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Satsang met Swamiji 
Een satsang voor de start van het nieuwe schooljaar: 

Ik denk aan je toekomst 
 

 
 

Vraag: Swami, je zegt vaak tegen jongeren dat ze moeten studeren en dokter, advocaat, leraar 

enzovoort moeten worden, maar als de jongeren een spiritueel leven willen leiden, hoe kunnen ze dit 

dan combineren? Waarom zeg je dat ze moeten studeren? Is het mogelijk om beide te doen - studeren 

en een beroep uitoefenen en tegelijkertijd een spiritueel en zelfs celibatair leven leiden? 

 

A: Ik zeg altijd tegen de kinderen dat ze goed moeten studeren om ingenieur, dokter of advocaat 

te worden of goede kwalificaties te behalen en een mooie carrière te hebben. Voor het geestelijk 

leven is opvoeding essentieel. Waarom verwacht ik dat ze een carrière hebben? Kijk, je moet 

goed nadenken - honderd of duizend mensen kunnen me ontmoeten, maar niet allemaal zullen 

ze het spirituele pad opgaan. Van de duizend die mij ontmoeten, hebben niet alle duizend de 

kans om op het spirituele pad te gaan. Sommige mensen hebben de gave om door te gaan op 

het spirituele pad. Ik geef dat advies in het begin, omdat ik de tijd van de kinderen niet wil 
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verspillen. Ik leer ze spiritualiteit én ik zeg ze dat ze moeten studeren om dokter of advocaat te 

worden of voor een andere carrière moeten studeren. 

 

Je moet dus goed nadenken - spiritualiteit betekent een grote bewustzijnsverhoging en 

uiteindelijk verlichting. Dus als dat jonge meisje of die jongen van 17 bij mij komt en ik leer hen 

alleen spiritualiteit, en na twee jaar heeft dat meisje of die jongen het opeens gehad met 

spiritualiteit, wat gebeurt er dan? Hun toekomst zou verpest kunnen worden. Waarom? Omdat 

ze stopten met studeren. Dus, zeg ik, als je jong bent, studeer. Er zijn zoveel dingen die je kunt 

studeren en tegelijkertijd parttime spiritualiteit kunt beoefenen. Als ze na hun studie 

geneeskunde veel interesse hebben in spiritualiteit, dan kunnen ze, nadat ze dokter zijn 

geworden, op het spirituele pad komen. Als ze op dat moment niet op het spirituele pad willen 

gaan, kunnen ze als arts werken en geld verdienen. Begrijp je wat ik zeg? Daarom, als mensen 

naar me toe komen, is het mijn plicht om aan hun toekomst te denken. 

 

Er zijn verschillende soorten toegewijden - Ashram-mensen, toegewijden, zoveel verschillende 

soorten mensen. Swami's plicht is om voor iedereen te zorgen. Als een jongen of meisje op 17-

jarige leeftijd naar me toe komt en vraagt: "Swami, ik wil over spiritualiteit leren, Sanatana 

Dharma", krijgt die jongen of dat meisje op dat moment maar heel even zo'n gevoel. Plotseling 

denken ze dat ze verlichting willen bekomen. Die indruk, die smaak, dat verlangen, blijft maar 

een of twee jaar in hun hoofd. Na een jaar zijn ze het zat en zeggen ze geen spiritueel leven 

meer te willen. Wat gebeurt er dan met hun toekomst? Daarom zegt Swami altijd dat je 

spiritualiteit  deeltijds moet studeren en beoefenen. 

 

Als je jong bent, tussen de 15 en 25, is dat de enige keer dat je hoeft te studeren. Als je die 

studietijd mist, kun je niet studeren als je 40 of 30 bent. Maar op 30 of 40 kun je spiritualiteit 

beoefenen. Verspil die tijd dus niet als je jong bent - je moet zorgvuldig studeren. Je moet 

studeren. Het is heel essentieel. Waarom? Misschien ga je op een dag Sanatana Dharma 

onderwijzen en denken de mensen misschien dat je een dwaas bent, dat je geen hersens hebt, 

dat je geen kwalificaties hebt en dat je niet opgeleid bent. Als iemand echter heeft gestudeerd 

om arts of wetenschapper te worden en deeltijds spiritualiteit heeft geleerd en later begrijpt hij 

of zij spiritualiteit, dan is dat geweldig, want ze zijn wetenschapper en tegelijkertijd hebben ze 

spiritualiteit geleerd . Dus daarna, als ze Sanatana Dharma aan de wereld uitleggen,  zullen de 

mensen de waarde van spiritualiteit begrijpen. 

 

Je kunt alleen echte gemoedsrust krijgen op het spirituele pad. Iemand die tijdens zijn studie 

spiritualiteit plus onderwijs volgt, zal in het onderwijs een zeer hoog niveau bereiken. Die 

student wil voor dokter studeren, maar zijn of haar geest gaat altijd heen en weer, springt overal 

heen. Als hij volhardt, mediteert, spiritualiteit volgt en tegelijkertijd studeert, zal dat ook zijn 

opleiding ondersteunen. Na zijn opleiding kan hij beslissen wat voor leven hij wil leiden. Denk 

hier grondig over na. 

 

Iedereen die naar de Ashram komt, houdt van het spirituele pad en spirituele ontwikkeling, maar 

niet iedereen houdt van het celibataire leven. Ze vinden het idee ervan leuk, maar ze kunnen 



3 Prema Ananda Vahini september 2021 

 

het niet in praktijk brengen. Zowel mannen als vrouwen ervaren seksueel verlangen. Waarom 

kunnen ze niet stoppen met seks? Omdat ze zo zijn opgevoed. Begrijp je? 

 

Spiritualiteit is een groot goed, maar ik heb ook geen bezwaar tegen een getrouwd leven. Je 

moet echter voorzichtig zijn. Hindoe Sanatana Dharma zegt dat het ook goed is als de vrouw 

en de man getrouwd zijn en het spirituele leven volgen. Er staat ook dat je ook een harmonieus 

gezinsleven moet leiden. Als man en vrouw ruzie maken, wat gebeurt er dan? Hoe kunnen ze 

dan spiritualiteit beoefenen? Als hij gaat mediteren, zal hij aan zijn ruzie met zijn vrouw denken. 

Als zij zit te mediteren, zullen zij en haar man in gedachten vechten. Beiden moeten met liefde 

leven. Je moet het zo doen – meditatie en spiritualiteit, spiritualiteit en opvoeding, dat is het 

hoogste. 

 

Jai Prema Shanti 
 

Satsang voor Ganesha Chaturti 
 

Ganesha en Om chanten  
 

Deze maand vieren we Ganesha Chaturti, de dag van het jaar die het meest aan Heer Ganesha is gewijd. 

Eén van Ganesha's vele namen is Pranava Swarupa, wat betekent dat hij de belichaming is van de 

machtige OM (of AUM), het eerste geluid waaruit de hele schepping voortkwam. Hieronder volgen 

fragmenten uit gesprekken waarin Swamiji de diepe betekenis van het reciteren van OM met ons deelde. 

 

aten we diep nadenken over de betekenis van AUM. Ik heb vaak tegen jullie gesproken 

over deze geweldige mantra, dit prachtige woord van kracht. Het wordt beschouwd als 

de oudste en meest gerespecteerde mantra in de geschiedenis van Sanatana Dharma. Het 

wordt ook gebruikt door boeddhisten. Het is de mula mantra (basismantra), en het gaat vaak 

vooraf aan andere mantra’s en reeksen van namen die we namavali noemen. Het geluid van AUM 

symboliseert het Goddelijke Zelf. Oude geschriften verwijzen ernaar als het geluid dat het 

geluidloze Ultieme en Absolute vertegenwoordigt. Alles is vervat in AUM. Als men deze mantra 

correct reciteert, bereikt men goddelijke kennis en vrede. Het brengt je naar je ware Zelf dat 

buiten de invloedssfeer van de geest ligt. Het is een mantra om de storende energieën van de 

wereld te overstijgen. 

 

ijdens meditatie herhaalden de oude volkeren AUM, de heilige lettergreep die het 

oorspronkelijke geluid van de schepping vertegenwoordigt. Net zoals deze kracht Adi 

Para Shakti (de oorspronkelijke opperste energie) wordt genoemd, wordt het ook Om 

Shakti genoemd. Wanneer men AUM innerlijk of hoorbaar herhaalt, wekt het de shakti, bekend 

als kundalini, in ons lichaam op. Deze energie rust aan de basis van de wervelkolom. Door AUM 

met echt gevoel en concentratie te herhalen, kunnen we de goddelijke krachten in ons lichaam 

L 

T 
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opwekken en ze naar de kruin van het hoofd brengen. Dit proces moet zorgvuldig en alleen 

onder begeleiding van een echte meester worden uitgevoerd. Door op deze manier oprechte 

spirituele oefeningen te blijven doen, zullen het geluid en de buitengewone vibratie van AUM 

zich vermengen met het bloed in ons lichaam. Door de langzame ademhaling die nodig is om 

Aumkar te doen, circuleert de goddelijkheid met het bloed door het hele lichaam. Het komt 

naar het hart en laat het kloppen met een goddelijke vibratie. AUM zou in jou moeten circuleren. 

Daarom zou je je niet moeten haasten als je AUM reciteert. De diepe en lange adem tussen het 

verbaal reciteren van AUM is inderdaad het belangrijkst. 

 

e Ekakshara1mantra AUM bestaat uit drie klanken:        

A–U–M. A-klank is verbonden met de onderkant van de 

longen; de U-klank is verbonden met het midden van de 

longen en de M-klank met de top van de longen. Enkel wanneer 

we de mantra AUM correct en duidelijk reciteren en volledig 

gebruik maken van de kracht van onze longen, zullen de hersenen 

volledig geactiveerd worden en hun mogelijkheden tonen. Omdat 

we in het algemeen slechts een derde van de longen gebruiken, 

gebruiken we ook maar een tiende van onze hersenen. Welke 

mantra we ook reciteren, eerst zeggen we AUM. Dan pas 

reciteren we de mantra’s. 

 

Als we onze gehele longen gebruiken, gebruiken we ook onze hersenen volledig. Dit reguleert 

onze bloedcirculatie, ademhaling en de warmte in het lichaam, wat betekent dat de geest niet 

van de hak op de tak zal springen. Het intellect zal scherp zijn om ons lang te kunnen 

concentreren of lang te studeren en om alles wat we hebben geleerd te onthouden. Het helpt 

ons ook om lang te werken zonder moe te worden. 

 

et allerbelangrijkste is dat je de kracht ervan moet beseffen als je het op deze manier 

chant. Zeg het niet alleen, je moet het beseffen. Welke mantra je ook herhaalt, je zou 

de vibratie ervan moeten waarnemen. Hoe kun je de trilling waarnemen? Voel en zeg 

het. Zeg het niet zonder het te begrijpen: tsjakka, tsjakka buk, tsjakka buk, tsjakka buk buk. Voel 

het! (...) Als je AUM zegt zonder te voelen, is het gewoon Ah Uh Ah Uh Ah Uh.  
 

Om meer te weten te komen over Ganesha, nodigen we je uit om het volgende te lezen:  

'Onze prachtige Ganesha – Ontdek Ganesha door de leringen van Swami Premananda', 

uitgegeven door Rishi Publicaties. 

                                              
1 Ekakshara betekent één lettergreep 

D 

H 
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Mijn ervaring met Swamiji:  

Hij is er voor ons! 
Door Surya, India 

 

k groeide op in de Ashram en zorgde voor 

een bejaarde, bedlegerige toegewijde in de 

Ashram toen ik trouwde en verhuisde naar 

een huis in het nabijgelegen dorp. Mijn man 

werkte toen in de Ashram als chauffeur. 

Nadat we getrouwd waren, wilde ik heel 

graag kinderen, maar het gebeurde niet. Mijn 

eerste zwangerschap eindigde in een 

miskraam. Ik was erg bezorgd. Mijn arts zei 

dat ik geen onderliggende aandoeningen had 

die de miskraam zouden hebben veroorzaakt. 

Maar met het verstrijken van de tijd raakten 

mijn man en ik allebei gefrustreerd en hij gaf 

me vaak de schuld dat we geen kinderen 

hadden en dat ik geen ouders of familie had 

die bij ons konden komen voor 

ondersteuning. 

 

Op een dag, terwijl ik voor de oudere 

toegewijde zorgde, voelde ik me opnieuw erg 

gespannen en verdrietig, en terwijl ze sliep, 

glipte ik haar kamer uit om naar Swamiji's 

Samadhi-tempel te gaan. Ik ging in de tempel 

zitten en begon te huilen voor Swamiji's 

Samadhi Lingam. Die nacht droomde ik dat ik 

op diezelfde plek zat en dat Swamiji voor me 

zat. Ik was een beetje nerveus om Swamiji 

weer te zien. Hij droeg een eenvoudige vesti 

en zijn haar zat los. Tussen ons in stond een 

pot gevuld met water en twee bekers. Hij 

vulde beide kopjes met water en dronk er 

één op. Ik nam de andere beker en dronk 

eruit. Toen vroeg Swamiji vriendelijk: "Wat is 

je probleem?" Ik antwoordde: "Mensen 

praten over mij en zeggen dat ik geen 

kinderen kan krijgen. Ik wil een kind." Swamiji 

vroeg opnieuw: "Waarom maak je je daar 

zorgen over?" Ik zei: 'Ik heb niemand in mijn 

leven.” Waarop Samiji antwoorde, “Je zegt 

dat je niemand hebt, maar ik ben altijd bij 

jou!” 

Toen ik na dit gesprek weer naar Swamiji 

opkeek, droeg hij zijn gebruikelijke gele 

gewaden en draaide zich om om zich weer bij 

de Lingam aan te sluiten.  

 

Toen ik die ochtend wakker werd, vertelde 

ik mijn man meteen over mijn droom. Ik 

vertelde het ook aan een van de oude dames 

in het dorp. Nadat ze naar me had geluisterd, 

verzekerde ze me dat dit een goddelijke 

interventie was. Mijn man gaf me toen ook 

niet meer de schuld. Hij was op de een of 

andere manier gelukkig en begon met grote 

zorg voor me te zorgen. Swamiji verscheen 

later weer in een andere droom en vertelde 

me dat ik er niet aan moest denken om mijn 

man te verlaten, maar dat ik tot het einde bij 

hem moest zijn. En zo gebeurde het dat ik 

zwanger werd. 

 

Vlak voor de bevalling kreeg ik waterpokken. 

De dokters vertelden me dat ik klaar moest 

zijn om te kiezen tussen mijn leven of dat van 

mijn kind. Ik koos voor mijn eigen leven, maar 

ik bad ook in stilte tot Swamiji voor het 

voortbestaan van mijn kind. Op 1 januari 

2014 ben ik bevallen van een gezonde 

dochter! Diezelfde dag verscheen voor het 

eerst ook sandelhoutpoeder op Swamiji's 

standbeeld! 

 

Dit is niet de enige keer dat ik Swamiji om 

hulp vroeg en hij beantwoordde mijn oproep. 

Op een keer reed mijn man op onze motor 

en ik achterop. We reden hard toen er 

l 
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plotseling een ongeval voor ons gebeurde. Ik 

voelde mezelf naar het asfalt vallen. Ik riep 

onmiddellijk naar Swamiji en ik voelde een 

kracht mij in mijn val vangen. 

Tot op de dag van vandaag weet en voel ik 

dat Swamiji er voor mij was toen ik om zijn 

hulp vroeg en hem het meest nodig had. Hij 

is bij ons. Er is geen twijfel over mogelijk! 

 

 

 

Jai Prema Shanti! 

 

Krishna Jayanti in de Ashram 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zegeningen met het Krishna-beeld Mahabishekam  

Krishna wordt op zijn strijdwagen gezet na de mahabishekam 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Vraag: Swamiji, wat is het verband tussen 

onze persoonlijkheid en onze ziel voordat 

we de verlichting bereiken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: Wat bedoel je met 

persoonlijkheid? 

 

Het lichaam en de geest. 

 

Ah, dus je wilt het verband weten tussen het 

atma, de ziel en het lichaam. 

 

Ja. 

 

Meestal is er geen vriendschap tussen het atma 

aan de ene kant en de ziel en het lichaam aan 

de andere kant. Als er zo'n vriendschap zou 

zijn, zou het gemakkelijk zijn om verlichting te 

bereiken. Maar er is geen vriendschap - dat is 

het grootste probleem. We praten over 

spirituele evolutie, spirituele sadhana's, nirvana 

en verlichting. De traditionele spirituele 

culturen vertellen ons dat het atma het hoogste 

stadium van verlichting wil bereiken. De wens 

van het atma om verlichting te krijgen is niet 

nieuw. Het wil dit al vele jaren – misschien zelfs 

al honderden jaren. Dit atma heeft altijd 

verlichting en geluk gewild. 

 

Om dit te bereiken zijn echter vele geboorten 

nodig. Sommige van deze geboorten waren als 

een aap, of een ezel... als een dier met vijf 

zintuigen. Het atma kan geen verlichting 

ervaren via de vijf zintuigen. Daarom maakt het 

atma zich zorgen. Er staat: "Oh, ik schijn nooit 

een goed lichaam te krijgen." Het wil een goed 

lichaam kiezen. In de Veda's staat een lied dat 

het atma voor God zingt: 'Ik heb zoveel 

geboorten gehad; nu wil ik als mens geboren 

worden. Oh Heer Shiva! Ik heb zoveel geboorten 

gehad, maar ik werd nooit verlicht. Alleen als ik als 

mens geboren ben, kan ik verlichting krijgen. Er is 

zoveel verstoring en er zijn zoveel gehechtheden in 

de materiële wereld en ik ben betrokken bij deze 

afleidingen. ik heb verlangens; mijn geest is als een 

aap die voor alles wegrent en dus kan ik mijn tijd 

niet besteden om verlichting te bereiken.” 

 

Wat ik zeg is dat het atma het verlangen heeft 

naar de hoogste wijsheid en dat de jeevatma, 

de individuele ziel, zich zou moeten aansluiten 

bij de paramatma, de universele ziel. Dit is het 

doel van het atma. Het verlangen van het atma 

is volkomen correct, 200 procent correct! 

Maar de geest ondersteunt het atma niet. Dus 

wat ondersteunt het? De geest wil een luxe 

leven, een materieel leven en materiële dingen. 

Het verwacht alleen dit, niets anders. Het 

verlangt naar tijdelijk genot. Het lichaam denkt 
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dat dit tijdelijke genot echt genot is en wil genot 

halen uit materiële bevrediging. Het wil 

genieten van seks en geld, het wil kinderen 

krijgen - dit zijn gewoon verschillende soorten 

genot. (...) 

 

Wat we ook beginnen, als onderdeel van onze 

spirituele sadhana, tot wie moeten we eerst 

bidden?  

 

Ganesha.  

 

Ganesha. Goed, zing nu de mantra voor 

Ganesh. 

 

(Iedereen herhaalt: Om Ekadantaya Vidmahe, 

Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti Prachodayat) 

 

Door wat we in deze mantra zeggen, maken we 

ons lichaam zuiver. "Goddelijke Ganesh, zegen 

me alstublieft, verwijder alle negatieve energie, 

mijn slechte eigenschappen en alle 

verstoringen." Tegelijkertijd zeggen we: 

"Ganesh, ik ga mijn zoektocht beginnen en ik 

hoop uit te vinden waar het atma is." Waar is 

het atma? In jou! Waar? Dat is het probleem, 

begrijp je? Waar is je lichaam? Waar zijn je 

gedachten en waar is je geest? Waar is je atma? 

 

Op twee verschillende plaatsen.  

 

Nee, beiden wonen dicht bij elkaar, maar er is 

geen vriendschap tussen hen. Als beide 

vrienden zijn, is er geen probleem. Ze wonen 

allebei op dezelfde plek, maar er is geen 

vriendschap tussen hen en ze luisteren niet naar 

elkaar. Wie is de dwaas? 

 

De geest?  

 

Het lichaam is de dwaas. Het lichaam is 

betrokken bij verlangen naar en gedachten aan 

geld. Alles is geld. Is het niet? Om hier te komen 

moest je een bus nemen. Als je geen geld geeft 

in de bus, zullen ze je dan toestaan om ermee 

te reizen? Nee. (...) Wat is het doel van een 

lichaam aan te nemen? Waarom ben je op deze 

aarde geboren? Hoeveel jaar ga je op deze 

aarde leven? Wat wil je met dit lichaam doen 

nu je naar deze aarde bent gekomen? 

 

Wil je alleen maar genieten, trouwen, baby's 

krijgen, een nieuwe auto en huis kopen, een 

luxe leven leiden en dan alles aan je kinderen 

overdragen en sterven? Dit overkwam mijn 

grootvader, de grootvader van mijn grootvader 

enzovoort. Generaties hebben dit gedaan. Ze 

kopen een mooie auto, huis en alles en geven 

het dan aan hun dochters en zonen. Dan 

probeert de zoon of dochter het geld te 

verhogen, trouwt en krijgt kinderen. Dan 

komen wij en wat gaan we doen? Hetzelfde! 

We gaan het niet anders doen. Onze generatie 

doet hetzelfde. Waarom? Als je naar dieren 

kijkt, wat doen ze dan? Hetzelfde. De mens en 

de dieren doen hetzelfde. Met betrekking tot 

dit lichaam is er geen verschil tussen dieren en 

ons - beiden creëren gewoon nieuwe 

generaties. 

 

Dieren hebben alleen de capaciteit van hun vijf 

zintuigen, maar wij hebben zes zintuigen. Maar 

wie gebruikt het zesde zintuig? Als je het zesde 

zintuig zou gebruiken, zou je nooit boos 

worden. Als je altijd boos wordt, wat betekent 

dat dan? 

 

Dat we alleen onze vijf zintuigen gebruiken.  

 

Ik word niet boos. Ik denk: "Oh, arme meid, ze 

gebruikt alleen de vijf zintuigen." Als je het 

zesde zintuig zou gebruiken, zou je nooit boos 

worden. Je wordt jaloers op anderen. 

Waarom? Omdat je alleen de vijf zintuigen 

gebruikt. Dieren hebben jaloezie. Als een hond 

wat te eten heeft en er komt een andere hond, 

dan begint hij te blaffen. Waarom doet hij dat? 

Omdat hij maar vijf zintuigen heeft. Hij vecht, 

springt op de andere hond en denkt alleen dat 

hij wil eten. Dat is vijf zintuigen gedrag. Heb jij 
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ook dezelfde jaloezie? Word niet jaloers, word 

niet boos en vecht niet. Leef met liefde. Wie 

kan er zo leven? Alleen degenen die het zesde 

zintuig gebruiken. In de wereld van vandaag zijn 

er miljoenen mensen, maar slechts enkelen 

gebruiken het zesde zintuig, terwijl de anderen 

als dieren leven. 

 

Laten we het hebben over ons India, Bharata 

Bhumi, dit heilige land. De mensen zetten een 

mooie pottu [rood, religieus merkteken op het 

derde oog], zitten in de juiste meditatiehouding 

en doen andere traditionele dingen. Als je 

echter vraagt of ze iets weten over Sanatana 

Dharma, denk je dan dat ze het weten? Nee, ze 

kennen alleen de religieuze verhalen. Wie kent 

de hindoeïstische Sanatana Dharma? Wie weet 

er iets van spirituele ontwikkeling? Wie kent er 

ware, goddelijke spiritualiteit? Heel weinig 

mensen. Omdat de rest hun zesde zintuig niet 

gebruikt. Gebruik het zesde zintuig en dan zul 

je beseffen wat het atma is, wat het lichaam is 

en hun vriendschap bereiken. 

 

Neem deze Ashram-bewoner hier. Als hij het 

zesde zintuig oefent, zal hij die vriendschap 

meteen verwerven. Hoeveel zintuigen gebruikt 

hij nu? De atma zegt: “Aah, bij de laatste 

geboorte was ik een ezel, in de geboorte 

daarvoor leefde ik als een aap. Beide gebruiken 

slechts vijf zintuigen. Toen kwam ik bij G's 

lichaam. Hij heeft het zesde zintuig, maar hij 

gebruikt ook maar vijf zintuigen. Ayo! Mijn 

karma, mijn karma, mijn karma, mijn karma!” 

Dat is wat het atma zegt. Het is altijd bezorgd. 

Nu zegt het atma: “Nee, ik wil het niet meer 

hebben. Deze jongen luistert nooit naar wat ik 

zeg. Ik zal hem langzaam naar Swami 

Premananda brengen en hem tot zijn vriend 

maken. Zodra G een vriend is van Swami 

Premananda, zal Swami hem kleine kneepjes 

geven en soms zal dat lichaam luisteren.” Soms 

luistert hij, soms niet. Ik kan niet zeggen dat het 

gegarandeerd is, toch? Als hij luistert, dan volgt 

hij Swami Premananda's spirituele oefeningen 

en leringen. Wat zegt Swami? Word nooit boos 

of teleurgesteld, word nooit gespannen of 

jaloers, wees vrij van ego. Dat wil zeggen, 

gebruik het zesde zintuig. Daarom bracht de 

atma je voor me. Ik zeg: “D, mijn liefste, in je 

laatste geboorte was je een dier, in deze 

geboorte kreeg je het lichaam van een mens. In 

je laatste geboorte had je vijf zintuigen, in deze 

geboorte heb je zes zintuigen en dus moet je 

het zesde zintuig realiseren.” En zodra je het 

zesde zintuig beseft, worden jij en je atma 

onmiddellijk vrienden en is het gemakkelijk om 

Sanatana Dharma te beoefenen, om spiritueel 

te ontwikkelen en goddelijkheid te realiseren. 

Je zult alles bereiken. Waarom? Als je de kennis 

van het zesde zintuig hebt, krijg je de kennis van 

het zevende zintuig. Hoe zou je de kennis van 

het zevende zintuig kunnen bekomen zonder 

kennis van het zesde zintuig?  

 

Nirvana ervaren is kennis van het zevende 

zintuig. Dieren hebben vijf zintuigen; mensen 

hebben zes zintuigen. Met nirvana krijg je de 

kennis van het zevende zintuig. Dat is 

verlichting. Ik wil dat je nirvana bereikt, kennis 

van het zevende zintuig, dus dat is de reden 

waarom ik zeg dat je het zesde zintuig moet 

realiseren. 

 

Word nooit boos en raak nooit 

gespannen. Als je gelukkig bent, is het 

gemakkelijker om vrienden te worden 

met het atma. Als je deze vriendschap 

hebt, is het gemakkelijker om verlichting 

te ervaren. 

 

Vraag: Is de geest een belemmering voor 

meditatie? 

 

Antwoord: Niets is een belemmering voor 

meditatie, behalve gehechtheden. Dit is de 

enige belemmering. Vanwege wereldse 

gehechtheden kunnen we niet volledig in 

meditatie gaan. Daarom zijn het onze illusoire 

gedachten die meditatie in de weg staan. 
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Vraag: Hoe kan ik mijn hart open houden 

zonder het weer te sluiten? 

 

Antwoord: Het hart is van nature open. Door 

ego, depressie, woede of jaloezie, door 

negatieve ideeën en bekrompenheid sluit je het 

hart. De enige manier om het hart open te 

houden is door geen negatieve gedachten te 

hebben, niet jaloers te zijn, niet boos te zijn, 

enzovoort. Al deze sluiten het hart. Je hart 

staat zeker open.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Laat al je problemen aan de voeten van je goeroe liggen en open je hart 
voor het goddelijke. 

De meester heeft de macht om al je problemen weg te nemen. 
Laat je moeilijkheden bij hem achter en besteed tijd aan God.” 
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Nieuws van de… 
 

 
 

JEUGD ZOMERBIJEENKOMST 2021 – DEEL 1 
 

Voor het derde jaar op rij organiseerde de Franse Premananda Jeugdgroep een Jeugd 
zomerbijeenkomst tijdens de zomervakantie. Ze vervolgden hun reis naar Santiago De 
Compostella, waar ze vorig jaar waren geëindigd. Door de jaren heen is er een hechte band 
ontstaan tussen de Premananda Jeugd die deze intense 10-daagse Jeugd Zomerbijeenkomsten 
hebben gedeeld. Dit jaar kwamen er veel nieuwe mensen bij. Hieronder staan een paar kostbare 
en leuke momenten vastgelegd...  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Start van de meeting, en start van de tocht! Blij om elkaar weer te zien! 

Kaart van de route Onderweg uitrusten 
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Een dutje doen 

Een hapje eten 

Lingam zegeningen Met z'n allen in de tent 

Een moment van bezinning 
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Elke maand belichten we een mooie kwaliteit van een Premananda Jongere.  

Deze maand:  Van het hart houden 

 
“Liefde voor een lichaam is helemaal anders dan liefde voor het hart. Als je alleen van het 

lichaam houdt, is dat een oppervlakkige en illusoire liefde, maar als je van het hart houdt, is dat 

zuivere liefde. Dat is het verschil. Je gebruikt het symbool van het hart om liefde uit te drukken, 

maar de meeste mensen tonen geen liefde voor het hart - alleen voor het lichaam. Als je liefde 

hebt voor iemands hart, dan zal je het lichaam vergeten. Wanneer je van het lichaam houdt, 

zullen er verschillende negatieve eigenschappen in je geest naar boven komen: jaloezie, woede, 

ego, bekrompenheid, een vechtmentaliteit, depressie en psychologische problemen. Er zijn 

zoveel negatieve zaken verbonden met lichaam en geest. Je zou kunnen zeggen dat iemand lui 

is, maar dat is een eigenschap van het lichaam – in wezen heeft deze persoon een goed hart. Je 

zou kunnen zeggen dat iemand die steeds vecht zijn geest volgt en niet zijn hart. Begrijp je wat 

ik zeg? De waarheid is dat echte liefde, liefde voor het hart is en niet voor het lichaam.  

 

Lunchen in de tuin 
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Goddelijke waardigheid 
 

et vrouwelijke aspect van het Goddelijke wordt voorgesteld als de grote Shakti, de Moeder 

van het Universum die danste met Heer Shiva. Het was een vrouw die een moeilijke strijd 

doormaakte en slim genoeg was om Yama, de heer van de dood, te slim af te zijn om het 

leven van haar man te redden; Sita beschermde haar zuiverheid door haar boetedoening; 

Kannagi sprak een vloek uit dat het koninkrijk Madurai zou worden verbrand vanwege de 

gerechtelijke dwaling tegen haar echtgenoot door de Pandya-koning en Manimekalai deed afstand 

van de wereld om monnik te worden. Zo zijn er talloze voorbeelden die de grootsheid van vrouwen 

onthullen. Hun prestaties omvatten enorme tijdsperioden, van de Puranische periode en de klassieke 

periode van de grote heldendichten tot de historische periode en tot in de huidige tijd. Deze 

vastberaden vrouwen leefden met een duidelijk doel voor ogen en hun verworvenheden zullen nooit 

worden vergeten. 

 

Terwijl we de grootsheid van vrouwen uit het verleden prijzen, moeten we ook tijd nemen voor 

zelfreflectie. Hoewel de meeste vrouwen tegenwoordig hun leven met moed en wijsheid leiden, 

neemt het aantal van zulke vrouwen geleidelijk af. Vrouwen zelf bederven de grootsheid van het 

vrouw-zijn, wat ten koste gaat van hun vrouwelijke energie die dan ook langzaam afneemt. Wie is 

hiervoor verantwoordelijk? Mijn conclusie is dat vrouwen de verantwoordelijkheid dragen. 

 

In het wereldse leven worden vrouwen en mannen aangetrokken om samen te komen als twee 

helften van één geheel. Dus hoe lang kunnen deze twee helften gescheiden blijven? Het is inderdaad 

de bedoeling van het Goddelijke dat ze samenkomen en heel en compleet worden. Dit is een 

natuurlijke evolutie, zoals we kunnen zien aan de groei en ontwikkeling van adolescenten. Dat is de 

reden waarom onze wijze heiligen en wijzen aan mensen bepaalde morele richtlijnen gaven over hoe 

ze een bewonderenswaardig werelds leven kunnen leiden en vooral over hoe ze een goed en nobel 

gezinsleven kunnen leiden. Het is zeer pijnlijk om te zien hoe deze richtlijnen vandaag de dag worden 

vervormd. Het kan heel goed zijn dat wat gewone mensen met illusoire lichamen zeggen over hoe 

ze het leven moeten leiden, niet klopt. Maar kan ooit worden bewezen dat de woorden die door 

H 
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heilige heiligen worden geuit, onjuist zijn? Deze heiligen zijn alleen geïnteresseerd in de hogere 

doelen met betrekking tot ons leven in de wereld. 

 

Ik wil nu iets zeggen over de onstandvastigheid van de geest. "Onstandvastigheid" van geest zal 

iedereen ervan weerhouden om goede beslissingen te nemen. Wanneer gedachten aan liegen, stelen 

en bedrog je geest binnenkomen, laat het zien dat de geest van hebzucht je in zijn greep heeft. Het 

effect van zijn greep zal door je aderen stromen en elke zenuw raken, waardoor je onnodige spanning 

en nervositeit voelt. Dus eerst moet je jezelf bevrijden en herstellen van deze verwoestende greep 

en alleen dan zal je waardigheid vergelijkbaar zijn met Goddelijkheid. Daarna, lieve vrouwen, zul je 

met een vaste geest goede beslissingen kunnen nemen door voor jezelf te beslissen wat goed en wat 

fout is. 

 

Van alle levende wezens hebben alleen mensen het speciale vermogen dat de kracht van intelligent 

denken is. Deze denkkracht helpt ons onderscheid te maken tussen wat goed en wat verkeerd is. 

Als we dit onderscheidingsvermogen niet gebruiken, worden we hetzelfde als dieren. In feite 

gebruiken mensen vaak verschillende namen van dieren, zoals zwijnen, hond of ezel, als een 

belediging om iemand te vernederen. Dus iedereen zou moeten weten hoe ze deze denkkracht 

moeten gebruiken en hedendaagse 

vrouwen zouden deze geweldige gave 

moeten gebruiken die mensen 

hebben om al hun gedachten en 

acties zorgvuldig af te wegen. 

Accepteer de gedachte of actie als 

deze goed is en verwerp ze als deze 

slecht is. Deze praktijk van 

introspectie neemt geleidelijk af en 

als gevolg daarvan neemt ook de 

grootsheid van het vrouw-zijn af. 

 

Het is een fundamentele biologische 

wet dat in deze wereld de primaire 

taak van het verzorgen van het gezin 

op natuurlijke wijze bij de vrouw ligt. 

Het is daarom normaal dat ze een 

partner neemt en dan, idealiter, met 

begrip en liefde, zou het paar een 

goed en principieel gezinsleven 

moeten leiden. Als een vrouw in 

plaats daarvan ronddwaalt in een 

leven vol illusies, zal ze zichzelf in 

veel opzichten in gevaar brengen. 

Als een paar deugdzaam genoeg is 

om trouw aan elkaar te blijven en 

elkaar te verheffen door hun 

wederzijdse liefde en morele 
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integriteit, dan zal het leven van de vrouw een waardig leven vol licht zijn. Vervolgens zal ze goede 

kinderen ter wereld brengen en zo het menselijk leven in de komende generaties laten bloeien.  

 

Als God degene is die het universum met al zijn bestaansniveaus tot stand brengt en het in stand 

houdt en vernietigt, dan denk ik dat het niet overdreven is om te zeggen dat in deze gemanifesteerde 

wereld vrouwen degenen zijn die de macht hebben om te scheppen, in stand te houden en te 

vernietigen. In het verleden waren het meestal mannen die ervoor kozen spirituele verzakers te 

worden en vrouwen waren meestal degenen die voor het gezin zorgden. Als dit het geval was, hoe 

groot was het bewustzijn niet van die vrouwen die niettemin besloten zich te wijden aan het pad 

van verzaking! Ze werden beschouwd als virtuele godinnen! Daarom werd ook door wereldgezinde 

mensen gezegd dat vrouwen het vermogen hebben om alles en nog wat te doen. Maar nu zien veel 

vrouwen die deze grote verantwoordelijkheden hebben af van hun wereldse en gezinstaken en gaan 

ze de verkeerde weg op van een "overrijpe" beschaving die hen naar duisternis leidt. 

  

Moderne westerse samenlevingen worden gedomineerd door een cultuur van consumptie en van 

het zoeken naar sensuele genoegens, een manier van leven waardoor velen zich ontevreden voelen 

en op zoek zijn naar gemoedsrust. Gedesillusioneerd door die levensstijl, proberen veel mensen nu 

te herstellen van de negatieve effecten ervan en een andere manier van leven te vinden. Westerse 

mensen zijn oprecht geïnteresseerd in onze cultuur, haar ethiek en spirituele manier van leven, maar 

in ons land dat spirituele wijsheid aan de wereld heeft gegeven, verspreidt de illusoire, 

genotzoekende levensstijl zich nu als een lopend vuurtje. Westerse mensen wenden zich tot onze 

manier van leven, terwijl wij hier nu de voorkeur geven aan de kunstmatige levensstijl en cultuur die 

ze afwijzen. 

 

De populariteit van deze illusoire levensstijl groeit overal en wanneer vrouwelijke huisvrouwen die 

voor hun gezin zorgen onder zijn invloed vallen, wordt hun staat zodanig dat het gezinnen 

veranderen in broedplaatsen voor problemen, met als gevolg dat de hele samenleving aan de rand 

van de duisternis wordt gebracht. Deze levensstijl zorgt ervoor dat vrouwen dingen niet geloven die 

ze zouden moeten geloven en versterkt hun geloof in dingen die ze niet zouden moeten geloven. 

Het zorgt ervoor dat vrouwen zichzelf kleineren en bevuilen als een olifant die modder op zijn hoofd 

spuit. 

 

Vrouwen zijn de belichamingen van de Goddelijke Moeder die ik aanbid en zouden daarom de wereld  

moeten leiden. Volgt hieruit dan niet dat het grote schade aan de wereld zal toebrengen als ze 

onstandvastig van geest zijn? Zoals de maan licht van de zon ontvangt en het weerkaatst om de 

duisternis van de nacht te verlichten, zo moeten vrouwen het licht van Gods genade veiligstellen en 

als leidende lampen zijn die het pad in de duisternis verlichten. Verlaat egoïsme en onthul je ware 

vorm als de belichaming van Shakti! 

  

Vrouwen worden geboren met inherente goddelijke eigenschappen en zijn van nature medelevend. 

Jij die deze geweldige kwaliteit hebt, zou het aan de wereld moeten laten zien en zo iedereen 

opbeuren. Je moet altijd zelfbewust blijven en niet toestaan dat de verontreinigingen van maya je 

zuiverheid en medelevende aard bederven en je unieke zijn vernietigen. 
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Ik zal nooit zeggen dat je niet moet trouwen en een gezinsleven moet leiden. Maar als je dat doet, 

zorg er dan voor dat je een goede levenspartner kiest en, met het goddelijke altijd in gedachten, de 

wereld laat zien wat het werkelijk betekent om een nobel gezinsleven te leiden. Sta nooit toe dat 

het egoïstische 'ik of mijn' je geest binnendringt. Leef openhartig. Als de waarheid van God er is om 

je te leiden, waarom zou je er dan voor kiezen om de duivel van de leugen te volgen? 

 

De heilige Thirunavukkarasar (Appar) was één van de grootste Nayanmars of Shiva toegewijden. 

Toen hij jong was verliet hij het pad van het Saivisme om een andere religieuze traditie te volgen. 

Het was zijn zus die hem overhaalde om terug te keren naar het Saivisme dat ze zo enthousiast 

verdedigde. Evenzo deed Mangayakkarasi, de Pandya-koningin, grote moeite om de koning, haar 

echtgenoot, weer tot het Saivisme te bekeren. Zo zijn er talloze voorbeelden van de grootsheid van 

vrouwen in de geschiedenis van ons land om te waarderen. 

 

Lieve vrouwen, je leven ligt in jouw handen. De grootsheid van vrouwelijkheid ligt in jullie handen. 

In alle domeinen ligt de grootsheid van vrouwen alleen in jullie handen. Daarom moet je leren puur 

en onbaatzuchtig lief te hebben, genegenheid te tonen zonder hebzucht of verwachting en zo een 

lichtend voorbeeld te zijn voor de hele wereld! 

  

 

 

We doen de meeste handelingen voor 

onszelf. Ons leven is op onszelf gericht. 

Om de goddelijke liefde te ontdekken die 

onze eigen werkelijkheid is, moeten we het 

ego-zelf vergeten en het ware Zelf vinden. 

Het is echt heel simpel. We hoeven niet ver 

weg te gaan naar een ander continent om 

het ware Zelf te vinden, want het is hier 

in ons! 

 

- Swamiji 
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