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 “Ik zeg je altijd dat Goddelijkheid in jou zit. Het is niet nodig om buiten jezelf 
naar God te zoeken. Vergeet ook niet dat dezelfde vonk van het Goddelijke 
aanwezig is in alle andere levende wezens. Door hen dienst te bewijzen dien je 
God. Op deze manier is al het onbaatzuchtige werk dat je doet voor andere zielen 
eigenlijk heilige aanbidding van God.” 

Swamiji 
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“Het oude jaar is voorbij en er begint een nieuw 
jaar. Wat is er het afgelopen jaar met je 
gebeurd? Je lichaam is nu een jaar ouder maar 
maakte je ziel, je atma, gebruik van deze tijd om 
geestelijk te groeien? Jaar na jaar blijft het 
hetzelfde - ongewijzigd. Je lichaam wordt 
ouder, maar het lijkt erop dat je geen spirituele 
volwassenheid hebt bereikt. Je blijft zo 
betrokken bij dezelfde oude gehechtheden - je 
kinderen, gezin, baan, geld en positie - dat je 
niet beseft dat je jouw kostbare leven 
verkwist. 
 
Je leven duurt maar even, verlies dus geen tijd. 
Begin met spiritualiteit te beoefenen. Je zegt 
dat je vanwege je verplichtingen weinig tijd 
hebt, maar dat is niet waar. Dit zijn slechts 
gehechtheden, sympathieën, gewoontes en 
verlangens. 
 
Begin het nieuwe jaar met het vaste besluit om 
iets positiefs voor je innerlijke zelf te doen en 
besteed tenminste een deel van je energie aan 
deze nobele taak. Ontwikkel toewijding en 
geef onbaatzuchtige dienstverlening en 
naastenliefde aan anderen. Langzaamaan zal je 
gemoedsrust bekomen.” 
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Satsang met Swamiji 
De kunst van leven met ware liefde! 
 
Er leven tegenwoordig veel 

mensen in de wereld. Er zijn ook 
veel verschillende manieren van 

leven en elke persoon heeft een 
andere reden om te leven, 

afhankelijk van zijn of haar 
instelling. En toch is het zo 

belangrijk voor ieder van ons om 
de tijd te nemen om ons af te 

vragen waarom we geboren zijn 
en wat het doel van ons leven is. 

Vraag jezelf af: “Wat doe ik 
hier?” Stel jezelf deze vraag 

regelmatig en uiteindelijk vind 
je het antwoord in je eigen hart. 

 
Het belangrijkste is om liefde te 

tonen. Ieder van jullie heeft 
liefde in zijn hart. Jullie zijn 

allemaal geboren met liefde in je 
hart, maar je weet niet hoe je dat 

moet laten zien. Alleen door 
liefde kunnen we mensen de 

juiste richting in het leven laten 
zien en de goede en ware manier 

om met elkaar en met alle 
wezens op deze wereld te leven. 

Omdat we zijn vergeten hoe we 
ware liefde kunnen tonen, gaat 

de wereld de verkeerde kant op. 
Dit is de reden waarom mensen 

verslaafd raken aan drugs en 
alcohol en slechte gewoonten 

ontwikkelen. Het is omdat ze de 
kunst van het leven met ware 

liefde zijn kwijtgeraakt. Ze raken 
zo betrokken bij deze gewoonten dat ze niet beseffen dat deze gewoonten verkeerd zijn en hen 

schade toebrengen. Ze voelen dat deze gewoonten goed voor hen zijn en beseffen pas later dat 
ze slecht waren en hun leven verwoestten. 

 
 

De echte Indiase manier van leven is heel anders dan de moderne manier van leven. In de echte 
Indiase cultuur zullen de kinderen de ouders en grootouders respecteren. Nu, in het Westen, 
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kunnen de kinderen het gezin verlaten als ze nog tieners zijn en geen contact meer hebben met 
hun familie. Ze luisteren dan ook niet meer naar het advies van hun ouders. Dit is meer en meer 

de manier waarop de cultuur in het Westen zich ontwikkelt. Maar hier zal een vrouw of man van 
45 jaar nog steeds naar het advies van zijn ouders luisteren. In het Westen is de trend om jongeren 

op zeer jonge leeftijd te veel zelfstandigheid te geven voordat het kind volwassen genoeg is om 
zijn of haar eigen weg in het leven te vinden. Veel kinderen mogen doen wat ze willen terwijl 

hun geest nog onvolwassen is. Ze kunnen vriendjes en vriendinnen kiezen zonder advies van de 
ouders op een leeftijd dat ze nog niet klaar zijn voor dergelijke relaties. Hier in India is het voor 

kinderen niet mogelijk om zo'n relatie te hebben terwijl ze nog zo jong zijn. Dat gaat totaal in 
tegen de cultuur. 

 
Ik hou er van om les te geven over het 

spirituele pad en daardoor laat ik je ook een 
goede manier van leven zien. Waarom 

benadruk ik dit? Ik wil dat je geduld hebt en 
enig begrip van het leven en zijn doel 

voordat je overhaast acties onderneemt die je 
leven kunnen ruïneren. Leer eerst hoe je 

gelukkig en op een goede manier kunt leven. 
Als je een partner kiest, kies dan een goede 

en geschikte persoon en blijf je hele leven bij 
elkaar. Ik wil dat je altijd gelukkig bent en 

altijd bij elkaar blijft zonder afstand of 
scheiding. Het is essentieel dat mensen op 

het spirituele pad leren goede gewoonten en 
een dharmische manier van leven aan te 

nemen. Alleen dan zullen ze kinderen 
krijgen die geschikt zijn om deze wereld 

weer op het goede spoor te zetten. Om te 
beginnen moeten de ouders goed leven, en 

dan zullen ze in staat zijn om op de juiste manier voor hun kinderen te zorgen en hun goede 
eigenschappen bij te brengen door hun goede voorbeeld. Daarom is het voor onze jeugdgroepen 

erg essentieel om te leren leven volgens spirituele leringen. De jeugd is de hoop voor de goede 
toekomst van deze planeet. En dus is het essentieel voor jongeren om samen te komen en samen 

te leren in hun vrije tijd, om samen te genieten van spirituele activiteiten zoals ze dat doen in de 
Premananda Jeugdgroepen. 

 
Je ziet het leven vanuit je eigen standpunt. Ik vind het echter leuk om je te leren de dingen vanuit 

veel verschillende gezichtspunten te zien, want alleen dan zul je een echt begrip van het leven 
bekomen. Door dingen vanuit verschillende invalshoeken te zien, wordt je geest geopend en 

wordt het gemakkelijker voor je om spirituele kennis te accepteren. We hebben net kerstmis  
gevierd. Eén van de beroemdste leringen van de Heer Jezus Christus is dat als iemand je op de 

wang slaat, je ook de andere naar hem moet toekeren. Alleen als je een open, begripvol en 
medelevend hart hebt, zou je dit kunnen begrijpen en dan de leringen van Christus echt uitvoeren. 

Als je mij achter deze tralies ziet, lijkt het in jouw ogen dat ik opgesloten zit. Maar als ik 
vanachter deze tralies naar jullie in de buitenwereld kijk, voel ik dat jullie allemaal gevangen  

genomen zijn door de miljoenen gedachten en wereldse verlangens in jullie geest. Ik ben hier 
binnen en kijk naar alle gekte van de wereld. Ik kijk toe hoe iedereen als een gek op materiële 

dingen jaagt voor lichamelijk comfort. Al dit streven is alleen om het lichaam gelukkig te maken. 
Zijn we alleen naar deze wereld gekomen om de verlangens van dit lichaam te bevredigen? Ik 

 
Ik kijk toe hoe iedereen als een 
gek op materiële dingen jaagt 
om het lichaam te troosten. Al 

dit streven is alleen om het 
lichaam gelukkig te maken. Zijn 

we alleen naar deze wereld 
gekomen om de verlangens van 
dit lichaam te bevredigen? Ik 
ben naar deze wereld gekomen 
om mensen te helpen begrijpen 
dat dit allemaal onwaarheid is 
en dat de weg naar echt geluk 

van binnenuit is. " 
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ben naar deze wereld gekomen om mensen te helpen begrijpen dat dit allemaal onwaarheid is en 
dat de weg naar echt geluk zich binnenin bevindt. 

 
Eén ding wil ik jullie allemaal vertellen. Er zullen in dit leven altijd problemen en moeilijke 

tijden voor ons zijn, maar door zulke dingen te ondergaan, krijgen we begrip en wijsheid. Er zijn 
veel zaken om over te leren in deze wereld. Zelfs ik leer elke dag veel dingen, maar ik leer 

gewillig en gemakkelijk. Als je een oprechte wens hebt om te leren, zal je je niet ongeduldig en 
boos voelen. Je zal geen urgentie, spanning of verwarring voelen. je moet er niet aan twijfelen 

dat je aan het leren bent, maar je moet gewillig leren en dan zal je binnenin ontwaken. Het is 
voldoende als je begrijpt dat elke situatie er is om te leren. Zelf leef ik constant met dit gevoel 

en daardoor ben ik elk moment van mijn leven in een hoger bewustzijn. Ontwikkel dit bewustzijn 
en leef met het bewustzijn van mijn spirituele leringen [dit jaar]. 

 

Mijn liefde en zegeningen zijn bij jullie allemaal voor dit nieuwe jaar! 
 

 

 

 

 
 

“We weten dat wanneer we deze wereld verlaten, we niets kunnen meenemen, maar 
toch stapelen we steeds meer op. Waarom zouden er, als er maar onderverdelingen zijn 
in het menselijk ras, mannelijk en vrouwelijk, steeds meer scheidslijnen de samenleving 
binnensluipen? Wie of wat is de oorzaak? Zijn wij het of God zelf? Waarom kan 
iemands geest niet aan God of de waarheid denken? 
 
De reden is dat de menselijke geest altijd in beslag wordt genomen door alledaagse en 
triviale zaken. De geest is als een aap die van het ene naar het andere ding springt en 
niet aan God kan denken. Zolang hij voortdurend in trivia verdiept  is, zal hij nooit 
het goddelijke aanschouwen. Pas als hij niet langer bij wereldse zaken stilstaat, zal  de 
zoektocht naar het Zelf, of God, beginnen. " 
 
       Swamiji 
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Mijn beurt... 

 

Benoemd worden tot Internationale Centrumcoördinator 

Door Hamsaa 
 

 

 
k werd gevraagd om iets te zeggen over mijn aanstelling als Internationale Coördinator 

voor de Sri Premananda Centra en, terwijl ik hier zit om mijn gevoelens samen te vatten, 
begin ik me meer dan ooit te realiseren wat een enorme eer het is! Het dienen van mijn 

goeroe in deze rol is een van de grootste dingen die ik zou kunnen nastreven. 

 

Het was echt verbazingwekkend hoe Swami mij op de een of andere manier ertoe had gebracht 

mijn levenskeuzes opnieuw te evalueren in de periode voorafgaand aan Swamiji's verjaardag in 
november, toen ik werd benoemd. Door mijn reflecties en zelfonderzoek kwam ik op het punt 

dat ik me realiseerde dat het een duidelijk doel in mijn leven is om mijn Sadgurudev, Swami 

Premananda, te dienen. Om dat doel op de best mogelijke manier te vervullen, besloot ik dat 

mijn spirituele pad er een zou zijn van constante zelftransformatie. Ja, omdat ik besloot dat ik 

ooit een beter instrument wilde worden om Swamiji te dienen. 
 

Vier jaar geleden, toen ik 36 of 37 was, en Swamiji ongeveer 12 jaar mijn spiritueel leraar was, 

gaf ik yogalessen en woonde ik in een prachtig huisje. Op een dag vroeg ik me af of ik tevreden 

was met mijn leven. De waarheid was dat ik echt enorm dankbaar was. Ik had een spiritueel 

leraar, wat op zich al vrij ongebruikelijk en buitengewoon is, en ik begreep dat Swamiji als mijn 
spirituele leraar hebben echt het meest wonderbaarlijke is dat me in dit bestaan zou kunnen 

overkomen! 
 

Sommige dingen zijn tegenwoordig anders dan vier jaar geleden, maar in wezen is mijn leven 

hetzelfde gebleven. Wat ik vandaag wil, is nog steeds hetzelfde als vier jaar geleden - en dat is  

Swamiji dienen op welke manier hij maar wil. Ik ben nu 41 (oh ja!), En het is mijn grote geluk 
dat Swamiji nu al 16 jaar mijn goeroe is. Mijn spirituele band met hem wordt met de tijd alleen 

maar sterker. Ik geef bijvoorbeeld nog steeds yoga - wat ik beschouw als een deel van mijn 

dienst aan Swamiji - en Swamiji's aanwezigheid en zegeningen worden daar altijd gevoeld. 
 

Wat betreft mijn wens om Swamiji te dienen, heb ik de geweldige kans gehad om langere tijd 

in de tempel in de Ashram te dienen. En ik ben ook bijna twee jaar de coördinator van het Sri 
Premananda Centrum van Carlos Paz geweest. De avond voordat ik werd uitgenodigd om 

Internationale Centrumcoördinator te worden, toen ik op het punt stond in slaap te vallen, 

merkte ik dat ik nadacht over wat een groot voorrecht het was om Centrumcoördinator te 

zijn. Ik herinner me dat ik me zo sterk in mijn hart voelde: “Ja! Dit is wat ik echt wil!” De 

volgende ochtend opende ik mijn e-mailbox om een e-mail van de Ashram te vinden met de 
vraag of ik zou overwegen om de volgende Internationale Centrumcoördinator te worden! Ik 

vond geen ruimte in mijn hart om zoveel vreugde en dankbaarheid te koesteren! Mijn geliefde 

Swamiji gaf me de prachtige kans om hem zelfs op deze manier te dienen! 

I 
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Even later die dag had ik een videogesprek, dat al was gepland, met Dhanalakshmi en 

Kasturirangan (de toenmalige Internationale Centrumcoördinatoren) en natuurlijk wisten ze er 
alles van. En hoewel ik niet precies wist wat het inhield, accepteerde ik het meteen en zei: “Ja!” 

met heel mijn hart. In het leven draait tenslotte alles om leren, en ik weet zeker dat ik snel zal 

leren wat de functie inhoudt. 
 

Met Swamiji's genade en zegen zullen we hopelijk allemaal leren om samen te werken als een 

dynamisch en ondersteunend team en om in eenheid te leven, precies zoals Swamiji ons altijd 
heeft aangespoord om te doen.  
 

Moge Swamiji's zegeningen op elk moment bij ons zijn! 

 

 

Swamiji spreekt over het getrouwde leven 
(Uittreksel uit een satsang gegeven in oktober 1993) 

 

 

“De traditie schrijft voor dat als je trouwt, je 

maar één partner voor het leven mag trouwen. 

Maar wie vindt dat leuk? Partners zijn een groot 

probleem. Je kunt maar één, twee of drie maanden 

opschieten met je partner, maximaal zes jaar. Dan 

beginnen de serieuze problemen. En daarvoor 

was je al aan het vechten, vechten, vechten ... Het 

is erg moeilijk om een goede echtgenoot of 

echtgenote te kiezen. Waarom? Omdat mensen 

anders zijn; jullie zullen niet allebei hetzelfde zijn. 

Als je echter bereid bent geduldig en tolerant te 

zijn, kan je je hele leven bij je partner blijven. Als 

beide partners niet tolerant zijn en niet bereid zijn 

om aanpassingen door te voeren, zullen ze snel 

scheiden. Ze zullen een andere partner selecteren 

en hetzelfde zal opnieuw gebeuren. Als je vond dat 

je eerste partner niet goed was, denk je dat de 

tweede goed zal zijn? De tweede zal ook niet goed 

zijn en de derde ook niet. Waarom? Omdat dit 

jouw mentaliteit is. Je kan tien verschillende partners selecteren, maar ze zullen nooit bij je passen. 

 

Het probleem is een gebrek aan tolerantie. In het leven is tolerantie een noodzaak. Zonder tolerantie 

zal het erg moeilijk zijn. Spiritualiteit vraagt ook om een soort tolerantie. Je moet bereid zijn om 

geloof en zelfvertrouwen te ontwikkelen, en je moet bereid zijn om jezelf over te geven ... dit is erg 

moeilijk. "  
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Satsang: leef onbaatzuchtig  

 
et maakt deel uit van dharma, de goddelijke plicht, van ieder bekwaam mens om zijn of 

haar medemensen te helpen. Omdat dit plichtsbesef jegens onze planeet, over het 

algemeen gesproken, vergeten is, zijn alle problemen van honger, oorlog, wreedheden 
enzovoort zo acuut geworden. Zeker, iedereen die ernaar streeft een hoger spiritueel stadium 

te bereiken, moet een of andere vorm van dienst 

bewijzen aan deze aarde en haar bewoners. 

 
We moeten alles wat we doen betrekken op 

spiritualiteit. Dit betekent dat we al onze 
handelingen aan het Goddelijke moeten opdragen, 

aan de hogere energie. Door dit te doen, zullen we 

geestelijk veel winnen, omdat we zorgvuldig zullen 

nadenken over al onze acties. We zullen onze 

motieven voor elke actie herzien en bijgevolg wordt 
elke actie een zuiverdere dienst dan dat het eerder 

was in ons leven. 

 

De grootste hoeksteen die we kunnen leggen als 

basis en motivatie voor onze dienst is ware liefde. 
Als je altijd met liefde in je hart en geest handelt, 

wordt alles wat je doet, hoe klein de daad ook is, 

van grote waarde. Het is zinvol en brengt je dichter 

bij de goddelijke bron. We moeten leven met liefde 
voor alle wezens. 

 

Degenen die de leiding hebben over een spirituele 

groep of die anderen begeleiden op het spirituele 

pad, moeten beslist wat werk doen in het belang van 
anderen op basis van hun capaciteit. Enkel praten 

heeft geen zin. Ze moeten het tonen in daden. Ze zouden een geweldig voorbeeld voor anderen 

moeten zijn. Als nieuwe aspiranten oude toegewijden hard zien werken, is dat een geweldig 

voorbeeld voor hen. Als je hard werkt zonder te klagen en met een glimlach op je gezicht, ben 

je een geweldig spiritueel model, veel meer dan wanneer je anderen gewoon vertelt wat ze op 
het spirituele pad moeten doen. Als mensen die nieuw zijn op het pad je niet zien werken, wat 

gebeurt er dan? Ze zullen ook niet werken. Maar als ze je aan het werk zien, zullen ze zeker bij 

je willen komen. Daarom maakte ik vroeger de toiletten schoon toen ik in de Ashram was. 

Onmiddellijk kwamen de toegewijden mij vragen of ze het werk konden doen. Ik zou zeggen: 

"Nee, vandaag zal ik dit werk afmaken, maar je kunt het morgen komen doen." Op deze manier 
wil ik een voorbeeld zijn voor anderen. Als je een spirituele persoonlijkheid zoals ik dit soort 

werk ziet doen, zul je ook voelen dat jij het kunt. Als ik je gewoon had gezegd de toiletten 

schoon te maken, zou het mentaal niet zo'n effect op je hebben gehad. Zie je, je zou je gedachten 

en ideeën in praktijk moeten brengen als je verwacht dat anderen op dezelfde manier handelen. 
Dit is een zeer essentieel punt bij het onderwijzen van anderen over het spirituele leven en 

over dienstbetoon. 

 

H 

”Als je anderen 
helpt en een naam 
of een vorm van 
het Goddelijke of 
een of andere 
ideale kwaliteit 
vasthoudt in je 
geest, en je de 
liefde in je hart 
voor andere 
mensen herinnert, 
vergeet je jezelf 
een tijdje. Dit is 
een essentiële 
oefening op het 
spirituele pad." 
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Als je anderen helpt en een naam of een vorm van het Goddelijke of een of andere ideale 

kwaliteit vasthoudt in je geest, en je de liefde in je hart voor andere mensen herinnert, vergeet 
je jezelf een tijdje. Dit is een essentiële oefening op het spirituele pad. Je moet je ego-zelf 

vergeten en stoppen met altijd uitkijken naar je eigen comfort of voordeel. Als je vaak niets 

doet, begin je na te denken over nutteloze en onnodige dingen of geef je je over aan activiteiten 

die je van het pad afleiden. Je praat en praat urenlang over zinloze onderwerpen of je gaat 

roddelen. Bovendien zijn de meeste mensen van nature lui en slapen ze graag. Waar ik ook ben, 
ik help voortdurend mensen, adviseer ze, schrijf ze of ontmoet ze en sta ze bij. Als je spiritueel 

leraar zoveel doet, is het dan correct dat de toegewijden enkel slapen en praten terwijl ze hun 

tijd kunnen gebruiken om anderen of onze missie te helpen door wat werk te doen? 

 
Het zou goed zijn om als groep samen te komen en een project te kiezen om anderen te helpen. 

Het kan zijn om zieken of terminaal zieken, bejaarden, gehandicapten, armen en mensen te 

helpen, of het kan voor de natuur en het milieu zijn. Veel mensen gaan dood en ze hebben jouw 

liefdevolle vriendelijkheid nodig. Ze hebben iemand nodig die hen spirituele leiding geeft 

voordat ze overlijden. Kan jij ze helpen? Probeer met één project te beginnen en echt iets te 
doen! Ik hoor altijd graag over je projecten. Beslis en vertel het me nu - ik zal je goede ideeën 

geven. Bedenk een betekenisvolle naam voor je project en zorg voor een goede naam voor je 

groep door het heel goed uit te voeren. Ik sta altijd klaar om je te adviseren over elke fase van 

je project. (…) 

 
Soms kan je neerslachtig worden als je anderen dienst verleent, maar geef niet op. Onthoud 

dat je dienst doet voor het welzijn van anderen. Verwacht geen beloning of voordeel voor 

jezelf. Doe je dienst in een geest van zelfopoffering. Geef zoveel mogelijk van jezelf. Probeer 

heel hard. Probeer jezelf te pushen. Alle religies, alle spirituele paden en veel spirituele meesters 

benadrukken dat onbaatzuchtige dienstverlening een belangrijke stap is op het pad van spirituele 
verlichting. Je ervaringen tijdens je dienst zullen je geest zuiveren, je egoïstische gevoelens 

verminderen en de effecten op je leven van eventuele fouten die je in het verleden hebt 

gemaakt, verminderen. 

 
 

Ik zeg je altijd dat goddelijkheid in jou zit. Het is 

niet nodig om buiten jezelf naar God te zoeken. 

Bedenk evenzo dat dezelfde vonk van het 

goddelijke aanwezig is in alle andere levende 
wezens. Door hen te dienen, dien je God. Op deze 

manier is al het onzelfzuchtige werk dat je voor 

andere zielen doet, in feite heilige aanbidding van 

God. Onthoud dit altijd en dien goed! 

 

Jai Prema Shanti! 
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Kalender met de Ashramvieringen 2021 
 

Januari 2021 
 

1 Premananda-dag 
11 Maandelijkse Shivaratri 
14 Pongal 
15 Koe Pongal  
26, 27  Jaarlijkse Abishekam Sri  

Premeshvarar-tempel 
28 Volle maan  
 

Februari 2021 
 

10 Maandelijkse Shivaratri 
21 Swamiji's Mahasamadhi 

dag 
26 Volle maan 
 

Maart 2021 
 

1 10e Goeroe Poeja 
10 Swamiji's moeder's verjaardag 
11 Mahashivaratri 
28 Volle maan 
 

April 2021 
 

10 Maandelijkse Shivaratri  
3 Premananda-ouders dag 
14 Tamil Nieuwjaar 
26 Volle maan 
 

  Mei 2021 
 

10 Sterfdag moeder Swamiji / 
Maandelijkse Shivaratri 

26 Boeddha Poernima (Wesak) / volle maan 
 

Juni 2021 
 

8 Maandelijkse Shivaratri 
24 Volle maan 
 

 
 

Juli 2021 
 

8 Maandelijkse Shivaratri 
23 Goeroe Poernima /volle maan 
 

Augustus 2021 
 

6 Maandelijkse Shivaratri 
22 Volle maan 
30 Krishna Jayanti  
 

September 2021 
 

5 Maandelijkse Shivaratri 
10 Ganesha Chaturti 
20 Volle maan 
 

Oktober 2021 
 

4 Maandelijkse Shivaratri 
6 Navaratri begint 
14 Saraswati poeja 
15 Vijaya Dasami (Navaratri eindigt) 
20 Volle maan / Anna Abishekam in Sri 

Premeshvarar-tempel 
 

November 2021 
 

3 Maandelijkse Shivaratri  
4 Deepavali 
4 Skanda Shashti begint 
9 Skanda Shashti eindigt 
17 Swamiji's 70ste geboortedag 
18 32nd Ashram-jubileum / volle maan  
19 Kartikay Deepam 
 

December 2021 
 

2 Maandelijkse Shivaratri  
13 Schelp Abishekam in de 

Sri Premeshvarar-tempel 
18 Volle maan 

25 Kerstmis 

 
 
 

 

 

 

 

Het afnemen en wassen van de maan varieert op de verschillende 
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Naast de normale dagelijkse abishekams en poeja's,  

zullen ook deze extra Sri Premeshvarar Tempel abishekams worden uitgevoerd: 
 

Nandi abishekam op Pradosham - 10 & 26 januari, 9 & 24 februari, 10 & 26 maart, 9 & 

24 april, 9 & 24 mei, 7 & 22 juni, 7 & 21 juli, 6 & 20 augustus, 4 & 18 september, 4 & 18 

oktober, 2 en 16 november, 2 en 16 december. 
 

Abishekam voor Swamiji's beeld op Swamiji’s sterre-geboortedag- 26 januari, 22 

februari, 21 maart, 18 april, 15 mei, 11 juni, 9 juli, 5 augustus, 1 en 29 september, 26 oktober, 

22 november, 20 december. 
 

Ganesha abishekam op Sankatahara Chaturti- 2 en 31 januari, 2 en 31 maart, 30 april, 

29 mei, 27 juni, 27 juli, 25 augustus, 24 september, 24 oktober, 23 november, 22 december. 

 

Muruga abishekam op Shashti - 18 januari, 17 februari, 19 maart, 17 april, 17 mei, 16 juni, 
15 juli, 13 augustus, 12 september, 11 oktober, 9 november, 9 december. 

 

Bhairavar abishekam - 6 januari, 4 februari, 6 maart, 4 april, 3 mei, 2 juni, 1 en 31 juli, 30 

augustus, 28 september, 28 oktober, 27 november, 26 december 
 

 

 

 

Swamiji beantwoordt uw vragen 
 

Swamiji, hoe kunnen we ons losmaken van het gevoel te dicht bij andere mensen 

te zijn waarvan we denken dat we niet zonder kunnen, zoals hele goede 

vrienden? 
 

Eerst moet je bedenken wat de echte betekenis van gehechtheid is. Vertrouw je me? Vertrouw 
je je vriend of je moeder? Eerlijk gezegd vertrouwt niemand iemand anders. Meestal handelen 

mensen, laten ze zien dat ze vertrouwen hebben of dat ze iemand leuk vinden, maar eerlijk 
gezegd, diep van binnen zijn ze niet erg gehecht. De echte gehechtheid die mensen hebben, zijn 

materiële dingen, zoals een auto of eigendommen. Sommige mensen zijn erg gehecht aan een 
dier, zoals een huiskat. Dat is een gehechtheid. In mijn leven heb ik bijna niemand gezien die 

echt gehecht was aan iemand anders. 
 

Is het beter om liefde te tonen aan het goddelijke?  
 

Ja, het is het beste, maar doe je dat? Je verspreidt je liefde rondom je. Je toont een beetje liefde 
voor mama, een beetje voor papa, een beetje voor je broers en zussen, een beetje voor je 
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Goeroedev, een beetje voor je vriendin of vriend. Dus je liefde is vooral betrokken bij de 
materiële wereld. 
 

Swamiji: Hoe erken je een ware toegewijde? Wie is toegewijd aan het spirituele 

pad, om één te worden met de universele energie? 
 
Overgave? 
 

Hoe ga je je overgeven? Waar en waaraan ga je je overgeven? 
 

Door vertrouwen. 
 

Wat is vertrouwen? 
 

Je vertrouwt gewoon.  
 

Waarop vertrouw je? 
  

God.  
 

Ja, vertrouw. Maar zeg je het gewoon met je mond of doe je het praktisch? Iedereen zegt het 
woord, niet? Ze zeggen: "Ik vertrouw mijn spiritueel leraar." Maar wie vertrouwt er echt op het 

hart? Je moet vertrouwen in het hart ontwikkelen. Dat is echt vertrouwen. Een echte toegewijde, 
iemand die zich echt diep in spiritualiteit verdiept, ontwikkelt steeds meer vertrouwen. 

Vertrouwen in de meester moet uitgroeien tot vertrouwen in je eigen Zelf. Zelf, meester en God, 
universele energie - ze zijn hetzelfde. 

 

Dus als ik een bepaalde spiritueel leraar leuk vind of een andere en ik ben 

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

meester heeft? 
 
Je kent hun capaciteit niet. Je bent op een gewoon niveau en je bent niet in staat om geëvolueerde 

mensen te beoordelen. Dat is niet mogelijk. Een kind op de kleuterschool kan de kennis van een 
hooggekwalificeerde en ervaren universitair docent niet beoordelen. Echte, verlichte meesters 

hebben enorme hoeveelheden spirituele energie tot hun beschikking. Je hebt dergelijke dingen 
niet, maar je hebt wel geloof en vertrouwen. 

 
Aan degenen die geloof en vertrouwen hebben, deelt het goddelijke enkele buitengewone 

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

Dus ik vergelijk de ene meester niet met de andere - dat is een ander onderwerp. Het is echter 
hetzelfde als je vertrouwen hebt in de energie van een beeld. Dat is een directe verbinding. Je 

kan via mij gaan, maar het is nog beter om zelf rechtstreeks naar het Goddelijke te gaan. 
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Oh vrouwen… vecht! 
 

eel mensen vergelijken het leven met een slagveld. Maar wat voor soort slagveld? Een waarin 

twee tegengestelde teams, met verschillende kwaliteiten, tegenover elkaar staan. Laten we 

nu onze aandacht vestigen op die verschillende eigenschappen. 

  

Waarom worstelen we zo veel om door dit menselijk leven te gaan terwijl dat zo gemakkelijk 

gelukkig kan geleefd worden? Waar strijden we precies voor? In de verleiding om de vele 

ongrijpbare objecten in het moderne leven van vandaag te bezitten, streven we ernaar en worstelen 

we om ze te verkrijgen en ondertussen blijft onze hebzucht alleen maar groeien. 

 

De titel van dit artikel is 'Oh vrouwen… vecht', en de basis voor dit gevecht heb ik hierboven al 

genoemd. Wie zijn die twee teams die zich bezighouden met deze strijd op het slagveld van het 

leven? Dit is geen strijd tussen verlangen en hebzucht, maar tussen verlangen en een geest bevrijd 

van verlangen. Het is geen strijd tussen een passie voor iets of iemand en een obsessieve passie, 

maar tussen passie en een geest die is bevrijd van passie. En de ultieme strijd is de strijd tussen de 

staat van onwetendheid en de staat van wijsheid. 
 

Hoe gaan vrouwen tegenwoordig om met de strijd tegen verlangen en hebzucht? Tegenwoordig 

zijn er onder ons veel verstandige, moederlijke vrouwen die belichamingen van Shakti kunnen 

worden genoemd en die geweldige dingen bereiken. De geest van de meeste vrouwen is echter 

overgegeven aan hebzucht en als gevolg daarvan hebben ze grote verliezen geleden, waarvan het 

grootste verlies dat van hun natuurlijke goddelijke eigenschappen is. Waarom is dit? Vrouwen 

hebben de neiging anderen gemakkelijk te geloven en zonder onderscheid te volgen. Wanneer later 

de personen die ze vertrouwden hen bedriegen, beseffen ze de waarheid. Maar wat heeft het voor 

zin om de waarheid te beseffen nadat je misleid bent? 
 

Vrouwen - die ik allemaal als moeders beschouw - zouden de tijd moeten nemen om geduldig na 

te denken en dan te beslissen wat het beste voor hen is. God schiep deze menselijke lichamen met 

gevoelens, maar als dit alles was geweest, hadden we gewoon een dierlijk leven geleid, gewoon onze 

voldoening vervuld zonder innerlijke strijd te ervaren. Om ons op de proef te stellen, gaf God ons 

V 
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een brein met intelligentie om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en gaf hij ons een 

vechtlust. De vraag is, aan welke kant zullen we vechten, het goede of het slechte? Tegenwoordig 

neigt de meerderheid van de vrouwen naar de kant van het slechte. Dit komt door volledige 

onwetendheid. Zoals de mot aangetrokken door een heldere vlam eindigt door zijn vleugels te 

verbranden en te vallen, zo lijden ook vrouwen aan ellende en verdriet en vinden ze geen vrede in 

hun leven. 
 

Kritiek hebben op vrouwen die zich volwassen en verfijnd gedragen in plaats van hen als voorbeeld 

te nemen; jaloers zijn op een vrouw die aantrekkelijk is en opzettelijk de aandacht vestigen op een 

tekortkoming in haar uiterlijk; roddelen en verhalen verzinnen over dingen waar ze niets vanaf 

weten; snel de valse en vleiende woorden van mannen geloven, om er later spijt van te krijgen als 

ze beseffen dat ze niet waar waren; plezier vinden in het minachtend uitlachen van vrouwen die op 

de een of andere manier minder bevoorrecht zijn dan henzelf; dromen van het bezitten van een 

duur huis en auto, een luxe leven leiden en er alles aan doen om die droom waar te maken, zelfs in 

die mate dat ze hun grote goddelijke kwaliteiten verliezen; onredelijk koppig zijn in het nastreven 

van hun verlangens; altijd denken dat anderen inferieur zijn aan zichzelf; jaloers zijn op de talenten 

en prestaties van andere vrouwen; hun opvattingen veranderen en aanpassen aan de meest actuele 

situatie ... dit zijn allemaal zelfzuchtig gemotiveerde acties en gevoelens, en pas wanneer de dingen 

een tragische wending nemen met verdriet en lijden tot gevolg, beseffen vrouwen hun dwaasheden 

en erkennen ze enige waarheid die wordt uitgedrukt in het oude Tamil-gezegde dat beweert dat 

'vrouwen niet vooraf nadenken'. Al deze kenmerken zijn de negatieve aspecten van de strijd tussen 

goed en kwaad die in de geest van een vrouw kan plaatsvinden. 
 

Zelfs als ze gezegend zijn met uitzonderlijke fysieke schoonheid, geen onnodig belang hechten aan 

het uiterlijk en een moederlijk karakter behouden dat vriendelijk en liefdevol is voor iedereen; het  

verstand hebben om te leren van het gezelschap en de vriendschap van volwassen, getalenteerde 

en succesvolle vrouwen om zich te ontwikkelen; nooit liegen over het goede, en ook nooit het 

vertrouwen van anderen beschamen, zelfs niet in hun dromen; de goddelijke eigenschap bezitten 

dat ze niet boos of jaloers worden bij het zien van de mooie kleding en prachtige sieraden van 

anderen; medeleven voelen met de kansarmen, hun behoeften erkennen en, met pure 

onbaatzuchtigheid en liefde  anderen zoveel mogelijk helpen; acht slaan op de wijsheid van het Tamil 

gezegde 'het gezicht is de index van de geest' en een heldere geest houden die elk bedrog in het 

gezicht van een mannelijke vriend kan lezen en detecteren en bijgevolg zijn gezelschap vermijden 

als er enige onwaarheid in hem is; zichzelf geleidelijk ontwikkelen in het leven door inspanning en 

hard werken, in overeenstemming met de eigen individuele kracht en mogelijkheden; tevreden zijn 

over de vooruitgang van andere vrouwen, net zoals ze zich tevreden en gelukkig voelen over die 

van zichzelf; de natuurlijke eigenschap altijd oprecht te zijn en nooit sluw zijn of bedriegen… dit zijn 

daarentegen allemaal positieve aspecten van de strijd tussen goed en kwaad die in de geest van een 

vrouw kan plaatsvinden.  

 

De strijd tussen deze negatieve en positieve neigingen zou voortdurend in de geest van een vrouw 

moeten bestaan. Als haar lichaam, gedachten en gevoelens aan de positieve kant strijden, zal ze 

gelukkig leven in de rustgevende en aangename schaduw van goedheid. Maar als haar lichaam, 

gedachten en gevoelens zich bij de negatieve kant voegen, zal ze verloren gaan in de duisternis, waar 

alles waarvan ze dacht dat vreugde was, leed wordt en wat ze geloofde dat waar was, onjuist blijkt 

te zijn, en ze zal verdrinken in een zee van leed. Ze zou niet afhankelijk moeten zijn van externe 
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hulp bij het voeren van deze veldslagen. Als ze volhardt in deze voortdurende strijd van zelfreflectie, 

dan zullen haar vele waarheden worden onthuld door de praktische ervaringen van het dagelijks 

leven en zal haar geest licht zijn. 

 

Alle uiterlijke problemen in het leven vinden plaats vanwege de een of andere verwachting of eis 

die we hebben. Maar we moeten begrijpen dat de innerlijke strijd datgene is die een persoon leiden 

en helpen om een deugdzaam en nobel karakter te ontwikkelen. Je zou kunnen denken dat een 

persoon met een hard hart het moeilijk zou vinden om zich met zulke innerlijke strijd bezig te 

houden, maar dat is niet zo. Er zijn gevoelens van genegenheid, vriendelijkheid, liefde en 

vriendelijkheid diep in het hart van elke vrouw en elke man, maar deze goede eigenschappen 

worden geblokkeerd door bekrompenheid. We kunnen zien dat mensen die naar de bioscoop gaan 

een hekel hebben aan scènes van wreedheid, omdat hun handen en benen geïrriteerd raken alsof 

ze proberen te voorkomen wat er op het scherm gebeurt en hun hart sneller gaat kloppen. Ze 

zullen echter tot tranen geroerd worden als ze scènes van pure liefde en genegenheid bekijken. Dit 

voorbeeld laat zien dat iedereen in wezen een goed hart heeft. Maar wanneer ze worden betrapt 

door de listen van bedrog, worden mensen slaven van hun verkeerde gedachten en gewoonten, en 

worden ze uiteindelijk de belichaming van dezelfde verkeerde gedachten en gewoonten. 

  

Vrouwen in steden komen tegenwoordig samen en vormen verenigingen om voor hun rechten te 

vechten. Een van hun belangrijkste doelstellingen is om dezelfde dingen te kunnen doen als mannen. 

Hier is een dappere Swami die stoutmoedig beweert dat dit niet correct is! Ja, ik verklaar met klem 

dat de rechten van vrouwen in hun eigen handen zijn; hun grootsheid ligt in hun handen. Ze vechten 

misschien wel voor hun rechten, maar wanneer raken ze ze kwijt? Het is wanneer ze, vanwege hun 

eigen egoïsme, hun inherente aard verlaten door lukraak de liefde en genegenheid te geloven die 

de mensen hen tonen zonder eerst te verifiëren of de mannen integriteit hebben en oprecht zijn. 

 

Terwijl ze vechten voor hun verloren rechten, moeten vrouwen zich er tegelijkertijd van bewust 

zijn dat ze, om hun natuurlijke goddelijke kwaliteiten te beschermen, ervoor moeten zorgen dat ze 

regelmatig aan introspectie doen, weerstand bieden aan verleidingen en, zonder mankeren, 

doorgaan met het voeren van de interne strijd tussen goede en slechte neigingen. Als ze dit oprecht 

doet, zullen ze de unieke kwaliteit van helder bewustzijn bereiken en zo hun zuiverheid en 

zelfrespect kunnen behouden. 

 

In sommige westerse landen eisen vrouwen, door foute motieven, dat ze officiële toestemming 

krijgen om naakt te verschijnen op bijeenkomsten of demonstraties. Sommigen zullen dit zelfs doen 

zonder deze wettelijke toestemming te hebben verkregen en zich dan onwetend voorstellen dat 

dit een geweldige prestatie is die de moeite waard is. Maar hoezeer ze ook deelnemen aan zulke 

wereldse oppervlakkige strijd, de waarheid is dat dit soort strijd zinloos is en voor niemand 

waardevol. 

 

Vrouwen, met jullie moederlijke natuur zijn jullie de belichaming van Shakti en hebben jullie het 

potentieel om jezelf elke dag gestaag te ontwikkelen en de hele wereld op een geweldige manier te 

leiden. Maar om dit te kunnen doen, moeten jullie vastbesloten zijn om te volharden in de strijd 

tussen goede en slechte neigingen, zonder jezelf toe te staan slaaf te worden van misleidende, 

foutieve gedachten en gevoelens. Dit is de beste manier om los te komen van je kettingen. Daarom, 

mijn lieve vrouwen ... vecht! 
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Nieuws van de ...  

 
 
 
 

 
Kartikai Deepam wordt elk jaar gevierd in de Ashram en herdenkt een reeks spirituele zeer belangrijke 

gebeurtenissen in de hindoeïstische mythologie. Op deze dag wordt gezegd dat Shiva Heer Muruga 

heeft geschapen door zes lichtvonken uit zijn derde oog te laten komen. Op dezelfde dag verscheen 

Shiva ook als een kolom van licht voor Heer Vishnu en Heer Brahman en daagde hen uit. In de Ashram 
is deze dag een tijd van vreugde en spirituele inspiratie. ‘s Avonds organiseren we een abishekam voor 

Heer Muruga en daarna brengen we de deepam (vlam) van de tempel naar de rots achter de Ashram 

waar naar verluidt Heer Muruga verscheen aan de heilige Arunagirinathar. In de schemering steken 

mensen olielampen aan en plaatsen ze buiten hun huizen en kamers, langs de Ashram-straten en in 

de tempel en de poeja-hal, wat symbool staat voor het verwijderen van de duisternis. 

 

 

 

Premananda Jeugd van de Ashram nam op 29 november deel aan de 

vieringen van Kartikai Deepam 
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Nieuwe Jeugdgroep Coördinator in Sri Lanka 
 
Jeevani, die de afgelopen vier jaar als Jeugdgroep Coördinator in Sri Lanka heeft gediend, heeft 

deze rol onlangs overgedragen aan Athula. We willen Jeevani oprecht bedanken en waarderen 
voor alle service die ze gedurende deze jaren heeft verleend! We zijn er zeker van dat Athula 

deze verantwoordelijkheid ook met enthousiasme en toewijding zal opnemen ten behoeve van 

de Sri Lankaanse jeugd en de toekomst van Swamiji's missie in Sri Lanka. Hieronder volgen een 

paar woorden die hij met je wil delen: 

 
Beste broeders en zusters, 

 

Ik voel me vereerd dat mij deze verantwoordelijkheid is toevertrouwd en zal er zeker naar streven om 

deze zo goed mogelijk uit te voeren. Ik zou deze gelegenheid willen aangrijpen 
om je een beetje over mezelf te vertellen, hoe ik Swami Premanandaji 

ontmoette en hoe mijn leven uiteindelijk volledig veranderde van wat het was 

voordat ik hem kende en ook hoe deze verbazingwekkende verandering tot 

stand kwam. 
 

In 2001, toen ik 17 jaar oud was, ging ik voor het eerst wonen bij mijn 

pleegouders, Jehan en Niloo, oude toegewijden van Swami Premananda. Ook 

al ben ik als boeddhist geboren, spiritualiteit was nooit een belangrijk onderdeel 

van mijn leven geweest. Maar nu, bij mijn pleegouders, nam mijn leven een 

wending van 180 graden. Hier waren er regelmatig poeja's en hoewel ik vaak 
hielp met het voorbereiden en opstellen van alles voor deze poeja's, begreep ik niet echt waar het 

allemaal om ging. 
 

Ongeveer twee jaar later, in 2003, stelden mijn pleegouders, die Swamiji vaak bezochten, voor om met 

hen mee te gaan naar India, zodat ik hem persoonlijk kon ontmoeten. Toen ik Swamiji voor het eerst 
zag, had het geen bijzonder grote impact op mij, ook al kon ik duidelijk een grote liefde en 

vriendelijkheid in hem zien en voelen. Maar daarna lieten bepaalde gebeurtenissen na deze ontmoeting 

mij zien dat dit allemaal deel uitmaakte van Swamiji's plan. 
 

Vreemd genoeg had ik soms schrik van hem, zoals bijvoorbeeld de keer tijdens een lingodbhava dat er 
bloed uit zijn mond leek te komen. De aanblik hiervan nagelde me aan de grond met een soort angst, 

het kwam me zo vreemd voor dat ik me omdraaide en me terug haastte naar mijn stoel! 
 

Maar langzaam en gestaag, zonder dat ik me er zelfs maar van bewust was, begon er liefde in mij te 

groeien. Het is niet iets dat ik echt in woorden kan uitleggen, het is iets dat gewoon in me gebeurde en 

me geleidelijk veranderde. 
 

In 2013 ontmoette ik en trouwde ik met Bharathi, die een van Swamiji's (pleeg) kinderen was en ook 

erg toegewijd is aan Swamiji. Ik ben me nu gaan realiseren hoe belangrijk het is om Swamiji's boodschap 

onder de jeugd te verspreiden en alles te doen wat we kunnen om te delen wat hij ons heeft geleerd, 

omdat het in deze moeilijke en turbulente tijden zo gemakkelijk is voor jonge mensen om op een 
dwaalspoor te raken. 
 

Swamiji is zowel een moeder als een vader waarbij iedereen terecht kan voor hulp, met de zekerheid 

dat hij hen onmiddellijk te hulp zal schieten. Hoe dichter we bij hem zijn, hoe gemakkelijker het voor 

ons is. Denk aan hem dagelijks door een klein gebed uit te spreken, een bhajan te zingen, een 
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abishekam bij te wonen of uit te voeren, één van zijn satsangs te lezen of een tijdje stil te zitten in 

meditatie. Dit zijn enkele manieren om met onze geliefde Goeroeji te communiceren en onszelf te 
zuiveren. 
 

Laten we deze kans niet missen! 
 

JAI PREMA SHANTI 

 
 

 

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

Deze maand: 
 

Ernaar streven om Swamiji's kwaliteiten de jouwe te maken! 
 

“Elke keer als ik 's ochtends wakker word, denk ik aan wat voor soort dienst ik die 

dag zou kunnen doen. Dit is hoe ik denk. Zodra ik opsta, denk ik: "Wat voor soort 

dienst kan ik vandaag doen?" Als ik ga slapen, denk ik eraan of ik deze dag zo 

goed mogelijk heb gebruikt en of iemand baat heeft gehad bij de dienst die ik heb 

gedaan. Wat voor goeds heb ik gedaan? Ik denk aan dit alles. Als ik me tevreden 

voel met het werk dat ik heb gedaan, slaap ik heel goed. Als ik niet tevreden ben, 

slaap ik niet goed. Ik zal denken dat ik mijn tijd heb verspild. Dit is wie ik ben. Wat 

moet je dan doen? " 

 

 

 

 
 

 

 




	Jan Web front
	2101 PAV DU contents
	2101 PAV DU WEB
	Jan Web back

