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Satsang met Swamiji 
Nederigheid is het hoogste 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

e weg naar de waarheid is stilte. Stilte van de geest. Dit is de weg naar de grootste vrede 

die het verstand te boven gaat. Dus wat houdt je tegen om in die stilte te zijn? Je bent te 

druk met dit en dat en dit en dat te denken. Je geest zit vol met zoveel ideeën en indrukken! 

Wees stil en maak de geest leeg. Stil en leeg. Hoe? Je denkt dat je heel intelligent bent. 

Vergeet dat. Pas als je bent vergeten hoe intelligent je bent en voorbij de dingen van de geest bent 

gegaan, zul je de waarheid begrijpen. Je zegt me dat dit een negatieve benadering lijkt te zijn. Dit zijn 

maar woorden! Negatief, positief. Vergeet ook woorden. Alles in het bestaan is gemanifesteerd 

vanuit het niets. Dat niets gaat voorbij de geest, voorbij het denken en voorbij het gevoel. Voorbij 

woorden, die de schepping van de mensheid zijn, en verre van al deze toestanden van de geest is 

waar je God zult vinden. Wees stil, onschuldig en leeg, als een kind, en dan zul je de waarheid 

kennen. Gewoon zijn.  

 

Eén van de struikelblokken voor meditatie is het ego. Met ego bedoel ik proberen jezelf belangrijk 

te laten lijken. Zelfs sommige meesters denken dat ze alles weten, maar ze hebben het stadium van 

verlichting nog niet bereikt. Dit is een soort ego. Ware meesters hebben grote nederigheid. Ze 

zullen nooit aan iedereen vertellen dat ze iets weten. Ze zullen niet zeggen dat ze grote heiligen of 

D   
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wijzen zijn. Ze zullen niet discussiëren over hun kennis, want ze zijn van nature heel eenvoudig. Op 

de vraag of ze veel macht hebben, antwoorden ze ontkennend. Als  hen wordt gevraagd: "Ben je een 

groot meester?" Zullen ze zeggen "Nee, nee - alles is te danken aan mijn Gurudev". Ze zullen niet 

denken dat ze persoonlijk iets hebben gedaan, maar zullen denken dat alles te danken is aan de 

genade van hun eigen geestelijk leraar. Het is omdat hij of zij voelt dat de goeroe alles doet, dat hun 

eigen spirituele kracht zo veel toeneemt. Als een meester wil laten zien dat hij heel groot is, dan zal 

hij op een dag zwaar vallen. Dus, op deze manier kun je zien dat degenen die zichzelf in een lage 

positie plaatsen, eigenlijk naar een hoger niveau gaan, terwijl degenen die zichzelf hoog vinden in 

feite in een veel lagere staat zijn. Het spirituele pad is een geweldig pad, maar onthoud dat het vol 

beproevingen zit. Vanwege hun ego zullen degenen die trots zijn op wat zij denken dat spirituele 

prestaties zijn, zeker vallen. 

 
Tweeduizend jaar geleden was er een 

beroemde siddha genaamd Konkanavar. In 

de spirituele geschiedenis van het Tamil 

waren er 18 siddha's. Ze hadden grote 

krachten en konden alles realiseren wat ze 

wilden. Hun krachten waren zo groot - ze 

namen bijvoorbeeld stenen of ijzeren 

stukken, besprenkelden ze met water en 

veranderden ze in goud. Konkanavar was 

zo'n man die siddhi's (prachtige acties) kon 

uitvoeren. Het probleem was dat hij erg 

arrogant en koppig was. Hij dacht dat hij de 

beste was omdat hij door zijn krachten kon 

doen wat hij wilde. Hij was echter nog 

steeds egocentrisch, jaloers en had nog 

andere soortgelijke kenmerken en had 

vanwege deze eigenschappen de waarheid 

niet ingezien; deze lastige eigenschappen blokkeerden hem om verlichting te bereiken. Hij gedroeg 

zich nooit nederig en had jnanam, de goddelijke kennis, niet bereikt. Konkanavar wilde leren 

mediteren en verlicht worden en besloot daarom instructie te volgen van Tiruvalluvar, een zeer 

beroemde en wijze man. Op een dag, op weg naar het huis van de Tiruvalluvar, was hij aan het 

uitrusten toen een de uitwerpselen van een grote kraanvogel – natuurlijk onbedoeld – uit de lucht 

op Konkanavars hoofd terecht kwamen. Hij was woedend en met één blik op de vogel verbrandde 

hij hem tot as! Hij was zelfs blij dat hij de arme vogel op deze manier had gedood. Dus vervolgde hij 

zijn weg en bereikte het huis van Tiruvalluvar. De heilige, die een zeer arme wever was, was naar 

de markt gegaan om wat stof te verkopen. Alleen zijn vrouw, Vasuki, was thuis, maar omdat ze zo 

arm waren droeg ze geen kleren - het paar had maar één doek voor hen beiden. Konkanavar riep 

om te vragen wie er thuis was. Vasuki antwoordde beleefd: “Namaskaram, Swami! Wacht tot 

Tiruvalluvar thuiskomt.” Maar de siddha werd boos en klaagde dat de mensen in dit huis hem niet 

respecteerden. Maar toen zei Vasuki: "Meneer, denk niet dat ik ben als de arme kraanvogel die u 

met uw woede tot as kunt verbranden!" 

 

“Onthoud altijd dat je 

op een dag zult sterven. 

Dit is het moment om op 

je hoede te zijn, je 

ideeën en manieren te 

veranderen en je ego en 

gehechtheden te 

verminderen.” 
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Konkanavar was geschokt toen hij zich realiseerde dat deze dame wist wat hij uren geleden en zoveel 

kilometers verderop had gedaan, en dat, omdat hij het niemand had verteld, ze dit door 

helderziendheid wist. Toen haar man eindelijk terugkwam, voelde de siddha zich nog meer nederig 

toen hij begreep dat Vasuki niet naar buiten had kunnen komen omdat ze geen jurk had om te 

dragen. Tiruvalluvar legde Konkanavar uit dat alleen de eenvoudige en nederige van hart met een 

frisse geest als een pasgeboren baby het pad naar verlichting kan gaan. Hij vertelde de machtige man 

dat hij op dit moment te veel ego had om verlicht te worden. Konkanavar was dankbaar voor de 

leringen van deze wijze man en toonde zijn dankbaarheid door enkele voorwerpen in goud te 

veranderen als cadeau voor de arme wever en zijn vrouw. Hieruit kunnen we begrijpen dat er 

mensen zijn die grote krachten hebben, maar nog niet echt matuur zijn. 

 

Dus je vroeg me, hoe komen mensen aan zulke krachten? Sommigen worden er mee geboren  en 

sommigen bekomen ze na het uitvoeren van sadhana's. Maar als je deze krachten plus ego hebt, wat 

gebeurt er dan? Je kunt jezelf niet beheersen. Omdat je enige macht verwerft, wil dat nog niet zeggen 

dat je op het hoogste niveau bent. Je zou dit moeten begrijpen. Nederigheid, eenvoud en respect 

zijn wat nodig is. 

 

 
 

 “Jouw manier van leven,  
 handelen, de manier 
waarop je praat - als je  
niet alert bent terwijl je  
dit allemaal doet, dan 
zal het ego binnensluipen.” 

 

 

 
Ook al ben ik geboren met zoveel krachten, ik ben altijd nederig omdat ik weet dat dit het hoogste 

is. We kunnen over meditatie praten of mediteren, rituelen en andere sadhana’s uitvoeren en dharma 

volgen. Religieuze of spirituele activiteiten zijn één ding en nederigheid is een ander. Leer jezelf 

nederigheid en geen ego, vanaf het begin. Leer je geest en lichaam nederigheid en niet ego. Het 

probleem is dat, zonder dat we het weten, ego automatisch onze hersenen binnendringt. Daarom is 

het goed om altijd bewust en alert te zijn op je gedachten en het ego nooit binnen te laten. Onthoud 

altijd dat je op een dag zult sterven. Nu is het moment om op je hoede te zijn, je ideeën en manieren 

te veranderen en je ego en gehechtheden te verminderen. 

 

De geest maakt je gehecht. Deze wil overleven, bezitten, bezitten en domineren vanwege het ego. 

Ego is de aard van de geest. Dit haalt je weg van spiritualiteit. Ik praat met de dieren, planten en 

bomen. Ze vertellen me dat ze gelukkig zijn en één met de natuur omdat ze dat gewoon zijn. Ze 

leven nederig en eenvoudig. Ik vind het tegenwoordig gemakkelijker om de dieren te onderwijzen 

dan de mensen! Ze leren snel, onschuldig, zonder ego. 
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Ik heb je veel dingen verteld en je veel geleerd. Het is aan jou om dat te oefenen en te realiseren. 

Sommigen zullen dit doen en anderen niet – dat is Gods drama en ik vind het prima. Herinner je; 

zonder ego zijn, dat is de goede weg. Je manier van leven, handelen, de manier waarop je praat - als 

je niet alert bent terwijl je dit allemaal doet, zal het ego binnensluipen. 

 

Wat brengt ego? Geld, denken dat je alles weet, het gevoel hebben dat je zoveel boeken hebt gelezen 

en veel hebt gestudeerd, denken dat je belangrijk bent. Je moet je realiseren dat studeren, kennis en 

kwalificaties niets zijn als het gaat om het spirituele pad. Het is beter om te denken dat dit allemaal 

niets is. Kijk, ik heb zoveel goddelijke gaven en krachten, maar voor mij zijn deze niets. 

 

Nederigheid is het hoogste. 

 
Nieuws van de… 

 
 
 

REGELMATIGE ABISHEKAMS IN DE 
JEUGDGROEP van Maastricht 
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De Jeugdgroep van Maastricht organiseert 

regelmatig abishekams voor hun Muruga-beeld 

en bij sommige gelegenheden doet het beeld van 

de Jeugdgroep van Rotterdam ook mee! De 

huidige sociale beperkingen maken het niet altijd 

mogelijk om iedereen fysiek uit te nodigen om het 

ritueel bij te wonen, maar dat weerhoudt onze 

jeugdgroepen er niet van om deze goddelijke 

vibraties te verspreiden door iedereen te 

verbinden via een van de vele video- en/of 

ontmoetingsplatforms en zo hen in staat te stellen 

deel te nemen aan het ritueel. 

 
 

 
 

 

Elke maand belichten we een kwaliteit van een Premananda 
Jongere. Deze maand:  

 

Het goddelijke aanbidden door seva te doen! 
 

“Sommigen van jullie zeggen dat ze spirituele oefening zoals karma yoga niet leuk vinden 

en dat het inferieur is aan meditatie. Maar ik zeg met klem dat als je zo spreekt, je niet 

weet waar je het over hebt. Weet jij wat meditatie is? Waarom hecht je zo veel waarde 

aan zitten in meditatie? Is het omdat je denkt dat dit de enige manier is voor de ziel om 

zich te verenigingen met het Goddelijke? Ik ben een spiritueel leraar die mijn leerlingen 

aanmoedigt om dienstbaar te zijn. Ik zeg niet dat je gewoon moet werken. Ik zeg je dat je 

de Goddelijke Moeder moet zien in al degenen voor wie je dienstbaar bent en haar op 

deze manier moet aanbidden. Is de aanbidding van Shakti zo verschillend van meditatie 

op Shakti? Misschien is de waarheid dat je het in je hart niet kunt vinden om de Goddelijke 

Moeder in anderen te zien, maar in dat geval heb je niet het recht om te zeggen dat 

dergelijke dienstverlening inferieur is. Als je dienstbaar bent op de juiste manier, helemaal 

ondergedompeld in de houding die ik heb beschreven, dan zal je heel snel spirituele 

realisatie bereiken.” 
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Navaratri in de Ashram 
 

Navaratri is een vrolijk festival gewijd aan de aanbidding van de 

Goddelijke Moeder. In sommige tradities wordt de Goddelijke 

Moeder Durga aanbeden in negen van haar verschillende vormen 

tijdens dit festival, dat altijd de overwinning op het kwaad en het 

licht op de duisternis symboliseert. Volgens de geschriften aanbad 

de demonenkoning Mahishasura vurig Heer Shiva en bereikte hij 

immense krachten. Toch ging hij door met het begaan van vele 

gruweldaden tegen mensen. De drie-eenheid van Brahma, Vishnu 

en Shiva bundelden vervolgens hun krachten en creëerden de 

godin Durga om de wereld te beschermen tegen de Mahishasura. 

 

Volgens deze traditie wordt op de eerste dag de godin Durga 

aanbeden in de vorm van Parvati; ze rijdt op de stier Nandi met 

een trishula en lotus in haar handen. De kleur die bij deze dag 

hoort, is rood. 

 

Op de tweede dag symboliseert ze kalmte en vrede en wordt ze 

afgebeeld met een japa mala (gebedskralen) en kamandal 

(waterpot). De kleurcode voor de dag is blauw. 

 

De derde dag wordt geassocieerd met de kleur geel, die de 

levendigheid, onverschrokkenheid en moed van Durga symboliseert. 

 

Op de vierde dag wordt ze de scheppende kracht in het universum 

genoemd. Vandaar dat de dag wordt geassocieerd met de kleur groen. Ze rijdt op een tijger en 

wordt afgebeeld met acht armen. 

 

Op de vijfde dag beeldt ze de beschermende kracht van een moeder uit wanneer haar kinderen in 

gevaar zijn. Er wordt gezegd dat ze op een leeuw rijdt met haar baby, Heer Skanda, in haar armen. 

De kleur van de dag is grijs. 

 

Op de zesde dag wordt ze aanbeden als een moedige krijgsgodin en afgebeeld met vier armen, 

rijdend op een leeuw. De kleur die bij deze dag hoort is oranje. 

 

Op de zevende dag wordt Durga aanbeden in haar meest gewelddadige vorm - klaar om alle 

negativiteit te vernietigen. De godin wordt aanbeden met witte kleding en dus is de kleur van de dag 

wit. 

 

De achtste dag is een dag waarop ze wordt afgebeeld als de krachten van vrede en optimisme en 

daarom is de kleur die bij deze dag hoort roze.  

 

Op de negende dag zit de godin op een lotus en toont ze de spirituele kracht die siddhi's worden 

genoemd. Ze straalt wijsheid en natuurlijke schoonheid uit en wordt ook wel Saraswati Devi 

genoemd. De kleur van deze dag is lichtblauw. 

Een oud beeldhouwwerk 
van de Goddelijke Moeder 

in de vorm van Durga 
(Mahishasura Mardini),  in 

het Kolkata Museum, 
Kolkata, India. 
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In de Ashram vieren we Navaratri altijd gedurende tien dagen (negen nachten). Dit jaar vond het 

festival plaats van 6 tot 15 oktober. 

Het festival begon met het opzetten van de kolu in de Puja 

Hall. Vervolgens werd met bakstenen een plantenbak 

gebouwd, waarin een bed van vruchtbare grond werd gelegd 

voor het planten van negen verschillende soorten granen. 

Negen versierde kumbams werden vervolgens bovenop 

deze laag gezaaide grond geplaatst. Op elk van de volgende 

dagen toonden we arati-vlammen aan de zaden en de 

kumbams, gaven de zaden water en versierden de kumbams 

met verse bloemenkransen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elke dag voerden we op het juiste moment een Durga-
puja uit met negen lampen gemaakt van halve citroenen 
gevuld met ghee, waarbij we de 108 namen van de 
Goddelijke Moeder reciteerden.  
 
Vier dagen lang werd tijdens het Navaratri-festival de 

Amman abishekam gelivestreamd, waardoor toegewijden 

over de hele wereld de kans kregen om de abishekam 

'virtueel' bij te wonen en de zegeningen van de Goddelijke 

Moeder te ontvangen. 

 

 

Kolu, of trappen met poppen, in 

de Puja Hall 
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Een Ayudha Puja (letterlijk: puja voor het gereedschap) werd uitgevoerd op de negende dag, de dag 

waarop we traditioneel de tijd nemen om de waarde te erkennen van veel van de materiële dingen 

die we in het dagelijks leven gebruiken. Meestal presenteren studenten hun boeken en 

ambachtslieden hun gereedschap voor zegen op dit moment. Volgens deze gewoonte gingen we van 

gebouw naar gebouw en voerden een kleine puja uit om alle boeken, computers, 

muziekinstrumenten en gereedschappen te zegenen, 

evenals alle voertuigen in de Ashram. 

 

 

 

Op Vijaya Dasami, de tiende en laatste dag, voerden we een 

prachtige mahabishekam uit voor de Goddelijke Moeder. 

Op dat moment werd het water van de negen kumbams 

over het Amman-beeld gegoten en de negen verschillende 

grassen die uit de geplante zaden waren gegroeid, werden 

gesneden en uitgedeeld aan de toegewijden. Dit waren tien 

dagen gevuld met overvloedige genade en zegeningen van 

de Goddelijke Moeder! 
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Nieuws van de 

Sri Premananda-centra in de hele wereld 
 

Navaratri-viering in het Sri Premananda-centrum 
van Czestochowa, Polen 

 
 

 
Op de negende dag hadden we een speciaal programma. Dit was op een donderdag en dan komen 

de toegewijden meestal ook naar het Centrum voor de wekelijkse abishekam. We voerden een 
abishekam uit voor zowel het Centrum Bhuvaneshwari-beeld als voor het Varalaksmi-beeld 

gematerialiseerd door Swamiji. We zongen bhajans en kirtans en creëerden zo veel vreugdevolle 
energie. Daarna lazen we een van Swamiji's satsangs en deelden enkele spirituele ervaringen. 

Iedereen voelde zich gezegend door Swamiji en de Goddelijke Moeder. 

 

Swamiji's gouden woorden over de 

Sri Premananda Centra en Groepen 
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Ter nagedachtenis van Jacqueline Gerbaud...  
 

 

Liefdevol, toegewijd, genereus, 

betrokken... dit zijn 

eigenschappen die meteen in je 
opkomen als je denkt aan 

Jacqueline, die op 23 oktober 

vredig is overleden. Ze was een 

sterke en vurige vrouw wiens 
hart altijd bij Swamiji en zijn 

missie was, bij de kinderen aan 

wie hij een thuis gaf en al 

degenen die haar om hulp 

vroegen. Door de jaren heen 
heeft Jacqueline zoveel gegeven 

door haar spirituele 

dienstverlening – als Centrum 

Coördinator, als Internationaal Coördinator en gewoon als zichzelf, of  'tante Jacqueline' zoals 

de kinderen haar liefkozend noemden. Jarenlang organiseerde ze persoonlijk en onvermoeibaar 
het 24-uren zingen van “Om Namah Shivaya” dat nu regelmatig plaatsvindt tijdens Mahashivaratri 

in aanwezigheid van alle eerste lingams van de afgelopen jaren in de meditatiehal. 

 

Op 75-jarige leeftijd klom ze ter gelegenheid van de eerste kumbabishekam van de tempel naar 

het hoogste punt van de Sri Premeshvarar-tempel om het kumbam-water over de tempeltoren 
te gieten, een eer die Swamiji haar had gegeven. Hij vertelde haar ook dat zolang ze leeft, ze de 

leiding zou hebben over deze tempel. 

 

Onze gedachten, gebeden en oprechte deelneming gaan uit naar haar man Marc, haar familie en 
allen die haar heel erg zullen missen. We bidden dat met Swamiji's zegeningen haar ziel atma 

shanti zal bereiken.  

Om Namah Shivaya! 
 
 

Het volgende is een mooie intentie, geschreven door Jacqueline ter gelegenheid van de officiële 
opening van de Sri Premeshvarar-tempel in 2012, voor publicatie in een speciaal boekje destijds. 
 

 

Nu is de tijd gekomen voor de inwijdingsceremonie van de tempel en ik ben zeer ontroerd om 

te beseffen dat ik hand in hand zal zijn met Swamiji's heilige hand, want Swamiji vertelde me pas 

in december 2010, “We zullen samen naar boven klimmen, hand in hand en de kumbabishekam 
uitvoeren.” Ik geloof in hem en ik ben er zeker van dat Swami op dit geweldige moment bij ons 

zal zijn. 

  

Lang geleden, in 1992, denk ik, tijdens een interview in zijn huis, zei Swamiji tegen me: "Op een 
dag zal hier een tempel zijn en Jacqueline zal samen met mij de tempel openen." Hoe ver weg 

en tegelijkertijd heel dichtbij lijkt dit! Swami zei ook: "Deze plaats is altijd een heilige plaats 

geweest omdat hier veel grote heiligen hebben gewoond. Hier heeft ooit nog een tempel 

gestaan.” 
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Nadat Swami naar de gevangenis ging, vroeg hij ons om het zingen van "Om Namah Shivaya" in 

zijn kamer gedurende 24 uur te organiseren tijdens Mahashivaratri. Vanaf die tijd hebben we 

deze mantra elk jaar gezongen, in aanbidding voor Heer Shiva, en voor de lingams die door 

Swamiji werden gemanifesteerd tijdens alle voorgaande Mahashivaratri's en van die 

Mahashivaratri zelf, en natuurlijk in aanbidding voor Swamiji zelf – want voor ons was  en is hij 
dat alles. Hij is het Al, de Ene. 

 

De nieuwe tempel staat precies op de plek waar het oude 

huis van Swamiji heeft gestaan.  Daar verblijven al deze 

prachtige vibraties van de heiligen, van oude heilige 
plaatsen, van de Shivaratri-liederen en mantra's, van de 

vurige gebeden van toegewijden en van Swamiji zelf in de 

goddelijke pracht van deze Ziel. Al deze wonderbaarlijke 

en specifieke vibraties die al aanwezig zijn, zullen groeien 
en bloeien, en zich verspreiden in het universum op het 

heilige moment van de kumbabishekam, wanneer de 

energieën van de aarde en de lucht zullen samensmelten. 

Deze kracht zal zich via de vijf elementen over de hele 

wereld verspreiden en alle wezens van deze planeet en 
anderen helpen. Deze krachtige trillingen zullen nooit 

worden uitgedoofd. Ze zullen altijd stromen, als levendige 

golfjes. 

 

Uit het diepste van mijn hart, 
Dank je, Swamiji. 

 

Jai Prema Shanti! 
 

 

"Als je me mentaal op elk uur van de dag of nacht, op elk 
moment, overal en onder alle omstandigheden roept, zal ik 

het weten. Denk diep na over je spirituele vraag of je 
mentale verwarring. Denk een tijdje sterk aan mij. Roep 

'Swamiji! Help me!' Denk je dat ik je niet zal horen? Zoals de 
moeder naar het kind rent, zo zal ik mentaal naar jou toe 

rennen. Ik zal je helpen." 
 

Swamiji 
 
 

 

 

 

Jacqueline tijdens de 

kumbabishekam 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Hoe weet iemand wanneer zijn karma voorbij is? 
 

indoe-filosofie gaat uitgebreid in op 

karma en sluit aan bij de 
evolutietheorie van Darwin. Er zijn 

verschillende manieren waarop een mens kan 

evolueren. Als een mens een menselijke 

geboorte heeft bereikt en de hele tijd op God 
is afgestemd, kan er geen toekomstige geboorte 

zijn. Daarom wordt er gezegd dat als je naar de 

heilige stad Benares gaat en daar baadt in de 

heilige rivier de Ganges, je in de toekomst niet 

meer zult geboren worden. 
 

De innerlijke betekenis hiervan is dat je op zo'n 

pelgrimstocht constant aan God zou denken en 
het heilige bad zou nemen om jezelf te zuiveren 

van je karma. Alleen al het feit dat je dit doet 

zuivert je omdat je zo ondergedompeld bent in 

Godsbewustzijn. Daarom, wanneer iemand 

volledig is ondergedompeld in Godsbewustzijn, zal 
hij of zij niet wedergeboren worden en worden 

karmische effecten teniet gedaan. 

 

Als een persoon verkeerde dingen in het leven blijft doen, is dat dan omdat (a) het 

door God is voorbestemd (b) karma of (c) omdat hij weinig controle over zijn geest 

heeft? 
 

r zijn vele miljoenen mensen in de 

wereld en elk individu denkt op een 

andere manier. Geen twee mensen 

denken hetzelfde. Daarom kun je niet van 

iedereen verwachten dat hij net zo denkt als 
jij. Omdat mensen anders denken, is het niet 

mogelijk om eenheid te brengen in de 

denkprocessen van alle mensen. Wat de een 

ook denkt, de ander zal het tegenspreken of 
er fouten in vinden. Ieder handelt naar eigen 

geweten en gelooft dat wat hij of zij denkt of 

doet juist is. Aangezien het gedrag van een 

persoon niet overeenkomt met de normen 

die je in gedachten hebt, zul je die persoon 

bekritiseren simpelweg omdat hun normen 

niet overeenkomen met die van jou. 

 

Mijn antwoord op je vraag is daarom dat het 

niet de effecten zijn van het karma van de 
persoon of de effecten van daden uit het 

verleden, noch de fout van de persoon. Dat is 

nu eenmaal het niveau waartoe hij of zij zich 

heeft ontwikkeld. Ze denken op die manier 
omdat ze zich in die levensfase bevinden. Je 

kunt niet verwachten dat je de verschillende 

niveaus van elke persoon begrijpt en daarom 

vind je fouten. Als je gevorderd genoeg was 

om het te begrijpen, zou er geen probleem 
zijn. 

 

H 

E 
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Als zonden door God zijn vergeven, waarom zou karma dan bestaan? 
 

lle religies spreken over het belijden 

van je zonden en de vergeving door 

God. Welke plaats speelt karma dan in 

iemands leven? Wat niet door de mens kan 

worden opgelost, is karma, maar we moeten 
niet vergeten dat er iemand is die dit karma 

kan oplossen, en dat is God. Als er iemand is 

die ons heeft geschapen, iemand die ons leidt 

en iemand die de bron is van al onze acties, dan 

moet het voor deze persoon mogelijk zijn om 
ons wezen te veranderen, om onze houding en 

manier van doen te veranderen. Dit is de 

reden waarom we God vragen om onze 

fouten te vergeven. En toch zullen we 

hoogstwaarschijnlijk de zonde herhalen en zo 
nog meer zonde in ons leven brengen. Het is 

duidelijk dat als we na het vragen van 

vergiffenis het wangedrag niet herhalen, er 

geen verdere schadelijke acties zouden zijn 

waarvan we gevolgen zouden kunnen hebben. 

 

Als we onbewust een grote misdaad begaan, is 
daar vergeving voor, maar als we willens en 

wetens met voorbedachte rade schade begaan 

met kwade bedoelingen, dan moeten we het 

karmische effect van zo'n handeling ondergaan. 

Denk niet dat alleen maar omdat je God om 
vergiffenis vraagt, al je karma tot een einde is 

gekomen. Je karma zal blijven bestaan, maar 

onthoud dat als je aan God denkt en 

verdergaat op het pad van gebed en toewijding, 

het mogelijk is dat je niet te veel fouten begaat. 
In een spirituele omgeving is de kans om iets 

verkeerd te doen kleiner. 

 

 

Waarom vinden spirituele zoekers over de hele wereld het moeilijk om de hoogste 

waarheid te bereiken? 

oms ziet iemand eruit als een sadhak, 

een oprechte spirituele aspirant, maar 

van binnen is de geest verward, ze 

hebben gevoelens van competitie, jaloezie, 

egoïsme, trots en ervaren innerlijke 
conflicten. Zonder eerst het hart te zuiveren 

kun je geen vooruitgang boeken in 

spiritualiteit. Kun je op één plek blijven en je 

sadhana doen? Nee, je wilt naar Calcutta, 

naar Tiruvannamalai, hier en daar enzovoort. 

Het is goed om al deze plaatsen te gaan 

bekijken, maar wanneer ga je stoppen met 

ronddwalen en je op één plek vestigen, jezelf 

ontlasten van bezittingen en stil blijven? Ik 
denk dat de wilskracht van de sadhak om op 

één plek te zitten en alle kennis die hij of zij 

van de spirituele leraar heeft verzameld in de 

praktijk te brengen, erg belangrijk is. 
 

Help jij mensen om van hun lichamelijke ziekten te genezen?  

atuurlijk is dat gemakkelijk, maar de 

persoon moet vertrouwen hebben 

in God. Ik zeg niet dat ze hetzelfde 
vertrouwen in God zouden moeten hebben 

als ik. Het is genoeg voor hen om gewoon te 

geloven dat het Goddelijke echt bestaat. Ik 

heb de kracht om te genezen, de kracht om 

echte gemoedsrust te geven en dingen te 

materialiseren. Er zijn veel meer 

bevoegdheden, maar ik denk dat het beter is 
om deze bevoegdheden niet te hebben. 

Geloof in God kan wonderen doen, maar het 

moet onwankelbaar, vast en eeuwig zijn. 

  

A 

S 

N 
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Satsang: Een verhaal over toewijding 
 

Een toegewijde van God zat onder een boom met toewijding te bidden in ascese, toen op een 

dag de Wijze Narada voorbij kwam. Toen de toegewijde Narada zag, begon hij onmiddellijk 

voor hem te zorgen en hem te eten te geven. Hij informeerde toen waar Narada heen ging en 
Narada vertelde hem dat hij naar de zuivere plaats ging waar God woont. 

 

"Kun je God alsjeblieft een boodschap van me geven?" smeekte de toegewijde. 

 

"Welke boodschap wil je dat ik hem geef?" vroeg Narada. 
 

“Ik zou God willen vragen of ik ooit zijn darshan [visioen] zal krijgen en zo ja, wanneer zal dat 

zijn. Vraag alsjeblieft wanneer het zal gebeuren.” 

 
“Zeker, dat zal ik voor je doen,” beloofde Narada, en hij ging op weg, dansend en zingend en 

tambura spelend. Na enige tijd bereikte hij God. Toen hij Narada zag, vroeg God hem waarom 

hij was gekomen. Nadat hij de reden voor zijn bezoek had uitgelegd, gaf Narada de boodschap 

van de toegewijde door, zeggende: “Onderweg naar hier ontmoette ik een toegewijde, zittend 

onder een boom, aan je denkend en boetedoend. Hij is ook dienstbaar aan elke gast die bij hem 
komt. Hij vroeg me je te vragen of hij ooit Gods darshan zal krijgen en, zo ja, wanneer hij die 

zal krijgen. Dat is wat hij vroeg en hij wilde een antwoord van jou.” 

 

God schudde zijn hoofd, "Narada, dit is een erg lastige zaak." 

 
"Maar zal deze toegewijde op een dag jouw darshan hebben?" vroeg Narada, en God 

antwoordde: "Ja, hij zal de darshan krijgen, maar als hij blijft boeten zoals hij tot nu toe heeft 

gedaan, dan zal hij de darshan pas krijgen na zoveel jaren als dat er bladeren zijn aan de boom 

waaronder hij zit.” 

  
Narada dacht bij zichzelf: “O God, hij is dienstbaar voor zijn gasten en doet al deze 

boetedoeningen, en voor zo iemand duurt het zoveel jaren! Waarom zei God dat? Ach, het 

maakt mij niets uit.” Dit zei hij tegen zichzelf toen hij terugkeerde naar de toegewijde. 

 
Toen de toegewijde Narada's droevige gezicht zag, was hij 

nieuwsgierig. "Wat zei God?" 

 

'Ik zag God en sprak tot hem...' begon Narada. 

 
"Dus wat zei God?"  

 

"Hoe zal ik het zeggen...?" Narada aarzelde. De toegewijde 

drong aan: "Nee, nee, aarzel niet, vertel me gewoon wat 

God heeft gezegd, precies zoals het je is verteld." 
 

Narada vervolgde: “Broeder, ik heb God precies verteld 

wat je mij vertelde. Ik vroeg of je Gods darshan krijgt en 

zo ja, wanneer zal dat zijn. God zei dat als je doorgaat met 
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boetedoening zoals je nu doet, dat je dan pas na zoveel jaren darshan zult krijgen als er bladeren 

aan deze boom zijn.” 

 

Toen hij dit hoorde, was er plotseling een grote verandering in de toegewijde. "Oh! Een persoon 

die zo laag gevallen is als mij, zal ook Gods darshan krijgen!” riep hij blij. Narada vroeg: "Maar 
heb je begrepen wanneer je het krijgt?" 

 

De toegewijde verklaarde tevreden: 'Meneer, het maakt niet uit wanneer we het krijgen. God 

zei toch niet dat ik geen darshan zou krijgen? Hij zei dat ik het zal krijgen. Het maakt niet uit 

wanneer het gebeurt. Iemand zoals ik krijgt ook darshan! Iemand zoals ik krijgt ook darshan!” 
Hij bleef dit keer op keer herhalen en was helemaal vervuld van geluk, dansend, springend en 

zingend van pure vreugde. Toen hij hem zo zag, werd Narada ook vervuld van geluk en begon 

ook mee te doen en te dansen. 

  
Zodra God deze diepe toewijding van de toegewijde zag, verscheen hij aan hem en gaf darshan. 

Verbijsterd riep Narada uit: “O God! Wat een verrassing! Je zei dat het net zoveel jaren zou 

duren als er bladeren aan die boom zijn, maar je bent nu gekomen!” God legde uit: “Narada, ik 

heb een voorwaarde opgenomen in wat ik je vertelde. Heb je dat niet gemerkt? Ik zei dat het 

enige tijd zou duren als hij de boetedoening op dezelfde manier zou blijven uitvoeren als hij nu 
doet. Maar toen je hem vertelde dat hij me ooit zou zien, had hij zoveel vertrouwen in mij en 

zoveel liefde voor mij, en ik zag hoe zijn hele geest was veranderd. En dus gaf ik hem mijn 

darshan.” 

 

Daar moeten we nu over nadenken. We zijn allemaal mensen. Laat dit soort gedachten in ons 
opkomen. Laat er een verandering in onze gedachten komen. God zal komen. Het enige is dat 

we God niet beschouwen als meelevend en vol liefde. Maar je moet weten dat zelfs als we 

iemand zijn die veel verkeerd heeft gedaan, Goddelijkheid zich altijd kan openbaren. Daarom 

moeten we een standvastig en sterk geloof hebben en bevrijding bereiken. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Standbeeld van Narada in de Parthasarathy-tempel, Chennai, 

Tamil Nadu (links) en in het Patan Museum, Nepal (rechts). 
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door een inwoner van de Ashram 

 

ONTMOETING MET... EEN SPRINKHAAN 

 
Een groene Ashram! Door de overvloedige regenval van 

de afgelopen maanden was de Ashram al helemaal groen 
geworden, maar nu, eind oktober, zijn we ver in het 

regenseizoen en voor de planten is dit een echte 
oppepper. Een verscheidenheid aan bloeiende planten 
verschijnt nu overal spontaan en bedekt het grootste deel 

van wat nog niet zo lang geleden kale grond was. Sommige 
planten beslaan grote gebieden, vele zijn bescheidener; 
sommige hebben prachtige bloemen en andere lijken 

minder uitbundig, maar ze dragen allemaal op hun eigen 
manier bij om de plaats levendig en stralend te maken. Dit 
is niet alleen een geweldige tijd voor de planten, maar ook 

voor een groot aantal dieren die van hen afhankelijk zijn 
voor hun levensonderhoud. Dus als ik nu door de 
vegetatie loop, heb ik veel ontmoetingen met allerlei 

soorten dierenvrienden, hoewel sommige veel moeilijker 
te zien zijn en ik er vaak maar een glimp van opvang. 
 

In tegenstelling tot vroeger, zie ik nu, wanneer ik de bladeren van een plant verstoor, een paar kleine 
diertjes die plotseling naar voren komen en dan meteen weer verdwijnen. Af en toe vang ik een 
glimp op van een meer spectaculaire kleur. Terwijl ik verder loop, zie ik hier of daar de lichte 

beweging van een blad, en dan is er een beetje concentratie en een goed geheugen voor nodig om 
die exacte plek in gedachten te houden terwijl ik me een weg baan door het overvloedige groen en 
probeer om dichterbij te komen. Maar tegen de tijd dat ik de plaats bereikt heb, is er ofwel niets te 

zien of wat de beweging veroorzaakt heeft, springt onmiddellijk naar een nieuwe locatie. Game over. 
De spelers in kwestie blijken kleine motten en sprinkhanen te zijn. Het duurt slechts een fractie van 
een seconde voordat motten naar de onderkant van een blad kruipen als ze erop zijn geland. De 

sprinkhanen volgen een andere strategie: na de landing lopen ze vaak wat verder voordat ze dieper 
in de jungle van bladeren en stengels verdwijnen, of anders staan ze stijf en onbeweeglijk op een 
goede plek. Het is verbazingwekkend hoe goed ze kunnen opgaan in hun omgeving. Bruin en groen 

of strokleurig, langwerpige vormen van lichaam en lichaamsdelen, strepen en donkere vlekken, alles 
dient om ze te camoufleren tegen de 
achtergrond van bruin, groen en geel en 

minuscule takken en stengels, zodat we ze snel 
uit het oog verliezen. Een foto kan alleen maar 
een idee geven van dit geweldige talent, omdat 

het bijsnijden of anderszins bewerken van een 
foto deze dieren op een foto beter zichtbaar 
maakt dan ze in werkelijkheid zijn.  

 
Zien is één ding, maar een foto is toch echt 
wat ik wilde! Hiervoor had ik wat hulp nodig 

en dus deed ik een beroep op hen: 'Oké, goed 
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gedaan jongens, maar op deze manier kan ik mensen niet op de hoogte stellen van jullie leven. Dus 
help me hier alsjeblieft een beetje'. Geloof het of niet, dit bleek de game-changer te zijn. Al snel 
werd ik op mijn wenken bediend door een grote bruine sprinkhaan en kreeg ik ruimschoots de 

gelegenheid om een foto te nemen. Anderen bleven langer op hun gekozen plek, sommigen namen 
een meer opvallende plaats in, waardoor ik ze kon ontdekken. Maar het beste moest nog komen. 
 

Tegen het einde van weer zo'n 
'expeditie' was ik verrast om een 
sprinkhaan te zien in een meer open 

ruimte, in het volle licht en helemaal 
niet verstopt. Ik reageerde hierop 
met: 'O, perfect, je bent echt 

geboren om op de foto te gaan!' en 
begon de camera op te zetten terwijl 
ik langzaam naderbij kwam. Hij/zij 

bewoog helemaal niet. Ik nam een 
foto en toen, tot mijn grote vreugde, 
draaide hij zich om om zijn andere 

kant te laten zien voordat hij zich 
uiteindelijk weer omdraaide en me 
recht aankeek. Dit alles zag ik door 

het cameravenster terwijl ik inzoomde. Plotseling, met één oog op mij gericht, oog in oog om zo te 
zeggen, hief hij een voorpoot als een teken van begroeting, en bleef staren. Het was niet alleen deze 
totaal onverwachte lichaamstaal die me verbijsterde, maar ook het communicatieve gevoel dat 

tegelijkertijd werd overgebracht, en ik wist dat dit een moment was dat ik nooit zou vergeten. 
Seconden later vloog er iets van ongeveer dezelfde grootte naar zijn plaats en was hij weg. Ik denk 
dat het waarschijnlijk een grote roofvlieg was (soort vlieg gespecialiseerd in het vangen van andere 

insecten). Ik had meteen spijt van mijn woorden over zijn leven en vreesde dat ze misschien te 
letterlijk waren genomen, hoewel ik hem een minuut later denk ik weer zag, dus misschien was het 
hem op de een of andere manier gelukt om een milliseconde sneller te zijn dan de vlieg. 

 
Sprinkhanen zijn inderdaad een favoriete maaltijd van zoveel andere dieren, zoals veel vogels, 

hagedissen, slangen, padden, enkele andere insecten, spinnen en zelfs zoogdieren. Ik veronderstel 
dat het misschien makkelijker voor ze is dan vliegende insecten te vangen. 
 

Zoals je op de foto's kunt zien, zijn er verschillende soorten sprinkhanen hier in de Ashram en de 
omgeving. Ik weet hun exacte namen niet, maar wat ik zeker heb geleerd, is dat je de naam niet 
hoeft te kennen om een bevredigende ervaring te hebben met een individueel dier, zelfs een 

sprinkhaan. Sinds deze ervaring voel ik me gezien door de sprinkhanen en ook door hen 
geaccepteerd. En ik heb veel meer nauwe ontmoetingen met hen gehad dan ooit tevoren. 
 

Op de uitvergrote foto's zijn enkele van de belangrijkste kenmerken te zien, zoals de grote 
samengestelde ogen voor het zicht rondom, de antennes voor (tenminste) aanraking en geur, de 
mond eronder en de vleugels en de poten met de krachtige achterpoten. Sprinkhanen laten zich 

horen door een rij pinnen op hun achterpoten tegen de randen van hun voorvleugels te wrijven - 
dit wordt stridulatie genoemd. De geluiden die ze maken, vormen een substantieel onderdeel van 
het orkest van de natuur. 
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