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“Wanneer je dienstbaar bent, denk dan niet op een wereldse manier. Er valt niets 

te winnen of te verliezen. Probeer gewoon iets te doen om te helpen.”  
 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Het vuur van liefde moet de wereld verwarmen 

(Internationale Premananda Conferentie 1998 satsang voor de eerste dag) 

 

 

Geliefde goddelijke zielen... 
 
We starten de eerste Internationale 

Premananda Conferentie op de gunstige dag 

van Goeroe Poernima met een Vedische 

vuurceremonie. Deze yagam heeft een 

speciaal doel dat jullie allemaal in je hart 

moeten begrijpen en beseffen. Dat doel moet 

een deel van je leven worden als je echt het 

Goddelijke wilt dienen. De yagam verwijdert 

moeilijkheden en problemen die we kunnen 

tegenkomen terwijl we ons best doen om 

anderen te dienen. Door deze conferentie te 

houden, dienen we anderen. Ten eerste 

helpen we degenen die onze missie kennen 

om dichter bij het goddelijke licht in zichzelf 

te komen. We helpen hen om mijn 

begeleiding naar een gelukkig en natuurlijk 

leven volgens de oude spirituele codes te 

begrijpen. 

 

Ten tweede zullen we anderen misschien helpen om datgene te vinden wat ze zoeken in het leven. 

Je geeft ze de kans om een nieuw leven te beginnen en met mij in contact te komen zodat ik ze op 

het spirituele pad kan helpen en de weg naar innerlijk geluk kan wijzen. Al deze dingen doen is geen 

gemakkelijke taak. En dus houden we deze yagam om tot het Goddelijke te bidden om moeilijkheden 

weg te nemen, om altijd bij ons te zijn en om het beste te maken van elke minuut van onze speciale 

bijeenkomst. De trillingen die hier ontstaan tijdens deze speciale vier dagen zullen een spirituele 

gloed creëren en de vonk van begrip verlichten in de harten van iedereen die van onze inspanningen 

hoort. 

 

Bij het voorbereiden van deze Conferentie heb je wellicht een aantal moeilijkheden en soms 

tegenslagen ondervonden die onmogelijk op te lossen leken. Als je de universiteit voor spiritualiteit 

binnengaat, is een van de eerste lessen die je moet leren, dat er veel problemen en beproevingen 

dienen overwonnen te worden. Je moet echter niet weglopen voor problemen of je plichten door 

bang te zijn voor problemen. Om het spirituele pad te volgen moet je moedig en onbevreesd 

worden. Je zult overal problemen tegenkomen in alle aspecten van je leven. Dit is de manier van het 

Goddelijke om je geloof en doorzettingsvermogen te testen. Om zelfs maar te denken aan bevrijding 
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van dit wiel van geboorte, dood en al zijn lijden, moet je heel, heel sterk zijn. Door uitdagingen aan 

te gaan, train je je spirituele spieren van geloof, uithoudingsvermogen, geduld en intuïtie. Hoe meer 

je onder ogen kunt zien, hoe sterker je wordt, is dat niet zo? Wat een grote uitdaging leek toen je 

klein was, is dat niet meer nu je ouder bent. Evenzo zal het dilemma van vandaag morgen niets lijken, 

als je er doorheen vaart op de boot van geloof en positief denken. Verspil dus geen tijd met nadenken 

over waar je uitdagingen vandaan komen. Is het leven, of Swami of God? Dat maakt niet uit. Neem 

elke uitdaging aan alsof het een spirituele oefening is en denk aan het Goddelijke. Vraag om 

begeleiding. Wacht even. Bid opnieuw en handel met geduld naar je innerlijke overtuigingen of naar 

het advies van iemand die je respecteert. Roep mij aan - ik sta altijd klaar om je te helpen. Vergeet 

dat nooit.  
 

Je ontmoet prachtige uitdagingen voor je geest wanneer je het pad van dienstbaarheid aanvangt. Je 

weet dat ik wil dat jullie allemaal anderen helpen. Vandaag is het mijn dag! Het is de dag om de 

geestelijke leraar te eren. Ik weet dat je graag poeja's doet en gewaden en bloemen aanbiedt. Dat is 

voor veel mensen heel fijn en inspirerend. Maar, eerlijk gezegd, het is je dienst die voor mij echt 

belangrijk is. Het beste cadeau dat je me op mijn speciale dag kunt geven, is om allemaal samen te 

komen en een grote kaart te schrijven met de tekst: "Gelukkige Goeroe Poernima, Swamiji, vandaag 

beloven we allemaal om samen te komen en een prachtig project te starten om onze broeders en 

zusters te helpen die in deze wereld onze hulp nodig hebben. Dit is ons geschenk aan jou, Swamiji, 

voor jouw speciale dag.” Dan moeten jullie het allemaal met liefde ondertekenen. Dan weet ik dat 

de yagam zijn werk heeft gedaan en een mooi liefdesvuur in je hart heeft ontstoken zodat je de 

wereld kunt opwarmen met zijn liefdevolle vlammen. 
 

Nu kun je zien dat de boodschap van de eerste dag gaat over iets goeds doen voor deze wereld. 

Iedereen praat over mijn spirituele oefening, mijn problemen, mijn vooruitgang, terwijl de essentie van 

spiritualiteit eigenlijk is om deze ideeën over ik en de mijne te verliezen en dit lastige ego-zelf dat 

ons in de eerste plaats alle problemen geeft, teniet te doen. De manier om dit te doen is om 

onbaatzuchtig te worden. De zekerste manier om onbaatzuchtig te worden, is door altijd aan 

anderen te denken en voor anderen te zorgen. Zet anderen voor jezelf. Plaats jezelf als laatste. Zorg 

goed voor jezelf, maar kijk eerst naar de behoeften van anderen. Ik kan je verzekeren dat het de 

oprecht onbaatzuchtige mensen zijn die vrijgevig zijn met hun tijd en anderen helpen die snel 

gemoedsrust zullen vinden. Zij zullen de warmte van het vuur van liefde in hun hart voelen als een 

gloeiende energie die hen zal helpen bij alles wat ze ondernemen. Waarom? Omdat ze zelf de 

belichaming van onbaatzuchtigheid zullen worden, het ego verbrandend in het offervuur van 

goddelijke liefde voor alle wezens. 
 

Wat houdt je tegen om te geven zonder aan jezelf te denken? Ten eerste angst. Angst dat je het niet 

goed zult doen, angst om moeite te doen, angst om geld te verliezen, angst dat anderen niet goed 

over je zullen denken. Er zijn talloze angsten in je. Eerst moet je angst overwinnen. Soldaten gaan 

ten strijde en offeren hun leven... je hoeft alleen maar je voet buiten de deur te zetten en goed te 

doen voor anderen. Waarom angst? Ik ben hier om je te begeleiden en te helpen. Als je bang bent, 

kun je niets doen. Geloof zal je door alle angsten heen helpen. Denk aan mij of denk aan het 

Goddelijke en handel. Wees positief. 
 

Als je dienstbaar bent, denk dan niet op een wereldse manier. Er valt niets te winnen of te verliezen. 

Probeer gewoon iets te doen om te helpen. Je kan je dienst beginnen in een van onze centra of door 
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een buur te helpen of door voor gehandicapte kinderen te zorgen. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Maar verwacht geen bepaald resultaat. Je moet klaar zijn voor elke vorm van resultaat. Heb geen 

verwachtingen en je zult blij zijn om gewoon je dienst te bewijzen. Vergelijk jezelf niet met anderen 

en wat zij doen. Probeer er niet achter te komen of ze het goed doen of zich ontwikkelen, want dan 

ga je denken dat je niet goed genoeg bent. 

 

Dit zijn allemaal onnodige gedachten. Het is nooit vruchtbaar om je leven te vergelijken met dat van 

een ander. Iedereen handelt, denkt en aanbidt op een geheel eigen manier. 

 

 
“Toen ik aan mijn missie in de wereld 
begon, was ik nog maar een jongen. Ik had 
geen plek om naartoe te gaan en niemand 
om me te helpen. Maar ik bad tot God en 
deed zoveel dienst voor duizenden mensen, 
simpelweg omdat ik zo'n sterk geloof en 
een ijzeren wil had. In je groep heb je 
zoveel mensen. Bedenk wat je kunt 
bereiken als je allemaal samenwerkt met 
onwankelbare toewijding!” 

 
Bij het verlenen van je dienst kan je kleine fouten maken en anderen ook. Dat maakt ook niet uit. 

Geef niet op als je eenmaal begonnen bent. Houd je geest altijd gericht op je ideaal. Sta niet toe dat 

je concentratie verschuift of laat anderen je  niet van gedachten veranderen. Wees altijd trouw aan 

je eigen geweten. Ook al is er niemand om je te helpen, dat maakt niet uit. Als je zelfvertrouwen 

hebt, kun je alleen verder. Roep het Goddelijke aan om je kracht te geven en je te voorzien van wat 

nodig is. Toen ik aan mijn missie in de wereld begon, was ik nog maar een jongen. Ik had geen plek 

om naartoe te gaan en niemand om me te helpen. Maar ik bad tot God en deed zoveel dienst voor 

duizenden mensen, simpelweg omdat ik zo'n sterk geloof en een ijzeren wil had. In je groep heb je 

zoveel mensen. Bedenk wat je kunt bereiken als je allemaal samenwerkt met onwankelbare 

toewijding! 

 

Nu hebben we het heilige vuur aangestoken en hebben we ons verbonden met het prachtige doel 

van dienstbaarheid aan de mensheid. We hebben de leiding van het Goddelijke als de lamp om onze 

weg te verlichten en zijn krachten bundelen zich om ons te helpen bij al onze inspanningen. De 

vlammen van zijn liefde branden in onze harten. Laten we ons vanaf vandaag, deze meest heilige en 

krachtige dag van Goeroe Poernima, wijden aan het verspreiden van goede wil, universeel licht en 

boodschappen van hoop, vrede en de weg naar de grote weg van oneindig, innerlijk geluk. Laten we 

een paar minuten in stilte blijven en onze gedachten richten tot de grootste Goeroe, de Goddelijke 

Kracht die alles wat bestaat doordringt. Laten we ons hele leven de zegeningen van die grote liefde 

ontvangen. 

Jai Prema Shanti! 
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Mijn ervaring met Swamiji 
Door Ankit, India 

 
Al sinds mijn kindertijd was er één vraag die altijd door mijn 
hoofd spookte: 

Wat is het doel van het leven? 

 
Ik was altijd op zoek naar God, maar op een bepaald moment 
– rond de tijd dat ik studeerde voor mijn bachelor ingenieur 

– werd ik een ontluikende atheïst omdat ik ruzie had met 
God. Als God echt bestaat, dacht ik, waarom laat hij zich dan 
niet aan mij zien, waarom blijft hij zo voor ons verborgen? 

 
Na het behalen van mijn Bachelor begon ik me voor te 
bereiden op de overheidsexamens. Ik worstelde veel en leek 

altijd een stap achter te lopen. Tijdens een van die examens, 
in plaats van meteen aan het werk te gaan, staarde ik 
gedurende 15 minuten gewoon leeg naar het 

computerscherm voordat ik me plotseling herinnerde dat er 
een tijdslimiet was en dat ik net een kwartier had verspild! 
Toen het examen voorbij was, had ik het vreemdste gevoel 

dat er een soort macht was geweest die me ervan probeerde 
te weerhouden het te doen. Maar ik schudde het van me af en concludeerde dat het gewoon mijn 
verbeelding moest zijn. 

 
Na dit incident deed ik nog drie examens, maar allemaal zonder succes. Uiteindelijk besloot ik het 
idee helemaal te laten varen en viel ik in een lichte depressie, waarvoor ik zelfs medicijnen slikte. Zo 

ging er een maand voorbij toen mijn neef aan een vriend van hem vroeg of er misschien een baan 
voor mij was bij zijn bedrijf in Trichy. Omdat ik echter uit Kanpur (in het noordelijkste deel van 
India) kom, dacht deze vriend, die op dat moment in het buitenland was, dat ik waarschijnlijk nooit 

lang in Trichy zou willen blijven, omdat het zo ver van mijn huis was. 
 
Terwijl dit allemaal aan de hand was, belde mijn tante van moederszijde en stelde voor dat ik een 

poeja zou doen. Ondanks mijn voortdurende dispuut met God, bewoog er iets in mij bij het idee 
en, met heel mijn hart, is dit wat ik deed. De volgende ochtend werd ik om 4:00 uur wakker en 
terwijl ik rechtop in bed zat, hoorde ik plotseling het duidelijke geluid van een damru - het 

muziekinstrument dat Shiva bij zich draagt. Verbijsterd begreep ik een paar seconden niet wat er 
gebeurde, maar toen kwam er zoveel emotie in me op dat ik onbedaarlijk begon te huilen en te 
snikken; op de een of andere manier wist ik dat Shiva was gekomen om al mijn pijn weg te nemen. 

(Als ik er nu weer aan denk, krijg ik weer tranen in mijn ogen.) 
 
Mijn gehuil maakte mijn moeder wakker, die natuurlijk bezorgd was om te weten waarom ik in zo'n 

toestand verkeerde. Door mijn snikken vertelde ik haar over het geluid van de damru en dat Shiva 
was gekomen om mijn pijn weg te nemen, maar ik kon zien dat ze het niet geloofde. In de 
veronderstelling dat zoiets onmogelijk zou zijn, deed ze haar best om me te troosten en zei ze dat 

ik moest proberen weer in slaap te vallen. Maar natuurlijk kon ik dat niet en in plaats daarvan huilde 
ik die ochtend ongeveer twee en een half uur onafgebroken, en toch voelde ik me zo gelukkig! Kort 

daarna belde mijn neef me op en zei dat ik mijn koffers moest pakken en naar Trichy moest gaan 
om aan mijn nieuwe baan te beginnen! En aangezien zijn vriend in de Sri Premananda Ashram 
woonde, ben ik er zo terechtgekomen! 



5 Prema Ananda Vahini juli 2021 

 

Zodra ik in de Ashram aankwam, voelde ik de sterke, positieve energie en voelde ik me zo goed in 
de natuurlijke omgeving dat ik besloot dat ik heel graag wilde blijven. Deze energie kan ik eigenlijk 
niet in woorden uitleggen, je kunt het alleen voor jezelf voelen als je daar komt. Later zei ik tegen 

mijn moeder: "Kijk, Shiva heeft me hierheen gebracht en je geloofde me niet!" Van Kanpur tot Trichy! 
Ook dit is mijn overtuiging – dat je alleen door een goddelijke verbinding op deze manier in een 
ashram komt. In de tussentijd ontmoette ik veel mensen die me vertelden over hun ervaringen met 

Swamiji. Toen ik al deze verhalen hoorde, vertelde ik Swamiji voor de grap inwendig dat ik een slang 
wilde zien, en vergat ik hem net zo snel. Maar op een ochtend, na het doen van de Nandi abishekam 
in de Sri Premeshvarar-tempel, keerde ik terug naar mijn kamer en daar, op mijn stoep, was een 

flinke slang die er uitzag alsof hij daar gewoon op me lag te wachten. Ik schrok zo dat ik wegrende, 
en hij ook! 
 

Toen kwam de gedachte bij me op dat Swamiji iets vragen zonder na te denken, een beetje gevaarlijk 
kan zijn, en ik bad in stilte tot Swamiji dat hij vanaf nu geen van mijn 'verzoeken' zou beantwoorden 
tenzij ik er goed over had nagedacht en het op papier gezet had!  

 
Omdat ik het erg druk had met mijn nieuwe baan, was ik me er niet altijd van bewust wanneer er 
een speciale gelegenheid was in de Ashram, maar desondanks gebeurde het bijna altijd dat ik naar 

de tempel ging precies op het moment dat er een speciaal ritueel ging starten. Ik voelde dat dit 
Swamiji was die me aanspoorde om mee te doen; Ik voelde dat dit de manier was waarop hij zijn 
liefdevolle zorg toont aan iedereen die zijn hart voor hem opent en zijn genade uitnodigt. En dus 

kreeg ik, dankzij Swamiji's genade, de kans om op zondagavond regelmatig de Samadhi Lingam poeja 
uit te voeren. 
 

Op zo'n zondag, toen ik in de ochtend de Ganesh abishekam bijwoonde, sprak ik innerlijk tot Swamiji 
en zei: “Swamiji, elke zondag zet ik een pottu op je Samadhi Lingam, alsjeblieft, zou je me willen 
zegenen door er één op mij te doen zodat de wereld me op de een of andere manier zou 

herkennen?” Die avond, toen ik de moolasthanam (sanctum sanctorum) binnenging om de poeja te 
beginnen, wees iemand me erop dat ik, voordat ik de abishekam zou uitvoeren, eerst een pottu op 
mijn voorhoofd moest zetten, iets wat ik nog nooit eerder had gedaan. Op het moment dat ik dat 

deed, realiseerde ik me dat dit precies was wat ik Swamiji had gevraagd te doen tijdens de abishekam 
die ochtend! Het was zo'n speciaal moment voor mij, het bracht me de rest van de dag virtueel in 

de wolken! Het deed me beseffen hoe Swamiji echt naar ons luistert. Ik voel dat hij zo geweldig is 
en precies weet wat we nodig hebben. 
 

Enkele maanden later werd het geregeld dat ik in Bangalore kon gaan werken. Met de gratie van 
Swamiji verliep de overgang van de ene naar de ander baan soepel en ik ging naar Bangalore, zette 
mijn bagage neer en begon aan een nieuwe baan. Onlangs, in maart van dit jaar, kwam ik terug naar 

de Ashram voor Mahashivaratri. Ik was op zoek om weer van baan te veranderen en hoewel ik naar 
sollicitatiegesprekken ging, kreeg ik geen positieve resultaten. Maar gedurende de tijd dat ik in de 
Ashram was, ging ik naar nog vijf sollicitatiegesprekken en werd aangenomen voor drie van de 

functies waarop ik solliciteerde. Eén van deze aanbiedingen kwam zelfs op de dag van Mahashivaratri. 
En deze keer kon ik een goede baan krijgen bij een multinational. Dit is zeker te danken aan Swamiji's 
genade – hij heeft me van niets naar iets gebracht! 

 
Dus tot slot zou ik willen zeggen dat Swamiji hier is en dat hij zeker luistert. En zelfs als we er niet 
om vragen, zal hij ons geven wat goed en het beste voor ons is. Meer nog, tegelijkertijd begeleidt en 

ontwikkelt hij me natuurlijk spiritueel en dus kan ik nu eerlijk zeggen dat ik echt gelukkig ben. En ik 
heb eindelijk het antwoord op die brandende vraag – nu realiseer ik me dat God kennen, ons ware 
Zelf kennen, het ultieme doel van het leven is! 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
Waarom zegt u dat we anderen niet mogen 

bekritiseren? 
 
Als je eenmaal de gewoonte hebt gekregen om altijd 
anderen te bekritiseren, zal je geest altijd de neiging 
hebben om in alles het slechte te zien. Het ego neigt 

naar negativiteit. Op het spirituele pad moeten we aan 
onszelf werken om de geest in een staat van evenwicht 
te brengen. Als we onze gedachten altijd naar een laag 

niveau brengen, kunnen we niet gelijkgestemd zijn. De 
gewoonte om kritiek te leveren is verschrikkelijk 
destructief. Allereerst kun je verkeerd en ten onrechte 

over iemand praten met andere mensen. Ook zij zullen 
dan je negativiteit in zich opnemen en een slechte 
mening hebben over de bekritiseerde persoon. Dit 

schept verdeeldheid en dwarsboomt de eenheid. 
Verder moeten jullie je allemaal realiseren dat je nooit 
de exacte waarheid kunt weten over de persoon die je 

bekritiseert en hun situatie in het leven. Je zou kunnen 
zeggen: "O, ze lacht nooit in de ochtend.” Die persoon 
kan een ernstige ziekte hebben waardoor ze zich 's 

ochtends slecht voelt en ze wil anderen misschien niet belasten door erover te praten. Bovendien 
brengt jouw kritiek haar ook negatieve gedachten. Is dat juist? 
 

Kritiek kan alleen nuttig zijn als het constructief is en niet destructief. Dat betekent dat het beter is 
om positief en behulpzaam met iemand te praten en hem ideeën en alternatieven te geven. Dat is 
echte dienstverlening. Als je vriendelijk en aardig tegen elkaar praat, kun je veel positieve dingen 

over die persoon te weten komen. Dan zal de neiging tot kritiek je verlaten. Als je op fouten wilt 
wijzen, doe dat dan op een doordachte en behulpzame manier. Je eigen geest zal dan ook niet besmet 
worden door depressieve en bittere ideeën. 

 

Waarom zegt u dat we eerst onszelf moeten bekritiseren voordat we anderen 

bekritiseren? 
 
Je geest werkt op een bepaalde manier die bij jou past en past bij je geboorte, land, cultuur en 

opvoeding. Niet iedereen zal denken zoals jij. Ze kunnen dingen op een heel andere manier 

aanpakken. Je moet de zaken onpartijdig bekijken om een echte staat van helder denken te bereiken. 

Om dat te doen, kun je het beste eerst bekijken wat er in je hoofd omgaat en het een beetje 

opruimen. Bekritiseer je iemand om een goede reden of om een persoonlijke reden? Wil je wraak 

op die persoon omdat je voelt dat ze eerder iets tegen je hebben gedaan? Heeft die persoon je 

eerder bekritiseerd en wil je hem dus hetzelfde aandoen? Ben je al boos op hem? Gaat je kritiek 

over een onderwerp of kwestie waar je eigenlijk niet veel vanaf weet? Is je geest beïnvloed door 

anderen? Op deze manier kunnen we onze gemoedstoestand herzien en zuiveren van negativiteit. 

We moeten onszelf reinigen van de effecten van kritiek. Probeer het. Je zal merken dat je kritiek en 

woede zullen verminderen. 
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Hoe kunnen we ons aanpassen zodat we ons niet gekwetst voelen door iemand die 

ons bekritiseert? 
 
De meeste mensen nemen kritiek heel slecht op. Ze hebben het gevoel alsof de criticus hen probeert 
te kwetsen. Iemand op het spirituele pad moet bewust proberen over dergelijke gevoelens heen te 

komen. Ten eerste, houd de geest helder en denk, zonder te reageren of opgewonden te raken, eerlijk 
na of er enige waarheid in de kritiek zit. Normaal vind je daar een kern van waarheid. Ten tweede, 
als je vindt dat de kritiek niet terecht is, reageer dan niet en maak geen ruzie. Blijf kalm en zeg dat je 

gaat kijken wat de persoon zegt. Dit laat zien dat je niet reageert op de kritiek en dat je luistert naar 
de punten die de ander probeert te maken. Ten derde, en van het grootste belang, als je je geloof in 
het Goddelijke vergroot en altijd probeert je bewustzijn te verhogen, zul je automatisch steeds 

minder reageren op kritiek, boze woorden en beschuldigingen.  Als je je hart en geest met liefde vult, 
zullen je ogen automatisch op een liefdevolle manier zien. De grootste heiligen hielden zelfs van 
degenen die hen het meeste kwaad deden of zelfs hun sterfelijke lichaam doodden. 

 
Ik heb toegewijden en spirituele zoekers aangemoedigd om hun steentje bij te dragen aan het 
veranderen van de omgeving en atmosfeer om hen heen. Dit gebeurt nu al in verschillende landen 

terwijl de stemmen van mijn oprechte studenten worden gehoord. Je kunt jezelf niet veranderen 
door voor jezelf weg te lopen. Waar je ook gaat en wat je omgeving ook is, jij bent het die jezelf 
moet veranderen. Uiteindelijk kun jij dat alleen. Natuurlijk gaat het proces sneller en zekerder als je 

een verlichte, spirituele gids hebt die het pad heeft bewandeld. Het is een innerlijk proces. Als je in 
de wereld moet zijn, wees er dan, maar verander jezelf oprecht en langzaam. Wees nederig en 
bescheiden, maar houd altijd het vuur van pure liefde in je hart. Die liefde is liefde voor het 

Goddelijke. Als je je hart aan het Goddelijke offert in een houding van zelfovergave, creëert je 
opoffering pure gevoelens die zowel jou als je omgeving veranderen. Het is niet nodig om weg te 
lopen van de wereld. Als jullie allemaal weglopen, hoe kunnen we de wereld dan ten goede 

veranderen? 
 

Hoe kunnen we de negativiteit die anderen tegenover ons voelen verminderen? 
 
Als spirituele aspirant probeer je altijd je bewustzijn te zuiveren en kalm en gelukkig van binnen te 

blijven. Het beste wat je kunt doen is glimlachen! Glimlach als een warme zon met pure liefde! 
Probeer het en je zult zien dat problemen en negatieve gevoelens als wolken in de wind wegdrijven. 
Zie mij! Ik lach je altijd liefdevol toe. Mijn glimlach komt uit mijn hart en niet alleen uit mijn mond. 

Dat is de Premananda-glimlach en die kan wonderen doen. 
 

Laten we eens kijken of jullie allemaal een Premananda-glimlach kunnen maken en vreugde kunnen 

brengen bij iedereen die jullie kennen. 

 

Hoe kan ik het beste profiteren van uw advies?  

 
Lees mijn advies met een gerust hart. Stop de gedachten die in je hoofd rondrennen en babbelen. 
Houd je geest open en vrij zonder te oordelen over wat ik zeg terwijl je mijn woorden leest. Ik zeg 
je niet dat je alles moet geloven wat ik je vertel. Ik vraag je alleen om eerst je geest leeg te maken 

en jezelf ontvankelijk te maken voor wat hogere kennis. Wees stil en kalm. Voorkom dat de geest 
afdwaalt. Concentreer je diep op wat ik zeg. Mijn ideeën komen voort uit de waarheid in mij. Als je 
nog steeds binnenin bent, zal wat ik zeg zijn weg vinden naar je hart en daar blijven. Ik wil niet dat 

mijn waarheid in jouw springende, apengeest terechtkomt. 

 
Mijn waarheid zou in je hart moeten leven. Dan verandert je leven automatisch en kom je steeds 
dichter bij de waarheid. 
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Nieuws van de 

Sri Premananda Centra in de hele wereld 
 

Een nieuwe Sri Premananda Groep in Montpellier 
 
We zijn verheugd om aan te kondigen dat er nu een nieuwe Sri Premananda Groep is in 

Montpellier, Frankrijk, die binnenkort zal worden ingehuldigd.  
 

Shivanti, de coördinator van de nieuwe Groep, is al heel lang een toegewijde van Swamiji en 

wijdt zich nu aan het verspreiden van zijn spirituele boodschap door middel van verschillende 

activiteiten die de Groep zal organiseren. Laten we haar het allerbeste wensen voor deze 

prachtige seva. Het is inderdaad een geweldige kans om, met Swamiji's genade, positieve vibraties 
naar de wereld te brengen op een moment dat deze het zo hard nodig heeft. 

 

Swamiji's gouden woorden over  
de Sri Premananda Centra en Groepen 

 

 

Het is algemeen bekend dat de jongere generatie tegenwoordig denkt dat slechte 

gewoonten, zoals het nuttigen van drugs en alcohol, goede dingen zijn om te doen. 

Zo gaat de samenleving de verkeerde kant op. Ik wil niet dat jonge mensen zich met 

zulke dingen bezig houden, daarom moedig ik ze aan om op het spirituele pad te 

gaan. Ik zou willen dat ook jij de jongeren aanmoedigt om op de goede weg te gaan. 
 

* 

Een persoon leeft op een bepaalde manier met het idee dat het correct is, en daarom 

volgen ze die manier van leven. Omdat ze niet matuur zijn, denken mensen dat ze 

kunnen leven op elke manier die ze willen en dus dingen nastreven die hen vals, 

tijdelijk geluk brengen. Mensen zijn de weg kwijt en gaan steeds verder op het 

verkeerde pad. Ik span me enorm in om mensen met liefde en zorg op het juiste pad 

te begeleiden, maar wat doen jullie coördinatoren hiervoor? 
 

* 

 Wanneer iemand zich met spiritualiteit bezighoudt, zal hij gemoedsrust krijgen en 

door zijn toewijding hogere kwaliteiten ontwikkelen. Ook hier, welke acties hebben 

de coördinatoren ondernomen om mensen te helpen toewijding in hun hart te 

voelen? Hoe ver gaat je dienstverlening? 
 

Het is goed om over deze punten goed na te denken. Denk diep na over wat je 

feitelijk hebt gedaan en wat je nog meer zou kunnen doen om de mensheid te helpen 

en te dienen. 
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Satsang: 

We nemen niets mee als we sterven! 
(Een Goeroe Poernima satsang uit de jaren ‘80) 

 
Belichamingen van het goddelijke! 
 
Tijdens iemands leven kan iemand als gelukkig worden beschouwd als hij/zij in staat is om God te 

aanbidden en aan God te denken. Vandaag is het Goeroe Poernima, een dag die over de hele wereld 

gevierd zal worden. Ook hier in onze Ashram vieren we deze dag elk jaar op grootse wijze. Toegewijden 

in Singapore, Australië, Duitsland, Zweden, Zwitserland, Nederland, Italië, Frankrijk en de VS hebben 

gebeld en geschreven om te zeggen dat ze vandaag ook speciale Goeroe Poernima-vieringen zullen 

houden. 

 

Het doel van een menselijke geboorte is het pad te zoeken waarlangs men God kan bereiken. Het enige 

dat hiervoor nodig is, is het prachtige geschenk van toewijding. We mogen nooit het doel van deze 

menselijke geboorte vergeten. Als we in deze huidige geboorte niet aan God denken, wanneer gaan we 

dat dan doen? We moeten ons leven leiden met de constante gedachte aan God in onze geest en om dit 

te doen, moeten we ons volledig aan zijn voeten overgeven. 

  

Vandaag dacht ik 's ochtends om naar deze viering te komen maar alles moet volgens Gods wens 

plaatsvinden. God gebruikt elke gelegenheid om ons te laten begrijpen dat de wereld vergankelijk is en 

bedekt is onder een mantel van maya [illusie]. Alleen God is waar en door zijn genade helpt hij ons dit 

te realiseren. Op een dag zul je het zeker begrijpen. Iedereen hier vandaag is hier gekomen om God te 

realiseren, maar hoeveel van zijn genade heb je eigenlijk bereikt en hoe volledig heb je je aan hem 

overgegeven? Dit weet je niet. Ik wacht hier geduldig tussen jullie allemaal, opdat jullie aan hem zouden 

denken. Ieder van jullie heeft een andere aard en, in overeenstemming met je individuele aard, probeer 

ik je levensstandaard te verbeteren, zodat je God kunt realiseren. Ik probeer je ook te bevrijden van je 

karmische gevolgen. 

 

Het is alleen tijdens bepaalde geschikte tijden dat men de kans krijgt om geëvolueerde wezens, sadhu's, 

rishi's en andere grote zielen te ontmoeten. Je moet nooit aannemen dat fysiek bij me zijn betekent dat 

iemand dicht bij me is en dat als iemand fysiek ver weg is, ze niet bij me zijn. Als iemand dicht bij mijn ziel 

of de goddelijke kracht in mij kan komen, dan is dat de moeite waard! Niemand is gekomen om altijd bij 

me te zijn, alleen om hier voor een bepaalde tijd te zijn. 

 

Er zijn mensen die niet twee keer nadenken voordat ze denigrerende woorden uiten tegen een goeroe 

of God en daardoor onderwerpen ze zichzelf aan ellende. Mensen hebben de neiging om te handelen 

met egoïstische motieven en verwaande ideeën. De ene is over het algemeen niet geduldig genoeg om 

de mentaliteit of volwassenheid van de ander te begrijpen. Als iemand zich niets over zichzelf heeft 

gerealiseerd, hoe kunnen ze dan ooit hopen iets over anderen te begrijpen? “Hoe kan ik hem pijn doen?” 

is een veel voorkomende gedachte in de hoofden van mensen. Iemand die zo denkt, realiseert zich niet 

hoe ernstig het is om opzettelijk de gevoelens van anderen te kwetsen. We moeten altijd de woorden 

van rishi's en wijzen respecteren en eren en de waarde van hun zegeningen begrijpen. 
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Laten we het beste maken van deze kans om God te realiseren. Het herhalen van de namen van God 

met de tong terwijl je andere gedachten in je hoofd hebt, zal je op geen enkele manier helpen. Maar door 

oprecht spirituele oefeningen te doen, zul je je volledig aan God kunnen overgeven en door je oefening 

zullen ego, jaloezie, arrogantie en egoïsme geleidelijk afnemen en verdwijnen. Nutteloze en zinloze 

gesprekken helpen iemand niet om vooruitgang te boeken op het spirituele pad. 

 

Iemand die het spirituele pad bewandelt, moet enorm veel geduld hebben. Hij of zij moet elke vorm van 

belediging kunnen verdragen. Wereldse mensen begrijpen de kwaliteiten van zo iemand niet en daarom 

beledigen ze hem of haar. Wat moet men in zo'n situatie doen? De spirituele persoon zou geduldig 

moeten wachten, zonder op de slechte woorden te letten, want hij weet dat de andere persoon 

onwetend is en op een dag zijn fout zal beseffen. Op zulke momenten zou de spirituele aspirant er goed 

aan doen om gewoon te “zijn”. 

 

Een persoon kan rijp zijn in leeftijd en begiftigd met kennis, maar wat heeft dit alles voor zin als hij zich 

niet kan overgeven aan Gods lotusvoeten? We kunnen rijkdom, status, opleiding, materiële goederen en 

een vorstelijk huis bezitten, maar al deze zijn nutteloos zonder liefde voor God. We nemen niets mee als 

we sterven. 

 

We besteden niet de juiste aandacht aan zaken die echt belangrijk zijn. We worden slaven van lofprijzingen 

en vriendelijke woorden. Sommigen spreken liefdevol met een lachend gezicht en we geloven dat ze vol 

liefde zijn. We zijn niet in staat om ware liefde te identificeren en worden dus misleid. Onze geest is 

verstrikt in het spinnenweb van illusie. We kunnen het ware niet van het valse onderscheiden en kunnen 

zelfs onze eigen harten en gevoelens niet doorgronden. Word wakker! Laat je niet misleiden door louter 

woorden. Liefde moet spontaan uit het hart komen. God is waarheid! God is liefde! Het is geweldig om 

als mens geboren te worden! 

 

Als je naar een beeld van onze Goddelijke Moeder,  Athale kijkt, als je haar macht en glorie maar eens 

zou kunnen begrijpen! Sprak Moeder Kali niet met Sri Ramakrishna Paramahamsa? De energie in 

dergelijke heiligdommen spreekt maar weinigen aan. Het begrip van een ziel van die energie is 

spiritualiteit. Als je geloof hebt, zal de godheid in dergelijke heiligdommen tot je spreken. Als ik echter zeg 

dat ik tot de Goddelijke Moeder spreek, zullen de mensen lachen en zeggen dat ik gek ben omdat ze niet 

het vermogen hebben om te geloven of te begrijpen dat zij op deze manier tot ons kan spreken. We 

leven in een wereld van roddels en dus hoe kunnen we verwachten dat de Moeder tot ons spreekt? 

 

Realiseren we God? Nee, dat is lastig met onze beperkte kennis. Kunnen we ons zesde zintuig gebruiken? 

Geen tijd! Denk je aan het Goddelijke? Geen tijd! Ga je naar de tempel? Geen tijd! Wanneer zal de tijd 

dan komen? We hebben alleen de tijd om aan God te denken of naar de tempel te gaan om te bidden 

als er problemen en ziekten komen. Je moet je bewust worden van je fouten en goddelijke vergeving en 

hulp vragen om jezelf te corrigeren. 

 

Grijp God stevig vast. Door sadhu's te ontmoeten, worden onze karmische gevolgen teniet gedaan. 

Verspil geen tijd aan het uitzoeken of een sadhu echt is of niet, dat is niet onze verantwoordelijkheid. 

Geef altijd respect aan wijzen die tot het spirituele leven zijn overgegaan. Heb goede gedachten en leef 

rechtschapen. 
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In veel ashrams is het vrouwen niet toegestaan om abishekam en pada poeja te doen, maar deze Ashram 

staat vrouwen toe om deel te nemen aan deze heilige plichten. Er is geen regel om te zeggen dat ze dat 

niet kunnen, maar toch mogen ze dat zelden. Hoewel vrouwen het geduld en de bekwaamheid hebben 

om deze religieuze ceremonies te doen, hebben ze de kans niet gekregen. Als het hen was verboden dit 

te doen, had zuster Nivedita Swami Vivekananda niet kunnen dienen en helpen bij zijn grote missie; de 

Tamil-heilige Karaikkal Ammaiyar zou niet één van de 63 saivite-heiligen van Tamil Nadu zijn geworden 

en Auvaiyar zou nooit haar betekenisvolle Tamil-poëzie hebben gecomponeerd ter ere van God. Door 

hun voorbeeldige leven hebben ze ons laten zien tot welke hoogten vrouwen kunnen stijgen op het 

spirituele pad. Dit is de grootsheid van vrouwelijkheid! Mensen hebben over het algemeen niet het 

vermogen om dit te begrijpen. 

 

Als je geest zuiver is, hoef je niet bang te zijn voor de kritiek van anderen. Het is niet nodig om nerveus, 

verward of onstabiel te zijn. Op deze Goeore Poernima werden twee pada poeja's  uitgevoerd door 

vrouwelijke toegewijden, ze hebben deze gave. Het is van het grootste belang dat dergelijke poeja's met 

een zuivere geest en een goed hart worden gedaan. 

 

Ik zal eindigen met mijn zegeningen voor iedereen, zowel hier als voor de hele wereld, op deze speciale 

dag. 

 
HARI AUM! 

 

Pada poeja voor Swamiji uitgevoerd door toegewijden in 2010 
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Een unieke, natuurlijke genegenheid 
 

e beschouwen onze 
moeders als niets 

minder dan 
godinnen. Dit komt 

omdat zij degenen zijn die ons 

negen maanden lang in hun 
baarmoeder hebben gedragen 
terwijl ons lichaam uit hun 

bloed werd gevormd en ze ons 
met hun melk voedden toen 
we geboren waren. Even later, 

als baby's, lieten onze 
moeders, als we het 
uitschreeuwden van de 

honger, alles vallen om ons te 
voeden en in al onze 
behoeften te voorzien. Dit is 

echt een uiting van diepste 
genegenheid en een band van 
liefde die niet vergeten mag 

worden. De wijze Pattinathar 
vergat nooit de liefde van zijn 
moeder en componeerde een 

lied voor haar toen hij de 
laatste riten uitvoerde tijdens 
haar crematieceremonie; 

profeet Mohammed zei: "Het 
paradijs ligt onder de voeten 
van je moeder"; Boeddha 

vertelde zijn volgelingen dat 
door hem te baren, zijn moeder hem ook de kans gaf om bevrijding te bereiken, en Ramakrishna 
beschouwde zijn vrouw als de Goddelijke Moeder. "Er is geen grotere tempel dan een moeder," is 

een oud Tamil-gezegde en vele miljoenen mensen hebben dit in hun leven beseft, maar helaas hebben 
een paar miljoen anderen deze waarheid niet begrepen. 
 

W 
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Ook onder zusters zien we in vele duizenden gezinnen nog steeds welke diepe genegenheid ze voor 

elkaar hebben, hoe ze onbaatzuchtige zorg voor hun ouders en broers en zussen hebben, een gevoel 

van loyaliteit jegens hen voelen en sterke liefdesbanden onderhouden. Ook in de meer uitgebreide 

familie  zijn er nog steeds in sommige families gevoelens van affectie en liefdesbanden tussen tantes, 

schoonzusters, schoonmoeders en schoondochters. Helaas zijn deze sterke liefdesbanden tussen 

familieleden in de meeste gezinnen echter zo goed als verdwenen. 

 

Dit soort affectieve vriendschap heeft door de tijd heen tussen vrouwen bestaan. Zelfs als de 

genegenheid standvastig is, dan zou als er een beter begrip tussen vrienden zou zijn, deze band van 

genegenheid nog sterker zijn en zeker alle problemen en moeilijkheden die zich voordoen  overleven 

en niet beschadigd kunnen worden. Dit is geen genegenheid die kan worden uitgelegd of uitgedrukt 

met woorden, maar een vrouw onthult het door haar gedrag en acties, en dit is omdat het haar 

aangeboren eigenschap is. Heiligen en wijzen hebben zelfs gezegd dat het woord 'vrouw' zelf kan 

worden gedefinieerd als liefde en genegenheid. 

 

Er is veel gezegd en geschreven over hoe gezegend het is 

om als vrouw geboren te worden en hoe men in het 

verleden grote boete moet hebben gedaan. In deze 

artikels heb ik tot op zekere hoogte de grootsheid van 

zo'n geboorte uiteengezet. Als ik als vrouw was geboren, 

had ik ongetwijfeld veel meer geschreven over de diepste 

gedachten en gevoelens van vrouwen. Wat ik hier heb 

geschreven, is gebaseerd op wat ik heb leren kennen 

door mijn gesprekken en communicatie met vrouwen. 

 

Hoewel gedachten en gevoelens over dingen en manieren 

van gedrag van land tot land kunnen verschillen en culturen kunnen verschillen, zijn de genegenheid 

van vrouwen, hun liefde en verwachtingen allemaal gelijkaardig. Over het algemeen zal een vrouw, 

wanneer ze vrienden wordt of een relatie met iemand aangaat en genegenheid en liefde toont, 

dezelfde soort liefdevolle genegenheid verwachten en wanneer dit niet gebeurt, zal ze zich gekwetst 

voelen. Dit is hetzelfde voor alle vrouwen, welk idee ze ook hebben van welke vorm deze 

teruggekeerde genegenheid zou moeten aannemen. Op het eerste gezicht kan het lijken alsof dit 

enigszins egoïstisch is. Alle vrouwen ervaren deze pijn en de reden voor hun pijn is deze verwachting 

van wederzijdse liefde en genegenheid. Geen enkele vrouw kan echt ontkennen dat ze zich zo voelt, 

omdat moederlijke genegenheid een eigenschap is die inherent is aan vrouwen en deel uitmaakt van 

hun goddelijke natuur. Veel mensen hebben dit soort genegenheid begrepen en gewaardeerd, en net 

zo veel mensen niet. De pijn die een vrouw voelt, veroorzaakt door degenen die deze liefdevolle 

genegenheid niet begrijpen, is diep en onuitwisbaar in haar hart en geest gegrift en laat een wonde 

achter die, hoewel soms lijkt te zijn verdwenen, nooit echt geneest en steeds weer opengaat als 

gedachten aan de pijn terugkeren in haar gedachten. Wat is de oorzaak van dit alles? Het is de 

moederlijke liefde en genegenheid die eigenschappen zijn van de goddelijke natuur van een vrouw. 

Dit is ook de reden waarom ik deze goddelijke eigenschappen van het moederschap altijd zal 

bewonderen en steunen.  

 

"Hoewel gedachten en 
gevoelens over dingen en 
manieren van gedrag van 

land tot land kunnen 
verschillen en culturen 

kunnen verschillen, zijn de 
genegenheid van vrouwen, 

hun liefde en verwachtingen 

allemaal gelijkaardig." 
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Het zit in de aard van vrouwen om goedhartig, meelevend, behulpzaam en genereus te zijn, en de 

meeste vrouwen tonen deze kwaliteiten in hun leven. Helaas zijn er manipulatieve individuen die, als 

ze dit erkennen, voor hun eigen voordeel misbruik maken van de aanhankelijke aard van een vrouw. 

Door vriendelijk te praten en tijd met hen door te brengen, winnen zulke mensen - meestal mannen 

- de vriendschap en het vertrouwen van een vrouw en leren ze haar goed kennen, wat er uiteindelijk 

toe leidt dat de vrouw gekwetst raakt. Sommige vrouwen doorzien deze manipulatieve trucs wijselijk 

en slagen erin om dergelijke mannen uit hun leven te elimineren voordat ze de gevolgen moeten 

dragen. Toch zullen velen niettemin geleidelijk bezwijken voor de valse genegenheid en sympathieke 

praat van de mannen en, zonder te beseffen wat er werkelijk gebeurt, uiteindelijk als stopverf in hun 

handen worden. Onoplettend, zullen de vrouwen vrijuit beginnen te praten over hun diepste 

gevoelens. Op deze manier verandert de goddelijke moederlijke kwaliteit van genegenheid van een 

vrouw in een gevoel van liefde; ze vergeet zichzelf en wie ze werkelijk is en onthult onbewust alles 

over zichzelf. Ze doorbreekt haar grenzen en deelt alles met deze persoon van wie ze nu voelt dat 

ze van hem houdt. Sommige mannen maken misbruik van deze band die is ontstaan, maar vrouwen 

zijn, vanwege hun inherente genegenheid, geneigd te geloven dat deze valse liefde waar is en laten 

dus ook onbedoeld toe dat mannen hen uitbuiten.  

 

Zonder zich bewust te zijn van het negatieve effect dat het op hen heeft, leven vrouwen hun leven 

alsof dit een juiste manier van zijn is, terwijl anderen kunnen beseffen dat het verkeerd is en bijgevolg 

proberen de situatie te corrigeren. Dit is dan hoe sommige mannen deze inherente genegenheid die 

van jou is, naar je terugspiegelen en zich gedragen alsof ze om je geven; ze doen alsof er een 

onverklaarbare vriendschaps- of liefdesband tussen jullie beiden bestaat en slagen er op deze manier 

in om alles wat ze willen van je te krijgen, zonder je echter iets waardevols te bieden. 

 

Dan zijn er  – mannen of vrouwen – die erin slagen om de dingen die ze willen van vrouwen te 

krijgen door het te laten lijken dat wat ze voor hen doen of geven, op de een of andere manier 

speciaal of waardevol is. Op deze manier zijn er veel vrouwen die, vanwege hun medelevende 

karakter en omdat ze geloven dat anderen eerlijk zijn, worden bedrogen met geschenken of 

erfenissen die ze van hun ouders, broers en zussen of echtgenoot hebben ontvangen. 

 

De cultuur van deze bodem heeft vrouwen altijd gezien als meelevend, genereus en liefdevol. En de 

grond van deze aarde die we Bhooma Devi of Moeder Aarde noemen, tolereert alles wat de 

mensheid haar aandoet; of we nu ploegen of graven of haar uit elkaar blazen, ze draagt het allemaal. 

Zo ook zal vanwege haar onvoorwaardelijke liefde en genegenheid, een moeder alles dragen in het 

belang van haar kinderen. 

 

De manier waarop vrouwen zoveel verdraagzaamheid tonen wanneer ze worden geconfronteerd 

met de kritiek en minachting van anderen, is een teken van hun grootsheid. We hebben ons land 

altijd als een moeder beschouwd en we noemen haar inderdaad onze Bharata Mata of Moeder India. 

Liefste vrouwen, net zoals we allemaal in handen zijn van onze Bharata Mata, is zij in jouw handen. 

Het is aan jou of ze openbloeit of aan kracht inboet. Moeders, jullie die de toekomstige generatie 

voeden, vorm hen tot nederige mensen met een goed karakter, onderwijs hen en onderwijs hen 

over moraliteit, leid hen liefdevol om toewijding te voelen en ontvankelijk te zijn voor Gods genade. 

Als jullie hiermee doorgaan, beleeft ons land opnieuw een grote renaissance. 
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Er wordt aangenomen dat in dit tijdperk van Kali Yuga de wereld zich in een fase van chaos en 

ontbinding bevindt, maar ik kan dit niet accepteren. Als de harten en geesten van vrouwen mogen 

openbloeien en zo hun goddelijke geur verspreiden, dan zal de hele wereld ook gedijen en 

openbloeien. 

 

Hoewel ik zeker fouten vind bij mannen, wat zal er  

gebeuren als een moeder haar zoon opvoedt terwijl ze 

hem belast met verwachtingen zonder hem goede 

waarden bij te brengen en hem ware liefde en 

genegenheid te tonen? Uit respect voor zijn moeder zal 

hij zijn best doen om aan haar verwachtingen te 

voldoen, maar dat is alles wat hij kan doen; wanneer hij 

ziet dat zijn inspanning niet goed genoeg is, zal hij zich 

ontmoedigd en gefrustreerd voelen en een verkeerde 

weg inslaan in het leven. Als je uw zonen en dochters 

zonder verwachtingen zou opvoeden en, met het 

welzijn van de samenleving in gedachten, hen zou 

aanmoedigen om rechtschapen burgers te zijn, dan 

zouden zij op hun beurt rechtschapen leiders kiezen en 

zo het land mogelijk maken om te bloeien. O moeders, 

jullie die de hele wereld in een prachtige bloementuin 

kunnen veranderen, laat je kinderen niet lijden! Door 

ze met liefde en genegenheid op te voeden, heb je het 

in handen om je kinderen in staat te stellen ware liefde 

te realiseren en gewaardeerde leden van de 

samenleving en echte kinderen van Bharat te worden. Jullie zijn de vertegenwoordigers van de 

allerhoogste Shakti die ons land en de wereld een schat aan grote geesten schenken door ze te 

baren en liefdevolle genegenheid te tonen. 

 

Het is een onmiskenbare waarheid dat alle kinderen in deze wereld bijna uitsluitend door vrouwen 

werden verzorgd en opgevoed. En al deze kinderen groeiden op om zoveel verschillende 

levenspaden te volgen! Oh moeder, al zijn deze kinderen misschien uitgegroeid tot grote heiligen, 

wijzen of siddha's, avatars of koningen en koninginnen, soldaten, wetenschappers, filosofen, 

schrijvers, dichters, leraren, artsen, enzovoort, het is alleen dankzij moeders zoals jullie dat al deze 

mannen en vrouwen een leven hadden waarin ze opmerkelijke prestaties konden bereiken. Door 

mijn toespraken en geschriften ben ik blij dat ik de kans heb om mijn lof en bewondering te uiten 

voor deze hoge staat van vrouwelijkheid die de wereld zoveel goeds heeft gebracht. Beste vrouwen, 

er is zoveel tijd verstreken zonder dat vrouwen de moeite namen om te begrijpen waarom ze zoveel 

teleurstellingen en moeilijkheden in hun leven moeten ondergaan, zonder zich af te vragen wie of 

wat de oorzaak is van al dit lijden, en toch is de voornaamste reden voor hun problemen deze grote 

en goddelijke kwaliteit van de unieke, natuurlijke genegenheid van de vrouw. Dit is slechts een 

eenvoudig concept dat ik hier aan de lezers presenteer, zodat iedereen - alle vrouwen en alle mannen 

- ware vrouwelijkheid terecht zou begrijpen, het moederschap terecht zou waarderen en alle 

vrouwen met het nodige respect zou behandelen. 
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Nieuws van de… 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Premananda Jeugd van Nederland tijdens hun maandelijkse publieke programma in 

een gehuurde ruimte. 
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De Premananda Jeugd is de drager van Swamiji's boodschap voor de jeugd in deze wereld. Door actief 

te zijn en veel verschillende programma's te organiseren, krijgen jonge mensen de kans om in contact 
te komen met gelijkgestemde individuen en meer te leren over Swamiji's leringen en advies. Publieke 

programma's zijn vooral een geweldige manier om de deur voor anderen in de samenleving te openen 

en nieuwe mensen een eerste blik te laten werpen op de kracht van spiritualiteit. 

 
 

Elke maand belichten we een kwaliteit van een Premananda Jongere.  

Deze maand: 

 

Een spirituele opvoeding krijgen voor een 

gezondere houding! 
 
“Tijdens hun kindertijd moeten we de kleintjes aanmoedigen om te denken aan zelfperfectie, 

vriendelijkheid, liefde en mededogen en de pracht van de natuur en dienstbaarheid. In plaats 

daarvan moedigen we ze aan om het goed te doen in studies om een goede carrière te krijgen 

en meer geld te verdienen. Dus als kinderen aan hun studie denken, denken ze vooral aan wat 

nuttig is om meer geld te verdienen. Het wordt zo belangrijk voor hen om goed te slagen voor 

examens en meer certificaten te halen om een goede baan te krijgen en veel geld te verdienen. 

Is dit het doel van de studie? 

 

Een goed getrainde geest volgens spirituele idealen is ook zeer goed in staat om het goed te 

doen in het leven volgens de materiële wetten, maar de student zal een veel gezondere en 

heilzamere houding hebben ten opzichte van rijkdom, dienstbaarheid en zaken. We moeten 

onze jongeren begeleiden om een gezondere houding aan te nemen ten aanzien van hun 

toekomst in de wereld.” 
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