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Lieve lezer, 
Hoe kun je gelukkig worden en dat voor altijd blijven?  
Sathya Sai Baba vertelt ons veel hierover. Voor ons is in ieder geval helder dat 
op al die paden toewijding een eerste vereiste is, welke weg we ook willen 
bewandelen om dit doel te bereiken. Om die reden hebben we gekozen voor 
toewijding als thema voor deze nieuwsbrief. Hiermee willen Swami en de an-
dere schrijvers in deze nieuwsbrief laten zien hoe we toewijding in ons leven 
kunnen integreren. 
 
Wij beginnen deze nieuwsbrief met een tekst van Sathya Sai Baba: 
Verkwansel je mogelijkheden om blijvend en volledig geluk te bereiken niet 
door je te laten verleiden door gehechtheid en verlangens naar tijdelijke ple-
ziertjes. Je moet met totale toewijding je spirituele plichten blijven uitvoeren. 
Het Goddelijke kan niet gekend worden zonder geloof en standvastigheid 
(Sraddha). Slechts door Liefde (Prema) ontstaan geloof en toewijding. Uit ge-
loof en toewijding ontstaat wijsheid (Jnana). Uit wijsheid ontstaat 
bovenzintuiglijke devotie voor God en alleen door zulke liefdevolle devotie, 
zul je eenheid met God bereiken. 

Sri Sathya Sai Baba 
In liefde en verbondenheid, 
 
De redactie 
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Premaswarupa vahini 

Swami Gopal Baba’s toespraak in Sirsi 
6 november 2009 
 
Belichamingen van goddelijke liefde, 
 

andaag is de dag waarop dit lichaam zijn 59e le-
vensjaar ingaat. De toegewijden hier in Sirsi willen 
dit vieren. Ik geloof niet in dat soort feesten. De 

afgelopen jaren heb ik mij vaker afgevraagd voor welk doel ik ben geboren. 
 
Als ik de omstandigheden zie die op dit moment in India overheersen voel ik 
me erg verdrietig. Er zou geen tekort moeten zijn in ons land. Er zou geen 
honger in Bharat (India) moeten zijn. Vandaag gaan we kleren onder de ar-
men uitdelen. Ik vraag mij af wat het verschil is tussen rijk en arm. Iemand 
die te krenterig is om met anderen te delen is een arm mens. Daartegenover 
is iemand die een groot hart heeft een rijk mens.  
 
Mensen hebben meerdere tekortkomingen. Als we iets doen roepen we 
meteen: 'Ik heb dit of dat gedaan.' Dat soort ego, die gedachte dat wij dit li-
chaam zijn, is onze belangrijkste tekortkoming. We hoeven geen verre reis 
naar een guru te maken om dat te begrijpen. We hoeven alleen maar in ons-
zelf kijken om te zien wat voor persoon we zijn.  
 
Samen leven, samen delen en genieten van wat we hebben, geeft immense 
vreugde.  
De god van de regen geeft ons regen in overvloed, maar claimt hij ooit dat hij 
degene is die regen geeft? De koe geeft ons melk, maar claimt de koe ooit 
dat zij het is die melk geeft? De verschaft ons een overvloed aan kokosnoten, 
maar claimt de kokospalm ooit dat hij het is die de wereld van kokosnoten 
voorziet? 
Maar de mens claimt voortdurend degene te zijn die dit of dat geeft. In wer-
kelijkheid geven wij nooit iets. We delen alleen de vreugde van wat we 
toevallig bezitten. Het geeft immense vreugde om in een gemeenschap te 
leven, om samen te leven, en te delen en genieten van wat we hebben.  
 

V 
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Wie is in staat om Gandhi´s droom in daden om te zetten? 
Gisteren bezocht ik hier vlakbij de 
Raghavendra kloostergemeen-
schap. Dieven hadden daar twaalf 
kilo zilver en goud van het altaar 
gepikt. Wie was er verantwoorde-
lijk voor de diefstal van deze 
waardevolle voorwerpen? Het is 
overduidelijk dat degene die deze 
dingen meenam, geloofde dat hij 
ze nodig had.  
We schenken zilveren ornamen-
ten aan Brindavan en soortgelijke 
organisaties. Dat geven is een illu-
sie. De swami's van diverse 
kloostergemeenschappen verlangen niets. Zij hebben afstand gedaan van het 
wereldse leven en de behoefte om bezit te vergaren. Zij zijn de personificatie 
van opoffering. 
Een dief wilde de ornamenten van het Raghavendraklooster. Klaarblijkelijk 
had hij ze nodig. Misschien wilde hij ze aan zijn vrouw en kinderen geven. Hij 
voelde het verlangen om deze zaken mee te nemen en handelde daarnaar. 
Het lijkt alsof diefstal hoort bij de 64 geaccepteerde lessen.  
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Vandaag de dag worden we geregeerd door een paar mensen zonder gewe-
ten. Moeten we ons gedragen naar het voorbeeld dat zij stellen? We noemen 
iemand die steelt een dief, maar wie heeft de moed om de machthebbers 
dieven te noemen als 
zij zich gewetenloos 
gedragen? Sommige 
van hen dragen hand-
gesponnen kleding en 
een Gandhi-muts, 
maar ook enkele van 
onze politici doen 
dingen die ik liever 
niet noem in dit ge-
zelschap. 
India is nu al vele ja-
ren een vrij land, 
maar zelfs na al die 
tijd is het land verge-
ven van armoede, 
ziekte en leed. Men-
sen spreken van 
Gandhi's droom, maar 
wie is er in staat om 
Gandhi's droom in 
daden om te zetten? 
Toon me één plaats 
waar Gandhi's droom 
werkelijkheid is ge-
worden! 
 
Bezit maakt niet de 
man 
Ons leven moet een 
leven van opoffering 
zijn. De krachtige In-
diase hervormers 
Rameshbaba en Rajaram dragen geen okerkleurige kleding. Zij zijn geen 
monniken maar levende voorbeelden van opoffering: thyaga jivi's. Het lijkt 
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erop dat mensen alleen geëerd worden als zij een okerkleurig kleed dragen. 
Bezittingen, rijkdom en status maken de man niet. 
Onze natie wordt vernietigd door drie soorten mensen. Ten eerste door ve-
len die oranje gewaden dragen en verantwoordelijk zijn voor de 
achteruitgang. Ten tweede zij die paraderen in handgesponnen kleding en 
een Gandhi-muts. Zij beweren volgelingen van Gandhi te zijn. 
En ten derde een deel van de mensen die een kaki uniform draagt. Uitgezon-
derd natuurlijk de politiemensen die hier aanwezig zijn. 
 
We hebben mensen nodig die bereid zijn alles op te offeren voor het welzijn 
van dit land 
Guru's moeten de maatschappij leiden door hun voorbeeld. Zovelen vergeten 
die grote verantwoordelijkheid. Hoe vaak gebeurt het niet dat, wanneer de 
politie een dief aanhoudt, de overheid om de een of andere reden opdracht 
geeft om de overtreder te laten gaan. Als in ons land zulk gedrag de norm is, 
hoe kunnen we ons dan veilig voelen? We hebben mensen nodig die bereid 
zijn om alles op te offeren voor het welzijn van dit land. Al bezit je maar 10 
paisa, je zou dat moeten gebruiken voor de gemeenschap.  
 
Ieder hart moet vol goedheid en goede intenties zijn 
Ik denk dat ik te lang gesproken heb. Mijn moeders staan al een hele tijd te 
wachten om hun sari's in ontvangst te nemen. 
Mensen moeten niet in een rij hoeven te staan om een sari te krijgen. Alle 
mensen zouden in huizen moeten wonen waar een overvloed aan kleding en 
voedsel is. Er zou genoeg moeten zijn van alles wat nodig is voor een goed 
leven. In ieder huis zou voldoende rijst moeten zijn.  
Ter gelegenheid van mijn 59e verjaardag is dat mijn wens voor dit grootse 
land, dat is mijn gebed. Dat is mijn ideaal. 
 

Laten we allemaal samen leven en werken 
Laten we allemaal werken aan het welzijn van de hele wereld 

Laat er vrede en voorspoed zijn in ieder deel van de wereld 
 

JAI SAI RAM 
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Van toewijding naar vastberadenheid 
Sri Sathya Sai Baba 
 

ijf essentiele zaken voor je leven: Toewijding, Devo-
tie, Discipline, Onderscheidingsvermogen en 
Vastberadenheid  

(In het Engels de vijf D's: Dedication, Devotion, Discipline, 
Discrimination en Determination) 
 
TOEWIJDING 
Toewijding betekent offeren. Zodra Swami het auditorium betrad, boden le-
raren en studenten hem bloemen aan en bogen eerbiedig voor Hem. De 
bloem symboliseert het hart. Als je de bloem van je hart aan God offert, dan 
moet deze vrij zijn van smetten zoals begeerte, afgunst, hebzucht en dergelij-
ke. Alleen zuivere bloemen worden geofferd aan God of aan mensen die je 
hoog acht. 
Alle vormen van eigendunk, of deze nu gebaseerd zijn op trots, rijkdom, 
macht of kennis, moeten volledig worden losgelaten. Alleen wanneer eigen-
dunk als offer wordt aangeboden op het altaar van God, kan de mens zijn 
ware aard ontdekken. Dat is de toewijding die nodig is als eerste stap op de 
spirituele reis. 
 
DEVOTIE 
Dan komt devotie. Dat is de hoogste vorm van jouw liefde.  
'Dienstbaarheid aan God wordt Bhakti genoemd', zegt de Sutra. De term 
Bhakti is afgeleid van Bhaj, wat 'vereren' betekent. Devotie betekent voort-
durende, liefdevolle contemplatie op God, het herhalen van Zijn naam, Hem 
vereren en voor Hem een ascetisch leven leiden. Dienstbaarheid aan de Heer 
is de hoogste uitdrukking van devotie. Er is niets dat niet bereikt kan worden 
door liefdevolle dienstbaarheid aan God.  
Tulsidas was in meditatie verzonken bij het punt waar drie heilige rivieren: de 
Ganges, de Yamuna en de Saraswati samenkomen. 
Als twee kleine jongens verschenen Rama en Lakshman voor hem.  
Zij vroegen hem: 'Oom, wat bent u aan het doen?' Tulsidas antwoordde: 
'Kinderen, ik ben Rama aan het dienen.'  
'Wat is het nut van Rama dienen?' vroegen de jongens. Tulsidas antwoordde: 
'Door Hem te dienen krijg ik iets zoets.'  

V 
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Zij zeiden: 'Wat heb je er nou aan als je zoetigheid krijgt? Als je dat op hebt, 
blijft er niets over.' 
Toen legde Tulsidas uit dat zoetigheid die je van anderen krijgt in korte tijd 
verteerd is. Maar de zoetigheid die je van God krijgt is Zijn liefde en die wordt 
niet verteerd. Als je dat 
eet wordt alle honger 
gestild. Het zoete van 
Gods liefde verlicht de 
geest. Wanneer de olie 
van devotie in de lamp 
van het hoger denken 
wordt gegoten en de lont 
van het integrale be-
wustzijn wordt verlicht 
door het vuur van het 
spirituele zelfonderzoek, 
dan straalt de vlam van 
de Zelfkennis helder. 
Devotie is niet iets dat tentoongespreid of verkondigd moet worden. Ware 
devotie zou een expressie van liefde moeten zijn, zowel innerlijk als uiterlijk. 
 
DISCIPLINE 
Als volgende komt discipline. Deze is essentieel.  
Vanaf het moment dat je wakker wordt, moet je je ochtendritueel uitvoeren, 
op God mediteren en vervolgens op ordelijke wijze, zonder van je gewone 
routine af te wijken, je voorgeschreven taken verrichten. Afwijken van je da-
gelijkse routine is onwenselijk; zo moet je iedere dag op dezelfde tijd 
opstaan. De dagelijkse activiteiten moeten door hetzelfde schema geregu-
leerd worden.  
Meteen nadat je het ochtendritueel hebt afgerond moet je, in de kalme se-
rene atmosfeer van de ochtend, een paar minuten wijden aan liefdevolle 
meditatie op God.  
Het menselijk erfgoed is gebaseerd op voorschriften en zelfbeheersing. Ze 
zijn bedoeld om strikt opgevolgd te worden in het dagelijkse leven. 
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ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN 
Hierna komt onderscheidings-
vermogen. De wereld is een 
mengelmoes van goed en 
kwaad, vreugde en verdriet, 
juist en onjuist, overwinning en 
nederlaag.  
In een wereld, gevuld met dit 
soort tegenstellingen, moet de 
mens voortdurend de keus ma-
ken tussen wat juist en gepast is 
en wat verkeerd is en onge-
wenst. Iemand die dat 
onderscheidingsvermogen mist is als een dier.  
Een mens moet zich niet laten leiden door de gedachte (mind). Hij moet de 
aanwijzigen van zijn intelligentie (buddhi) volgen. Zolang je de gedachte volgt, 
kun je God niet bereiken. Je moet je bij ieder voorval afvragen wat de juiste 
koers is en wat vermeden moet worden. Je moet, na gepast zelfonderzoek, 
beslissen wat je moet doen en waarheen je moet gaan. En als je dat weet 
moet je je niet gedragen als een ongeletterd, onopgevoed persoon. Nederig-
heid is het kenmerk van ware educatie. Zonder nederigheid zal geleerdheid 
geen glans hebben. Onderscheidingsvermogen is essentieel voor iedereen.  
 
VASTBERADENHEID 
Vastberadenheid is de vijfde voorwaarde. Het is als de teugels van een paard. 
Als je iets wilt bereiken moet je de vastberadenheid en volharding hebben 
om dat met al je inspanningen tot stand te brengen. Geef dan geen ruimte 
aan twijfel en aarzelingen. Begin met Toewijding en eindig met Vastberaden-
heid. Het heeft geen zin om alleen op boekenkennis of louter intellectuele 
kennis te bouwen. De basis van alles moet een rotsvast vertrouwen op God 
zijn. Je moet goddelijke Liefde ontwikkelen. Wees vastberaden bij je inspan-
ningen om je doel te bereiken. Alleen dan zullen je toewijding en discipline 
vrucht dragen. Het showen met je devotie heeft geen betekenis, want de ui-
terlijke, menselijke vorm heeft geen betekenis. Je moet menselijk zijn in je 
daden en gevoelens. Door je gedrag te veranderen en je gedachten en daden 
te zuiveren, heiligen jullie je levens. Dat alleen zal jullie leiden naar Zelfreali-
satie. 

Sri Sathya Sai Baba 
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De lessen van Shirdi Sai Baba 
Door Satrughna (Koen van Velzen) 
 
Deel 6: Shirdi Sai Baba en toewijding 
 
Toewijding betekent onzelfzuchtige dienstbaarheid 

hirdi Sai Baba vroeg nooit van zijn toegewij-
den dat ze hem zouden dienen. Integendeel, 
hij diende hen zelf voortdurend en zorgde zelf 

voor wat hij persoonlijk nodig had, tot zijn laatste 
dag. Maar af en toe vroeg hij hen iets voor hem te doen, wat achteraf stee-
vast eerder voor hun eigen persoonlijk welzijn bleek dan voor hemzelf. Baba 
had nooit iets nodig.  
 
Hij sprak echter wel over de zegeningen van dienstbaarheid. Hij legde uit dat 
dienstbetoon dat verricht is in de geest van totale overgave, zonder enige 
gedachte aan onze eigen verlangens en behoeften, een koninklijke weg naar 
Godrealisatie is.  
Zoals Krishna uitlegt in de Bhagavad Gita is de beoefening van Karma Yoga de 
manier om alle gedachten van 'ik' en 'mijn' los te laten en elke handeling aan 
God op te dragen. Het houdt in dat je iedere taak, iedere daad, hoe nederig 
ook, verricht in de wetenschap dat jij het niet bent die dat doet, maar dat het 
God is, die door jouw lichaam heen werkt. Ik denk dat omdat dit herhaaldelijk 
gezegd is door Bhagavan Baba en door Swami, de lezers zullen begrijpen wat 
hiermee bedoeld wordt: Wij zijn niet dit lichaam. In werkelijkheid zijn we het 
Atma, wat niets anders is dan God zelf, vermomd als mens.  
De spirituele oefening van Karma Yoga (legt Baba uit), is God zien als de Doe-
ner en onszelf als de Getuigen. Dat is ware toewijding; draag iedere 
gedachte, woord en zelfs iedere gedachte op aan God. Iedere daad die als 
een offerande aan God verricht wordt, is zonder karmische gevolgen, want 
als God degene is die doet, draagt hij de last, zegt Heer Krishna.  
 
Het is mij duidelijk dat dit nogal een opgave is, maar Baba belooft ons dat dit 
geen saaie klus is. Daar God zuivere vreugde is (Ananda), zal de directe com-
municatie met Hem ook zuivere vreugde zijn.  
Er zijn niet veel verhandelingen van Shirdi Sai Baba over dit onderwerp vast-
gelegd. Ik geloof dat hij bij voorkeur deze waarde demonstreerde in zijn 
dagelijkse leven, door ieder persoon, dier en ander wezen te dienen. Zelfs als 

S 
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het leek alsof hij hardvochtig handelde, was dit altijd voor het belang van de 
betrokken toegewijde. 
De meeste toegewijden kwamen naar Shirdi en dienden Baba met de bedoe-
ling er een of andere gunst voor terug te krijgen, of dienden hem zelfs 
helemaal niet; smeekten hem alleen of hij hun wensen wilde vervullen.  
Jyotindra Tarkhad echter was een toegewijde die al op heel jonge leeftijd be-
greep dat hij goud had gevonden toen hij Baba voor het eerst ontmoette. Hij 
vroeg hem nooit om iets voor zichzelf, maar stond altijd klaar om Baba te 
dienen, vol toewijding en zonder ego. En toen kwam de tijd dat Baba zijn 
toewijding wilde testen.  
 
Jyotindra Tarkhad wordt door Baba getest 
Enkele dagen vóór Baba's heengaan zat Baba ’s avonds met Jyotindra Tark-
had in de moskee. Jyotin merkte dat Baba er erg moe uitzag en vroeg hem of 
hij zijn benen kon masseren om de vermoeidheid te verlichten. Baba ant-
woordde: 'Omdat je erom gevraagd hebt, ga je gang maar en doe jezelf dat 
plezier.' Jyotin ging aan Baba's voeten zitten. Na een poos draaide Baba zich 
naar hem om en zei: 'Bhau, dit is de laatste keer dat wij elkaar ontmoeten; wij 
zullen elkaar hierna niet meer zien. Zoals je weet komen er allerlei soorten 
mensen naar Shirdi, die allemaal willen dat ik ze iets schenk, zoals rijkdom, 
kinderen of een goede gezondheid. Ik wijs niemand af en vraag het de Heer 
voor hen. Mijn Heer antwoordt instemmend op mijn gebeden en schenkt hen 
wat zij nodig hebben. Jij bent de enige persoon die ik ben tegengekomen die 
nooit om iets heeft gevraagd. Misschien is het omdat je niet getrouwd bent 
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en geen gezin hebt, dat je nergens behoefte aan hebt. Maar Bhau, omdat we 
elkaar niet meer zullen zien, vraag me alsjeblieft om iets waarnaar je ver-
langt, want anders zal ik me altijd verplicht voelen tegenover jou, vanwege 
alle diensten die je me tot nu toe verleend hebt.' 
 Jyotin antwoordde echter: 'Baba, met uw genade heb ik alles wat ik in het 
leven nodig heb en ik heb echt geen andere materiële zaken nodig. Zorgt u er 
alleen voor dat uw zegeningen altijd bij mij zullen zijn en dat u onder geen 
enkele omstandigheid uit mijn herinnering verdwijnt.'  
'Bhau', antwoordde Baba, 'in ieder geval ben ik door de plicht aan mijn toe-
gewijden gebonden en ik verzoek je iets voor jezelf te vragen, want ieder 
mens heeft zijn eigen karakter en heeft een zekere hulp van buitenaf nodig 
om succesvol door zijn of haar leven te laveren. Voel je niet bezwaard en 
vraag het gewoon!'  
 
Jyotin besefte echter 
dat hij hiermee getest 
werd en zei daarom: 
'Baba, nu u er zoveel 
nadruk op legt, wil ik 
voordat ik het vraag, 
dat u mij belooft dat u 
zeker mijn wens zult 
vervullen.'  
Toen bevestigde Ba-
ba: 'Bhau, ik heb de wensen van zovelen vervuld, je zou dan ook niet de min-
ste twijfel in mij moeten hebben. Vraag mij en ik zal het je schenken.' Daarop 
zei Jyotin: 'Baba, ik heb maar één ding van u nodig. Schenk mij dat ik in elk 
komend leven uw voeten mag zien.' Baba bleef een tijdlang stil voordat hij 
antwoordde: 'Bhau, ik kan deze wens van jou niet vervullen.' 'Maar Baba, ik 
vroeg niets van u, maar u heeft mij hiertoe gedwongen en ik heb echt niets 
anders nodig van u dan dit.' Baba glimlachte en zei: 'Bhau, zoveel mensen 
komen naar Shirdi, maar er zijn er maar weinig als jij, die mij volledig heeft 
begrepen. Met jouw wens wil jij mij eeuwig vastbinden en ik heb niet de toe-
stemming van mijn Heer gekregen om zo aan iemand gebonden te raken. 
Maar je hoeft niet teleurgesteld te zijn. Ik beloof je dit; in je volgende leven, 
als we tien jaar oud zijn, zullen we bij elkaar zitten en uit hetzelfde bord eten.' 
'Baba, zoals u wilt,' antwoordde Jyotin. Hij was tevreden en boog meteen 
voor Baba. Die hielp hem overeind, pakte een handvol Udi uit de pot naast 
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hem en zei: 'Bhau, zorg hier heel goed voor en wees er zuinig mee, want het 
bevat een enorme kracht die zelfs een lichaam het leven kan terugschenken.' 
Jyotin voelde zich erg voldaan, maar was tegelijkertijd verdrietig omdat Baba 
hem had gezegd dat zij elkaar voor het laatst ontmoetten. De volgende dag 
stuurde Baba hem naar Mumbai terug. 
 
Mijn eigen ervaringen met toewijding zijn voornamelijk gerelateerd aan mijn 
werk. Ik ben beeldhouwer en kort geleden ben ik gevraagd om een zandste-
nen beeld van Johannes de Doper te houwen. Op een gegeven moment wist 
ik echt niet meer hoe ik nu verder zou moeten met een aantal details, maar 
toen ik even pauzeerde met een kop thee begonnen er allemaal beelden van 
dat werk mijn gedachten binnen te stromen.  
Het verliep daarna allemaal vrij soepel en achteraf gezien was deze opdracht 
een training in overgave en toewijding. Het voelde alsof ik geleid werd. Er zijn 
meer van die momenten geweest, zoals we ze waarschijnlijk allemaal wel 
kennen. En natuurlijk ook van die momenten waarop ik vergat mijn werk en 
daden aan God te wijden en dacht dat ik zelf degene was die alles deed.  
Ik merk vaak dat de lastigste situaties in de alledaagse familiesfeer gebeuren. 
Daar gebeurt het 't vaakst dat ik wilde dat ik wat dingen anders had aange-
pakt, wat een aanwijzing is dat ik vergeten ben mijn daden aan God op te 
dragen.  
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba benadrukt altijd dat het niet nodig is om je in 
grotten of bossen terug te trekken, omdat het leven in de maatschappij de 
beste training is. In dit 'bos bij mij thuis' zijn de leeuwen en tijgers binnenin in 
plaats van buiten mij - maar gelukkig is God dat ook! 



 Sri Sai Mandiram nieuwsbrief - 17 -                        maart 2010

Lezing van Raghavendra in Sirsi  
6 november 2009 
 
De heer Raghavendra, bekend bij iedereen in deze omgeving, is van kindsaf 
een devotee van Sri Sathya Sai Baba. Hij is geboren in een familie waar in ie-
dere ademhaling Sathya Sai Baba’s naam resoneerde. Geen wonder dat hij 
werd aangetrokken door Sathya Sai Baba’s scholen en instellingen. De laatste 
dertig of meer jaren heeft hij een direct en doorlopend contact met Sai Baba – 
met zijn denk- en leefwijze en wereldbeschouwing. 
Na zovele jaren in de aanwezigheid van Sathya Sai Baba is hij getransfor-
meerd tot een afspiegeling van Hem en heeft hij een bijzondere relatie met 
Gopalbaba. Nu zal hij de devotees van Sri Gopalkrishna Baba (de Sai Baba van 
Sirsi) toespreken.  
(Introductie van professor Subbaramiah) 
 
OM SRI SAI RAM 
 

wami, met de nectar van Uw liefde leidt U ons in ons leven, ons wer-
ken en op ons pad vooruit zoals Sathya Sai Baba aangeeft. Luisterend 
naar Subbaramiah’s introductie voelde ik inspiratie om enkele woor-

den te spreken maar nu ik op het podium zit naast Sri Gopalbaba kan ik de 
woorden niet meer vinden. 
 
Ik zal proberen om iets van de twijfel en onduidelijkheid weg te nemen die in 
menig hart leeft. 
Toen Swami Gopala Krishna hier voor de eerste keer kwam vroegen alle Sa-
thya Sai Baba devotees: ‘Is het juist dat wij Swami Gopala Krishna in hetzelfde 
licht moeten zien en met hetzelfde enthousiasme en plezier benaderen als Sri 
Sathya Sai Baba? Is het goed om Hem in ons hart te sluiten?’ 
De stroom van liefde die wij ervaren als wij naar Puttaparthi gaan, de liefde 
die ons omringt als we in Puttaparthi zijn… het is deze zelfde liefde en gene-
genheid die de toeschouwers bindt aan Gopalakrishna Baba. 
Ik heb iedere keer als ik Hem ontmoette diezelfde liefde ervaren. Velen heb-
ben mij gevraagd: ‘Je bent lid van de Sathya Sai Baba organisatie, is het wel 
juist om naar bijeenkomsten te gaan en deel te nemen aan vieringen van Go-
palkrishna Baba?’ 

S 
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Ik denk dat het Baba’s genade is die mij naar verschillende plaatsen heeft ge-
leid en waardoor ik in staat was om aan de lotusvoeten van Sri Gopalakrishna 
Baba te zitten. Als devotees Zijn liefde slechts één keer kunnen ervaren zullen 
al hun twijfels onmiddellijk weggenomen worden. 

 
Een andere vraag is nog veel belangrijker. Als we alleen met onze fysieke 
ogen naar Hem kijken, lijkt Hij zich te gedragen als een van ons. Hij moet dat 
kennelijk op deze manier doen. Ik ben er zeker van dat er een goede reden is 
waarom Hij toestaat dat er zulke twijfels in ons opkomen; laat er geen twijfel 
over bestaan dat Hij weet wat er zich allemaal afspeelt in onze gedachten en 
in ons hart. In Zijn alwetendheid is er niets wat Hem ontgaat. Gopalkrishna 
Baba weet alles wat er gebeurt, waar ook ter wereld. Met Zijn alziende oog 
neemt Hij alles waar wat opkomt in ons hart en in onze gedachten. Als een 
bescheiden, onschuldig kind beweegt Hij zich onder ons alsof Hij een van ons 
is. Dat gedrag zorgt ervoor dat wij ons op ons gemak voelen bij Hem. 
 
Toen wij gisteren naar de Raghavendra Tempel gingen kon ik mij maar met 
moeite beheersen toen ik Swami’s houding daar zag. Ik stelde Hem vanoch-
tend een vraag. ‘Swami U ging naar die tempel en gedroeg zich als een 
gewone devotee. De authoriteiten en priesters in die tempel zagen U als een 
gewoon mens. Zij zagen U waarschijnlijk als een van die duizenden in een 
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okerkleurig gewaad. Veel mensen dragen tegenwoordig zulke kleding. Zij de-
den geen enkele moeite om te zien wie zij voor zich hadden. Waarom 
Swami? Weten zij niet wie U bent? Begrepen zij het niet? 
Ik verzamelde moed en kwam met een suggestie. ‘Swami, is het niet noodza-
kelijk voor de mensheid dat U bekendmaakt wie U werkelijk bent?’ Met veel 
liefde antwoorde Hij mij: ‘Het heeft geen zin om te proberen iedereen te 
overtuigen van de ware persoon in dit lichaam.’ 
 
Als ik die dingen in overweging neem vraag ik mij af op welke manier moeten 
wij ons gedragen in de aanwezigheid van Sri Gopalakrishna Baba? 
Swami zegt zelf dat er maar één weg is. We moeten de liefde die Hij in over-
vloed geeft ervaren en proberen die aan anderen te geven. Als wij dat doen 
zullen alle twijfels waar wij mee lopen onmiddellijk verdwijnen. Dat is het 
goddelijke antwoord op al onze vragen. De onderlinge verschillen tussen 
mensen, de teleurstelling die we voelen in onszelf en in onze relatie met an-
deren, en de disharmonie die we ervaren in ons gezin, zullen als sneeuw voor 
de zon verdwijnen als wij die instructie volgen. 
 

Wat wil Gopalkrishna Ba-
ba? Hij beantwoordt die 
vraag zelf. Hij zegt: ‘Ik ben 
moe van al die dingen (het 
uiterlijk vertoon). Ik wil 
daar vanaf. Ik wil alleen nog 
in harmonie met mijn In-
nerlijke Zelf leven.’ Als 
mens ervaart Hij zoveel pijn 
en lijden in Zijn lichaam. 
Toch was Hij in staat om 
dat gevoel terzijde te 
schuiven en ons de afgelo-
pen twee dagen continu te 
overspoelen met Zijn liefde. 
 
Dat wij hier zijn om deze 
liefde te ervaren moet een 
beloning zijn voor goed ge-
drag in vorige levens of 
domweg het resultaat van 

Swami bij de Puja 
in Sirsi… 
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Zijn immense liefde voor ons. Ik weet niet welke van die twee het is. Als ik 
vraag of ik al die goedhartigheid en genade van Swami verdien, krijg ik een 
duidelijk antwoord. Het is niet vanwege mijn prestaties in vorige levens! Hij is 
alleen naar deze wereld gekomen vanwege Zijn onmetelijke liefde voor ons. 
Hij is hier gekomen om Zijn liefde aan ieder van ons te geven. Wij moeten 
goed beseffen waarom Gopalbaba op deze wereld is gekomen. Hij heeft zijn 
beweegredenen van meet af aan duidelijk gemaakt met zijn eigen voorbeeld-
gedrag. In de vorm van ultieme leraar, onderwezen door Sai Baba, heeft Hij 
ons subliem de weg gewezen hoe te leven. 
 
Wanneer er problemen komen in ons 
leven, op momenten dat wij getest wor-
den, moeten wij ons herinneren wat 
onze Leraar ons heeft geleerd. Te allen 
tijde moeten wij Zijn lessen voor de geest 
halen. Ik denk dat wij door die lessen het 
gros van de problemen die wij in ons le-
ven tegenkomen aankunnen. 
Als wij onze onderlinge disharmonie op-
geven is het doel van Swami’s huidige 
bezoek aan Sirsi bereikt. We moeten die 
geschillen terzijde schuiven, ons enthou-
siasme en onze volharding om Baba te 
dienen vergroten. We moeten stoppen 
met onnodige kletspraat en roddel. Als 
wij de herinnering aan Swami’s bezoek 
aan Sirsi levend houden in ons hart zijn wij op weg naar een gouden tijdperk. 
 
Tot slot nog dit; wanneer deze Swami één woord spreekt, als deze Swami één 
blik in onze richting werpt, als deze Swami ons aanraakt, gebeurt er iets met 
ons wat een nieuwe vibratie en een nieuw leven schenkt. Met dat in gedach-
ten moeten wij trachten om Gopalbaba vaker en intenser te ervaren dan we 
tot nu toe hebben gedaan. Als wij dat doen bewegen wij ons beslist in de 
richting die Sathya Sai Baba ons wijst. 
Ik plaats deze bloemen aan de lotusvoeten van Sri Gopalakrishna Baba. 
 
 

Sri Sathya Sai Baba 
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Er is geen sluiproute voor ervaring  
Lezing in Sirsi door Kannaiah 
 

ijn heroïsche broeders uit Sirsi en allen die hier vandaag aanwezig 
zijn. Wij zijn hier gisteravond in het donker aangekomen en kon-
den daardoor de omgeving niet zien. Echter, toen ik vanmorgen 

Sirsi bij daglicht zag, voelde ik mij gelijk thuis. Ik werd emotioneel omdat het 
mij deed denken aan Coorg waar ik drie jaar gewoond heb. De natuur en de 
vriendelijkheid van de mensen hier herinneren mij aan die plaats en periode. 
Daarom dank ik u, ook namens mijn vrouw, onze Australische vriendin en on-

ze vrienden uit Mum-
bai, voor de 
uitnodiging en deze 
prachtige bijeenkomst.  
 
Het blijft een bijzonde-
re ervaring om met 
Swami mee te reizen 
naar een bepaalde 
plaats. Hij overspoelt 
ons dan met Zijn lief-
de. Als wij na zo’n reis 
weer thuis zijn, pluk-
ken wij de resultaten 

van deze liefde door ervaringen. Ervaringen die komen in de vorm van oefe-
ningen of testen. Wij krijgen zo allemaal onze testen op ons bordje en als wij 
daar dan middenin zitten en het moeilijk hebben, zijn wij geneigd Swami de 
schuld van alle problemen te geven. Wij beschouwen Swami als oorzaak van 
onze problemen. Dat is omdat wij het totale plaatje niet kunnen overzien.  
 
In de Mahabharta staat een mooie episode waarin Dharmaraja bij een meer 
komt. Het meer (dat in wezen niemand anders is dan zijn eigen vader Dhar-
ma) begint hem enkele vragen te stellen. Een van de vragen is zo diepzinnig 
dat het enige tijd kost om de juiste waarde ervan te doorgronden. Het meer 
zegt: ‘Geef mij een voorbeeld van overwinning.’ Hierop antwoordt Dharmara-
ja: ‘Een mislukking.’ Hoe kan een mislukking tevens een overwinning zijn? 
Mislukkingen geven je ervaringen. Zonder mislukkingen zijn er geen ervarin-
gen.  

M 

Langs de weg naar Sirsi…
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Iedere dag herinneren mijn vrouw en ik ons deze woorden van Swami: 
’There is no shortcut to experience’. (Er is geen sluiproute voor ervaring.) 
Je gaat door ervaringen heen en die kunnen zo pijnlijk zijn. Maar houd in je 
achterhoofd dat Swami geen fouten maakt! In 2004 zegende en verzorgde 
Swami de grondlegging van een 
prachtige Lingam in Lambertschaag. 
Wij probeerden bij de gemeente 
vergunning te krijgen om een grote 
tempel te kunnen bouwen. Het eve-
nement in 2004 was prachtig, een 
belofte, er kwamen zoveel mensen. 
Ik had daarom ook geen twijfel dat 
de vergunning verleend zou worden.  
Maar wat gebeurde er? Vijf jaar lang 
streden wij met de gemeentelijke 
instanties voor de vergunning en 
uiteindelijk resulteerde het in het 
verkopen van ons huis. Nu vraag ik 
u, is dit nu een mislukking of een 
overwinning? 
 
Voordat wij deze keer naar India reisden hebben wij ons huis verkocht. Wij 
hadden niets meer over. We waren benieuwd wat Swami tegen ons zou zeg-
gen. Er waren geen verwachtingen in onze geest. Toen ik Swami zag zei ik, 
‘Swami wij zijn dakloos’. 
Swami reageerde onmiddellijk en zei, ‘maar je hebt toch dat huis waar ik lo-
geerde toen ik in 2001 naar Nederland kwam, kun je daar niet wonen?’  
Mijn reactie was, ‘maar dat is het huis van mijn ouders Swami!’.  
Ik was geschokt. In ons land zijn wij niet gewend dat volwassen kinderen 
weer bij hun ouders intrekken. Om eerlijk te zijn was ik niet erg blij met de 
richting die Swami ons gaf.  
Maar mijn devi (Carla) was overtuigd en zei, ‘dat is perfect’! 
Toen ik erover ging nadenken realiseerde ik mij de diepere bedoeling achter 
Swami’s suggestie. Het zou betekenen dat de tempelactiviteiten doorgang 
kunnen vinden en dat er voor mijn ouders gezorgd wordt. 
Dat is wel een ongewone situatie in Nederland. Is dat geen overwinning? Het 
is een echte overwinning. 

Wij zijn allen tempels… 
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Ik kan uren spreken over Swami’s wonderen, maar wat ik feitelijk wil aange-
ven is dat Hij te vinden is in alle kleine dingen die wij door de dag heen 
ervaren. Swami, het wonder Zelf, is met ons, vierentwintig uren per dag, ze-
ven dagen per week.  
Wij zijn niet speciaal omdat wij vooraan zitten. Denk niet dat je niet dicht bij 
Swami bent omdat je niet dicht bij Zijn vorm kan zijn. Fysiek is Swami niet in 
Nederland, Hij is er slechts bij twee gelegenheden geweest. Toch is Hij altijd 
aanwezig. Ik dring er bij jullie op aan om Hem uit te nodigen in je leven. Niet 
oppervlakkig of slechts een of twee keer. Roep Hem aan op ieder waakzaam 
moment. Er bestaat geen ongeschikt moment voor Swami. Je kunt Hem aan-
roepen waar je ook bent en waar je ook gaat.  
 
 
Dezelfde liefde die wij allen vandaag voelen, ervoeren wij in Nederland tij-
dens Zijn bezoek.  
Beide keren spatte de aarde uiteen door Zijn aanwezigheid. Net nadat Swami 
vertrokken was voelden wij ons in de zevende hemel. En vervolgens… begint 
het echte werk. Dan is het tijd dat je Hem echt in je leven uitnodigt.  
Dat is mijn gebed voor jullie; dat Swami echt een plaats inneemt in jullie le-
ven. 
Geliefde vrienden van Sirsi, laat Sirsi een lichtpunt zijn in Karnataka. We wil-
len hier graag terugkomen. (Proffesor Subbaramaiah vertelde Kannaiah dat 
de mensen uit Sirsi hen uitnodigden voor een volgend bezoek aan Sirsi.) 
 
Wat Moeder zegt volg ik, wan-
neer Moeder roept kom ik. Dit 
is mijn Moederland. Mijn Va-
derland is ergens anders maar 
dit is mijn Moederland. 
Ik bid tot Swami dat Hij terug-
komt in mijn Vaderland en bij 
deze zijn ook jullie allen uitge-
nodigd.  

SAI RAM 

Mandir Onderdijk, Holland
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Dagelijkse toewijding  
Door Alída 
 

et thema voor de nieuwe nieuwsbrief hield mijn gedachten direct 
bezig.  
Wat is toewijding eigenlijk?  

Toewijding wordt ook wel devotie genoemd. Hoewel ik bij devotie denk aan 
vroomheid, verering, aanbidding. Het is dan gecombineerd met geestelijk, 
spiritueel leven, maar voor mij is dat niet genoeg. Toegewijd zijn hoeft niet 
daartoe beperkt te zijn maar kan ook in het dagelijkse leven een belangrijke 
rol spelen. Ik denk aan liefde, eerbied en aandacht, en dan voor allen en alles. 
Met aandacht en eerbied… Jammer dat het woord eerbied bijna niet meer 
gebruikt wordt, we noemen het nu respect. Toch zegt eerbied voor mij in 
veel gevallen nèt iets meer; met ‘ontzag hebben voor de grootsheid van iets 
of iemand’ kan ik eerbied het beste benaderen. 
 
Toegewijd ben je niet voor een uurtje per dag. Voor mij betekent het een le-
venshouding die geen beperking heeft in tijd en omstandigheden. 
Een toegewijde levenshouding is het ideaal om te gebruiken bij alles wat ge-
dacht, gezegd en gedaan wordt. 
In de ontmoeting met een ander kan ik ruimte geven aan die persoon door 
met aandacht en begrip te luisteren, met echte belangstelling en respect 
voor haar of zijn ‘anders-zijn’. Een situatie uit het verleden kan dat soms 
moeilijk maken, door de herinnering aan iets wat heeft plaatsgevonden of de 
verhalen die ons door anderen over de persoon zijn verteld. Dat kunnen ob-
stakels zijn om blanco en oprecht er te zijn voor een echte ontmoeting. Ware, 

toegewijde aandacht is dan een keuze.  
 
Soms komt er dan een gedachte in mij op; stel dat 
God zo met mij zou doen en zeggen, ‘toen heb je 
dit of dat gedaan’ en mij daar nu nog op zou afre-
kenen! Gelukkig mag ik steeds opnieuw beginnen 
en zo kan ik dus ook nu in deze situatie kiezen om 
het verleden los te laten en de ander ‘nieuw’ te 
ontmoeten. Bewust zijn van het NU. 
Toewijding is ook belangrijk om de dagelijkse 
werkzaamheden met bewuste aandacht doen.  
In theorie weet ik dat ook, maar onmiddellijk 

H
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volgt kritisch zelfonderzoek. Met hoeveel aandacht doe ik door de dag heen 
de taken die mij zijn toebedeeld? En dan kom ik tot de conclusie dat er heel 
veel routinematig wordt gedaan, zonder er bij stil te staan. Handig en snel en 
een goed gevoel als het klaar is. Zo gaat het meestal. Het gaat al jaren perfect 
als ik meerdere dingen tegelijk doe. Is dat dan verkeerd, mankeert daar iets 
aan? Is dat juist niet een van mijn kwaliteiten? We zien het vaak als een ver-
worvenheid om veel dingen tegelijk te kunnen doen. Maar is dat ook zo? Ik 
weet ook dat het een meerwaarde heeft als je alles met meer toewijding en 
dus aandacht doet. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van de maal-
tijd. Sai Baba heeft ons erop gewezen dat wij bij het snijden van de groente 
kunnen denken aan het wegsnijden van de negatieve kantjes, bij het wassen 
van de groente aan het zuiveren van de gedachten enz. Met deze instelling 
kan het meest eenvoudige, aardse werk naar een hoger niveau getild wor-
den. Het komt erop neer dat ik dan volkomen in het ‘nu’ leef, in plaats van 
bezig te zijn met allerlei gedachten over gisteren of morgen. 
 
De volgende tekst komt mij sinds jaren regelmatig in gedachten. 
Een man die ervaren was in meditatie, werd gevraagd hoe hij ondanks drukke 
werkzaamheden zo ingekeerd kon zijn. Hij antwoordde: 
 

Als ik sta, dan sta ik; 
als ik ga, dan ga ik 
als ik zit, dan zit ik 
als ik eet, dan eet ik 
als ik spreek, dan spreek ik… 

 
Degenen die de vraag stelden zeiden: ‘Dat 
doen wij toch ook! Maar wat doet u nog 
meer?’ Hij antwoordde opnieuw: 
 

Als ik sta, dan sta ik 
als ik ga, dan ga ik 
als ik zit, dan zit ik 
als ik eet, dan eet ik 
als ik spreek, dan spreek ik 
als ik lees, dan lees ik… 
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Weer zeiden de mensen ‘Dat doen wij toch ook?’ 
Maar hij sprak tot hen: 
 

Nee, als je zit, dan sta je al 
als je staat, dan loop je al 
als je loopt, dan ben je er al 
als je eet, dan ben je al klaar 
als je leest, heb je het boek al uit. 

 
Echte aandacht is communiceren met je diepste Zelf, open staan voor wat er 
op je afkomt en in je leeft. Het is genieten, luisteren, doorvoelen. Het is vol-
heid in plaats van veelheid. Aandacht hebben is bewust leven, is leven in het 
NU. 
Echt toegewijd zijn met eerbied en aandacht voor allen en alles, dat is een 
ideale levenshouding waar ik graag aan wil werken.  
 
God zien in allen en alles is een grote hulp om die levenshouding te ontwikke-
len en toe te passen.  
En dat is mijn diepste verlangen voor iedere nieuwe dag. 
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Mijn keuze, een toegewijd leven  
Door Roos 
 

oit zag ik een merel zijn jonge kroost verdedigen tegen twee zwarte 
kraaien. Nooit eerder had ik zoveel toewijding waargenomen. Vol 
overgave vloog hij door de lucht op de twee kraaien af, daarbij luid 

schetterend om de aanvallers af te schrikken. Hij ging hier net zo lang mee 
door tot de kraaien het opgaven en elders op zoek gingen naar een prooi.  
Het geeft me te denken, zijn wij ook tot zo-
veel toewijding in staat?  
Een vogel handelt vanuit instinct en is 
daarmee een voorbeeld van een wezen dat 
handelt vanuit ZIJN. De vogel is zich echter 
niet bewust van wat hij doet en hoe zijn 
handelen invloed heeft op zijn omgeving. 
Hij realiseert zich bijvoorbeeld niet dat ook 
de kraaien op zoek zijn naar voedsel voor 
hun jongen. Zijn enige zorg is het groot-
brengen van zijn jongen en dat maakt het 
eenvoudiger om hieraan volledig toegewijd 
te zijn.  
 
De mens is gezegend met het denkvermo-
gen waarmee hij zijn handelen bewust kan maken. Het is meteen ook zijn 
valkuil. Pas als wij volledig voorbij het denken gaan kunnen wij dezelfde toe-
wijding tonen als de merel in dit verhaal. Als voorbeeld denk ik hierbij aan de 
ouder die zijn leven waagt om zijn kind - dat een drukke verkeersweg oprent - 
van de dood te redden. Op dat moment denkt hij niet aan het gevaar voor 
zijn eigen leven, of aan de boodschappen die hij van plan was te gaan halen. 
Hij handelt op dat moment onbewust, net als de merel, om het gevaar af te 
wenden. Hoe kunnen wij nu zo toegewijd zijn als die ouder en tegelijkertijd 
volledig bewust van wat wij doen?  
 
Ons denken stelt ons voor vele moeilijke opgaven. Ik wilde bijvoorbeeld een 
goede moeder zijn voor mijn kinderen. Hoe ik ook mijn best deed, ik maakte 
fout op fout en vond mezelf op enig moment zelfs een slechte moeder. Als 
voorbeeld denk ik aan de wekelijkse ritjes met de auto naar mijn ouders. Het 
was een rit van ongeveer 50 minuten over de drukke wegen rond Amster-
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dam. Als toegewijd dochter vond ik deze bezoekjes aan mijn ouders belang-
rijk. De kinderen waren vaak druk en ik raakte geïrriteerd door de schelle 
geluiden in die kleine ruimte. In het begin probeerde ik mij nog te beheersen 
en de jongens tot rust te manen. Dit hielp altijd wel even, maar na drie ver-
maningen kreeg mijn irritatie de overhand en begon ik tegen de jongens te 
schreeuwen dat ze stil moesten zijn, op straffe van... Vervolgens voelde ik mij 
dan altijd rot omdat ik niet liefdevol had kunnen blijven. Ik had totaal geen 
inzicht in mijn irritatie of het drukke gedrag van de jongens. Ik dacht alleen 
aan het beeld van de perfecte moeder en haar geliefde kinderen. Dat ideaal 
had ik niet bereikt dus had ik gefaald.  
Mijn beeld van hoe ik moest zijn ging nog veel verder. Ik moest ook een goe-
de echtgenote zijn, een perfecte huisvrouw, een leuke vriendin en een 
toegewijd Baba-devotee, om er zo maar eens een paar te noemen. Ik voelde 
me diep ongelukkig en vervolgens ook schuldig, omdat ik ondanks al mijn 
rijkdommen niet tevreden was. Op een dag besloot ik dat ik niet langer slecht 
wilde zijn en al het mogelijke zou doen om een spiritueel leven te gaan lei-
den. Een goede Baba-devotee had immers alle eigenschappen die ik zo 
begeerde?  
 
Baba hielp mij en stuurde iemand op mijn pad die mij leerde hoe ik mij kon 
afstemmen op mijn innerlijke gids en met hem communiceren. Nu had ik de 
oplossing gevonden. Ik had contact met iets dat zuiver was en begreep wat 
God van mij verwachtte, nu kon ik aan alle eisen voldoen om Gods liefde 
waardig te zijn. Hij nam mij bij de hand en leidde me langs alle valkuilen die ik 
met mijn denken gecreëerd had. Stap voor stap maakte hij mij ervan bewust 
dat Baba mij liefheeft en al mijn fouten bij voorbaat vergeeft. Hij leerde me 
zien wie ik werkelijk was, door mijn liefde voor iedereen bloot te leggen en 
me een spiegel voor te houden, zodat ik kon zien hoe ik dacht en deed. Ik 
leerde vergeven en werken aan de onbewuste neiging mezelf te veroordelen. 
Door zijn toewijding ben ik bewust geworden van Gods liefde in mij en voor 
mij, en wat ware toewijding aan God inhoudt.  
 
Niet langer zijn mijn toewijding aan het moederschap en het zijn van een Ba-
ba-devotee afzonderlijke doelen die nagestreefd moeten worden. Door te 
zijn wie ik werkelijk ben hoef ik nergens meer aan te voldoen. Alles wat ik 
doe vanuit deze ware liefde is toewijding aan God. Alle taken die vanuit het 
ZIJN geboren worden, en met dezelfde LIEFDE volbracht worden, dragen bij 
aan Gods wonder; de schepping van BEWUST ZIJN. Onderweg naar dit inzicht 
heb ik veel vragen gehad over de weg van liefdevolle dienstbaarheid die Baba 
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ons aanraadt. Seva brengt ons in contact met de liefde in ons Zelf en leert 
ons voorbij te gaan aan onze egoïstische gedachten. Alleen wanneer wij de 
liefde in onszelf ontdekken kunnen wij volledig toegewijd zijn aan Baba en de 
mensen om ons heen. Wat de weg ook is die we gaan, Baba helpt ons om het 
grote wonder te ontdekken van onze ware aard, LIEFDE. Ik dank Baba voor 
Zijn boodschap van Waarheid en mijn gids voor het helpen ontdekken van 
deze boodschap. 
 
Sai Ram 
 

Toewijding is een prachtig woord... het smaakt naar liefde 
Als je iemand toegewijd bent wil je alles voor die persoon doen 
Wij zijn toegewijd aan Swami Gopala Krishna 
Hij inspireert ons en wekt ons enthousiasme 
Hij is ons grote voorbeeld in toewijding 
Belangeloos helpen, uitdragen waar je voor staat en Hem dienen 
Weten wat goed is, voor de ander en voor jou 
Overtuigd dat Hij er altijd voor ieder van ons is 
 
Bas en Dineke 
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Toewijding... bezieling... enthousiasme... overgave...  
Door Linda 
 

wami zei een keer tegen me: ‘Doe eens gewoon iets wat je leuk vindt 
om te doen.’ Hoezo, wat je leuk vindt? Gewoon zonder nut of doel? 
Huh? 

Mmmmmm, lijkt me eigenlijk best leuk. Maar doe ik dat dan niet? Doe ik al-
les omdat het moet? En van wie moet ik dat dan? Van mezelf? Van God? 
Met welke overtuigingen loop ik rond, die me vertellen wat ik allemaal moet? 
Hoe voelt het verschil tussen iets moeten en gewoon iets doen wat ik leuk 
vind? Als ik iets moet, probeer ik het – als ik eraan denk – toch ook met over-
gave te doen? Heeft dat dan een ander effect dan gewoon iets doen wat ik 
leuk vind? 

 
Wat vind ik gewoon leuk 
om te doen? Tekenen, 
wandelen, Indiaas Bolly-
wood filmpje kijken, 
kletsen met een vriendin 
over persoonlijke groei, 
wandelen en kletsen te-
gelijk, dansen... 
Wat gebeurt er als ik dat 
doe? Ik geniet, voel me 
blij, voel me verbonden… 
Kan het uren volhouden 

zonder moe te worden… Ik ben in het nu, denk niet aan resultaat… Ik voel me 
open en vrij, heb zin, energie, ben enthousiast, positief, voel bezieling, le-
ven… 
Klinkt goddelijk. 
 
Wat gebeurt er als ik iets doe – al dan niet met toewijding – waar ik niet echt 
zin in heb maar waarvan ik vind dat het wel belangrijk is dat het gebeurt. 
Ik voel me trots of voldaan als ik het gedaan heb… Ik ben blij als het af is… Ik 
geef misschien het goede voorbeeld… Ik heb het gevoel dat ik iets goeds 
doe… Ik hoop dat het ergens toe dient… Ik word er waarschijnlijk gezonder, 
schoner, beter, heiliger of netter van… Of ik verdien er mijn brood mee.  
Klinkt menselijk. 

S 



 Sri Sai Mandiram nieuwsbrief - 31 -                        maart 2010

 
Wat gebeurt er als ik iets doe waarvan ik belangrijk vind dat het gebeurt 
maar ik doe het met tegenzin? 
Ik adem oppervlakkig… Kan niet wachten tot het af is… Ik denk negatief. 
Ik heb geleerd dat dat stresshormonen veroorzaakt. Die zijn weer verant-
woordelijk voor een vertraagde stofwisseling, vergiftiging, verzwakking van 
het immuunsysteem en verminderde vitaliteit. 
Klinkt akelig. 
 
Een goede combinatie van de eerste en de tweede optie lijken mij te zorgen 
voor een gebalanceerd leven. 
 
Waarschijnlijk was ik – toen Swami met het bovenstaande advies kwam – te-
veel in optie twee beland, wat meer ruimte voor het ego biedt dan optie een. 
Ik had in die periode ook weinig tijd om zomaar iets leuks te doen en boven-
dien gebruikte ik mijn schaarse vrije tijd voor seva. Aan iets anders dacht ik 
niet. 
Ik ben sindsdien wel meer leuke dingen gaan doen en het voelt goed. Heel 
simpel. 
Net als toen Swami een keer zei: ‘Als je moe bent moet je even rusten. Zelfs 
Swami doet dat.’ 
Zo simpel! Maar... kennelijk nodig dat Hij het tegen mij moest zeggen.  
Blijkbaar waren de overtuigingen die me voortdurend lieten lopen luidruchti-
ger dan het simpele, goh, ik ben moe; laat ik even rusten. 
 
Ego is op alle fronten heel tricky, maar als je zomaar iets leuks doet krijgt het 
ego niet veel ruimte. Lichaam, hart en mind worden letterlijk gere-creëerd en 
daarom was het zo’n geniaal advies van Swami. 
Trouwens… dit stukje heb ik gewoon geschreven omdat ik het leuk vond om 
te doen. 
 

Wat telt is niet zozeer de grootte van de hond in het gevecht; 
het is de grootte van het gevecht in de hond. 

Dwight D. Eisenhower 
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Woorden van inspiratie en wijsheid… 
 
Hou je dromen levend. Besef dat geloof en vertrouwen in jezelf, visie, hard werken, 
volharding en toewijding nodig zijn om iets te bereiken. 
Onthou dat alles mogelijk is voor hen die dat vertrouwen hebben. 

Gail Dever 
 
Ware kracht ligt in onderdanigheid, wat het mogelijk maakt om je leven – door devo-
tie –  te wijden aan iets buiten jezelf. 

Henry Miller 
 
Dromen en toewijding zijn een krachtige combinatie. 

William Longwood 
 
Stel een deel van je leven in dienst van anderen. Je toewijding zal geen opoffering 
blijken. Het is een stimulerende ervaring, omdat het een diepgevoelde inspanning is 
voor een veelbetekenend slot.  

Dr. Thomas Dooley 
 
Richt je niet op succes; hoe meer je je daarop richt en het tot doel stelt, hoe groter 
de kans is dat je het misloopt. Want succes, zoals geluk, kun je niet nastreven, het 
moet voortvloeien uit... Als een onbedoeld neveneffect van iemands persoonlijke 
toewijding, voor een doel dat groter is dan hijzelf. 

Victor Frankl 
 
Steeds was het de creatieve, toegewijde minderheid die de wereld verbeterde. 

Martin Luther King Jr. 
 
Ik zal er waarschijnlijk nu nog niet zijn, maar ik ben er dichterbij dan gisteren. 

Unknown Author 
 
Strijd eindigt waar betrokkenheid begint. 

Sumner M. Davenport 
 
Wees onbevreesd en puur; twijfel nooit over je volharding of je toewijding aan een 
spiritueel leven. Geef gul. Wees zelfverzekerd, oprecht, waarheidsgetrouw, liefdevol 
en vol van verlangen om te dienen... Leer onthecht te zijn en plezier te krijgen in 
onthouding. Word niet kwaad en berokken geen enkel levend wezen schade, maar 
wees barmhartig en zachtmoedig; toon iedereen je goede wil. Ontwikkel levens-
kracht, geduld, wilskracht en zuiverheid; vermijd boze opzet en trots. Dan zul je je 
bestemming bereiken. 

Sri Krishna 


