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 “Iedereen in de wereld wordt geconfronteerd met bepaalde problemen.  
Stop met je er zorgen over te maken.  Maak jezelf gelukkig.  

Verlies je vertrouwen niet. Versterk je zelfvertrouwen.” 
 

Swamiji 
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“Doe altijd het beste wat je 
kunt. 

Maak je geen zorgen over 
morgen. 

Geef alles over aan het 
Goddelijke. 

Als je je dit eenvoudige advies 
herinnert, zul je je altijd vrij en 

gelukkig voelen.” 
 
                                     

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
 

Samen op pad 
 

ls je alleenstaand bent en al bezig 

bent met een spiritueel leven, is 

het beter om een 

huwelijkspartner te kiezen die 

gelijkgestemd is. Het delen van 

soortgelijke spirituele idealen zal het 

reizen naar het goddelijke zeker 

eenvoudiger en harmonieuzer maken. 

Soms kan het echter even duren voordat 

de ene partner de andere spiritueel 

begrijpt, en kan men andere goede en 

prijzenswaardige eigenschappen in een 

partner ontdekken zonder dat ze zich erg 

bewust zijn van het spirituele leven. Een 

spirituele aspirant mag een partner niet 

alleen kiezen vanwege zijn fysieke 

aantrekkingskracht, seksuele begeerte of 

materiële bezittingen. Dat zou in strijd 

zijn met het spirituele dharma. 

 

Als je in de loop van je huwelijk 

geïnteresseerd raakt in spiritualiteit, kan 

het gebeuren dat je partner of kinderen 

het spirituele pad en de beperkingen 

ervan niet leuk vinden. Je moet ze niet 

onder druk zetten om ook op de 

spirituele weg te gaan. Je moet ze vrij laten zijn en hun leven op hun eigen manier voortzetten, 

volgens hun wensen. Ze zouden door niemand in de familie moeten worden gedwongen om de 

spirituele lijn te volgen. De tijd zal komen dat ze uit eigen beweging geïnteresseerd zullen raken in 

spiritualiteit. Je moet hun manier van leven niet verstoren tot die tijd komt. 

 

Laten we nu aannemen dat twee mensen in het huwelijk zijn getreden. Ik ben een beetje ouderwets. 

Ik vind dat een man en een vrouw elkaar heel zorgvuldig moeten kiezen en als ze dat hebben gedaan, 

de zegeningen van hun familie moeten krijgen, moeten trouwen en dan trouw en loyaal aan elkaar 

moeten blijven tot hun dood. Ze moeten bereid zijn om hard te werken om een succesvol 

partnerschap te hebben. Als ze samen gelukkig willen zijn, moeten ze enigszins volwassen zijn en 

A 
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niet alleen fysiek verliefd op elkaar. Ze moeten proberen alles te accepteren wat op hun pad komt 

en de ander niet achterlaten als het leven niet zo soepel verloopt als verwacht. Als beiden het 

spirituele pad volgen, hebben ze het extra voordeel dat ze elkaar naar het uiteindelijke doel van 

vrijheid voortstuwen. Als ze hun huwelijk als een heilig sacrament beschouwen en voelen dat ze 

getrouwd zijn in de tegenwoordigheid van God, dan zal deze houding hen ook geestelijk vooruit 

helpen. Ze zullen niet alleen van elkaar houden, maar ze zullen het Goddelijke in elkaar liefhebben. 

Als beide God toegewijd zijn, zal deze hoge vorm van goddelijke liefde hen ook nog meer verenigen. 

 

Hoe moet zo'n koppel in de wereld leven? Ten eerste moeten ze ten opzichte van elkaar 

onbaatzuchtig zijn. Beide partners moeten werken aan een goed en gelukkig huwelijk. Het 

sleutelwoord is respect. Wat is respect? Het is achting, bewondering en aandacht, zelfs tot in de 

kleinste details. Ze moeten in de eerste plaats hun eigen ouders respecteren en eren. Dit is ook een 

goed voorbeeld voor hun kinderen. Een spiritueel persoon moet altijd de vader en moeder eren en 

doen wat ze kunnen voor hen. Ze moeten hun ouders niet als een last beschouwen als ze oud zijn. 

Respecteer hun leeftijd en wijsheid over de wegen van de wereld. Zorg voor hen, onthoud hoe 

onbaatzuchtig ze voor je hebben gezorgd tijdens je jonge leven. 

 

De man moet zijn vrouw respecteren en 

evenzo moet zij hem respect geven. Ze moeten 

tijd voor elkaar nemen en beseffen dat er 

inderdaad een vonk van het Goddelijke in hun 

partner leeft. Als ze dit begrijpen, kunnen ze 

elkaar nooit pijn doen. Ze moeten begrijpen dat 

ook hun kinderen vonken van het Goddelijke 

zijn die ze samen in de wereld hebben gebracht. 

Het is het beste dat huwelijkspartners altijd 

geduldig, zachtaardig en vriendelijk met elkaar 

en met hun kinderen omgaan. Er zullen altijd 

veel kleine problemen ontstaan tussen de 

partners en met betrekking tot hun kinderen. 

Probeer zulke kleine problemen niet groter te 

laten worden. Los ze aan het begin op. 

Problemen die in de kiem worden gesmoord, zullen niet uitgroeien tot grote en moeilijk te beheren 

bomen! Vooral materiële problemen mogen de rust van het huwelijks- en gezinsleven niet verstoren. 

Als spiritualiteit wordt geïntroduceerd als een essentieel onderdeel van het dagelijkse 

huwelijksleven, kan het gezin samen groeien naar spirituele volwassenheid door samen te leren en 

te oefenen. 

 

Een gedeeld spiritueel leven betekent niet streng en controlerend zijn, of serieus en neurotisch zijn 

over je sadhana. Als je echt vervuld bent van pure vreugde, kun je genieten van allerlei activiteiten 

met je partner en familie. Familie-uitjes, samen koken en eten, grappen en familiepret - dit is allemaal 

een must voor een gelukkig gezin. Ik wil je alleen aan één ding herinneren dat je  elke dag niet mag 

vergeten. Dat is de aanbidding van God. Vergeet God in geen geval. Verwaarloos nooit het prijzen 

en aanbidden van het Goddelijke. Alleen regelmatige aanbidding en toewijding aan het Goddelijke 

zal je huwelijk en gezin meer en meer stabiliteit en vrede geven. Deze praktijken zullen ervoor 

“Een gedeeld spiritueel leven 
betekent niet streng en 

controlerend zijn, of serieus en 
neurotisch zijn over je sadhana. 

Als je echt vervuld bent van 
pure vreugde, kun je genieten 
van allerlei activiteiten met je 

partner en familie.” 
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zorgen dat geen enkel familieprobleem, hoe groot ook, je leven van saamhorigheid en spirituele 

eenheid zal verwoesten. 

 

Het is heel gemakkelijk om als getrouwd stel of als gezin het spirituele leven binnen te gaan. Een 

gezin dat samen het Goddelijke aanbidt, kan wonderen verrichten! Veel grote zielen, beroemde 

wijzen en spirituele leermeesters hebben hetzelfde gedaan. Op deze manier van leven ben je in een 

positie om veel liefdadigheid, sociale diensten en vele andere diensten te doen. Deze activiteiten 

zullen je nog meer helpen op het spirituele pad. Ze vormen de geest op een goddelijke manier. Het 

als gezin uitvoeren van bhajans en rituelen geeft een extra dimensie van helderheid en vreugde. 

Wanneer je al deze handelingen als stel of gezin samen doet, injecteren ze spirituele multivitaminen 

in iedereen! 

 

Als man en vrouw een harmonieuze geest hebben, dezelfde geestelijke voorschriften delen en 

dezelfde geestelijke leraar aanvaarden, dan zal er vrede en harmonie ontstaan. Gemoedsrust is de 

meest waardevolle schat. Als je in echte vrede kunt leven, straal je dat ook uit naar anderen in je 

familie en vriendenkring. Als beide partners dezelfde spirituele gevoelens delen, zal hun spirituele 

ontplooiing het centrale doel van hun huwelijk worden. Dat is oorspronkelijk wat het Goddelijke 

huwelijk bedoeld heeft. 

 

Jai Prema Shanti! 
 

 

 

 

“Het is heel gemakkelijk 
om als getrouwd stel of 
als gezin het spirituele 

leven in te gaan. Een 
gezin dat samen het 

Goddelijke aanbidt, kan 
wonderen verrichten! 

Veel grote zielen, 
beroemde wijzen en 

spirituele leermeesters 
hebben hetzelfde gedaan.” 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

De sleutel tot de spirituele wereld 
 

Vraag van een toegewijde uit het VK: “Swamiji, de buitenwereld is niet de echte 

wereld. Wat kan ons helpen naar binnen te kijken om de echte wereld te vinden?” 

 

Je vraag is: als we in deze wereld leven, zijn 

we allemaal gehecht aan en betrokken bij veel 

externe verlangens, geld, relaties, enzovoort. 

Als er naast deze wereldse een spirituele 

wereld is, waar is die dan, hoe kunnen we die 

vinden en is het mogelijk die te bereiken? 

 

Mensen kijken op verschillende manieren 

slim naar werelden. Toen mensen besloten 

naar de maan te gaan, dachten ze: waarom niet 

een nieuwe wereld op de maan stichten? Ze 

gingen erheen, keken om zich heen en zagen 

dat er geen atmosfeer is, nee dit en nee dat... 

dus ze hadden enorm veel geld uitgegeven en 

kwamen terug. Wie heeft de mens op het 

idee gebracht om naar de maan te gaan – 

wetenschappers of anderen? Degenen die 

aanvankelijk dit pad aan de wetenschappers toonden, waren de wijzen. In de oudheid legden de 

heiligen en wijzen precies uit hoeveel yuga's er zijn, hoeveel planeten er om ons heen zijn en 

wat er allemaal op deze planeten aanwezig is. Ze zeiden zelfs dat rond het jaar 2000 een komeet 

zo dicht bij de aarde zou komen dat het zou zijn alsof hij de aarde kust. Ze zeiden dat deze zo 

dichtbij zou komen dat hij ofwel tegen de aarde zou botsen of er vlak langs zou gaan. Hoeveel 

jaar nog tot het jaar 2000? Slechts zes. Dus binnen zes jaar zal een komeet de aarde passeren. 

Dit werd voorspeld door heiligen en wijzen. (...) Maar niemand nam er nota van, want als iemand 

praat over iets dat over 100 jaar of meer gaat gebeuren, zal niemand zich er iets van aantrekken. 

Maar als wetenschappers nu zeggen dat het waar is dat dit gaat gebeuren, dan zul je het geloven. 

 

Dus nu komt deze komeet - heb je ervan gehoord? Hij komt eraan en als hij met de aarde in 

botsing komt, zal deze wereld onvermijdelijk worden vernietigd. Gaan ze dan botsen? Om ons 

te beschermen tegen zoiets als dit, stuurt God heiligen en wijzen naar deze wereld. Als er grote 

heiligen met goddelijke genade in deze wereld zijn, dan kunnen dergelijke rampen met de hulp 

van hun krachten worden vermeden. Wanneer een natuurlijke vernietiging als deze op het punt 

staat plaats te vinden, stuurt God natuurlijk ook grote heiligen en wijzen met goddelijke krachten 
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naar deze wereld zodat zij de kracht van het Goddelijke aan de wereld kunnen tonen en genade 

kunnen schenken aan de mensheid. 

 

Ik vertel je dit omdat mensen die in deze wereld leven zouden moeten weten dat er ook een 

andere wereld in hen is. (...) In deze wereld van maya is er een andere wereld, een innerlijke 

wereld. We laten al onze gedachten zich verstrooien in de buitenwereld. We hebben niet 

geleerd onze gedachten te beheersen en naar binnen te richten. We laten ze wegrennen. De 

geest loopt... en wij rennen mee! Onze gedachten blijven van ons weglopen in de richting van 

wereldse verlangens en comfort, gehechtheden, naam en faam, geld, positie, prestige, jaloezie 

en ego... en terwijl we achter al deze dingen aan rennen, loopt ook de tijd. We worden ouder 

en als we zo blijven rennen, komen we uiteindelijk in de aarde terecht! 

 

Dus, voordat je één wordt met de aarde, zou je niet moeten proberen deze wereld die in je is 

te zien? Hoe ga je deze zien? Als we onze ogen openen, kunnen we de buitenwereld zien. Als 

we onze ogen sluiten, zien we duisternis en binnen die duisternis kunnen we een licht zien. Als 

we onze mond sluiten, is er helemaal geen geluid. Maar als we onze geest beheersen, blijven al 

onze gedachten in ons. Daarom moet je de geest beheersen en voorkomen dat je gedachten 

rondrennen. 

 

En dat doe je met een goed voornemen. Jullie zijn allemaal goede mensen. Op sommige gebieden 

ben je misschien slecht... je hebt een aantal goede eigenschappen en ook een aantal slechte. Maar 

ik kijk alleen naar het goede. Ik kijk niet naar je fouten; Ik ben niet in hen geïnteresseerd. Ik kijk 

alleen naar het goede in jou - je goede eigenschappen, je goede karakter en je goede gedachten. 

Soms, zonder het te weten, doe je misschien iets verkeerd of volg je verkeerde overtuigingen, 

maar daar kijk ik niet naar. Ieder van jullie zou het zelfvertrouwen moeten hebben om te zeggen: 

ik bezit deze goede eigenschappen. Veel mensen zeggen me dat ik geen goed mens ben. Zeg dat 

niet. Jullie zijn goede mensen! Je hebt misschien een paar slechte gewoonten, maar deze kunnen 

worden veranderd. (...) Het is niet zo moeilijk om de innerlijke wereld te begrijpen; het is heel 

gemakkelijk, maar eerst moet je jezelf begrijpen en vertrouwen in jezelf krijgen. Als je jezelf niet 

vertrouwt, als je niet gelooft in jezelf, hoe ga je dan de wereld binnenin jezelf begrijpen? 

 

 

 

 
 

Je kan Swamiji deze satsang zien geven door 

naar ons YouTube-kanaal “Premananda 

Swami officiële kanaal.” te gaan. De video heet 

De sleutel tot de spirituele wereld. 
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ebed dankt het Goddelijke voor 

de goede dingen die ons zijn 

gegeven en doet ook een beroep 

op het Goddelijke om hulp. Oprechte 

gebeden worden altijd beantwoord. Om 

gebeden echt effectief te laten zijn, 

moet je ze met toewijding en een 

verlangend hart uiten. Je gebed moet 

vanuit je hart worden uitgesproken en 

niet alleen vanuit je mond. De meesten 

van jullie bidden echter alleen als je een 

probleem hebt. Dat is acceptabel om 

mee te beginnen, maar later moet je dit 

simpelweg bidden tot het Goddelijke om 

materiële of fysieke problemen op te 

lossen, overstijgen. Iedereen bidt om 

gelukkig te zijn, om gezond en rijk te 

zijn. Ik wil dat je echt gebed leert. 

 

Wat is echt gebed? Echt bidden is God 

smeken om zichzelf te openbaren. Het is 

een soort aanbidding. Het helpt je om je 

geest te zuiveren en je 

lichaamsbewustzijn te vergeten. Het 

zorgt ervoor dat je jezelf identificeert 

met de hoogste wijsheid en kennis. 

Bidden tot het Goddelijke voor 

Zelfrealisatie is het krachtigste en 

G 
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meest ware gebed. Het verheft je zodat 

je je verlangens gestaag onder controle 

krijgt, je gehechtheden verliest en je 

kwaliteiten ten goede verandert. Echt 

gebed brengt je dichter bij de echte 

kennis die het uiteindelijke doel van je 

spirituele pad is. 

 

Waar moet je voor bidden en wat zal je 

de beste resultaten geven? Bid om 

toewijding, bid om geloof in God. Bid dat 

je de grootste liefde in je hart mag 

hebben en oprechte dienstbaarheid in 

deze wereld. Bid om onwankelbaar 

geloof en niet-gehechtheid aan dingen 

en zaken van de wereld. Bid dat je je 

zintuigen kunt beheersen en eerlijk en 

onbaatzuchtig zult zijn. 

 

Bid tot slot tot het Goddelijke om een 

zuiver en geschikt vat te worden om zijn 

genade te ontvangen, zodat hij zijn ware 

Zelf in dit leven aan jou kan openbaren. 

 

Mogen al je waarachtige gebeden 

worden ingewilligd.  

 

 
 
 

“Het menselijk leven is als een reis. Op deze reis moet een mens het pad van 

liefde kiezen. Alleen door liefde kunnen we de spirituele geschriften en filosofische 

gedachten echt begrijpen. Alleen door liefde kunnen we de weg begrijpen om God 

te bereiken. 

Een onvolwassen geest is vatbaar voor vele valkuilen en verleidingen.  

De beproevingen en moeilijkheden die we in het leven tegenkomen, maken ons 

echter rijp. Liefde manifesteert zich vrijwillig in een volwassen geest. De glans 

van ware liefde zal duidelijk de gezichten van zulke volwassen zielen verlichten.  

Hun liefde zal glorieus schijnen!” 
 

Swamiji  
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Ashram Wildlife 

door een inwoner van de Ashram 

 

Jakkes! Wat is dat... het 

lijkt erop dat het een 

krab kan zijn! Bij nader 

inzien zag ik dat het 

inderdaad een krab was, 

en een die duidelijk zijn 

dharma volgde: zoeken 

naar een gat in een 

omgeving die snel te 

droog aan het worden 

was. Maar het leek alsof 

hij een fout maakte - of 

misschien hebben ze 

een beperkt  zicht - 

omdat deze krab recht 

in een duidelijk te groot 

gat ging dat al bezet was, 

iets waar hij of zij al snel achter kwam toen zijn aanwezigheid werd ontdekt en hij of zij resoluut 

werd verdreven. 

 

We wisten al van het bestaan van krabben in de Ashram-vijver, want na een hevige regenbui – op 

die momenten dat een wonderbaarlijk koor van padden en kikkers plotseling de lucht vult – hadden 

we daar, hoewel zeer zelden, reeds enkele krabben opgemerkt. Op de een of andere manier weten 

ze zelfs lange periodes (vaak maanden!) van droogte te overleven, om weer tevoorschijn te komen 

als de vijver eenmaal gevuld is. Maar uiteindelijk droogt de vijver weer op en brengt nieuwe gevaren 

met zich mee, zoals de Indische Vijverreiger die regelmatig langs komt zodra het water ondiep 

genoeg is zodat hij in het water kan staan en voedsel kan zoeken. En reigers zijn niet alleen op zoek 

naar padden en kikkers. Reigers kennen de gewoontes van hun prooi en komen vooral laat in de 

avond en ochtend naar de vijver. Zoals de padden, zijn de krabben voornamelijk nachtdieren die 's 

ochtends vroeg en 's nachts actief zijn en overdag zeer zelden foerageren. Reigers worden nog 

actiever als het oppervlaktewater is verdampt en de vijver verandert in een grote modderpoel. Ik 

heb ooit ook krabresten gevonden onder een bank voor een gebouw bij de vijver, wat erop wijst 

dat dit ook voor andere vogels gelukkige tijden zijn. En ook zoogdieren als katten en mangoesten 

genieten soms van een lekkere krabmaaltijd. 

 

Dankzij de overvloedige regenval van de afgelopen maanden ondergingen de Ashram en de nabije 

omgeving een ware transformatie. We zagen niet alleen hoe met water gevulde sloten dagen en zelfs 
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weken vol bleven, maar zagen ook kleine stroompjes ontstaan die soms dagen achtereen  bleven 

stromen, evenals hele gebieden die onder water kwamen te staan. En zo gebeurde het dat sommige 

krabben op nogal ongebruikelijke plaatsen werden gespot - plaatsen die ons ongebruikelijk lijken, 

maar voor hen niet ongebruikelijk zijn, omdat ze volkomen gelukkig zijn om zich te vestigen in de 

buurt van een beekje met enkele grote stenen om zich onder te verbergen, of op een andere 

geschikte plek! Maar helaas, het was onvermijdelijk dat het slechts een tijdelijke hemel zou zijn, want 

al snel werden ze opnieuw gedwongen om een geschikte plek te zoeken om drogere tijden te 

overleven. 

 

Er zijn veel meer zoetwaterkrabben dan we zouden denken. Ze zijn te vinden in natte grond, onder 

stenen en boomstammen en tussen vochtig bladafval op de bosbodem, waar ze leven in ondiepe of 

diepere holen die in drogere periodes met modder worden afgesloten. Ze hebben zich ook 

aangepast aan het leven in betelnootplantages, bananenplantages en op de oevers van rijstvelden, 

omgevingen die vaker voorkomen in de Western Gats en in Kerala. Omdat krabben geen grote 

reizigers zijn, evolueren lokale populaties naar verschillende soorten. Daarom hebben onderzoekers 

alleen al in de Western Gats al 36 soorten van 14 geslachten geïdentificeerd, die behoren tot een 

van de twee zoetwaterkrabbenfamilies. Veel nieuwe soorten en geslachten zijn pas recent ontdekt 

en de verwachting is dat er nog meer gevonden zullen worden. 

 

We weten nog niet welke soorten er in de Ashram leven, maar het is duidelijk te zien hoe belangrijk 

het vasthouden van water en de aanwezigheid van vochtig bladafval langs de sloten en oevers en 

rond grote stenen voor hen is. We zijn ons er nu ook van bewust dat de kleine gaatjes die we soms 

op deze plaatsen zien, er door hun toedoen kunnen zijn. 

 

En wat eten ze? Ik heb gelezen dat de 

ene soort - en ik veronderstel dat het 

voor anderen vergelijkbaar moet zijn - 

een omnivoor dieet heeft dat bestaat 

uit plantaardig materiaal (dus grassen, 

waterplanten, bladeren, groene algen, 

klimplanten enz.) maar meer in rotte 

vorm en afval. Ze eten ook enkele 

dieren, zoals regenwormen, insecten 

en insectenlarven. Het lijkt erop dat de 

jongere krabben liever in het water zijn, 

terwijl de volwassenen liever in hun hol 

blijven of, ik zou bijna zeggen, 'liever 

thuis blijven'. We kunnen ons alleen 

maar het geduld voorstellen dat ze tijdens de afgelopen droge periodes hier in de Ashram moeten 

hebben gehad, droogte die maanden aan een stuk heeft geduurd. Dit jaar hadden ze echter meer 

geluk, met goed verspreide buien gedurende het jaar en een echt nat seizoen. Ze waren niet de 

enigen die daarvan genoten! 
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Nieuws over MILJOENPOTEN (zie laatste Prema Ananda Vahini): 

 Verschillende lezers brachten enkele zeer recente bevindingen onder mijn aandacht die sommige    

 gegevens wijzigen in het artikel over miljoenpoten: 

 

 

 

 

- Grootste miljoenpoot: Een fossiel van de langste en grootste miljoenpoot die ooit is 

gevonden, is ontdekt op een strand in Noord-Engeland. Bekend als Arthropleura, zou hij in 

leven 2,63 m lang, 55 cm breed en 50 kg hebben gewogen, waardoor hij tot op heden absoluut 

de grootste geleedpotige (ongewervelde met samengevoegde poten) is die ooit op aarde 

heeft gelopen. 
 

- Oudste miljoenpoot: Ditzelfde fossiel is ook gedateerd op 326 miljoen jaar oud, wat het 

aan het begin van het Carboon plaatst en vóór de stijging van het zuurstofgehalte, dat 

voorheen altijd als noodzakelijk werd beschouwd voor het bestaan van de duizendpoten. 
 

- Vroege omgeving: De omgeving waarin het fossiel werd gevonden was anders dan 

onderzoekers hadden verwacht. Het lijkt erop dat deze miljoenpoot in een zandige delta 

leefde en niet in een bos. 
 

- Nieuwe miljoenpoot: En, tot slot, in Australië vonden ze zojuist een nieuwe (levende) 

duizendpoot 60 meter onder de grond die met 1306 poten zijn naam echt verdient! 

 

  

 

 
“Als mensen begrijpen en beseffen wat negativiteit is en hoe ze het kunnen 
overwinnen, zullen ze nooit aan wraak, geweld of oorlog denken. We moeten de 
problemen bij de wortel aanpakken. We moeten voorkomen dat de wilde dieren 
van jaloezie, woede en haat aan onze jonge bomen, onze jonge mensen, knabbelen. 
We moeten medicijnen gebruiken om te voorkomen dat de parasieten de jonge 
bladeren en knoppen bederven. We moeten de jonge boompjes laten uitgroeien tot 
gezonde bomen. Alleen dan zullen ze schaduw geven aan iedereen en de mensen 
van de wereld voeden met de heerlijke vruchten van wijsheid. Dan, en alleen dan, 
kunnen we de massavernietiging op deze planeet stoppen.” - Swamiji 
 

arthropleura 
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Hoe gelukkig te leven 

 
eef altijd gelukkig. Alleen als je echt gelukkig bent, kun je helder denken en dingen in het 

leven positief doen. Er zijn maar weinig mensen echt gelukkig. De meeste mensen zijn 

niet gelukkig. Sommigen zijn depressief, sommigen zijn gefrustreerd en sommigen zijn 

altijd in een slecht humeur. Wat denk je? Denk je dat degenen die gelukkig zijn begaafd 

zijn, en dat degenen die ongelukkig zijn lijden door slecht karma? Ik ben het er niet mee eens. 

 

Kijk naar mij! Ik ben altijd vrolijk. Hoe? Denk je dat dat een goddelijk geschenk is? Mijn geluk is 

niet alleen te danken aan de goddelijkheid in mij. Het is omdat zelfvertrouwen en moed me altijd 

gelukkig maken. Ik ken mezelf en ik weet dat ik absoluut waarheidsgetrouw ben. Alles wat ik 

ken, is de genade van God. Ik kan iemand vertellen hoe hij gelukkig kan leven en door 

spiritualiteit kan ik iemand gelukkig maken. Dit zijn mijn echte kwaliteiten. 

 
Beste spirituele aspiranten, denk niet aan waar ik fysiek ben. Als je op een hoger niveau denkt, 

zul je zien en begrijpen dat ik overal en in alles ben. Wat mij betreft ben ik altijd versmolten met 

het Goddelijke. Daarom ben ik altijd blij en lach ik. Maar waar ben j ij? Wat ben jij nu aan het 

doen? Waarom heb je last van depressie, frustratie, angst en schaamte? Omdat je verstrikt bent 

in illusie. Waarom is dit zo? Vanwege zoveel ongewenste, negatieve eigenschappen in je geest 

L 
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zoals jaloezie, ego, egoïsme, de neiging tot nutteloze 

roddels, woede, passie en bezitterigheid. Zolang deze 

negatieve gevoelens in je zijn, hoe kun je dan echt 

glimlachen, lachen en gelukkig leven? Hoe kun je vanuit 

je hart lachen? Je glimlach zal alleen op je lippen zijn. Er 

zal geen waarheid achter zitten - het is een lege glimlach. 

Het is slechts een lipglimlach en geen oprechte glimlach! 

 

Elke persoon in deze wereld wordt dagelijks 

geconfronteerd met problemen. Dus hoe kunnen ze 

dan gelukkig zijn? Ten eerste moet iedereen beseffen 

dat je door problemen onder ogen te zien, steeds 

volwassener wordt. Elk probleem één voor één 

oplossen, versterkt je geest en geeft je levenservaring. 

Dit doen in een spirituele context helpt je om mentaal 

volwassen te worden. Ten tweede moet je geen slaaf worden van je problemen. Als je constant 

aan je problemen denkt en ze je leven laat beheersen, zul je de moeilijkheden niet het hoofd 

kunnen bieden. Je raakt gefrustreerd en depressief. Om aan je teleurstelling en moedeloosheid 

te ontsnappen, kan je je aangetrokken voelen tot alcohol, drugs, slecht gezelschap en slechte 

gewoonten. Als je dit toelaat, word je nutteloos voor jezelf, je familie en de samenleving. 

Analyseer elk van jouw problemen. Denk er diep over na, zoek een zo goed mogelijke en 

werkbare oplossing en vergeet ze dan. Ontwikkel je mentale onderscheidingsvermogen om 

onder de gegeven omstandigheden het beste te doen. Dit zal je helpen om een soepel en vredig 

leven te leiden. 

 

Als een familielid of iemand waar je om geeft of veel van houdt overlijdt, is het zo moeilijk om 

de scheiding te verdragen, maar wat kun je doen? Niets. Dit is de natuur. Geboorte, leven en 

dood zijn onvermijdelijke onderdelen van de levenscyclus. Wat is het voordeel van na te denken 

over de doden en het verleden? Het is niet nodig om over deze dingen na te denken of je te 

veel zorgen te maken. Als je er toch aan moet denken, doe dat dan op een positieve manier en 

zet deze dingen dan uit je hoofd. Iedereen in de wereld heeft te maken met een bepaald soort 

van moeilijkheden. Maak je geen zorgen meer over hen. Maak jezelf gelukkig. Verlies het 

vertrouwen niet. Versterk je zelfvertrouwen. Als je gelukkig bent, is het heel gemakkelijk om 

het Goddelijke te benaderen. Waarom? Omdat God in de harten woont van degenen die in 

waar, puur geluk leven. Stijg uit boven de wereldse illusie voordat de wereldse illusie oprijst en 

je overspoelt! 

 

Als je je depressief voelt of de problemen van het leven niet aan kunt, denk dan aan mij. Ga 

rustig zitten en bel me. Ik zal je roep horen, en ik zal je helpen. Ik stuur je een dosis 

zelfvertrouwen en moed. Maak je geen zorgen of vrees. Wanneer je je echt overgeeft aan het 

goddelijke, staat het altijd klaar om je te helpen. Probeer het – ervaar deze genade voor jezelf, 

en je zult weten dat je niet de enige bent. God wacht tot je hem roept, zodat hij je gelukkig kan 

maken. 

“Geboorte, leven en dood 

zijn onvermijdelijke 

onderdelen van de 

levenscyclus. Wat is het 

voordeel van na te 

denken over de doden en 

het verleden? Het is niet 

nodig om over deze 

dingen na te denken of je 

te veel zorgen te maken.” 
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“Zoals je denkt, zo word je.  

Voor elke actie is er een reactie.  

Ik zeg je altijd deze dingen.  

Als je echt pure en ware liefde wil kennen, 

begrijpen en ervaren,  

dan dien je in je ware hart te gaan,  

ontdek er het Goddelijke en heb het Goddelijke lief.” 
 

Swamiji 
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Nieuws van de… 
 
 
 
 

SKANDA SHASHTI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skanda Shashti is de belangrijkste tijd van het jaar voor toegewijden van Muruga. Telkens een 

ander aspect van Muruga wordt aanbeden op elk van de zes dagen van dit festival en veel 

toegewijden beoefenen tijdens deze periode een soort spirituele discipline, zoals vasten. Heer 

Muruga is een belangrijke godheid voor de Premananda Jeugd omdat hij dezelfde kwaliteiten 

bezit die Swamiji jonge mensen adviseerde om in zichzelf te ontwikkelen, kwaliteiten als moed, 
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genade, liefde en gelukzaligheid. Swamiji vroeg ons ook om regelmatig puja's uit te voeren voor 

de beelden van Heer Muruga die hij onder de jeugdgroepen uitdeelde. Skanda Shashti biedt ons 

een uitstekende gelegenheid om deze begeleiding te volgen. Jongerengroepen kunnen puja's voor 

Heer Muruga uitvoeren wanneer het hen uitkomt, zolang ze ze maar regelmatig doen! 

 

 
 

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

 

De orde van het leven begrijpen! 
 

“Onze hindoegeschriften hebben specifiek de vier stadia van iemands leven beschreven. De eerste 

fase is die van brahmacharya, je kindertijd en studententijd die gewijd zijn aan allerlei soorten 

leren. De tweede fase is de grihastha-fase, wanneer je trouwt, kinderen krijgt en sociale diensten 

verleent aan je medemensen. De derde fase, vanaprastha, is wanneer je je terugtrekt op een rustige 

plek met je levenspartner. De vierde fase is sannyas wanneer je afstand doet van de wereld en 

serieus begint aan je innerlijke zoektocht naar het goddelijke. Aan deze levensorde kun je zien 

dat de wijzen die de regels vaststelden een persoon pas geschikt achtten voor het laatste stadium 

van het spirituele leven als hij of zij de leeftijd van ongeveer 60 tot 70 jaar bereikt. Ze waren van 

mening dat alleen dan iemand geschikt was om de waarheid te beseffen. Elke levensfase is een 

spirituele fase. In elke fase, kan je veel vooruitgang boeken. Je hoeft je geen zorgen te maken als 

je wilt trouwen of denkt dat je op moet schieten en je gezin moet achterlaten. Dit is niet nodig. 

Het langzame en gestage pad door het gezinsleven brengt veel leringen en is een ideale situatie 

om te oefenen, als je dat wilt.”  
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