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“"Wil je de waarheid weten? Zoek goed in jezelf, slechts één keer. Ga een tijdje alleen 
zitten en stel jezelf vragen. Geloof in jezelf en niet in anderen en je zal op weg zijn 

naar Zelfrealisatie." 
 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
 

Een standvastige geest 
ondergedompeld in het 

goddelijke 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
e hebben veel werk te doen in deze wereld. Om dit te doen kunnen onze manier 

van handelen en kwaliteiten ons helpen. Ik heb nooit gezegd dat iemand gewoon 

moet "zijn", zonder iets te doen. Ik zeg alleen dat je lichaam verenigd moet zijn met 

God. Welk werk je ook onderneemt, je moet het op een goede manier doen, maar 

je geest moet altijd bij God zijn. Het lichaam is nodig om werk te doen en je hebt ook een beetje 
intelligentie nodig. Deze ashram-omgeving is erg bevorderlijk om je naar spirituele bevrijding te 

brengen. In de oudheid deden spirituele aspiranten sadhana (spirituele oefening) in het bos om 

de geest stil en éénpuntig te maken. Deze aspiranten hadden zich teruggetrokken uit het 

W 
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wereldse leven, maar je kunt nog steeds betrokken zijn bij de wereld en ook deze staat bereiken. 

Welke dienst je ook verricht, neem er verantwoordelijkheid voor. Je moet het zonder fouten 

en op de juiste manier doen. Voel altijd dat het je persoonlijke werk is. Voel nooit dat je er niet 

verantwoordelijk voor bent. 

 
We moeten begrijpen dat wanneer iemand tot spiritualiteit komt, hij of zij een hoog niveau zal 

bereiken. Het lichaam kan sterven, maar de atma (ziel) zal een goede staat bereiken. Wanneer 

men anderen van dienst is, dan worden de eigen behoeften automatisch vervuld. Wanneer je 

behoeften zijn vervuld, krijg je gemoedsrust. Begrijp dit en word dienstbaar. 

 
Maar we moeten ook begrijpen dat zelfs dit lichaam niet van ons is. Waarvan kunnen we dan 

wel zeggen dat van ons is? Als we voelen dat iets van ons is, komt egoïsme onze geest binnen. 

Sta nooit toe dat egoïsme je gedachten binnensluipt. 

 
Om ons geestelijk te ontwikkelen, moeten we goede gewoonten en goede manieren aanleren. 

Als we in de wereld leven en God willen realiseren, moeten we eerst nadenken over onze 

manier van leven. Als we geen goede eigenschappen hebben, moeten we proberen onszelf te 

veranderen en ons goed gedragen. Dit is het meest essentiële. Ik bedoel niet dat je gewoon 

moet handelen - je moet deze kwaliteiten echt tot een deel van je persoonlijkheid en karakter 
maken. Wij moeten zelf het vuil in ons verwijderen en positieve, goede eigenschappen 

ontwikkelen. 

  

Wat zijn deze eigenschappen? Ten eerste moeten we niet zondigen. Wat is een zonde? Om te 

beginnen mogen de woorden die uit onze mond komen anderen geen pijn doen. We mogen 
anderen niet veroordelen of bekritiseren. Roddel of vecht niet met anderen. Het is beter geen 

vlees te eten en daardoor andere wezens te laten lijden. In plaats van deze fouten één voor één 

op te sommen, hebben wijzen en heiligen in het algemeen gezegd: "Zondig niet." Als we 

volwassen worden met al deze mooie eigenschappen, veranderen onze gewoontes en gedrag. 

Dan zie je die transformatie in het gezicht. Dat zal een heldere uitstraling hebben. Die verlichting 
zal je op weg zetten naar echte spiritualiteit. Wat er ook gebeurt, je zal altijd in gelukzaligheid 

zijn. Je zal door niets worden beïnvloed omdat de geest altijd stabiel zal zijn. Als je zo'n 

standvastigheid permanent in je geest houdt, alleen dan zal je naar een hogere staat gaan. 

 
Een mens heeft zes zintuigen. Hij kapt een beeld uit steen en aanbidt het dan. Hij realiseert zich 

dat Goddelijkheid in die stenen vorm is. Om het Goddelijke in zichzelf te verwerkelijken, aanbidt 

hij de steen. Je zou die hoge staat moeten bereiken zoals het stenen beeld. Dat beeld heeft niet 

de vijf wereldse zintuigen van voelen, proeven, ruiken, horen en zien. Het heeft alleen het zesde, 

goddelijk intuïtieve zintuig. Om dit niveau te bereiken kan je het gevoel hebben dat het nodig is 
om in tempels of in spirituele centra aan verering te doen. Dus als je aanbidt, reik dan alleen uit 

naar dat goddelijke gevoel en vergeet de wereldse sensualiteit. 

 

Er is maar één soort ware liefde, maar we tonen onze liefde voor alles. Wat gebeurt er dan? 

Onze liefde wordt opgedeeld in vele delen en onze sterke liefde wordt veranderd in een mindere 
vorm die genegenheid wordt genoemd. Dan kan het veranderen in maya, illusie. Kun je je liefde 

alleen aan God tonen? Om dat te doen, moet je liefde niet worden opgesplitst in kleine 

fragmenten. Wat kun je doen om te voorkomen dat je liefde in vele delen uiteenvalt? Je kunt de 

spirituele weg gaan en oefenen met het uitvoeren van poeja's, mantra's, abishekam, devotionele 

liederen, in spiritueel gezelschap vertoeven en spirituele boeken lezen. Dit is het begin van 
spiritualiteit. Als je alleen dit beoefent, kun je dan volwassen worden? Er is nog een andere 

toestand. Als je je ogen sluit, gaat zitten en mediteert, kun je dan een geëvolueerde staat van 
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wijsheid bereiken? Ja, dat kan. Zelfs wanneer je je dagelijkse routinewerk doet, kun je je geest 

stabiel houden in gedachten aan God en je pure liefde aan hem overgeven. Doe dit allemaal en 

kom tot rijpheid. 

 

Wat is het voordeel van het lichaam te laten lijden? Wat is het voordeel van comfort geven aan 
je lichaam? Het lichaam eet wat het eerder heeft gegeten, het lichaam kijkt naar wat het eerder 

heeft gezien, het herhaalt wat het eerder heeft gezegd en het doet alles wat het al heeft gedaan. 

Het doet dit allemaal en leeft in deze wereld. Een lichaam moet de juiste hoeveelheid voedsel 

hebben en moet vrij zijn van ziekten. De geest mag niet van streek raken. Deze moet zonder 

boosheid zijn en je mag niemand haten. Je zou geen vijanden mogen hebben. Denk in plaats van 
fouten te zoeken dat anderen zich op een bepaalde manier gedragen omdat ze niet beter weten 

en zich zonder hun medeweten zo gedragen. Het maakt niet uit hoe lang je al op het spirituele 

pad bent. Je moet jezelf veranderen - wat is het nut van je spirituele pad als je jezelf niet 

verandert? Leef in ieder geval volgens je eigen manier - maar wat heb je gedaan om jezelf te 
veranderen en verenigd te worden met God? 

 

Als de spiritueel leraar gewoon naar je kijkt, zullen de resultaten van je negatieve acties uit het 

verleden je verlaten. Het is ook noodzakelijk dat je de kwaliteiten van de meester observeert 

en overneemt, zoals geduld en zelfbeheersing. Door zijn wegen te observeren kun je ook tot 
dat stadium komen. Welk werk hij je ook geeft, dompel je onder in die dienst en houd je 

gedachten bij God. Zelfs als je erg geïrriteerd raakt, probeer dan woede volledig te verwijderen.  

 

Wat heeft het voor zin om fouten te zoeken bij je spiritueel leraar? Is het aan jou om zijn fouten 

te corrigeren? Als je goed nadenkt, zul je ontdekken dat er helemaal geen fouten in hem zitten. 
Het is jouw standpunt dat verkeerd is! 

 

Jai Prema Shanti! 

 

“Als de spiritueel leraar gewoon naar je kijkt, zullen de resultaten 

van je negatieve acties uit het verleden je verlaten. Het is ook 

noodzakelijk dat je de kwaliteiten van de meester observeert en 

overneemt, zoals geduld en zelfbeheersing.  

Door zijn wegen te observeren, kun je ook tot dat stadium komen.” 
 
 



4 Prema Ananda Vahini juni 2021 

 

Boeddha Poernima in de Ashram 
 

Op 25 mei, de dag van de volle maan kwamen we samen om het leven, de verlichting en de 

spirituele leringen van Boeddha te gedenken en te vieren. We zetten stoelen voor Swamiji en 

Heer Boeddha onder de Bodhiboom en begonnen met eerst de Goeroe poeja voor Swamiji uit 

te voeren en daarna de boeddhistische mantra te reciteren, "Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Samma Sanbuddhassa", terwijl we rond de Bodhiboom liepen met een vat water, dat we daarna 

uitgegoten hebben op zijn wortels. De heerlijke devotionele sfeer die dit creëerde, werd verder 

verhoogd door de verheffende bhajan-sessie die volgde. We sloten het programma af met een 

mangala arati en het uitdelen van prasadam. 

 

 

 

 
 

Met de klok mee van boven af: 
 

Water op de wortels van de 

Bodhi-boom gieten, 

verheffende bhajan-sessie en 

mangala arati. 
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ompassie is één van de belangrijkste 

kwaliteiten van de grote wereldleraren. 
Heer Boeddha, Heer Jezus Christus en 

vele andere heiligen en wijzen stonden 

bekend om hun enorme mededogen. Hun grote 

mededogen omvatte de armen, de misdadigers, de 

geesteszieken en degenen met vreselijke ziekten 
zoals lepra. Deze grote zielen openden hun 

enorme hart voor iedereen, ongeacht hun fysieke 

omstandigheden. Als we ook maar een fractie van 

het mededogen van een Boeddha of een Christus 

zouden hebben, zouden we op de rand van 
verlichting staan. 

 

 

 
 

 

Wat brengt respect voor een mens? In de wereld van vandaag dwingt een persoon respect af 

vanwege een goede opleiding en geleerdheid, vanwege intelligentie en helaas vanwege rijkdom 

en status in het leven. Toch zouden de juiste redenen om iemand te respecteren moeten zijn 
hoe vriendelijk, medelevend en zachtaardig iemand is. We respecteren Christus voor deze 

kenmerken en voor de grote wijsheid en het godsbewustzijn dat hij belichaamde. Boeddha's 

belangrijkste kwaliteiten waren zeker wijsheid en immens mededogen. Zijn missie was om het 

lijden van de mensheid weg te nemen. 

 
Je kan geen respect van anderen eisen. Het maakt niet uit 

wat je gespecialiseerde vakgebied in het leven is - een 

schoolleraar, een muzikant, een bedrijfsmanager of zelfs een 
sannyasin – je kan alleen respect verdienen, niet eisen. Om 

respect te verdienen, moet je je intelligentie en 

onbaatzuchtige dienstbaarheid zoveel mogelijk kunnen 

ontwikkelen. Alleen als je anderen met groot mededogen 

en wijsheid kunt dienen, zul je een persoon zijn die iedereen 
kan bewonderen. Alleen dan ben je respectabel. Maar tegen 

de tijd dat je die staat bereikt, heb je geen respect meer 

nodig, want naast verlichte intelligentie is er een 

overweldigend gevoel van nederigheid en overgave. 

 

C 

Heer Boeddha 

Heer Jezus Christus 
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Heer Boeddha's wijsheid 
 

oen Boeddha eens door een dorp liep 

en les gaf, begon een onbeschofte, 

boze persoon die tot een andere groep 
gelovigen behoorde, hem te beledigen: 

"Je hebt niet het recht anderen te 

onderwijzen", schreeuwde hij, "Je bent net 

zo dom als alle anderen! Je bent niets 
anders dan een bedrieger!” 

 

Toen hij naar de man en zijn woede keek, 

glimlachte Boeddha eenvoudig vriendelijk 

en vroeg: "Vertel me, als je iemand een 
geschenk koopt en die persoon neemt het 

niet aan, van wie is dat geschenk dan?" 

 

Verbaasd over de vraag antwoordde de 

boze persoon: "Het is natuurlijk van 
degene die het geschenk heeft gekocht en 

aangeboden!" Gautama glimlachte, “Dat 

klopt. En zo is het ook met je woede en 

frustratie. Als je boos op me bent en ik ben 

niet beledigd, dan valt de woede op jou 
terug. Het enige wat je hebt gedaan, is 

jezelf pijn doen.” 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

T 

 Vijfde-eeuws (na Chr.) 

stenen beeld van Heer 

Boeddha in het Saranath 

Archeologisch Museum van 

Varanasi, India, met de vorm 

van de medelevende in zijn 

spiritualiteit en innerlijke 

gelukzaligheid. 
 

“Laat je woorden, 

voordat je spreekt, eerst 

door drie poorten gaan: 

is het waar?  

Is het noodzakelijk? 

Is het vriendelijk?" 
 

Heer Boeddha 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

U zegt dat diepe oprechtheid en oprecht verlangen nodig zijn om spiritueel 

vooruit te komen. Hoe kunnen we proberen zulke gevoelens bevorderen? 

Voor degenen onder ons die de beproevingen, moeilijkheden en problemen van de wereld 
behoorlijk hebben meegemaakt, kan er een afkeer ontstaan van materiële en wereldse zaken. 

Dergelijke gevoelens wekken automatisch een verlangen naar gemoedsrust en ware zelfkennis 

op. Het feit dat je zo'n vraag kan formuleren, betekent dat de zaden van het verlangen naar 

Zelfkennis en Zelfrealisatie al in jou zijn gezaaid. 

 
Je kan echter ook dagelijks op een vast tijdstip aan zelfonderzoek doen. Deze vorm van 

contemplatie zal het verlangen opwekken om dichter bij je innerlijke waarheid te komen. Om 

dit te oefenen, moet je volledig eerlijk tegen jezelf zijn. Je moet ook resoluut besluiten om stil 

te zitten en daadwerkelijk zelfonderzoek te doen en jezelf niet alleen te beloven dat je het zal 

proberen. Proberen is zinloos. Als je een maaltijd wilt koken, ga je dat dan gewoon 'proberen'? 
Nee, je zult zeker de maaltijd koken omdat je honger hebt. Evenzo, als je de honger in je hart 

naar de waarheid voelt, zal je zeker regelmatig gaan zitten en innerlijk spiritueel bewustzijn 

creëren. Door alleen te zeggen dat je iets zal proberen, creëer je immobiliteit en passiviteit. Je 

zal niets doen. Dus vergeet het proberen en doe het in plaats daarvan. Ga zitten en bevraag je 
binnenin en ontdek de antwoorden die er in je eigen hart zijn. 

 

Wat raadt u ons aan om bij zelfonderzoek aan te denken? 
 
Alle antwoorden zijn als een blauwdruk in je aanwezig. Veel devotionele sadhana's, zoals het 

zingen van bhajans, het deelnemen aan abishekams en poeja's en het reciteren van mantra's, 
reinigen je geest en brengen een mentale houding van concentratie teweeg. De geest die 

enigszins is gereinigd en zich tot op zekere hoogte kan concentreren, kan zelfonderzoek 

efficiënter uitvoeren. Herhaaldelijk zelfonderzoek brengt je steeds dichter bij de waarheid. 

 

Eerst kan je diep nadenken over waarom je op deze wereld bent geboren. Dit is een oud proces 
dat al sinds de oudheid door rishi's en wijzen werd beoefend. Het is een proces van ontkenning. 

Je zal ontdekken dat alle redenen die je kan bedenken waarom je bent geboren, eigenlijk niet 

waar zijn. Uiteindelijk zal je het antwoord op deze vraag beseffen. Terwijl je jezelf op deze manier 

in vraag stelt, zal je veel over jezelf gaan beseffen en andere waarheden onder ogen zien die je 
bewust maken van de noodzaak om te streven naar vereniging met het goddelijke, zelfkennis of 

zelfrealisatie (of hoe je het ook het uiteindelijke doel van spiritualiteit wilt noemen). Je moet je 

realiseren dat je leven elke minuut wegvalt. De dood van het lichaam is zeker en het kan elk 

moment toeslaan. Wat heb je gedaan in je leven? In het Tamil zeggen we: “Ik heb gegeten, ik 

heb geslapen en ik heb niets gezien.” Is dit een waardevol leven? We aten lekker, sliepen en 
genoten van alle fysieke geneugten die mogelijk waren. We hebben ons hele leven ons lichaam 

verwend, maar het belangrijkste deel van ons bestaan – ons spirituele Zelf – totaal verwaarloosd. 

Zulke gedachten zullen het resultaat zijn van je eerste zelfonderzoek. 
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Als we deze ideeën hebben begrepen, hoe kunnen we ze dan een echt onderdeel 

van ons leven en onze vooruitgang maken? 

Als je aan zulke dingen hebt gedacht, is het goed om ze in gedachten te houden. Spirituele 

oefening is niet iets dat je af en toe zou moeten doen als je eraan denkt. De sleutel tot progressie 

is dat je elke dag oefent. Als je elke dag je meditaties, mantra's, ademhaling of poeja's beoefent, 
zal je het heel sterk voelen als je ze ook maar één keer niet doet. Regelmatige beoefening 

betekent dat de geest van sadhana en de daaruit voortvloeiende hogere energie een deel van 

jou en je leven worden. Het wordt het momentum voor je leven en de zin van je leven. Het zal 

je overnemen en je vrede en geluk brengen. Vroeger waren materiële dingen en genoegens het 

centrale thema van je leven, maar ze brachten je noch shanti (vrede) noch anandam (goddelijke 
gelukzaligheid). Daarom zal je gezond verstand je vertellen wat het meest gunstige pad is. 

 

Welke essentiële richtlijnen kunt u ons geven voor zelfonderzoek? 
 
Meesters door de eeuwen heen hebben de basisinstructies voor zelfonderzoek gegeven. Je kan 
leren door hun voorbeeld. Heer Boeddha was een geweldig voorbeeld. Gedurende zijn jeugd 

hield zijn vader de koninklijke prins, die de Boeddha zou worden, weg van alle zorgen en feiten 

van het leven. Hij stond de jongere niet toe de oude, de zieken en de doden te zien. Zodra de 

prins zulke dingen zag, leidde zijn krachtige zelfonderzoek hem ertoe de wereld bijna 

onmiddellijk te verzaken. Hij realiseerde zich dat het fysieke lichaam slechts een tijdelijk omhulsel 
is. Hij zocht het blijvende in zichzelf. 

 

Ik suggereer niet dat jullie allemaal meteen de wereld achter je moeten laten. De mensen van 

vandaag zijn bijna immuun voor de realiteit van ouderdom, fysiek geweld en ziekte vanwege hun 

niet-aflatende blootstelling aan de media van televisie enzovoort. Het kost tijd om te begrijpen 
dat uiterlijkheden tijdelijk en onwerkelijk zijn. Daarom leg ik de nadruk op herhaalde spirituele 

oefeningen om het innerlijke leven te ontwikkelen dat permanent en echt is. 

 

Kunt u beschrijven wat er gebeurt als we dichter bij Zelfrealisatie komen? 
 
Ten eerste gedraagt je spiritueel leraar of gids zich als een vlam die de duisternis verdrijft. Je 

begrip begint met het goddelijke licht. Hij of zij leidt je om te begrijpen dat er een vlam in jezelf 

is. Dit betekent in wezen dat je de lamp in jezelf moet aansteken. Je kan de lamp van de meester 

pakken om je eigen vlam aan te steken. Deze laat je je eigen onzuiverheden zien en door 
zelfonderzoek vallen ze vanzelf weg. Nadat al het vuil van de lamp is verwijderd, zal deze tot zijn 

volle capaciteit schijnen. Het zal een puur en vol licht zijn. In het begin zullen de winden van 

verlangen, jaloezie, ego en andere onnodige eigenschappen je licht uitblazen en zal de meester 

het steeds opnieuw moeten aansteken. Eindelijk, als je licht groeit en sterker en sterker gloeit, 
zal onwetendheid niet langer in zo'n groot en puur spiritueel licht kunnen overleven. In deze 

staat zul je je realiseren dat er geen dood en geen geboorte is. Dit is mijn grote boodschap voor 

jou. Als je straalt met Zelfkennis, is er geen dood. Er is geen geboorte. Welk groter nieuws kun 

je ontvangen - dat er geen dood is? Alle angst zal wegvallen als je mijn woorden gelooft. Beter 

nog, reinig jezelf, laat je innerlijke licht zo schijnen dat je alles wat ik heb gezegd door je eigen 
ervaring beseft. Dan zal je echt weten dat je nooit zal sterven, maar in gelukzalig bewustzijn zal 

blijven. 
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Satsang: obstakels voor Godsrealisatie 
 
Swamiji, wat zijn de obstakels om God te realiseren en hoe kunnen we ze overwinnen? 

 
De illusie van de wereld lijkt de geest te beheersen. Om tot de waarheid te komen, moet men 

over veel dingen nadenken. Men moet terugkijken op zijn vroege leven en de omgeving en 

omstandigheden begrijpen waarin men is opgegroeid en waarin men nu leeft. 

 
Vaak wilde en verwachtte je iets en kreeg je dan wat je 

wenste. Velen van jullie zijn zeer stipte mensen en 

hechten veel belang aan tijd; je behoort tot een cultuur 

waarin je, als een project in uitvoering is, je aan het plan 

probeert te houden en het op tijd af te ronden. Als 
gevolg hiervan heb je het gevoel dat je altijd dingen 

moet bereiken en voltooien. Je denkt dat het verkeerd 

en onjuist zou zijn om dat niet te doen. De omgeving 

waarin je leeft, is bevorderlijk voor een dergelijk 

denken. Je kan God echter niet in zo'n omgeving 
realiseren, omdat God het normale begrip te boven 

gaat en niet eindig maar oneindig is. 

 

We moeten ons leven veranderen om aan de wetten 

van God te voldoen, omdat we niet kunnen verwachten 
dat God zich aan ons zal aanpassen. Wanneer en hoe ga 

je veranderen? Om dat te doen, moet je echte, 

oprechte toewijding voelen. Voordat zo'n oprechte en 

vastberaden toewijding zich in je manifesteert, moet je 
enorm geduld hebben en om geduld te hebben, moet 

je zwijgen. Ik bedoel niet dat je niet moet praten, maar 

dat je niet over onnodige dingen moet praten. Vrede en rust moeten in de geest komen, deze 

moet stil zijn. Met zo'n gemoedsrust kunnen geen externe krachten je raken. Als er geen rust in 

je geest is, zal je worden overspoeld door problemen. 
 

Waarom kwellen problemen ons? Wat is de oorzaak van al deze moeilijkheden? Als we hier heel 

goed over nadenken, zullen we ontdekken dat er niet zoiets als een probleem bestaat. We laten 

de dingen niet gebeuren zoals ze zouden moeten gebeuren. Er is angst in onze geest en daarom 

stellen we ons voor dat kleine problemen veel groter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. We hebben 
niet het vermogen om onze problemen te dragen, maar tegelijkertijd kunnen we ze niet opgeven. 

We zijn op geen van beide voorbereid en daarom is er altijd verwarring in onze geest. 

 

Je moet je problemen met je hele hart overdragen aan je goeroe of aan God. Om ze op te lossen 

is het dan het probleem van de goeroe of God. Elk probleem heeft zijn eigen tijdsoverweging - 
sommige kunnen in dagen worden opgelost, terwijl andere veel langer duren. Probeer het 

alomtegenwoordige aspect van God te begrijpen en zijn genade te begrijpen. Als een gewoon 

persoon zoals ik zoveel krachten als een geschenk van hem kan krijgen, hoeveel krachtiger moet 

God dan zijn? Alles is afhankelijk van je geloof en aanbidding van God is gebaseerd op je geloof. 
 

“Om het juiste pad te 

bewandelen, heb je 

zelfvertrouwen nodig om 

geloof in God te ontwikkelen. 

Veel mensen zijn bang om 

iets te doen. Waarom? Ze 

missen zelfvertrouwen en 

geloof in God. Wees moedig! 

De dood komt maar één 

keer in je leven, maar 

lafaards sterven vaak! Neem 

deel aan alles, op elk 

moment, op elk moment!” 
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Je moet ook in jezelf geloven. Om het juiste pad te bewandelen, heb je zelfvertrouwen nodig om 

geloof in God te ontwikkelen. Veel mensen zijn bang om iets te doen. Waarom? Ze missen 

zelfvertrouwen en geloof in God. Wees moedig! De dood komt maar één keer in je leven, maar 

lafaards sterven vaak! Neem deel aan alles, in elk stadium, ten allen tijde! 

 
Vergroot elke dag je geloof in jezelf en je geloof in God. Alleen dan zal de toewijding 

groeien. 

 

Wat kan je doen om je geloof te vergroten? Ga om met goede mensen en sta niet toe dat 

jaloezie, competitie of arrogantie binnensluipt, omdat deze neigingen je in de verkeerde richting 
zullen leiden. Kaste, geloofsovertuiging en religie creëren allemaal verdeeldheid en veranderen 

onze richting in het leven. Als je gelooft in God zal dit je nooit uit koers brengen. Zoek God en 

je zal altijd gelukkig zijn. 

 
Je kan God overal, in elke omstandigheid en in elke vorm aanbidden. God is de allerhoogste 

macht die boven kaste en geloof staat; God staat inderdaad boven alles en we zouden hem 

dienovereenkomstig moeten aanbidden. Deze opperste macht, die noch mannelijk noch 

vrouwelijk is en geen jeugd of ouderdom kent, is onveranderlijk. 

 
 

Je kan God vóór de dood of op het moment van de dood realiseren. Probeer de opperste macht 

te realiseren terwijl je leeft. Hier zijn geen regels voor - er zijn geen regels nodig. Er zijn geen 

grenzen. Vraag jezelf af, wat is de waarheid? Waarom ben ik geboren? Hoe lang zal ik leven? Wat 

ga ik doen? Waar zal ik uiteindelijk zijn? Als je serieus over zulke dingen zou nadenken, zou je de 
waarheid beseffen. Je kan deze waarheid niet vinden vanwege de angst in je geest. Je raakt 

verstrikt en gaat verder in onwaarheid. Je hebt niet door dat je in de vuile modder zit. Als je op 

de vuilnisbelt rondrolt, kun je niet begrijpen dat je onder het vuil zit. Waarom? Toch is het waar 

dat zelfs in modder de lotusbloem bloeit. 

 
Zoek de waarheid zonder van het rechte pad af te wijken. Het is mijn plicht je het juiste pad te 

tonen. Onthoud dat je niets wint door anderen te vernederen of te prijzen. Als je de waarheid 

niet kan spreken, zwijg dan. Zoek en begrijp eerst jezelf. Je hoeft nergens heen te rennen op 

zoek naar de waarheid. Ren niet achter God, wijsheid of nirvana aan - alles zit in jezelf. Je kan 
genieten van vele zintuiglijke genoegens. Je kan zingen of dansen of alles doen wat je maar wilt 

in deze wereld, maar zullen deze dingen je blijvend geluk geven? Helemaal niet. Deze zijn allemaal 

gebaseerd op acteren, maar toch geloof je dat ze de waarheid zijn. 

 

Wil je de waarheid weten? Zoek goed in jezelf, voor één keer. Ga een tijdje alleen zitten en stel 
jezelf vragen. Geloof in jezelf en niet in anderen en je bent op weg naar Zelfrealisatie. 

  

 
Jai Prema Shanti! 
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Je leven ligt in jouw handen 
                         Een samenleving die vrouwen niet respecteert, zal veel verdienste 

verliezen en op dezelfde manier zal het leven van vrouwen 
die zelfrespect missen en zich niet bezighouden met 

zelfreflectie om zichzelf te verbeteren, ook aan 

verdienste verliezen. Een vrouw moet begrijpen dat 
het vermogen om zichzelf te verheffen in haar 

eigen zelf ligt en dat haar gezins- en sociale leven 

dus in overeenstemming met deze waarheid 
moet worden geleefd. 

 

Sommige waarnemers van maatschappelijk 
gedrag stellen vraagtekens bij het idee dat 
vrouwen op welke manier of in welke situatie 

dan ook met een soort nederigheid of 
bescheidenheid tegenover mannen moeten 
handelen, want zeker, ze verklaren dat 

vrouwen hun eigen vrijheid en rechten 
hebben. Mijn antwoord hierop is te zeggen 
dat ze de ware betekenis van nederigheid of 

bescheidenheid niet begrijpen. Dit zijn 
eigenschappen die iedereen in het leven moet 
hebben, wil alles wat ze doen een succes zijn; 

daarom is het duidelijk dat dit ook 
eigenschappen zijn die vrouwen nodig hebben. 

 
Laten we bijvoorbeeld een getrouwd stel nemen 

waarbij de man gaat werken en de vrouw thuis blijft 

om te zorgen  
 voor de familie.  

 

De echtgenoot zal een zekere nederigheid moeten  
tonen tegenover de manager of werkgever die zijn salaris 

betaalt. Als de man op deze manier handelt jegens iemand die geen familie van hem is 

met het doel geld te verdienen voor zijn gezin, waarom zou het dan verkeerd zijn voor een vrouw 
om nederig te handelen tegenover iemand van wie ze houdt? Een vrouw is de lamp die de tempel 
van het gezinsleven verlicht en daarom moet ze duidelijk de kwaliteiten van nederigheid en 
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bescheidenheid uitdrukken; het zijn haar mooiste sieraden die ze in het dagelijks leven zou moeten 
dragen. 
 

Een onhandelbaar, eigenzinnig paard is misschien goed om in een race te rennen, maar om een 
wagen met succes naar het einde van een reis te trekken, is een kalm, ingetogen paard nodig. Een 
wild paard heeft menig leven verwoest. Evenzo zou een vrouw in staat moeten zijn om de 

gezinswagen op de reis van het leven te trekken. Nu zullen sommigen ongetwijfeld denken: "Is een 
vrouw dan als een slaaf?" Ja, ze is een slaaf! Ze is een slaaf van de liefde, een slaaf van de liefde die ze 
heeft voor de reizigers die ze naar voren trekt in het leven. Als we plicht beschouwen als hetzelfde 

als slavernij, hoe zit het dan met de waarheid dat vrouwen de belichamingen van Shakti zijn? Vanwege 
de grote verantwoordelijkheden die vrouwen hebben gekregen, heeft God hen geschapen in de 
vorm van Shakti. Niemand kan van een vrouw een slaaf maken! Als waarheid God is, dan is het 

woord Shakti. Daarom rust de ultieme plicht om de hoogste waarheden aan de wereld te 
verhelderen op de vrouw en de woorden die ze spreekt. Als er geen waarheid in haar woorden 
wordt geopenbaard, zal God die de waarheid is ook niet geopenbaard worden en voor de wereld 

verborgen blijven. 

 
Oh vrouwen, de nobele plicht om de hele wereld te verheffen ligt alleen in uw handen. Bewust van 
deze grootsheid die je bezit en zien hoe je in de wereld van vandaag jezelf niet beschermt, heeft me 

ertoe aangezet hierover te schrijven. 

 
Tegenwoordig omringen de kenmerken van egoïsme en verlangen je als de wervelende wind van 
een cycloon. Als je, zonder na te denken, gewoon op je plaats blijft staan zonder enige moeite te 
doen om aan deze vicieuze storm te 

ontsnappen, wat zal er dan met de wereld 
gebeuren? Alsof je je ogen hebt verkocht om 
een schilderij te kopen, ben je je unieke 

kwaliteiten kwijt en dwaal je rond in een 
illusoir werelds leven. Je moet jezelf 
ontwikkelen om zelfstandig te kunnen 

denken en je eigen gids te zijn. En je moet de 
simpele waarheid begrijpen dat wat je zaait 
dat is wat je zal oogsten. 

 
Hoe het met je gaat in het leven, heb je zelf 
in de hand, want wat je ook kiest, het zal 

bepalen wat je zal worden. Het is 
onwaarschijnlijk dat een vrouw zonder 
voldoende opleiding en levenservaring 

succes zal behalen. Op dezelfde manier dat 
een student die niet goed heeft gestudeerd 
voor een examen geen voldoende krijgt, kan 

van een vrouw die niet heeft geleerd wat 
goed en wat fout is, niet worden verwacht 

dat ze goed scoort op het examen van het leven. Zaden die in arme grond worden gezaaid, kunnen 
geen heilzame planten worden en evenzo zal een vrouw die de grond van haar hart niet met goede 
gedachten bewerkt, niets gunstigs oogsten. 

 
Zoveel meisjes die tegenwoordig gelukkig, jong, intelligent en mooi zijn, zullen moeilijke tijden 
tegemoet gaan omdat ze niet aan hun toekomst denken. Niet beseffend dat ze slechts een klein 

stipje op deze aarde zijn, hechten ze onwetend veel waarde aan hun jeugd, kennis en uiterlijk en 
beschouwen zichzelf als heel belangrijk. Deze egoïstische houding levert hen niet het respect van 

“Een vrouw moet begrijpen dat 

ze aan de bron van alles staat en 

als ze dit eenmaal begrijpt, kan 

ze enorm veel goeds doen voor 

haar man, kinderen, vrienden en 

familie. Maar als ze op de een of 

andere manier van het rechte 

pad afdwaalt, gaat alles om haar 

heen op een dwaalspoor.” 
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anderen op en zet anderen zelfs tegen hen op. Bovendien vernietigen ze de mogelijkheid van 
vooruitgang in het leven. Door hun intelligentie niet voor constructieve doeleinden te gebruiken en 
hun hoofd te vullen met waardeloze gedachten, veranderen ze hun geest in vuilnisbakken. Wanneer 

liefde aan schoonheid wordt toegevoegd, kan het bewondering verdienen, maar gecombineerd met 
arrogante zelfingenomenheid zal schoonheid geleidelijk in het niets verdwijnen. Zonder hun jeugd 
als springplank naar toekomstige grootsheid te gebruiken, betrekken jonge meisjes hun zintuigen bij 

dingen die wellustige gevoelens opwekken en ten prooi vallen aan sensuele passies. Ze brengen hun 
jeugd door met het vernietigen van wat beschermd moet worden en kwijnen later weg in wanhoop. 
Op deze manier wordt de adellijke geboorte van een vrouw een onedele. Ze heeft haar 

verantwoordelijkheden verwaarloosd en is niets anders dan een speeltje geworden. 
 
Oh, lieve vrouwen, waarom zeg ik dit steeds maar weer? Het is omdat ik door mijn eigen ervaring 

heb gezien hoe vrouwen openlijk door anderen als pionnen worden gebruikt. Daarom adviseer ik je 
herhaaldelijk om helderheid te ontwikkelen en te laten zien dat je een goed en nobel leven kunt 
leiden. 

 
Het leven in deze wereld is niet alleen gebaseerd op materialisme, er zijn ook de deugdzame leringen 
van de grote wijzen. Een persoon kan een grote hoeveelheid rijkdom hebben vergaard, maar de 

waarde van zijn of haar leven wordt afgemeten aan hun karakter. Evenzo, hoe aantrekkelijk een 
vrouw zich ook naar buiten toe doet lijken, haar hart moet in overeenstemming zijn met haar 
inherente goddelijke natuur. Dure kleding kan het lichaam verfraaien, maar om je hart en je leven 

mooi te maken, moeten ze allebei gevuld zijn met vriendelijkheid en mededogen en vrijgemaakt 
worden van jaloezie en hebzucht. Het maakt niet uit hoeveel advies mensen zoals ikzelf over 
dergelijke zaken kunnen geven, het is aan het individu om over dat advies na te denken en zichzelf 

te verheffen. Elke keer dat je je geweten bedriegt, bedrieg je alleen jezelf. 
 
Het is geen goed idee voor een vrouw om op de hulp van een man te rekenen om zichzelf te 

verheffen, dat zou ze alleen moeten doen. Een vrouw heeft de macht om een man met een slecht 
karakter ten goede te veranderen, maar als een vrouw een slecht karakter heeft, kan ze een man 
met een goed karakter vernietigen. Een vrouw moet begrijpen dat ze aan de bron van alles ligt en 

als ze dit eenmaal begrijpt, kan ze enorm veel goeds doen voor haar man, kinderen, vrienden en 
familie. Maar als ze op de een of andere manier van het rechte pad afdwaalt, gaat alles om haar heen 

op een dwaalspoor. 
 
Wanneer ouders regelen dat hun dochters en zonen gaan trouwen, zullen de bruidegom en de bruid 

elkaar vaak niet kennen voordat ze hun leven samen beginnen. Later kan de man door slechte 
omgang of misleidende verlangens bijvoorbeeld verslaafd raken aan alcohol of gokken, met als gevolg 
dat de vrouw eronder gaat lijden. In zo'n situatie moet de vrouw haar eigen beslissing nemen over 

hoe ze het huishouden moet beheren, terwijl ze haar best doet om haar man te helpen zijn fout 
recht te zetten. Hier in ons heilige land wordt dit nog steeds als de plicht van de vrouw beschouwd. 
In westerse landen is het niet zo ongebruikelijk dat zowel mannen als vrouwen drinken of gokken 

en daar komt echtscheiding veel voor. Tegenwoordig beginnen westerse mensen onze cultuur 
echter te waarderen. De vrouwen hier, voor wie ik zoveel respect heb, hebben andere meningen 
en ideeën over dergelijke dingen dan vrouwen in de meeste andere landen. 

 
Wat zal een intelligente vrouw doen? De man wiens hand ze ooit zo liefdevol heeft vastgepakt, zal 
ze niet meteen afwijzen. In plaats daarvan zal ze proberen tolerant te zijn, een goede moeder te zijn 

voor de kinderen die ze hebben, en op die manier zal ze zichzelf eer bewijzen. Er zijn nog steeds 
veel vrouwen en moeders onder ons die op deze manier leven. Hun acties bewijzen dat ze de 
vastberadenheid en het doorzettingsvermogen hebben om alle problemen waarmee ze worden 

geconfronteerd te overwinnen zonder de integriteit van het gezin in gevaar te brengen. 
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Momenteel hebben veel vrouwen hun zelfvertrouwen verloren. Ze raken verslaafd aan het bijhouden 
van de nieuwste moderne trends en beschadigen daarmee onze traditionele cultuur. Na verloop van 
tijd worden zij, vanwege deze misleide verlangens, zelf degenen die de mooie en nobele staat van 

het vrouw-zijn vernietigen. 
 
Liefste vrouwen, realiseer je wie je werkelijk bent voordat je je intelligentie, jeugd en ware 

schoonheid verpest door onwetend te vallen voor de valse lof van anderen. God heeft je zes 
zintuigen gegeven zodat je kunt begrijpen en weten wat ware liefde en genegenheid is, dus gebruik 
je intelligentie en breng jezelf tot een nobele staat. Hoe het met je gaat in het leven hangt van jou af. 

Leer degenen te herkennen die je proberen te bedriegen en blijf bij hen uit de buurt. Houd rekening 
met al je acties. Je hebt het potentieel om wijsheid aan de hele wereld te onthullen. Bescherm dit 
onschatbare talent, verdien het respect van anderen en leid een rechtvaardig en eerbaar leven. De 

kracht om de grote kwaliteiten van vrouwelijkheid te beschermen ligt in jouw handen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Niemand kan van een 
vrouw een slavin maken! Als 
waarheid God is, dan is het 
woord Shakti. Daarom rust 
de ultieme plicht om de 
hoogste waarheden aan de 
wereld te verhelderen op de 
vrouw en de woorden die ze 
spreekt. Als er geen 
waarheid in haar woorden 
wordt geopenbaard, zal God 
die de waarheid is ook niet 
geopenbaard worden en voor 
de wereld verborgen blijven.” 
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“De boom geeft beschutting 

maar denkt niet  

aan wie hij onderdak geeft;  

dat doet hij van nature. 

Op dezelfde manier zal ik jullie 

allemaal onderdak bieden.  

Ik leid je naar God en bid dat hij 

je zijn genade schenkt.  

Het is alleen als je mijn schaduw 

verlaat en in de zon staat 

dat je zal beseffen hoe mijn 

schaduw je beschermt.  

Je realiseert je de kracht van 

God niet als je dicht bij hem bent.  

 

Als je in de zon staat, denk je,  

'Oh God, ik ben je vergeten door te geloven dat deze wereld waar is  

maar ik wil onder jouw beschutting leven. 

Ik geef onderdak aan al mijn toegewijden;  

Ik bescherm je zoals het ooglid het oog beschermt.” 

 
 

Swamiji 
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Nieuws van de…  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

De Sri Lankaanse Jeugdgroep voert regelmatig Muruga abishekams uit en betrekt ook de jongste bij 
deze spirituele oefening. We hopen dat nog veel meer Sri Lankaanse jongeren de grootsheid van de 

Premananda Jeugd mogen proeven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sri Lankaanse Premananda Jeugd  

die Muruga abishekam  uitvoert 
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Elke maand belichten we een geweldige kwaliteit van een Premananda jongere.  

Deze maand: 

 

 

“Het is onze plicht om onze ouders te steunen. Dat is de Indiase cultuur. Als iemand 

ouders heeft, zal hij of zij goed voor hen zorgen. Daar [in het Westen] is het anders, 

je hebt bejaardentehuizen. Waarom? Soms kunnen de kinderen echt niet voor hun 

erg zieke ouders zorgen, maar ook houden de kinderen niet van hun ouders of ze 

tonen hun liefde niet of besteden er geen tijd aan door voor hen te zorgen. De 

moderne wereld van vandaag leert ons zoveel nieuwe dingen. (...) 

 

Als het kind een baby is en nog klein, hoeveel dienst doet de moeder dan voor dat 

kind! Hoeveel werk heeft je moeder voor je gedaan toen je klein was! Ze waste je 

kleren, zorgde voor je eten en deed alles voor je. Hetzelfde wat je nu voor je moeder 

doet, deed je mama vroeger voor jou. Dat geef je nu terug. Dit in ruil doen is de 

juiste manier. Dat is de hindoeïstische cultuur.” 
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