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“Als je erin slaagt om de geest in één richting te richten, zal je een betere 
lichamelijke gezondheid krijgen. Niet alleen dit, een getrainde, éénpuntige geest 
voert taken gemakkelijk en snel uit.” 
  

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Een zuivere geest 

 
 n mijn moedertaal, het Tamil, 

wordt zuiverheid uitgedrukt 

door het woord Parisuttam. 

Het is een heel rijk woord, vol 

betekenis en gevoel. In de 

gewone, hedendaagse wereld is 

zuiverheid haast nooit het 

onderwerp van gesprek, het 

wordt er niet naar waarde 

geschat. In spiritualiteit wordt aan 

deze kwaliteit echter de grootste 

waarde toegekend, omdat enkel 

een volledig zuivere geest de 

voeten van God kan bereiken. 

 

De geest wordt gewoonlijk totaal 

in beslag genomen door de 

materiële wereld. Hij hecht zich 

steeds opnieuw aan onnodige 

zaken. Hij wordt voortdurend 

door gespannen, onrustige 

gedachten verstoord. Hij hecht 

zich aan gedachten over het 

verleden, aan wat er nu gebeurt 

en aan dat wat er zich in de 

toekomst kan afspelen. De geest 

zit vol verwachtingspatronen. 

Onophoudelijk is hij op zoek naar 

vervulling van verlangens. De 

behoeften van de geest situeren 

zich niet enkel bij gewone zaken 

zoals voedsel en drank; hij 

verlangt ook naar allerlei vormen 

van plezier. Hij wil voortdurend 

vervuld worden. Maar aan de 

eisen van de zelfzuchtige geest kan nooit of te nimmer worden voldaan. 

 

Aanvaard het feit, als je een spiritueel leven wil uitbouwen, dat je eerst jezelf moet zuiveren. Dit is 

een aanhoudend proces dat pas eindigt met je realisatie. Alles wat in je geest zit, moet opgehelderd 

worden. Je negatieve eigenschappen, je onzuivere gedachten en zelfzuchtige ideeën moeten worden 

verwijderd en je volledige manier van denken moet veranderen. Dit is wat men noemt de geest 

zuiveren. 

 

i 
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Dit in de praktijk brengen kan moeilijk zijn, daar er zovele problemen zijn waarmee je dagelijks wordt 

geconfronteerd. Toch is het mogelijk, vooral als je hierin door een authentieke spirituele leraar wordt 

begeleid. 

 

Om jezelf te kunnen zuiveren, moet je eerst jezelf begrijpen. Je moet de processen in je geest 

observeren en begrijpen waarom je geest een bepaalde richting uitgaat die tegengesteld is aan het 

spirituele. Na de fouten in jezelf te hebben vastgesteld, kan je de geest nu stilaan onder controle 

brengen. 

 
 Je moet inzien dat de geest 

onzuiver is omdat hij 

gewoon is de dingen op een 

bepaalde manier te doen. 

De geest verlangt 

bijvoorbeeld misschien 

naar een sigaret of staat in 

bewondering voor een 

vrouw omdat ze mooi is. 

Hij weet niet beter. Dat is 

de geest zijn eeuwenoude 

gewoonte. Zo moet je 

eerst leren zien dat roken 

schadelijk is voor je 

gezondheid en je mentale toestand. Vervolgens dien je te begrijpen dat je bewondering voor de mooie 

vrouw je naar verdere, onnodige gedachten omtrent haar zal voeren. Begin dan met jezelf te 

beheersen. Verminder de sigaretten en overtuig jezelf dat je niet langer afhankelijk van hen wil zijn. 

Beschouw de vrouw als je eigen zus of moeder. Zo kan je je zuiveren. Vervang de neigingen in jou, 

die niet zo aardig zijn, door constructieve dingen. Heb goede gedachten en ideeën en sta je geest niet 

toe door fantasieën op hol te slaan. 

 

Wees je er steeds van bewust dat je niet rijp kan worden zonder zuiver te worden. Je kan stellen dat 

het uitzuiveren van de geest op een vermageringskuur lijkt. Je moet uiteindelijk al het negatieve in jou 

kwijtraken om enkel de positieve kwaliteiten over te houden. Zo ontwikkel je een lichte, vrije en 

onafhankelijke geest. 

 

Je dient voortdurend door oefening je geest zuiver en vrij te houden. Laat jaloersheid en verlangen 

los. Kijk vooral uit voor egoïsme, voor het gevoel: ik wil alles, ik kan alles en ik weet alles. Eigenwaan 

en arrogantie zijn twee boosdoeners die een leuke tijd in jou doorbrengen. Gooi deze twee 

ellendelingen eruit. Vanaf het ogenblik dat je ze buiten gooit, zullen ze echter trachten terug binnen 

te sluipen. Zet ze keer op keer aan de deur en zeg hen zich met hun eigen zaken te bemoeien. Als je 

dit maar vaak genoeg herhaalt, zullen ze uiteindelijk naar je luisteren. Je geest en je Zelf zijn op zichzelf 

heel goed. Egoïsme en arrogantie zijn je echte vijanden. Hou hen en al hun vrienden zoals jaloezie, 

begeerte enz. op een veilige afstand. 

 

 

 

 

“Wees je er steeds van bewust dat je niet 

rijp kan worden zonder zuiver te worden. 

Je kan stellen dat het uitzuiveren van de 

geest op een vermageringskuur lijkt. Je 

moet uiteindelijk al het negatieve in jou 

kwijtraken om enkel de positieve 

kwaliteiten over te houden. Zo ontwikkel 

je een lichte, vrije en onafhankelijke 

geest” 
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Nieuws van de  

Sri Premananda-centra in de wereld 
 

Mahashivaratri 2021 vieringen in het Sri Premananda 

Centrum Grenoble, Frankrijk 
- door Yamuna 

 
Voordat ik je vertel hoe we Mahashivaratri dit jaar hebben gevierd, moet ik je de context uitleggen. 

Ons Premananda Centrum in Grenoble verkeert in een staat van beroering – onze coördinatoren 

Dhanalakshmi en Kasturirangan hebben onlangs hun huis verkocht en de laatste abishekam die we op 

die inspirerende en machtige plek hielden was in december 2020. Dit was het centrum waar ik Swami 

had 'ontmoet' en zijn missie in 2002, en het verlaten ervan was bijzonder ontroerend voor mij. Het 

was natuurlijk ook een mijlpaal in het leven van onze coördinatoren. 

 

We waren bedroefd dat onze coördinatoren vanwege de internationale gezondheidssituatie niet naar 

India konden gaan zoals ze sinds de jaren '90 elk jaar hebben gedaan, maar aan de andere kant voelde 

ik me ook een beetje blij dat ik deze viering kon organiseren met hen. Hun manier om het centrum 

te runnen is heel eenvoudig: iedereen deelt zijn ideeën over wat we zouden kunnen doen, de 

verschillende voorstellen worden besproken en vervolgens gevalideerd of niet (meestal wel!) en dan 

neemt ieder van ons een taak op zich en valt alles gemakkelijk op zijn plaats. Het is altijd geweldig om 

deze samenwerking te ervaren. Deze keer bleven Dhanalakshmi en Kasturirangan een beetje achter 

de schermen om ons vrij te laten om te doen wat we gewend waren te doen en ik voelde veel respect 

in deze houding. Alles verliep heel natuurlijk, ieder van ons bood aan om iets nuttigs te doen of iets 

mee te nemen naar de viering en een paar dagen voor de 'D-day' werd een uitgewerkt programma 

opgesteld. 

 

Omdat ik contact heb met Shivanti, die 300 km verderop woont (in Montpellier), heb ik haar 

voorgesteld om naar Grenoble te komen voor de viering en een paar dagen bij mij thuis te blijven. 

Sinds haar terugkeer van haar bezoek aan India in 2019 hadden we nog niet de kans gehad om elkaar 

weer te zien en dus was ik erg blij dat ze mijn uitnodiging accepteerde. 

  

Op 11 maart werd ik wakker met een 

buitengewoon krachtig gevoel van 

dankbaarheid, want terwijl zoveel van 

de wereld werd geschokt door angst, 

zouden we deelnemen aan een 

spirituele viering, met de vreugde en 

liefde van het Goddelijke! Wat een 

geluk! Ik denk niet dat ik me ooit zo 

gelukkig heb gevoeld om tot Swamiji's 

missie te behoren. 

 
 

 

 

 

Voorbereiding op 

Mahashivaratri 
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Op die dag had ik gepland om om 11 uur te stoppen met werken en Shivanti om 12:55 uur op te 

halen van het station. Na een emotioneel weerzien gingen we direct naar het huis van onze 

coördinatoren, nu tijdelijk geïnstalleerd in een kleine maar zeer goed uitgeruste flat, om de prasad 

voor te bereiden en slingers te maken voor de drie abishekams die op de grote nacht van Shiva 

zouden worden uitgevoerd. Het moet gezegd worden dat we tijdens de laatste tien maanden van de 

Covid-crisis slechts voor twee abishekams hebben kunnen samenkomen, terwijl het centrum 

daarvoor regelmatig wekelijks een programma organiseerde. Het was daarom een bijzonder 

genoegen dat we deelden tijdens de voorbereiding van deze heilige gebeurtenis. 

 

Rond 17.00 uur voegde Nagalakshmi zich bij ons en we vertrokken allemaal samen naar het huis van 

Terry en David op het platteland bij Grenoble. Ze verwelkomden ons hartelijk en vrolijk, net als 

Aavani en Stephane die er al waren. Alleen Robert ontbrak, omdat hij door de Covid-situatie niet 

kon komen. We waren allemaal zo blij om weer samen te zijn! Spontaan begonnen we direct om alles 

op zijn plaats te zetten voor de eerste abishekam. Ons programma omvatte abishekams die werden 

uitgevoerd voor vijf lingams, waarvan er vier werden gemanifesteerd door Swamiji.  Tussendoor 

waren er satsangs, het delen van onze ervaringen met Swamiji en andere activiteiten. We waren ook 

van plan om verbinding te maken met het livestreamingprogramma van de Ashram. 

 

 

 

 
De viering begon rond 20.00 

uur met een Goeroe Astotra 

en bhajans. We hadden toen de 

eerste abishekam, waarna 

iedereen lingam-zegeningen 

ontving. Dit werd gevolgd door 

een meditatie van 20 minuten. 

Na het wassen van de 

abishekam-set dronken we 

thee en deelden we enkele 

ervaringen die we met Swamiji 

hadden gehad. Het was erg interessant en soms ook grappig. Dit ging vrij lang door omdat, zoals ik 

al zei, we elkaar in vele maanden niet hadden gezien en deze 'samen tijd' hard nodig hadden. 

 

 
Daarna was het tijd voor de tweede 

abishekam, waarna Dhanalaksmi ons 

begeleidde bij het zingen van een 

Vedische zang voor Shiva - een heel 

mooie ervaring die ons in staat 

stelde het heilige op een andere 

manier uit te drukken. Vervolgens 

was er een quiz over spiritualiteit, 

met vragen over Swamiji en zijn 

leringen. Het was een erg leuke 

manier om te ontspannen en enkele 

hoogtepunten uit Swamiji's leven op 

te roepen. Er waren ook heerlijke 

prasad en pittige chai in Indiase stijl, 

wat een echte traktatie was en ons herinnerde aan  onze tijd in de Ashram. 

Zingen van bhajans 
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Hierna maakten we verbinding met het live programma op een groot scherm. Het was heel 

ontroerend om toegewijden uit zoveel verschillende landen Mahashivaratri te zien vieren in zo'n 

prachtige spirituele eenheid. We keken tot het einde van het programma, toen het tijd was voor onze 

laatste abishekam. Deze keer assisteerde ik en was blij dat alles goed ging ondanks het feit dat ik al 

geruime tijd geen abishekam had uitgevoerd. 

 

Na nog een meditatie sloten we de 

spirituele viering af met een laatste 

arati. Daarna hadden we allemaal nog 

meer thee en een waanzinnig lekkere 

chocolade- en pompoencake speciaal 

gemaakt voor Kasturirangan's 

verjaardag. Ik hoop met heel mijn hart 

dat dit gelukkige toeval een teken is van 

zijn spoedig herstel! 

 

De dageraad brak nu aan en voordat 

we vertrokken, bedankten we onze 

gastheren voor hun super warme 

gastvrijheid en gingen toen naar buiten 

voor een wandeling in de frisse 

ochtendlucht, terwijl we de prachtige 

met sneeuw bedekte bergen en een majestueuze boom bewonderden die toepasselijk versierd was 

door de buren van Terry en David. Rond 9 uur reden we terug naar Grenoble waar we allemaal in 

onze eigen auto stapten om naar huis te gaan. Ik had het geluk dat Shivanti bij me bleef. We deelden 

veel verhalen over Swamiji en ook enkele geweldige Indiase recepten. De volgende dag gingen we 

naar een boeddhistisch klooster in Montchardon. Vanwege de pandemische beperkingen konden we 

niet naar binnen, maar konden we toch buiten genieten van de stoepa en gebedsmolen. De volgende 

dag vertrok Shivanti en kwam na een 'proef in geduld' (treinvertragingen tussen twee stations) 

eindelijk veilig thuis. 

 
Ik ben enorm dankbaar dat ik zulke kostbare momenten heb kunnen delen met al deze mensen, 

verschillend van elkaar, maar allemaal verenigd in de liefde van Swamiji. 

  

Jai Prema Shanti! 

 

Mahashivaratri 2021 vieringen in Premananda Centrum 

voor Eenheid, Amelia 
- door Rosa en Sergio 

 
Een paar maanden geleden hebben we hier in het Centrum voor Eenheid een grote brand gehad 

die een belangrijk deel van de oude olijfgaard verwoestte. Gelukkig kwam de brandweer direct 

en kon de schade beperkt blijven. We hadden gedacht dat veel van de honderdjarige bomen 

verloren zouden gaan, maar nu zijn we opgelucht dat er nieuwe bladeren uitkomen op bijna alle 

verbrande bomen. Slechts twee grote bomen gingen verloren, maar nu kunnen we al de groene 

scheut van een nieuwe boom zien groeien uit hun wortels. 

 

Viering van de verjaardag van Kasturirangan 
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Vorig jaar hadden we zo'n ernstig watertekort dat 

voor het eerst in duizend jaar de bron volledig 

opdroogde! We baden om Swamiji's hulp en dankzij 

zijn genade geeft de bron nu weer volop water! 

Bedankt Swamiji! 

 

Om Mahashivaratri te vieren hadden we twee 

vrienden uitgenodigd om samen met ons een 

prachtige abishekam uit te voeren voor de 

Shivalingam die door Swamiji aan het centrum was 

geschonken en die in een kleine tempel bij de 

waterbron is geplaatst. Na de abishekam hebben we 

108 keer Om Namah Shivaya gezongen. Daarna 

vervolgden we de viering in onze tempel, waar we 

bhajans en kirtans zongen, een meditatie deden, lingamzegeningen ontvingen en een satsang 

hadden. Er was een sterke energie en zowel wij als onze vrienden voelden de aanwezigheid en 

zegen van Swamiji. 
 

Jai Prema Shanti! 

- door Shiva Sundari (Premananda Jeugd, Nederland)  

 
Shiva Sundari coördineerde samen met Aniruddhan het livestream-programma Mahashivaratri dat 

bijna 12 uur lang werd uitgezonden en toegewijden van over de hele wereld met elkaar verbond met 

een internationaal programma. In het onderstaande artikel deelt ze met ons haar gevoelens over 

Swamiji en deze Mahashivaratri seva. 
 

Mahashivaratri is een heel speciale tijd om te bidden en te mediteren op de energie van Heer Shiva. 

Wanneer we ons afstemmen op en ons overgeven aan de energie van Heer Shiva, stellen we ons 

open voor het ontvangen van zijn goddelijke genade. 

 

Toen ik klein was, eind jaren '80, reisde 

mijn moeder (Pavitra) vaak naar Zuid-

India en ontmoette vaak Swamiji. Dus 

groeide ik op in een sfeer van toewijding 

die rituelen, het zingen van heilige namen 

en andere spirituele oefeningen omvatte. 

De eerste keer dat ik Swamiji zelf 

ontmoette, was in de Ashram in 2010, in 

de tijd van Mahashivaratri, toen ik 24 was. 

Het belangrijkste dat ik me herinner was 

de ongelooflijk hoge energie die er was. Ik 

kon niet meer denken; alles ging zo snel. 

Er gebeurde zoveel met mij en in mij, dat 

ik niet kon begrijpen. Ik voelde me gevoed 

en voelde zoveel liefde en geluk. 
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Nu ben ik 35, heb een goede echtgenoot aan mijn zijde en twee prachtige jonge zonen, Arjuna en 

Sundher. Ik voel me erg gezegend met al deze rijkdom. Zoals in elk mensenleven, zijn er, en zullen er 

ongetwijfeld altijd uitdagingen en problemen zijn om te overwinnen. Maar als ik stil ga zitten en aan 

Swamiji denk, kom ik in een staat van overgave en voel zoveel geloof, kracht, gelukzaligheid, vreugde, 

vrede en leiding. Op zulke momenten kan ik sterk het gevoel hebben dat alles wat naar ons toekomt 

van het Goddelijke is en dus hoef ik me nergens zorgen over te maken. Het pad van bhakti geeft me 

gemoedsrust, neemt zorgen en stress weg en brengt licht in mijn gezinsleven. 

 

Mijn dienst met toewijding doen 

tijdens de geweldige nacht van 

Shiva was een geweldige kans 

voor mij om mijn ziel dichter bij 

het Goddelijke te brengen. 

Verbinding maken met andere 

toegewijde mensen en samen 

liefdevol dienen geeft zoveel 

vreugde en inspiratie. Het 

verhoogt de energie. En zoals 

altijd waren er ook testen, kleine 

lessen die me eraan herinnerden 

geduld te hebben, vertrouwen te 

hebben en me over te geven. 

Bedankt Swamiji om me te 

begeleiden op mijn spirituele pad! 

 

 

Met Liefde - Om Namah Shivaya. 

Shiva Sundari 

 

Mahashivaratri 2021 vieringen in het Sri Premananda 

Centrum Las Rosas, Argentinië 
- door Kanagavalli en Parasurama 

-  
 

In de nacht van 11 maart vierden we Mahashivaratri 

door een abishekam uit te voeren en ook door 

online naar de livestream online te kijken. 

Hierdoor konden we delen in de vieringen die 

plaatsvonden in de Ashram en in enkele van de 

andere centra. We bleven de hele nacht op, die 

gevuld was met warmte en een hele fijne energie. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Ervaringen met Swamiji 
10 jaar zonder Swamiji's fysieke aanwezigheid! 

door een Ashram bewoner 

 
Spiritualiteit is als een oceaan in subtiele vorm en erin 

zwemmen kan ons ertoe brengen pure goddelijke liefde te 

ervaren. Als we ons hart echt openen met een oprechte 

intentie om deze liefde van binnen te voelen, dan kunnen 

we dit ervaren! Je kunt het niet met de geest vatten, maar 

alleen diep in je hart ervaren. 

 

Swamiji leefde constant in het hoogste bewustzijn en blijft 

zijn plichten vervullen en ons helpen zonder fysiek hier 

aanwezig te zijn. 

 

Hoe kunnen we zijn aanwezigheid, zijn onvoorwaardelijke 

liefde, zijn leiding en hulp ervaren? Het is niet moeilijk: zit 

stil, open je hart en bid! Roep  hem en vertel hem je 

problemen, vragen of verzoeken. Het kan zijn dat je 

onmiddellijk antwoord krijgt of dat er de komende dagen 

iets gebeurt... 

 

Ik heb veel van dat soort ervaringen. Soms zal ik hem om 

hulp vragen bij emotionele problemen waar ik veel last van 

heb, om hulp bij het oplossen van lichamelijke problemen of 

ondersteuning voor mijn spirituele ontwikkeling. Omdat Swami hier echter niet is om een duidelijk 

antwoord te geven, is het niet zo eenvoudig om uit te leggen hoe zijn helpende hand werkt. Meestal 

als ik stil zit en over Swamiji nadenk, hoor ik een soort stem die me het antwoord geeft of ik voel 

gewoon heel sterk wat ik moet doen, maar vaak gebeuren dingen gewoon vanzelf en realiseer ik me 

pas veel later dat dit het antwoord op mijn gebed was. 

 

Om je een voorbeeld te geven: 

 

Drie jaar geleden zorgde ik fulltime voor mijn 89-jarige moeder, die in een zeer ernstige toestand 

verkeerde na een ongeval en een paar weken ziekenhuisopname. Ze moest veel medicijnen nemen, 

waaronder verschillende tabletten om de bijwerkingen te voorkomen, en ik zorgde ervoor dat ze 

alles op het juiste moment innam. Het leek er echter op dat ze niet meer zou kunnen herstellen. 

Haar lichaam werd opgeblazen door het vasthouden van water en hoewel ze hiervoor medicijnen 

kreeg, verslechterde haar toestand met de dag. Ze had veel pijn, kon niet bewegen zonder hulp, at 

niet veel en braakte de hele tijd. Ze werd zwakker en zwakker en iedereen in de familie dacht dat ze 

ons heel snel zou verlaten. De dokter wist niet meer wat hij moest doen. Op het moment dat haar 

lichaam ongeveer 17 liter extra water had verzameld, kon ik het niet meer aan om haar te zien lijden. 

Heel verdrietig en verward, maar met heel mijn hart, riep ik naar Swami met een kort maar intens 

gebed: “Swami, help mijn moeder alstublieft. Ofwel verlos haar snel van dit lijden door haar te laten 

sterven of toon uw genade door haar te laten herstellen, maar doe iets!” 

 

Diezelfde dag, toen ik op internet aan het zoeken was naar informatie over waterretentie bij ouderen, 

stuitte ik op de meidoornplant waarvan ik dacht dat die misschien zou kunnen helpen. Ik ging meteen 
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naar een natuurvoedingswinkel en vond en kocht inderdaad tabletten van deze plant. Ik begon ze aan 

mijn moeder te geven en, ongelooflijk, vanaf dat moment begon haar toestand snel te verbeteren. Ze 

begon meer te eten, kreeg weer kracht en hoop en binnen een paar weken was het meeste water 

verdwenen. Langzaamaan kon ze de inname van haar voorgeschreven medicijnen afbouwen tot ze 

eindelijk kon stoppen met al die medicijnen! Binnen twee maanden was ze volledig hersteld en van 

een gehandicapte, zwakke vrouw werd ze een onafhankelijke dame! Iedereen, inclusief de dokter, 

was verrast en heel blij dat dit op wonderbaarlijke wijze was gebeurd! 

 

Jai Prema Shanti! 
 

 

Swamiji beantwoordt je vragen 
 
Zijn wij het die ons van God weghouden of is het God die ons op afstand houdt? Wat is 
het obstakel of de hindernis die ons ervan weerhoudt om dichter bij God te komen? 

 
Je bent altijd bij God en hij is nooit bij je weg. Het is verkeerd om te concluderen dat iemand zich van 
God afzondert. Het is God die je activeert, hij is je maker en hij is het die je dingen laat doen. Hij heeft 
je naar deze wereld gestuurd, maar je weet niet waarom. Deze onwetendheid is de reden dat je hem 
niet kunt begrijpen. 
 
Er is een concept dat zegt dat elke persoon moet streven naar Zelfrealisatie. Zonder kennis van dit 
concept blijft een mens in duisternis en houdt hij of zij zich weg van God. Deze wereld is door God 
geschapen, bewaard en vernietigd. Dit is een waarheid die we ons nog moeten realiseren. De oorzaak 
van onze onwetendheid is het feit dat ons hart verdorven is door slechte neigingen zoals lust, woede, 
ego, enzovoort. Deze neigingen maken ons tot slaaf en houden ons weg van het goddelijke. 
 
O God! Gedachten aan jou komen niet bij me op. Ben ik of ben jij verantwoordelijk voor deze 
vervreemding? Ik heb me volledig aan uw voeten overgegeven, dus waarom, o God, blijft u onverschillig 
tegenover mij? Op deze manier komt de geest in pijn. Je zegt gewoon dat je je volledig hebt 
overgegeven aan de voeten van God, maar je hebt je idee van overgave nog niet omgezet in actie. Wat 
houdt je tegen om dat te doen? 
 
Je zegt dat je poorna sharanagati volledige overgave hebt, maar je geest is als een aap die van de ene 
tak naar de andere springt. De geest loopt een losbandige race en zijn bewegingen worden nooit 
gestopt. De actieve rusteloze geest denkt dan dat hij stil moet zijn en vindt grote vreugde in de slaap, 
maar slaap is geen stilte van de geest. Sommige mensen denken dat hun geest in rust is als ze slapen 
en luid snurken. Zeggen dat de geest in rust is wanneer men slaapt, is een misvatting. Wees wakker, 
slapeloos en denk altijd aan God! Concentreer al je gedachten op God. Laat nutteloze gedachten los 
en laat al je gedachten van God zijn. Als je geest tot rust is gekomen en niets doet, kom je dichter bij 
God. Dus jij houdt jezelf weg van God met je losbandige gedachten. Je stuurt al je gedachten in de 
verkeerde richting en verwacht de verlangens van de geest te bevredigen, iets dat in feite schadelijk is 
voor zijn welzijn. Als je echt en oprecht aan God denkt, dan zul je dichter bij hem komen en door dit 
te doen, zal je God zien. 
 
Een discipel, zo wordt gezegd, zou zichzelf moeten overgeven aan de voeten van zijn 
Goeroe. Hoewel ik dit heb gedaan, weet ik nog steeds niet hoe ik me in de wereld moet 
gedragen. 

 
Sharanagati, of overgave, is één ding en de wereld is een ander. De wereld (wereldse leven) en God 
kunnen niet één zijn. Geestelijk leven en werelds leven kunnen niet samengaan. De wereld is een plek 
vol leugens en pretenties. God betekent toewijding en waarachtigheid, het betekent zich vernederen 
aan zijn voeten. Het spirituele leven is alleen gevuld met goddelijke gedachten. De twee termen, 
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werelds leven en spiritueel leven, zijn twee polen van elkaar, zoals oost en west, noord en zuid. Als je 
zegt dat je je volledig aan God hebt overgegeven en tegelijkertijd verstrikt bent in het wereldse leven, 
dan zou ik je één vraag willen stellen: om welke reden heb je je overgegeven aan Gods voeten? Is het 
bedoeld om iets meer te bereiken in dit leven of is het echte ware en totale overgave? Dit laat ruimte 
voor argwaan. Je overgave zou voor het spirituele leven moeten zijn. 
 
Maak je geen zorgen over de wereld en zijn wegen. Vergeet de wegen van de wereld volledig. Waarom 
zou je je druk maken als de wereld je als een dwaas of een soort geestelijk gestoord persoon 
beschouwt? Schenk geen aandacht aan deze uitspraken van wereldsgezinden. Het ene moment 
noemen ze je misschien een dwaas en het volgende moment, als de omstandigheden veranderen, 
kunnen ze je in prachtige bewoordingen prijzen. Laat ze denken zoals ze willen. Lof of verwijt, ga 
gewoon je eigen weg. Mediteer aan de lotusvoeten van de Heer. Vergeet je critici. Als je ze niet kunt 
negeren, laat het zien dat je je nog niet volledig hebt overgegeven en nog steeds verlangens hebt. 
 
Er zijn drie soorten overgave: Sharanagati, padaravintha sharanagati en paripoorna sharanagati. De 
eerste, louter overgave, duidt op mijn aarzeling om me volledig over te geven. De tweede houdt in 
dat ik me overgeef aan je lotusvoeten met het doel je voeten te aanbidden. De derde, paripoorna 
sharanagathi, betekent ware en totale overgave, zonder aarzeling of voorbehoud – ik geef me volledig 
over aan je voeten. Als je overgave van deze derde soort is, dan negeer je de wereld volledig. 
 
Overweeg en beslis in welk type overgave je geïnteresseerd bent en volg dat dan. Overgave mag niet 
alleen maar woorden zijn, het moet in je daden worden getoond. Overgave is maar een woord, een 
combinatie van een paar lettergrepen. Woorden, woorden, allemaal louter woorden. Vertaal je 
woorden in daden. Nadat je je volledig hebt overgegeven heb je geen individualiteit, je volgt alleen de 
bedoelingen van de goeroe of God. 

 
 
 
Deze wereld is vol bedrog, onwaarheden, 
ondankbaarheid, ego, egoïsme en 
pretentie. Dit is een wereld waar mensen 
het één zeggen en het ander doen. Hun 
woorden en daden zijn onverenigbaar; ze 
spreken elkaar tegen. Mensen gebruiken 
valse methoden en exploiteren de zwakte 
van anderen voor geld. Ze jagen op geld, 
roem en positie. 
 
Op dit moment staat God voor jou buiten 
deze wereld. Vergeet de wereld en denk dat 
alles, behalve God, illusie is. Vergeet jezelf en 
denk altijd alleen aan God. Houd je geest 
aan zijn lotusvoeten. Zonder beïnvloed te 
worden door de woorden en daden van de 
mensen van deze wereld, doe je plicht - dat 
is God. Als je gehoor geeft aan de stem van 
het wereldse, dan heeft je overgave geen 
zin. 
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Satsang: MEDITATIE  

 
Er bestaat een geheugenkracht in lichaam en geest. Herinneringen, gedachten, ideeën, indrukken en 

emoties zijn allemaal verbonden met de hersenen en dus met de geest. Normaal gesproken ben je je 

niet volledig bewust van je gevoelens en zullen ze constant van hier naar daar slingeren. Waarom rent 

de geest op deze manier van het ene onderwerp naar het andere? Het is omdat je zoveel in de wereld 

hebt gezien en gehoord dat de herinnering deze gewaarwordingen oproept. De geest ervaart en loopt 

eindeloos van de ene herinnering of ingebeelde projectie naar de andere. De geest verbeeldt zich 

onnodig veel dat eigenlijk niet bestaat. Deze nutteloze fantasieën, anticipaties en angsten brengen in 

hun kielzog ongeluk mee. Angst veroorzaakt zowel geestelijk als lichamelijk lijden. Als je erin slaagt de 

geest in één richting te sturen, zul je daadwerkelijk een betere lichamelijke gezondheid krijgen. Niet 

alleen dit, een getrainde, éénpuntige geest voert taken snel en met gemak uit. 

 

Om God te zien en te realiseren, is ons fysieke lichaam een noodzaak en daarom moeten we voor 

het lichaam zorgen omdat we het nodig hebben om ons te helpen wijsheid te verwerven. We zijn in 

staat om fysieke gewaarwordingen doorheen het hele lichaam te ervaren, van top tot teen, maar alleen 

de geest kan zich herinneren en nadenken over wat hij ervaart. Spirituele energieën en trillingen zijn 

in ons, maar ze gaan verloren wanneer de geest aan externe zaken denkt. De spirituele energie gaat 

letterlijk uit ons. Daarom adviseren heiligen en filosofen ons om onze gedachten in het lichaam te 

houden. Verschillende ideeën die herhaaldelijk door de geest gaan, beïnvloeden het lichaam. Deze 

kennis kan je helpen om bevrijding en spirituele wijsheid te bereiken. Zo kun je ook zien hoe het 

lichaam nadelig kan worden beïnvloed door denkkracht. 

 

Er zijn veel voordelen aan het stoppen van de geest om zijn energie in alle richtingen te verspreiden. 

De energie die wordt verkregen door de geest in één richting te sturen, kan op allerlei manieren in 

het leven worden gebruikt en niet alleen in spiritualiteit. Het is een multifunctionele energie. Je moet 

beslissen hoe je de energie die je uit de geconcentreerde geest haalt, correct gebruikt. Een chirurg in 

een ziekenhuis die geïnteresseerd is in meditatie, kan bijvoorbeeld een kwartier contempleren 

voordat hij een operatie uitvoert. Hij of zij kan overal gaan zitten, zelfs rechtop in een gemakkelijke 

stoel. Hij zal comfortabel zitten en zijn ogen sluiten. In het begin zal zijn geest in alle richtingen uitgaan 

- deze zal veel indrukken krijgen van dingen die gezien en gehoord zijn - zoveel ideeën zullen zich aan 

de geest voordoen. Hij concentreert zich en wanneer hij zich bewust wordt van de binnendringende 

gedachten, stopt hij deze ideeën door de geest af te sluiten voor indrukken van buitenaf. Hij begint te 

mediteren en na een kwartier opent hij zijn ogen en is zijn geest vrij en vredig. Dan zal hij de operatie 

aanvangen en zal het voor hem gemakkelijk zijn door deze vrijheid van geest. Zijn operatie zal slagen. 

 

Een spiritueel persoon zal uit éénpuntige meditatie tevoorschijn komen met een mooie uitstraling in 

zijn gezicht en zijn geconcentreerde, zalige energie zal verlichting en vreugde verspreiden naar 

anderen. 

 

Eigenlijk is het het beste om gewoon stil te zijn - praat niet te veel. Wanneer je wijsheid begint te 

krijgen, is er geen plaats om te praten - alleen degenen die niets weten, zullen blijven praten. 

 

Wanneer een gekke stier op je afstormt, kun je hem niet bij de horens vatten en hem tegenhouden - 

je zal zwaar gewond raken of vallen en je hoofd breken. Eerst moet je hem laten rennen en rennen. 

Hij zal overal rennen en uiteindelijk zal hij zo uitgeput zijn, dat hij het rennen zal vergeten. Evenzo, 

wanneer je het beu bent om naar alle attracties van de wereld te rennen, zal je je uiteindelijk naar 

binnen keren naar de waarheid in je Zelf.   
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Moederschap – Goddelijkheid – Liefde 
 

nze samenleving heeft veel respect voor vrouwen, vooral vanwege hun moederschap, hun 

liefhebbende aard en hun inherente goddelijke kwaliteiten. Verder vind je in elk dorp in 

Tamil Nadu tempels waar godinnen als hoofdgoden worden vereerd. Traditioneel werden 

vrouwen altijd gerespecteerd en aanbeden. In het praktische leven van vandaag is het echter 

niet ongebruikelijk om te horen dat vrouwen zeer onrechtmatige daden begaan. 

Terwijl we de grootsheid van vrouwen overwegen, moeten we tegelijkertijd ook zorgvuldig nadenken 

over de mislukkingen en tegenslagen die ook bestaan. Meer en meer horen we van vrouwen die 

criminele handelingen of wanhoopsdaden plegen, zoals vrouwen die zelfmoord plegen of zelfs het 

leven van hun kinderen nemen voordat ze zelfmoord plegen. Getuigt dit soort acties niet van het feit 

dat de edele eigenschappen van het vrouw-zijn gestaag afnemen? 

Er kunnen duizenden redenen zijn waarom een vrouw zo'n wanhopige daad zou plegen... het kan zijn 

vanwege een maatschappelijke situatie of een probleem waarbij haar ouders of echtgenoot betrokken 

zijn. Wat de reden ook is, een vrouw moet in staat zijn om moedig problemen onder ogen te zien 

en verder te gaan met haar leven. Elke vrouw zal uitdagingen in het leven het hoofd moeten bieden 

en als ze op de een of andere manier geen manier kan vinden om ermee om te gaan, zal het zijn alsof 

ze niet echt leeft. Als haar man onverantwoordelijk is en ten onder is gegaan door sociale ondeugden, 

dan moet een vrouw haar eigen gezinsverantwoordelijkheden niet opgeven, maar moet ze haar best 

doen om onafhankelijk te leven. Zelfmoord en moord zijn daden gepleegd uit egoïsme en passiviteit. 

Een vrouw zou geloof in God en zelfvertrouwen moeten hebben, want zonder deze zou haar leven 

als voorbestemd kunnen worden beschouwd. 

 

Onze samenleving heeft ethische regels om zowel vrouwen als mannen te begeleiden bij het leven en 

degenen die ervoor kiezen zich niet aan deze normen te houden, zullen ernstige tegenslagen in hun 

leven ondergaan, waarvoor egoïsme en hebzucht de belangrijkste redenen zullen zijn. Klagen en 

anderen de schuld geven van problemen en tegenslagen zijn kenmerken die vrouwen ertoe brengen 

hun plichten te ontduiken en zo hun eervolle status van moederschap te verliezen. Zodra dit gebeurt, 

begint een vrouw roekeloze, egocentrische beslissingen te nemen, waarbij ze haar 

verantwoordelijkheden als moeder vergeet. 

 

Net als schijnende lichten zijn vrouwen degenen die de schittering bezitten om de wereld te leiden, 

maar als het hart van een vrouw donker is en geen licht heeft, zal haar leven er een zijn waarin ze 

niet alleen niet in staat zal zijn om anderen te leiden, maar ook niet om zelf goed te leven. Niet alle 

O 
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oesters produceren parels en alleen degenen die dat doen worden gewaardeerd en beschermd, 

terwijl de schelpen zonder parels worden weggegooid. We zouden kunnen zeggen dat de waarde van 

iemands karakter ook op een vergelijkbare manier kan worden geschat. Sommige vrouwen zullen de 

schuld voor hun eigen tekortkomingen of falen bij hun echtgenoten of andere mannen leggen, maar 

ze moeten zich realiseren dat het grootste deel van de schuld vaak bij henzelf ligt. Als we naar de 

natuur kijken, zien we dat vrouwelijke mieren al het werk doen, dat leeuwinnen betere jagers zijn 

dan leeuwen en dat bij mensen een meisje eerder zal leren spreken dan een jongetje. Vrouwen hebben 

van nature meer talenten dan mannen en we zouden hun talloze inherente talenten kunnen blijven 

opsommen, maar daarom is het echt zinloos voor hen om anderen de schuld te geven. 

 

 

 

“Zelf aanbid ik het Goddelijke in de vorm 
van een godin (Ambal). Mijn moeder die mij 
het leven heeft gegeven en heeft verzorgd, is 
voor mij ook als een godin. En nog steeds 
zijn vrouwen in onze Ashram  de rolmodellen; 
ze zijn zeer toegewijd en gericht op 
dienstbaarheid en beheren de Ashram met al 
zijn liefdadigheidsorganisaties.” 

 
 
Afgezien van een minderheid van vrouwen die het spirituele pad in het leven bewandelen, kiest de 

meerderheid van de vrouwen – zowel vandaag als in het verleden – voor een gezinsleven. Met het 

oog hierop hebben onze voorouders ons de waarde van zo'n leven laten zien en hebben ze een 

gedetailleerde ethische gedragscode gegeven voor hoe we een nobel en integer gezinsleven kunnen 

leiden. Als het gaat om het op een goede manier begeleiden van het gezin, ligt de primaire taak 

hiervoor meestal bij de vrouw. Hoe hoog de positie van een man in de wereld ook mag zijn, als zijn 

gezinsleven niet harmonieus is, zal dat hem beïnvloeden en zal hij vroeg of laat het respect verliezen. 

En aangezien een vrouw zo'n verantwoordelijke positie bekleedt in het beheer van het gezin, volgt 

daaruit dat de goede of slechte reputatie van haar man ook voor een groot deel in haar handen ligt, 

zou je dat niet zeggen? Tegenwoordig is het inderdaad pijnlijk om te zien hoe vrouwen met zo'n 

belangrijke verantwoordelijkheid brute en gemene daden plegen. 

 

Aan deze drie aspecten van het vrouw-zijn – moederschap, liefde en goddelijkheid – kunnen we zien 

hoezeer de grote kwaliteiten van het moederschap afnemen als de zuiverheid verloren gaat. Ware 

liefde is als een zijden lint dat iedereen samenbindt en de wereld kan verenigen, en vrouwen zijn 

degenen die deze ware liefde het best kunnen tonen. Als we aan het woord 'moeder' denken, stellen 

we dat dan niet vanzelfsprekend gelijk aan liefde? De aantrekkelijke blos van romantisch verlangen op 

het gezicht van een vrouw is in geen enkel opzicht te vergelijken met de schoonheid van de goddelijke 

gloed op het gezicht van een vrouw die pure en ware liefde heeft. 

 

Wat is liefde? Liefde is ver verwijderd van leugens, jaloezie en bedrog. We kunnen ook zeggen dat 

liefde God is. Boeddha, die verlichting bereikte door afstand te doen van wereldse gehechtheden, zei 
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dat ware liefde de enige bron is waaruit we geluk kunnen vergaren en dat, afgezien van liefde, alle 

andere dingen ons lijden bezorgen. De dichter-heilige, Thiruvalluvar, schreef dat hoe groter onze 

gehechtheid aan iets is, hoe groter ons lijden zal zijn. Tegenwoordig zijn vrouwen meer gehecht aan 

dingen die vals en illusoir zijn. Wat waar is, zien zij als onwaar en wat onwaar is, is volgens hen waar 

en door deze foutieve kijk kunnen zij ware liefde niet herkennen en komen zo in moeilijke of ellendige 

situaties in het leven terecht. 

 

Het is gebruikelijk dat ouders veel vertrouwen stellen in hun kinderen, maar kinderen ondermijnen 

dit vertrouwen. Wanneer ouders een dochter opvoeden, proberen ze haar zorgvuldig te beschermen 

tegen kwaad en alles te dragen uit liefde voor hun kind. Maar dochters begrijpen zelfs deze wereldse 

liefde vaak niet en daarom smaakt het advies van hun ouders erg bitter. Vervolgens leiden ze een 

leven van valse en illusionaire ervaringen, waardoor ze veel niet-genezen littekens hebben. Het is pas 

later in hun leven dat ze hun fout beseffen en, terwijl ze zich het advies van hun ouders herinneren, 

slaken ze regelmatig diepe zuchten van verdriet, waarbij elke zucht hen ouder maakt dan hun jaren. 

Vrouwen, die de capaciteit hebben om aan de wereld te leren om lief te hebben, verspillen hun leven 

op deze manier. Lieve vrouwen, probeer alsjeblieft deze waarheid te beseffen. Verlangen en lust zijn 

als dauwdruppels op gras, waarvan de aard is om te verdampen onder het licht van de rijzende zon. 

Maar de geest die vertroebeld is door de duisternis van onwetendheid, gelooft dat verlangen 

onveranderlijk en oneindig is, en wordt dus misleid. 

 

Meenakshi, Kamakshi, Kali, Cholini... zo kunnen we doorgaan met het noemen van alle godinnen die 

we in dit land hebben, allemaal incarneerden ze op deze aarde en toonden ze zo wonderbaarlijk de 

karakteristieke eigenschappen van vrouwen, zoals moed, mededogen, liefde en trouw aan plicht. Zelfs 

nu leven hun krachten en roem voort en we aanbidden deze godinnen nog steeds en hebben 

vertrouwen in hun krachten. 

 

Als moeders die ons het leven schenken, lijken vrouwen op Brahma de schepper. Moeders tonen 

onpartijdige en onvoorwaardelijke liefde voor al hun kinderen, of ze nu volkomen gezond of met een 

beperking worden geboren. Als godinnen aanvaarden ze onze gebeden, vervullen ze onze behoeften 

en beschermen ze de wereld. Daarom zijn vrouwen degenen die deze hoge staten van moederschap, 

liefde en goddelijkheid kunnen uitdrukken. 

 

Zelf aanbid ik het Goddelijke in de vorm van een godin (Ambal). Mijn moeder die mij het leven heeft 

gegeven en heeft verzorgd, is voor mij ook als een godin. En nog steeds zijn vrouwen in onze Ashram  

de rolmodellen; ze zijn zeer toegewijd en gericht op dienstbaarheid en beheren de Ashram met al 

haar liefdadigheidsorganisaties. 

 

Het doet echt pijn aan het hart om te zien hoe zoveel kenmerken van het vrouw-zijn - zoals hogere 

gedachten hebben, geduld, dienstbaarheid en het licht zijn dat het gezin leidt - vandaag de dag worden 

bedorven.  

 

Kan een schip dat de golven vreest zich op zee voortbewegen? Evenzo hoef je je geen zorgen te 

maken over kleine lastige zaken; neem ze niet serieus. Als vrouw moet je de goddelijke eigenschappen 

van moederschap, liefde en goddelijkheid in jezelf cultiveren. Dit is wat nodig is in de huidige 

samenleving. 
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God is binnenin 
 

Je stelt zoveel vragen. Vragen 

leiden tot meer vragen. Er komt 

nooit een einde aan je vragen. Ik 

hou niet van te veel praten. Ik hou 

er niet van om je geest te veel 

werk te geven, want ik wil dat je 

geest vrij is. De geest moet vrij zijn 

van gedachten. Het ware Zelf is dat 

waar absoluut geen gedachte is. De 

meeste gedachten hebben 

betrekking op het ego-zelf. Je moet 

eerlijk zijn en de ware aard van de 

geest onderzoeken. Als je eenmaal 

alle zorgen, alle gedachten opzij 

hebt gezet en je gehechtheden 

hebt geëlimineerd, zodat je alleen 

op God vertrouwt, zal God zelf je 

alles brengen wat je nodig hebt. 

Wanneer de geest helder en zuiver is, is er echte gelukzaligheid en vreugde. Wanneer gedachten en 

verlangens binnensluipen, brengen ze pijn en lijden met zich mee. 

 

God is in je. Waarom denk je dat God gescheiden is van jezelf? Waarom denk je dat je God moet 

realiseren als iets dat niet in jou is? God is vanbinnen, en de enige manier om de Goddelijkheid 

binnenin te ervaren, is door eerst jezelf te ontdoen van ego, de geest stil te maken en diep van binnen 

naar je ware Zelf te reiken. Door je te storten in de diepten van je Zelf, zul je echt en blijvend geluk 

ervaren. 

 

Een geest die vrij is van woede en verlangens staat heel dicht bij het ware Zelf, de goddelijkheid in 

jou. Je ervaart zoiets als de gelukzaligheid van het Zelf wanneer je verlangens worden vervuld, maar 

dat gevoel is slechts tijdelijk. Elimineer verlangen en je zal ware gelukzaligheid en pure vreugde kennen. 

 

Denk je dat de rijken en beroemdheden gelukkig zijn? Ze kunnen materieel rijk zijn, maar in 

werkelijkheid zijn ze erg arm omdat ze ver van het Zelf verwijderd zijn. Je wereldse status heeft geen 

invloed op je spirituele status. Ik kijk niet naar rijkdom, positie, huidskleur of religie. Dat soort 

onderscheid is voor mij zinloos. Mijn toegewijden en discipelen kunnen uit elk laag van de samenleving 

zijn, rijk of arm. Ze kunnen intelligent zijn of niet zo slim. De Goddelijke Moeder stelt allerlei soorten 

mensen onder mijn hoede. 

 

Ze onderricht mij, evenals hen door mij en door de gebeurtenissen in mijn leven. Als het je lot is, zal 

je onder mijn invloed komen en op de een of andere manier zal je er spiritueel bij winnen. 

 

Ik wil dat jullie je allemaal ontwikkelen. Al degenen die nu om mij heen zijn, zijn voorbestemd om 

deel te nemen aan een grote heropleving van spirituele vernieuwing die is gepland door de Goddelijke 

Moeder. Laten we haar nederig en geduldig toestaan haar drama op te voeren. 

 

Je bent gezegend om deel uit te maken van deze geweldige gebeurtenissen. 
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Nieuws van de…  

 
 

 

 
Jaarverslagen 

 
 

 
 
 
 

 
Aan het eind van elk jaar wordt de Premananda Jeugdcoördinatoren gevraagd een 

samenvatting te schrijven van hun groepsactiviteiten, zowel als aanmoediging voor anderen 
alsook als een manier van reflectie. Toen Swamiji nog in zijn fysiek lichaam was, vroeg hij altijd 
om deze rapporten te lezen en zegende ze. Sinds Swamiji's Samadhi houden we ons aan deze 
traditie door de verslagen aan de voet van de Shivalingam in zijn Samadhi-schrijn te plaatsen. 

Swamiji waakt zonder twijfel nog steeds over de Premananda Jeugdgroepen over de hele 
wereld en moedigt ze aan om licht te brengen voor de kinderen van de wereld. 

 

Een jaarlijks verslag in het Samadhi-heiligdom van Swamiji 
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Elke maand belichten we een grote kwaliteit van een Premananda 

jongere. 

Deze maand:   

 

In balans zijn in het leven 
 

 “Je studententijd is een voorbereiding op je latere leven. De disciplines die je 

op school, hogeschool of universiteit leert, zullen je je hele leven goed van pas 

komen. Natuurlijk wil ik het niet altijd hebben over jezelf in bedwang houden. Ik 

wil je ook aanmoedigen om een evenwichtig leven te leiden. Eet goed maar 

gezond. Doe actief aan sport of yoga. Probeer een muziekinstrument te leren of 

volg kunstlessen. Zingen is van groot belang voor iedereen. Als je het met een 

spirituele kijk beoefent, zullen deze dingen je helpen een evenwichtig persoon te 

worden en je goddelijke  inspiratie geven."  
 
 
 

 
 

 

We willen je informeren dat Yogesh, Premananda Jeugdcoördinator van Szczecin 

in Polen, onlangs met pensioen is gegaan. Samen met Shakti leidde hij de 

Jeugdgroep. Hij vertelt ons dat hij dankbaar is dat hij deze kans heeft gekregen, 

maar dat hij door veranderingen in zijn leven heeft besloten niet verder te doen. 

 

We zijn er zeker van dat de goddelijke energie heel erg bij Yogesh is en hem zijn 

hele leven zal blijven leiden. We zijn erg dankbaar voor zijn jaren van seva bij de 

Premananda Jeugd, het verheffen van jonge mensen en het in praktijk brengen 

van Swamiji's leringen. We wensen Shakti ook het allerbeste en vertrouwen erop 

dat ze alle hulp en steun zal krijgen die ze nodig heeft om haar belangrijke rol 

als Premananda Jeugdcoördinator in Szczecin te kunnen blijven vervullen. 
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