereiken!" 

Maar het lichaam luistert niet en tast het atma aan en ondersteunt het nooit. Het atma en het 

lichaam vechten omdat ze allebei hun eigen verwachtingen hebben. Het atma wil verlichting 

bereiken, terwijl het lichaam alleen van een materieel leven wil genieten. Het atma pleit voor het 

lichaam om te oefenen en verlichting te bereiken, maar het lichaam weigert te luisteren omdat het 

de voorkeur geeft aan een luxueus leven. 

 

Sommige mensen hebben echter de wilskracht en het zelfvertrouwen die nodig zijn om te oefenen. 

Ik benadruk altijd dat je zelfvertrouwen, zelfvertrouwen, zelfvertrouwen moet hebben! Degene die 

het zelfvertrouwen en de wilskracht heeft om te oefenen, zal de wens van de ziel kunnen vervullen. 

Maar dit is zeldzaam, de meeste mensen vervullen de wens van het lichaam. Wat is het dat wordt 

geboren en sterft? Geboorte en dood zijn zaken van het lichaam. De ziel sterft nooit. Het gaat door 

vele geboorten - ook als apen en ezels - totdat het uiteindelijk een menselijke geboorte neemt. 

Mensen hebben zes zintuigen, terwijl andere dieren er maar vijf hebben. Met dit zesde zintuig kan 

een mens het zevende zintuig bereiken en verlicht worden, maar om dit te doen moet het atma 

het lichaam gebruiken en niet andersom. 
 

 

Priesters die een atma shanti yagam uitvoeren in de Ashram. Deze yagam wordt traditioneel uitgevoerd om 

een ziel te helpen vrede (of 'atma shanti') te bereiken nadat ze het lichaam heeft verlaten.
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Openhartigheid  
 

'Ik ben een open boek; mijn huis staat altijd voor je open; Ik ben altijd blij je te zien komen'- we 

hebben allemaal genoeg van dergelijke uitspraken gehoord. Er zijn veel mensen die hebben 

geprobeerd om aan dit soort ideaal te voldoen en er zijn veel heiligen geweest die hun hele leven 

op deze manier hebben geleefd. Nu gaan we ons echter specifiek richten op de openhartigheid van 

thuiswerkende vrouwen. 

Tegenwoordig zijn er veel verschillende 

soorten banen die mensen kunnen doen om in 

hun levensonderhoud te voorzien en er is altijd 

een kans dat er zich op het werk fouten of 

mistoestanden voordoen. Als je in loondienst 

werkt, zou je het soort vrouw moeten zijn 

waarop de werkgever of manager kan  

vertrouwen om de waarheid te vertellen 

wanneer er zich een soort ongepastheid 

voordoet op de werkplek. In feite zou je zo 

eerlijk en waarheidsgetrouw moeten zijn dat dit 

deugdzame eigenschappen worden alsof het 

aangeboren eigenschappen zijn. 

 

Ik zal je een waargebeurd verhaal vertellen ... 

één van mijn toegewijden had een bakkerij waar 

meer dan tien vrouwen werkzaam waren. Op 

een dag kwam een jonge vrouw uit een arm 

gezin naar de bakkerij om werk te zoeken. Mijn 

toegewijde, die een goedhartig persoon was, 

realiseerde zich de moeilijke situatie waarin ze 

verkeerde en nam haar in dienst. Een paar 

dagen later merkten de andere jonge vrouwen 

dat hun nieuwe collega huilde en vertelden ze het aan de eigenaar, die vervolgens de nieuwe 

medewerker vroeg om bij hem langs te komen. Door haar snikken legde de jonge vrouw uit dat ze 
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zo graag haar studie wilde voortzetten, maar vanwege de armoede in haar gezin moest ze in plaats 

daarvan gaan werken. 

 

Nadat de eigenaar wist dat ze de 12e klas had afgerond en haar punten en certificaten had gezien 

waaruit bleek dat ze ondanks haar armoede met uitzonderlijk hoge cijfers was geslaagd, besloot de 

eigenaar haar het geld te lenen om haar studie voort te zetten. Vanaf dat moment studeerde en 

werkte ze parttime in de bakkerij, waardoor ze de lening geleidelijk kon terugbetalen. 

 

Om de een of andere reden aten alle vrouwen op een ochtend één van de bestelde taarten op, 

waarvan de prijs 300 roepies was. Die middag, toen de jonge vrouw al was vertrokken om haar 

lessen op de universiteit bij te wonen, kwam de eigenaar tot de ontdekking dat de cake was 

verdwenen en hij vroeg zijn werknemers of één van hen wist wat er ermee was gebeurd. Maar ze 

ontkenden allemaal dat ze iets wisten over de ontbrekende cake. 

 

Toen de jonge vrouw de volgende ochtend kwam 

werken, ondervroeg de eigenaar haar er ook naar 

en zonder enige aarzeling vertelde ze hem gewoon 

de waarheid en vertelde ze hem dat ze allemaal de 

taart hadden gedeeld en opgegeten. Toen ik zag dat 

dit zo'n openhartig en eerlijk persoon was, zuchtte 

mijn toegewijde van opluchting en stuurde de jonge 

vrouw weer aan het werk. Uiteindelijk heeft ze haar 

studie succesvol afgerond, heeft ze een hoge leidinggevende functie in een goed bedrijf gekregen en 

leeft ze nu een comfortabel leven. Het waren haar fundamentele openhartigheid en eerlijkheid die 

haar hielpen haar levenssituatie te verbeteren. Dit verhaal kan als een les voor ons dienen, zodat 

we kunnen begrijpen hoe iemand zelfs in de moeilijkste omstandigheden waarheidsgetrouw en 

deugdzaam kan zijn. Dat is inderdaad iets geweldigs. 

 

Evenzo dient een jonge vrouw openhartig te zijn in haar relatie met haar partner en openhartig de 

waarheid te spreken. Ze moet zorgvuldig nadenken en bij zichzelf te weten komen of het hart van 

haar geliefde ook een open boek is. In een dergelijke situatie - net zoals rustig, kristalhelder water 

perfect het beeld van alles erboven zal weerspiegelen - zal haar open hart gemakkelijk het karakter 

van de jonge man begrijpen van wie ze voelt dat ze houdt. 

 

Als een jonge vrouw het idee heeft dat iedereen haar zou moeten bewonderen vanwege haar 

grootheid of haar rijkdom of roem, dan zullen dit soort ideeën haar ertoe brengen verkeerde 

beslissingen te nemen in het leven. Als ze de waarheid mist, is ze waarschijnlijk gemakkelijk 

gecharmeerd door mannen en gelooft ze al hun onoprechte woorden. De waarheid erkent de 

waarheid; valsheid kan de waarheid niet herkennen. Als ze een goede toekomst wil hebben, moet 

een jonge vrouw altijd waarheidsgetrouw zijn, ongeacht de omstandigheden, en mag ze niet in 

onwaarheden geloven. Het doet me pijn om jonge vrouwen tegenwoordig in leugens te zien 

geloven. Ze zullen vaak de verkeerde partner in het leven kiezen en vaak is deze keuze gebaseerd 

op hun verlangen om een illusionair leven te leiden van extravagante en onnodige materiële luxe. 

Deze misleide manier van leven komt voort uit het geloof in wat vals is in het leven. 
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Als een vrouw in haar jeugd door liefde werd verblind en de verkeerde partner koos, dan kan ze, 

door openhartig te zijn, en met grote inspanning en vastberadenheid, toch een goed gezinsleven 

opbouwen. Zoals het oude Tamil-gezegde luidt: 'Een vrouw kan zowel creëren als vernietigen'. Elke 

vrouw kan haar leven puur maken. Als man en vrouw niet open voor elkaar zijn, als ze geheimen 

voor elkaar hebben, dan is dit als bedrog en zal hun leven samen leeg zijn. Deze manier van leven 

is wat de vrouw zou moeten proberen te corrigeren en als ze zich inspant, zal ze in staat zijn om 

een grote verandering teweeg te brengen. Dit komt omdat de vrouw de prominente persoon en 

belangrijkste vertegenwoordiger in het leven is. Zolang ze een openhartig hart heeft, heeft haar 

partner geen andere keuze dan haar te eren en haar voorbeeld te volgen! 

 

Een moeder moet haar kinderen met veel liefde en vriendelijkheid opvoeden, maar tegelijkertijd 

moet ze de kinderen vaak aan hun plichten en verantwoordelijkheden herinneren. Anders kunnen 

de kinderen partij gaan kiezen en ofwel het verwende huisdier van de moeder of de vader worden, 

waardoor hun toekomst in gevaar komt. Ervan overtuigd dat hun liefhebbende ouder hun wandaden 

zal negeren of excuseren, kunnen ze bijvoorbeeld beginnen met geld weg te nemen zonder 

toestemming te vragen. Als dergelijk gedrag doorgaat, kunnen ze zelfs opgroeien tot oplichters of 

boeven. Liefde alleen is niet genoeg; een moeder dient haar kinderen ook openhartig wijsheid bij te 

brengen. Alleen zo brengt ze licht in huis. Dingen verbergen achter een ijzeren gordijn van liefde 

zal de toekomst voor het hele gezin alleen maar verduisteren. 

 

Samenlevingen hebben vrouwen altijd gerespecteerd vanwege hun eerlijkheid, want ze worden 

gezien als de belichaming van vriendelijkheid en mededogen. In de huidige samenleving werken 

vrouwen in allerlei soorten banen, van de 

meest ondergeschikte tot de hoogste 

functies. Er is geen veld waarin ze niet 

werken. 

 

We zijn geschokt als we horen dat een 

vrouw steekpenningen heeft aanvaard of 

betrokken was bij een andere vorm van 

corrupte activiteit, en bovendien kunnen we 

het zelfs moeilijk geloven. De reden waarom 

de samenleving dit vertrouwen in vrouwen 

heeft, is omdat het hun aard is om puur en 

waarheidsgetrouw te zijn. En het is waar dat 

als een officemanager een vrouwelijke 

werknemer ondervraagt over een administratieve kwestie, haar antwoord meestal directer en 

eerlijker is dan dat van haar mannelijke collega's. 

 

De altijd stromende rivier van het leven getuigt van de veelzijdige grootsheid van vrouwen. Bovenal 

is de enige kwaliteit die vrouwen moeten beschermen, hun grote en pure kwaliteit van 

waarachtigheid. Oh vrouw! Leef het leven met een open hart. De wereld kan veel dingen leren van 

je voorbeeld. Als je zo iemand bent, spreek dan altijd de waarheid! Kleine leugens die in ijdelheid 

worden uitgesproken, zullen geleidelijk groeien en je hele leven in een schijnvertoning veranderen. 
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Begrijp dit goed en handel ernaar. De tijd dat de wereld vrouwen inderdaad zal prijzen omdat ze 

de belichaming van de waarheid zijn, ligt in jouw handen. 

 

Als iemand te veel praat over onnodige of triviale zaken, zonder dat hij het weet, zullen er leugens 

binnensluipen en uiteindelijk zal het een gewoonte worden. Daarom heeft het praten over onnodige 

dingen invloed op iemands waarheidsgetrouwheid. Zeggen wat je ziet, wat je hoort en wat je weet 

- dat is waarheidsgetrouwheid. Bied je gedachten en woorden in stilte aan God aan. Hij zal de 

gebreken eruit filteren en je terugbrengen naar de waarheid. Verberg je niet; wees openhartig, want 

anders zal het je leed brengen. Zelfs de hemel zou neerbuigen voor een vrouw met een open hart! 

 
Mijn ervaring met Swamiji: 

Een programma bij ons thuis in Colombo 
Door Sivakumaran en Lakshmi, Sri Lanka 

 
Toen Swamiji in of rond 1986 naar Sri Lanka 
kwam, bracht hij zijn Amman-beeld mee en 
voerde dagelijks Amman-abishekams uit in de 

huizen van verschillende toegewijden. We 
hebben veel van deze programma's bijgewoond 
en het feit dat we Swamiji's zegeningen konden 

ontvangen, vervulde ons hart met vreugde en 
gaf ons de energie en het inzicht om ons 
dagelijks leven te beheren. 

 
Sivakumaran: Na een abishekam in Mr. 
Sivagananasothy’s huis, sprak ik met enkele 

andere toegewijden toen Swamiji naar ons 
toekwam en tegen mij zei: "Ik zou bij jou een 
Amman abishekam moeten uitvoeren." 

“Swamiji, dat zou een grote zegen zijn! 
Wanneer zou dit moeten gebeuren?"  
antwoordde ik. Swami vroeg me om een datum 

en tijd af te spreken met de persoon die 
verantwoordelijk was voor het regelen van de 
programma's, wat ik meteen deed. Het zou een 

avond abishekam zijn, wat ik liever had. Toen 
we echter een paar dagen voor de vastgestelde 
datum één van Swamiji's Amman abishekams 

bijwoonden in een ander huis, liet Swamiji 
plotseling iedereen weten dat er vanaf nu 's 
avonds geen abishekams meer zouden zijn, 

maar alleen' s ochtends. We waren in de war. 
Ik ging rechtstreeks naar Swamiji, “Maar 
Swamiji, ik heb al voor jullie afgesproken om 's 

avonds bij ons een abishekam uit te voeren, 
kan deze nu nog plaatsvinden?" Swamiji 

antwoordde dat dit niet mogelijk zou zijn en 
vroeg ons om het in plaats daarvan 's ochtends 
te regelen. We verspilden geen tijd met het 

herschikken van alles voor een ochtend 
abishekam. Maar toen, de dag net voordat de 
abishekam zou plaatsvinden, veranderde 

Swamiji opnieuw de tijd en vertelde ons dat hij 
toch 's avonds zou komen. Dit was slechts een 
van zijn kleine manieren om de toegewijden op 

de proef te stellen! 
 
De onze was de tweede abishekam op deze 

specifieke dag en die avond had Swamiji 
vertraging en arriveerde rond 9.30 of 10 uur 's 
avonds in plaats van om 8 uur. De bhajans 

waren al rond 7 uur begonnen en waren dus al 
een hele tijd aan de gang. Er waren nogal wat 
mensen aanwezig. Toen Swamiji het huis 

binnenkwam, wasten we zijn voeten en 
zwaaiden met de verlichte pancharati voor 
hem en het standbeeld van Amman. Swamiji 

liep door ons huis alsof hij de plek al heel lang 
kende. Voordat hij met de abishekam begon, 
gaf hij een satsang. 

 
Lakshmi: Mijn moeder was die avond ook bij 
ons thuis. Normaal gesproken mompelde ze de 

dag nadat we een programma hadden 
bijgewoond altijd: “Achter deze dingen 
aanrennen op jouw leeftijd… het zal je niet 

helpen”. Hoewel we hier nooit iets tegen 
Swamiji over hadden gezegd, zei hij tijdens de 
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Swamiji verricht rond dezelfde tijd Amman abishekam in Sri Lanka 

satsang: “Sommigen van jullie zijn erg boos 
over je kinderen die achter me aanrennen en 

al deze abishekams bijwonen. Maak je geen 
zorgen, dit zal ze helpen om het goed te doen 
in het leven." Na die opbeurende satsang 

voerde Swamiji de abishekam uit voor de 
Goddelijke Moeder en we genoten er allemaal 
van om in haar aanwezigheid te zijn. 

 
Sivakumaran: Na een abishekam nam Swamiji 
normaal gesproken de kom met de tirtham, of 

wijwater, om het over iedereen uit te strooien, 
maar deze keer overhandigde hij me de kom 
en liet mij het doen. Toen gaf hij ons de 

gesneden kokosnoot (kalanji). Bij programma's 

in andere huizen had Swamiji beelden gegeven 
die in de kalanji waren gematerialiseerd, maar 

die avond niet. Swamiji materialiseerde echter 
een tulasi mala voor mij, die hij om mijn nek 
sloeg, en vibhuti voor ons beiden. Na de 

abishekam konden toegewijden dingen 
aanbieden aan Swamiji. Samen boden Lakshmi 
en ik de mangala arati aan en raakten zijn 

lotusvoeten aan. Die avond gaf Swamiji 
persoonlijke interviews aan slechts een paar 
mensen, omdat hij nog een andere plaats 

moest bezoeken. We zijn erg dankbaar dat we 
deze geweldige kans hebben gehad om onze 
Guruji bij ons thuis te ontvangen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hoe zal je de appel van 
spiritualiteit eten? 

 

Denk eerst na, op welke manier kijk je naar spiritualiteit? Denk je 

aan spiritualiteit als iets dat in een boek te vinden is? Als je dat doet, 

dan zou ik je aanraden om dat te volgen. Nu voel ik dat ik zoveel capaciteit heb [Swamiji houdt 

een appel omhoog] maar niemand eet ervan. Dus wat is het doel van praten? Eerst moet je eten 

en als je dat niet kunt, dan moet je wachten ... zitten en wachten. (…)  

 

Op welke manier wil je spiritualiteit leren? Wil je het leren met behulp van beleefde 

tafelmanieren of heb je zo'n honger dat je niet kunt wachten om het op te eten? Als je erg veel 
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honger hebt, neem je direct een hap van de appel maar als je hem op een leuke manier wilt 

eten dan neem je de tijd om een mes te zoeken en de appel netjes in stukken te snijden. Eerst 

vraag je me: “Hoe smaakt hij? Wat is de betekenis ervan? Waar heb je hem gekocht en hoeveel 

heeft hij gekost? Is hij al gewassen? Waar is het mes en een dienblad? " Vraatzuchtige personen 

zullen niet al deze vragen stellen, ze zullen meteen een hap van de appel nemen! Maar als ze 

niet zo hongerig zijn, zullen ze dingen vragen als: "Waar heb je dit gekocht?" "In Trichy." 

"Hoeveel heb je ervoor betaald?" "Twee vijftig." “Ah, heel goed. En vind je hem lekker? " “Ja, ik 

vind hem lekker." "In welk land is hij verbouwd, in India of ergens anders? " "Nee, op die plek." 

"Oké, breng een mes." En dan gaat iemand een mes halen. 

 

Als er een mes wordt gebracht, zullen ze vragen: "En waar is het dienblad?" Dan brengt iemand 

een dienblad. En voordat ze de appel snijden, wassen ze hem zorgvuldig en snijden hem dan 

langzaam en netjes in mooie stukjes. Bovendien zullen ze het, voordat ze het zelf eten, eerst 

aan anderen aanbieden: "Hier, neem alsjeblieft een stuk." Zie je, ze gebruiken hele goede 

manieren. [Swamiji bootst iemand na die beleefd eet.] Vindt je dat dit allemaal nodig is om een 

appel te eten? Dit is 'acteer-eten'. Wie heeft er echt honger? Ga en geef deze appel aan de 

Ashram-kinderen - hij zal helemaal opgegeten zijn voordat ze zelfs maar bij het gebouw ernaast 

komen! Ze zullen je nooit vragen waar de appel vandaan komt en waar hij is verbouwd, hoe hij 

smaakt en of je hem gewassen hebt of niet… dat maakt ze allemaal niet uit, ze willen gewoon 

de appel eten! 

 

Wat is spiritualiteit? Hoe je deze appel eet, staat voor twee soorten spiritualiteit. Voor degenen 

die de hoogste spiritualiteit willen realiseren, zal ik ze deze appel geven en die moeten ze 

onmiddellijk eten. Voor degenen die spiritualiteit willen begrijpen ... hun manier is zoals in het 

mesverhaal. Deze satsang die we nu hebben is het mesverhaal; je vraagt waar ik de appel heb 

gekocht. Ik vertel je waar en dan vraag je me waar ik het mes heb gekocht en ook daar 

antwoord ik op. Dit is informatie, het is als een klas, zoals een les geven, maar als je de hoogste 

spiritualiteit wilt voelen en realiseren, dan is dit tijdverspilling. Spring! Direct! Oefen! Dat is de 

manier van de gek… .praktijk. 
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