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Sai Ram beste lezers,  
 
Met veel plezier hebben wij deze nieuwsbrief weer samengesteld. Het is bijna 
Pinkster als ik dit schrijf maar met Pasen stuurde Swami ons een inspirerende 
boodschap. Wij willen graag deze nieuwsbrief openen met Zijn woorden. 
Jai Sai Ram. 

De redactie 
 

Swami’s boodschap, Pasen 2013 
Jezus offerde Zijn leven voor vrede en welzijn in de 
wereld. 
Je moet haat, boosheid en jaloezie achter je laten 
en zo het grote voorbeeld volgen dat de Heer ons 
gaf. Laat iedereen de edele eigenschappen van 
Liefde, Mededogen en Vergeving in zich 
ontwikkelen. 
 
De zondag na Goede 
Vrijdag noemen wij 
Paaszondag. Eigenlijk is 
het zo dat als wij de 
eigenschappen van 
Liefde en Opoffering 
ontwikkelen zoals ons 

dat getoond werd door Jezus, Hij met Pasen op 
aarde herboren wordt; Hij houdt ons bij de hand 
en leidt ons naar het pad van de Waarheid. 
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PREMASWARUPA VAHINI 
Sri Sathya Sai Baba 

 

Ware vreugde 
Uit een verhandeling van Sri Sathya Sai Baba op 26-2-1987 
 
Pure gelukzaligheid (ananda) is jouw ware aard. Maar helaas, in hun 
onwetendheid en verdorvenheid besteden de meeste mensen al hun 
vaardigheden, middelen en tijd om Ananda te bereiken met hun naar buiten 
gerichte zintuigen, in plaats van hun naar binnen gerichte intellect en intuïtie 
te gebruiken. Wat je dan bereikt door je strijd en zoektocht is, op zijn best, 
een pseudo-ananda, een kortstondig pleziertje, een onduidelijk beeld, 
zichtbaar als in een duistere spiegel. Het is niet de eeuwigdurende 
gelukzaligheid van het eeuwige Zelf, het Atma. Dat wordt namelijk niet 
verminderd door tegenslagen van het lot, en het is een gelukzaligheid die 
zelfs de verbeelding te boven gaat.  

Het genot dat je uit de uiterlijke wereld verkrijgt moet voortdurend worden 
vernieuwd en aangevuld, want het verdwijnt snel. Daardoor word je een slaaf 
van begeerte, die je een oneindige reeks doelen voorhoudt. Je bent in 
werkelijkheid het Atma, dat de grenzen van het denken overstijgt. Het Atma 
heeft begin noch einde. Het denken, de zintuigen en het lichaam zijn elk 
moment aan verval of  ontwikkeling onderhevig, en vallen tenslotte uiteen en 
sterven. Je stelt je vertrouwen in de oppervlakkige instrumenten van 
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verkenning en ervaring en zo beroof je jezelf van de hoogste Ananda, die eigen 
is aan het Atma. Zoals de zon wordt verborgen door de wolken, gloeiende 
sintels bedekt worden door as, het netvlies bedekt door staar, wordt het 
bewustzijn van de mens verborgen onder een dikke laag van sympathieën en 
antipathieën. Hoe kan dan de pracht van het Atma daar doorheen schijnen? 

 
De goed bewaarde schat 
Je lichaam is een vergaarbak, ontworpen om een kostbare schat veilig te 
bewaren. Legenden verkondigen dat cobra's verborgen schatten bewaken. De 
naam van de cobra die de toegang verspert tot de kostbare schat die in je 
verborgen ligt is aham; de fascinatie voor jezelf en voor je bezittingen. Om de 
schat van ananda te bereiken moet je eerst de slang van egoïsme (aham) 
vernietigen.  
De rivier is een deeltje, een onderdeel van de zee. Hij bereikt zijn doel 
wanneer hij terugkeert naar de zee en opgaat in zijn bron. Vissen leven in het 
water en sterven wanneer ze het water moeten missen. De baby is een deel 
van de moeder. Het kan niet zonder de moeder overleven. De tak is een deel 
van de boom. Zaag hem af van de boom en hij droogt uit en sterft.  
Jij bent een deel (amsa) van God. Ook jij kunt niet overleven zonder God. Je 
leeft omdat je de drang hebt om God, je bron te leren kennen. In de Bhagavad 
Gita verklaart de Heer (15-7), "Alle levende wezens zijn Mijn amsa. Ik ben in 
hen als het Eeuwige Atma".  

Je leeft voor een groot doel, niet voor het toegeven aan alle impulsen en eisen 
van het instinct, zoals een dier doet. Je moet jezelf opstellen als de meester, 
niet kruipen als een slaaf. Je hebt het recht om te verkondigen: ‘Ik ben Shiva 
(Shivoham), ik ben het absolute Alles (Achyutha), ik ben ananda.’ Zodra je je 
bewust wordt van jouw werkelijkheid, zullen de ketens die je binden, zowel 
die van ijzer als die van goud, wegvallen en bereik je bevrijding (moksha). 
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Sri Gopal Baba’s toespraak  
8 Februari 2013, in Pankaj Fozdar's 
huis. 
 
Belichamingen van Goddelijke 
Liefde, 
 
Een week geleden ben ik vanuit 
Bangalore hier naar Mumbai 
gekomen om bij jullie te zijn. 
Verbazingwekkend hoe snel deze 
zeven dagen zijn gegaan. De tijd 
vliegt als je gelukkig bent. Als je 
niet gelukkig bent lijkt het of de 
tijd kruipt. Als je niet goed slaapt 
lig je op de ochtend te wachten. 
De belangrijkste oorzaak hiervan 
is innerlijke tevredenheid. 
 
Ik heb tempels, ik heb 
toegewijden. Toch heb ook ik geen 
voldoening. 
Mijn tevredenheid vind ik in iets anders. De dag dat jullie allemaal gelukkig 
zijn, is de dag dat ik tevreden ben. Alleen door goede dingen te eten en dit 
kleed te dragen word ik niet gelukkig of tevreden. Ik ben alleen gelukkig als 
alle toegewijden om mij heen gelukkig zijn, en met de grootst mogelijke 
toewijding zingen. Door hun werk of om andere redenen zullen de kinderen uit 
een gezin op verschillende plaatsen wonen. Wanneer ze thuiskomen voor een 
feestdag zoals Nieuwjaar, is hun moeder heel blij. Ze maakt heerlijke 
gerechten voor haar kinderen en ze zal met allemaal blij zijn. De kleinkinderen 
zullen met elkaar stoeien en aan elkaars haren trekken, maar nog steeds zal de 
moeder gelukkig zijn. Nu wil ik in jullie aanwezigheid dezelfde tevredenheid. 
Jullie zouden hier allemaal gelukkig moeten zijn.  
 
Als de kinderen komen, maar er ontbreken er een of twee, dan zal de moeder 
steeds alleen naar hen verlangen. Jullie moeten dat ook begrijpen. Kinderen 
die hun moeders gevoelens niet begrijpen, moesten ze zich schamen. Ze 
schieten tekort. Kinderen die hun moeder gelukkig maken zijn voorbeeldige 
kinderen. Als ze pijn veroorzaken, als ze de moeder kwetsen, kun je ze geen 
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waardige kinderen noemen. Iedereen moet komen, iedereen moet aanwezig 
zijn. Voor de moeder zijn ze allemaal gelijk, zij maakt geen onderscheid. Als dat 
wel zo is kun je haar geen echte moeder noemen. Kinderen die in een echte 
moeder onderscheid zien... zijn helemaal geen goede kinderen. Zij moeten 
begrip tonen. 
 
Jullie moeten dit allemaal begrijpen. In deze wereld kan een slechte zoon 
geboren worden. Alle echte moeders zijn goed. De kinderen moeten begrijpen 
wat de moeder van hen wil. Een echte moeder wil slechts hun geluk. Zij zal 
gelukkig zijn als de kinderen goede posities bekleden. Zij wil niet de 
etenswaren of andere dingen die ze meebrengen. Die dingen maken haar niet 
gelukkig. De moeder is gelukkig als de kinderen bij elkaar zijn. Omdat wij 
kinderen van Sathya Sai zijn, zal Swami helemaal niet gelukkig zijn als we nog 
steeds onderscheid maken en geen eenheid vormen. Als we met elkaar 
strijden zal Moeder Sai niet gelukkig zijn met ons. 

Baba is hier altijd aanwezig. Waarom zoek je Hem op verschillende plaatsen als 
je de Moeder hier vlak naast je hebt? Waarom maak je je zorgen over 
zelfrealisatie en andere dingen? Hou gewoon van de Moeder, wees bij de 
Moeder en je zult alles krijgen. Toch ga je op zoek naar andere dingen. Je 
begint met je ogen te sluiten om te mediteren. Als je je ogen sluit mediteer je 
niet dan slaap je. Het is een toneelspel, alleen om mensen te misleiden. 
Eigenlijk is dat zelfbedrog, daar moet je niet aan meedoen, het is zeer 
schadelijk. Dit mag niet meer gebeuren. Niemand is volmaakt in deze wereld. 
Alleen God is volmaakt.  
Ik wilde hier vandaag niet spreken, maar de situatie heeft me gedwongen om 
deze woorden tegen jullie te zeggen. Ik was de hele ochtend erg druk. Maar 
toen ik jullie gezichten zag besloot ik een paar woorden te zeggen. Maandag 
ben ik hier niet meer, want ik vertrek naar Bangalore. 
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Alleen bhajans zingen is niet genoeg. Waarom zingen jullie bhajans? Baba 
heeft in Puttaparthi en ook ik heb hier dit verhaal al zo vaak verteld.  
 
Er is een boom... een grote banyanboom1. Er zijn veel 
vogels in deze grote boom. Er zijn kraaien, duiven, 
papegaaien en andere soorten. Die vogels zitten er en 
ze maken veel lawaai. Ze bevuilen die plek ook. Toch 
maakt de boom zich daar geen zorgen over. Hij geeft 
onderdak aan alle vogels. Wij zijn als een grote 
banyanboom. Overal vandaan zijn toegewijden 
gekomen en hebben zich hier verzameld. Veelal met 
verschillende denkwijzen en gedachten, maar de 
boom is een stabiele en vaste factor. Hij zal alle 
problemen verdragen die deze vogels veroorzaken. 
Ook bevuilen zij deze plaats en ook daar stoort de 
boom zich niet aan. Hier hoor je de koekoek een mooi 
geluid geven, daar is de kraai aan het krassen, maar de 
boom geeft onderdak aan allebei. Ze zijn beide gelijk 
voor de boom.  

Zo moet ik ook de verschillende kwaliteiten van 
toegewijden verdragen. Gedurende vele jaren 

verdroeg ik dit allemaal gewoon. Nu wordt de 
boom ouder en ouder, maar de vogels zijn 
niet veranderd. Jullie moeten niet allemaal 
kraaien worden. Soms zie ik dat zelfs kraaien 

zich beter gedragen dan mensen. 
Bijvoorbeeld, als een kraai voedsel heeft zal hij 

zijn buren en vrienden erbij roepen. Mensen doen 
dat niet.  
Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat de mens de ergste creatie is. Ik vertel 
dit uit eigen ervaring. Dieren volgen hun eigen weg, hun dharma in het leven, 
maar mensen houden zich aan God noch gebod. Dieren doen tenminste een 
aantal goede dingen voor de maatschappij. Een koe geeft ons de melk 
waarmee wij ons voeden en de hond werkt als bewaker. Soms als de batterijen 

                                                           
1 De bodhiboom of banyan (Ficus religiosa) is een plant uit de moerbeifamilie (Moraceae). Het is een 

snelgroeiende boom met luchtwortels, die wel 30 m hoog kan worden. In het boeddhisme is de bodhiboom 
een heilige boom, omdat Gautama Boeddha, de stichter van het boeddhisme, onder een bodhiboom bodhi 
(verlichting) bereikte. 
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van de wekker leeg zijn, gaat hij ’s morgens niet af, maar de vogels maken ons 
vroeg wakker zodat je op tijd op staat. 
Van alle wezens in deze schepping heeft vooral de mens veel problemen 
veroorzaakt, en hij verandert niet. Maar Baba is gekomen, Hij nam een 
menselijke vorm aan om ons te corrigeren en naar het rechte pad te leiden. 
Maar wat hebben wij gedaan? Wij toegewijden luisterden niet naar Bhagawan 
en we hebben ons leven niet veranderd. Ik zal dit niet toestaan. Als jullie je 
gedrag en je levensstijl niet veranderen, zal ik vanaf nu erop hameren dat je 
een andere weg inslaat. De Moeder zal uit liefde proberen om de kinderen te 
corrigeren zonder hen te slaan, maar als de kinderen niet luisteren naar haar 
woorden, zal ze hardere maatregelen nemen.  
 
Dandam Dasha Gunam Bhave - alleen met de stok kun je mensen leren. Ik heb 
vijf stokken. Als ik slechts een van die vijf zou gebruiken, zal de hele wereld 
worden vernietigd. Die vijf zijn de elementen van de schepping. Dit zijn de vijf 
pijlen in de handen van God. Als je niet luistert 
zal God uiteindelijk de elementen als wapens 
inzetten. Als je naar Baba geluisterd hebt, moet 
je vervolgens Zijn leringen volgen en een goed 
leven leiden. We moeten het pad van Dharma 
gaan, we moeten eerlijk zijn. We moeten 
Dharma beschermen en Dharma zal op zijn beurt 
ons beschermen. Baba wil dat iedereen oprecht 
is en een goed leven leidt. We weten niet of het 
de hel of de hemel wordt na onze dood, maar 
laten we in de tijd dat we hier zijn, optimaal 
gebruik maken van dit leven. 
 
In het vormloze zeggen we eerst vorm, en dan 
loos. Vandaar dat we eerst de vorm moeten leren kennen, pas dan kunnen we 
ons in de richting van het vorm-loze bewegen. We mogen niet het bestaan 
vergeten van onze voorouders, grootouders en ouders, zonder wie we niet in 
deze wereld hadden kunnen komen. Daardoor is iedereen hier, we zijn 
aanwezig door onze voorvaderen. Op een dag zullen wij ook dit lichaam 
verlaten en niet meer zichtbaar zijn. Je kleinkinderen kunnen je dan niet zien, 
maar moeten ook beseffen dat ze alleen door jou op deze wereld konden 
komen. Daarom is het genoeg wanneer jij je taken goed uitvoert. 
 
Jai Sai Ram!  
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En wat is de aard van God? 
Uit: Toespraak bij het Parlement van Religies - 3 

Door Swami Vivekananda 
 
Hij is overal, het pure en vormloze Ene, de Almachtige 
en de Al-barmhartige. ‘Gij zijt onze Vader, Gij zijt 
onze Moeder, Gij zijt onze geliefde Vriend, Gij zijt de 
bron van alle kracht; geef ons kracht. Gij die de 
lasten van het universum draagt; help mij de 
beperkte last van dit leven te dragen.‘ 

Zo zongen de Rishis uit de Veda. En hoe Hem te 
aanbidden? Door liefde. ‘Hij dient aanbeden te worden 

als de ene geliefde, dierbaarder dan alles in dit en het 
volgende leven.’ 

 
Dit is de leer van de liefde zoals verklaard in de Veda's, en laten we zien hoe 
deze volledig is ontwikkeld en onderwezen door Krishna, van wie de Hindoes 
geloven dat Hij de mensgeworden God op aarde was. 
Hij onderwees dat een mens in deze wereld dient te leven als een lotusblad, 
die groeit in het water maar nimmer wordt bevochtigd door water; dus een 
mens zou in de wereld moeten leven - zijn hart gericht op God en zijn handen 
op werken. 
Het is goed om God lief te hebben, en te hopen op een beloning in deze of de 
volgende wereld, maar het is beter om God lief te hebben omwille van de 
liefde. Het gebed luidt: ‘Heer, ik verlang naar rijkdom noch kinderen noch 
leringen. Als het Uw wil is zal ik van geboorte naar geboorte gaan, maar 
schenk mij dat ik U mag liefhebben zonder de hoop op beloning - liefde 
onbaatzuchtig ter wille van de liefde’.  
Een van de discipelen van Krishna, de toenmalige keizer van India, werd uit zijn 
koninkrijk gedreven door zijn vijanden en moest met zijn koningin schuilen in 
een bos in de Himalaya. En daar vroeg de koningin op een dag hoe het kwam 
dat hij, de meest deugdzame onder de mensen, zoveel ellende moest 
doorstaan. Yudhishthira antwoordde: ‘Mijn koningin, zie hoe groots en mooi 
de Himalaya’s zijn, ik hou daarvan. Ze geven me niets, maar het ligt in mijn 
aard om te houden van de grootsheid, het mooie, dus hou ik van ze. Zo ook 
hou ik van God. Hij is de bron van alle schoonheid, van alle verhevenheid. Hij is 
de enige om lief te hebben; mijn karakter is om Hem lief te hebben en daarom 
hou ik van God. Ik vraag niets. Laat Hem mij plaatsen waar Hij wil. Ik moet 
Hem liefhebben omwille van de liefde. Ik kan liefde niet verkwanselen.‘  
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De lessen van Shirdi Sai Baba 
Deel 13: bied je vasana’s en je vritti’s aan Baba aan 
-door Satrughna- 

Langzamerhand begin ik te begrijpen hoe kleine 
en grote trauma’s uit dit leven en vorige levens 
(vasana’s) blijven doorwerken als stoorzenders 
in je huidige leven, omdat je de wervelende 
effecten ervan (vritti’s) meedraagt in het fysiek-
energetisch complex dat je lichaam is. Op de 
gekste momenten, meestal als je er niet op 
bedacht bent, steekt een van die oude 
boodschappen de kop op en zorgt dat je vreemd 
op een situatie reageert met angst, boosheid, 
verdriet, aandachttrekkerij, de baas willen 
spelen, hoofdpijn, buikpijn, ziekte en ga zo maar 
door. Op het moment dat je je begint af te 
vragen waarom je zo op een situatie reageert 
(reageren is hier het kernwoord) kun je er zeker 
van zijn dat het weer een van die oude stukken 
(vasana’s) is. 

 
De afgelopen jaren heb ik van een bevriende trainer mogen leren hoe het 
opruimen van deze persoonlijke stoorzenders werkt. Het komt erop neer dat 
je niet hoeft te weten wat er allemaal precies aan de hand is. Het feit dat je 
beseft dat er iets opgeruimd moet worden en je hierop concentreert is 
eigenlijk al genoeg. Wel helpt het vaak enorm als je de werveling, de 
emotionele of fysieke pijn of innerlijke verkramping kunt voelen, want die 
helpt je om je te blijven concentreren zolang je het nog voelt. Zonder dat 
bijpassende gevoel dwalen je gedachten heel gauw af. Ik weet niet hoe het 
werkt, maar op de een of andere manier wordt het probleem voor mij 
opgelost als ik er geduldig voor ga zitten.  
 
Dit opruimwerk is de laatste jaren een van mijn belangrijkste projecten. Het 
kost soms wat tijd om erachter te komen dat er weer rotzooi opgeruimd moet 
worden! Een ander project is het boek over Shirdi Sai Baba. Laatst las ik daar 
weer in en trof tot mijn grote verrassing een stuk dat precies verklaart hoe dit 
proces van opruimen gaat. Baba legt uit dat het aanbieden van al je negatieve 
neigingen, je oude stoorzenders en onrust aan Hem je langzaam maar zeker 
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zal zuiveren. Voor de geïnteresseerde lezer heb ik het betreffende stuk 
hieronder weergegeven. 
 
In hoofdstuk 24 van de Sri Sai Satcharita vertelt de schrijver, Hemadpant, hoe 
Baba hem met een grap een onuitwisbare les bijbracht. Baba liet een groot 
aantal  geroosterde kikkererwten in de plooien van Hemadpants mouw 
verschijnen, en zei tegen iedereen dat dat kwam omdat Hemadpant naar de 
markt was geweest. ‘Ik weet wel hoe dat gaat, je koopt erwten en je hebt de 
slechte gewoonte in je eentje te eten.’ Hemadpant protesteerde dat hij die 
dag helemaal niet naar de markt was geweest en dat hij de goede gewoonte 
had om zijn voedsel altijd met anderen te delen. Maar Baba was het daar niet 
mee eens! 
‘Je deelt het voedsel met ieder die in je buurt is. Maar wat doe je als je alleen 
bent? Denk jij dan aan mij? Ben ik niet naast je? Bied jij mij er iets van aan?’  
 
Zo gebruikte hij de erwten om op Hemadpant een diepe indruk te maken van 
dit principe. Voedsel eten 
zonder het aan te bieden 
aan alle goden of het niet 
aan te bieden aan de 
onverwachte gast, maakt 
het voedsel onzuiver. Dit 
lijkt onbelangrijk. Maar de 
toepassing ervan in het 
dagelijks leven is erg 
belangrijk. Genieten van de 
smaak van het eten is niet 
de enige implicatie - alle vijf 
zintuigen met de 
bijbehorende genietingen 
zijn inbegrepen. Iemand die 
toegeeft aan de grillen van zijn zintuigen zal geen spirituele vooruitgang 
boeken. Alleen iemand die controle over de zintuigen heeft kan slagen.  
De geschriften verkondigen ‘Yada Panchavatishthante’, hetgeen wil zeggen, 
‘wanneer alle vijf de zintuigen en het intellect standvastig zijn geworden, dan 
wordt dit beschouwd als de hoogste staat van Yoga’.  
Met deze grap werd dat door Baba benadrukt. Woorden, aanraking en vorm 
zijn gerelateerd aan dit principe. Hoe zinvol is deze les van Baba! 
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Baba zei: ‘Voordat je gedachten, je verstand en je andere zintuigen van 
objecten genieten, denk dan eerst aan mij, zodat ze langzaam maar zeker een 
offer aan mij worden. De zintuigen kunnen het nooit zonder materiele 
verleidingen stellen, maar als je die zaken eerst aanbiedt aan de Guru, zal je 
gehechtheid daaraan vanzelf verdwijnen. Als je iets verlangt, verlang dan 
alleen naar mij. Als je boos bent, ventileer je woede dan alleen op mij. Bied mij 
je trots en koppigheid aan. Wees alleen aan mij toegewijd. Telkens als 
begeerte, woede en trots sterk in 
je opkomen, maak mij dan het 
doelwit waarop je ze richt. Op die 
manier zal de Heer je helpen bij 
het stuk voor stuk uitroeien van 
alle wervelingen (vritti’s). De Heer 
(Govinda) zal zeker de sterke 
golven van deze drie giftige 
kwaliteiten doen afnemen. Deze 
verstoorde mentale toestand zal in 
mijn vorm worden opgenomen, 
één met mij worden. Aan mijn 
voeten zal een toestand van vrede 
de jouwe zijn. 
 
Als je dit oefent, zullen verlangens 
verzwakken, op zichzelf komen te 
staan, en met het verstrijken van 
de tijd zullen ze met wortel en tak 
uitgeroeid worden. Je denken zal vrij zijn van dit soort neigingen. Omdat je 
weet en gelooft dat de Guru dichtbij is, zul je er dan nooit door worden 
gestoord. Zodra zo'n goede gewoonte stevig in je begint te wortelen, zal de 
gehechtheid aan de wereld losraken. In ieder gewenst object zul je de vorm 
van de Guru zien. Zo wordt het verlangen zelf de vorm van de Guru. Als er 
maar het minste verlangen naar het genot van iets is, en je beseft dat Baba 
dichtbij is, dan zal de vraag meteen in je opkomen of het juist is om ervan te 
genieten of niet. Wat onjuist is om van te genieten zul je gemakkelijk gaan 
vermijden. Op deze manier zullen je slechte verslavingen verdwijnen en je zult 
een aversie tegen het ongewenste krijgen. Je zult klaar zijn om de regels voor 
controle van de zintuigen te gehoorzamen, zoals vooral in de Veda’s 
besproken wordt. Dan zullen je genietingen volgens de regels zijn en er zullen 
geen ongenuanceerde buitensporigheid zijn. Wanneer je die gewoonte 
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ontwikkelt, worden je gedachten over het genot van de zinsobjecten zwakker. 
Je verlangen naar de aanbidding van de Guru groeit en zuivere kennis zal 
ontkiemen. 
Als zuivere kennis groeit, zal gebondenheid aan lichaamsbewustzijn afnemen 

en je intellect zal opgaan in zuiver bewustzijn, wat 
leidt tot oneindige gelukzaligheid. Ook al is 

je lichaam vergankelijk, het is een middel 
om verlichting te verkrijgen, wat echt 
meer gewenst is dan bevrijding, want 
hierdoor kunnen we bhakti ervaren. Deze 
vijfde trede van het verkrijgen van 

verlichting is superieur aan de andere vier: 
kama, artha, dharma en moksha. Ze kunnen 

niet worden vergeleken met bhakti. De meerwaarden 
van bhakti zijn van onschatbare betekenis.  
Iemand die vervulling bereikt door de Guru te dienen, kan de implicatie van 
deze verklaring volledig begrijpen. Alleen iemand die de fundamentele 
betekenis begrijpt van bhakti, kennis en onthechting, zal verlichting bereiken. 
Wie denkt dat de Guru verschillend is van God, is als iemand die de hele 
Bhagavata leest zonder te beseffen wie God is. Hoewel hij de hele Ramayana 
heeft gelezen, kan hij niet begrijpen wie Sita was voor Rama. 
Laat de visie van dualiteit los, en besef tot in je merg dat Guru en God één zijn. 
Het verlangen naar zintuigelijk genot zal tot in de wortel worden vernietigd 
wanneer je de Guru dient met een zuiver hart. De geest zal zuiver en zonder 
zonden zijn en je Zelf zal zich stralend manifesteren. Zo zal het zijn.’ 
 
 
 
 
 
Dus het aan Baba aanbieden van mijn onrust, trauma's, slecht karma, angsten 
en wat dan ook, zorgt ervoor dat Baba ze allemaal wegneemt. Het is alsof je 
het probleem of de pijn op een grote zilveren schaal legt, en die opheft als een 
offerande aan God. Als je voelt dat het gewicht ervan is verdwenen, laat je de 
schaal zakken en ontdek je dat je offer verdwenen is. 
Ik zou Hem liever prachtige bloemen en de mooiste vruchten geven. Maar de 
hele schepping is al van Hem. Er is geen vrucht of bloem die niet door Hem is 
gemaakt. Als ik alles loslaat wat mij verhindert mijn stralende Zelf te zijn, dan 

Bijbel 3:5-6:  
Vertrouw op God met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. 
Denk aan Hem bij alles wat je doet en Hij zal je pad effenen.  
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zal de bloem van liefde en de vruchten van dienstbaarheid aan God in al Zijn 
vormen, vanzelf tevoorschijn komen. 
Het lijkt verkeerd om God, die onze Vader en Moeder is, al mijn rotzooi, 
ellende en problemen te geven. Maar dat zijn in feite de enige dingen zijn die 
mij en God gescheiden houden. Ik bedenk me, als ik in Gods plaats was, zou ik 
dan niet hetzelfde willen voor mijn geliefde kind? Ik zou willen dat het alles uit 
zijn leven haalt, en alle dingen loslaat die ons 'gescheiden’ houden. In 
werkelijkheid kan er natuurlijk nooit een scheiding zijn. Dit beseffend ben ik 
blij om al mijn trauma's en negatieve eigenschappen los te laten, zonder te 
weten waar ze vandaan kwamen of waar ze naartoe gaan. 
 
  

Sathya Sai Baba: Niets is moeilijk, niets is pijnlijk, 
niets is ondraaglijk… Waarom? Ik ben het die jouw 
leed draagt, jij hoeft er alleen maar aan te denken 
om Mij te roepen. Ik laat je deze levensstrijd voeren 
in Mijn rijtuig met Mijn paarden en met Mij als je 
wagenmenner. 
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Gopal Baba’s boodschap  
 
Ik ken de Waarheid. 
Alleen God is Waarheid. 
Dharma is de basis, 
de basis van het 
gebouw van het leven. 
 
Dharma is geen religie. 
Na Dharma komen 
Artha, Kama en Moksha. 
Dharma is plicht. 
Wees goed, doe goed, 
zie goed! 
 
Toen ik naar mijn Swami 
ging was ik pas 15 jaar. 
Hij vroeg mij, wat wil je? 
Ik antwoordde, ik wil 
niets, ik wil alleen mijn 
Swami...  
Ik wil alleen mijn 
Swami's werk doen. 
 
Wees ín deze wereld, 
niet van deze wereld. 
Praat minder, laat er 
meer stilte zijn. 
Minder praten en meer 
dienen...  
Meer dienen... 
Swami's zegeningen zijn 
er altijd. 
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Goddelijke Heer Krishna 
Door Venkat 
 
Hoe gelukkig mogen wij ons prijzen dat we door God zijn gekozen om deel uit 
te maken van Zijn goddelijke familie. Maar spelen we dan vervolgens ons deel 
van het spel volgens Zijn goddelijke wil (Sankalpa)? Beslist ja, als we ons hart 
hebben gevuld met onbaatzuchtige liefde en ons egoïsme hebben 
overgegeven aan Zijn goddelijke voeten. 
 
Kort gezegd, ik wil vertellen over mijn ervaring met de goddelijke Meester, 
vooral waarom ik vier jaar wegbleef van zijn fysieke lichaam. 
Hoe meer verantwoordelijkheden Swami me  gaf over het reilen en zeilen van 
de tempel, hoe meer mijn ego groeide, en daardoor begon ik te geloven dat 
Swami mij meer nodig had dan ik Swami. 
Ik had jammerlijk gefaald in de goddelijke test van de Meester. Hij die zich dag 
en nacht inspande om me de juiste weg te wijzen, die mij dagelijks voedde 
met Zijn eigen goddelijke voedsel. 
Weg van het fysieke lichaam van de Meester, werd ik ondergedompeld in een 
totaal andere wereld vol vervuiling, en raakte volledig de weg kwijt. Van een 
held (hero) bij Swami werd ik nu een grote nul (zero).  

Ik sta vlak 
voor je! 
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Gelukkig, en dan nog alleen door Zijn genade, ben ik in die vier jaar nooit 
gestopt met bidden tot Hem en werd ik dagelijkse aan Hem herinnerd door 
Zijn lied Parama Purusha. 
 
Vorig jaar in 2012, vóór Shivarathri, rond het middaguur, kreeg ik een 
telefoontje van Ravi die vroeg hoe het met mij ging. Ik was op dat moment in 
Chitradurga, zo’n 200 km van Bangalore, in mijn kamer om even uit te rusten. 
Ravi vertelde me dat Swami voor het laatst de Rudrabishekam op maandag 
zou doen en dat dit samenviel met Shivarathri. Via Ravi vroeg Swami of ik boos 
was op Swami? Ook zei Hij, zeg tegen Venkat dat ik altijd bij hem ben, dat ik 
vlak voor hem sta. 
 
Ik was erg blij om van Swami te horen. De barmhartige Moeder die haar dwaze 
kinderen met vleiende woorden overhaalt.  
Die nacht werd ik rond middernacht wakker en plotseling zag ik de kalender 
aan de muur tegenover me. Er stond een foto op van een staande Krishna. Ik 
herinnerde mij Swami's woorden, 'Zeg hem dat ik altijd bij hem ben, dat ik vlak 
voor hem sta'. Tranen rolden over mijn wangen, Swami bevestigde hiermee 
dat Hij niemand anders was dan Heer Krishna. 
 
 
Ik nam deel aan de 
Abishekam en pakte 
geleidelijk aan ook 
weer vele andere 
functies in de 
tempel op. Ik ben de 
immer barmhartige 
Moeder echt heel 
dankbaar dat Zij mij 
vergeven heeft. 
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Co-operation 
Door Peter Arabatzis 
 
Beste GKS Holland, 
 
Laat ik beginnen met te zeggen dat het mij een waar genoegen was om jullie 
groep te ontmoeten bij Swami’s verjaardag en een week later weer. 
Jullie hebben bij die laatste gelegenheid gevraagd of ik het verhaal van mijn 
bypassoperatie op papier wilde zetten. Wel, dit is mijn verhaal. 
 
Ik ga terug naar 1986, mijn eerste bezoek aan Sri Sathya Sai Baba die op dat 
moment in Whitefield verbleef. Het was tijdens Darshan onder de 
banyanboom dat Hij mij aankeek en zei: 'Ga naar een dokter.' Ik dacht dat 
deze boodschap voor iemand anders was. Misschien iemand achter me, want 
wie denkt op 38-jarige leeftijd dat hij ziek zou kunnen zijn. Die avond schreef ik 
het in mijn dagboek. Later ging ik huiswaarts en leefde onbezorgd verder in de 
veronderstelling dat Swami’s boodschap niet voor mij bedoeld was! 
 
In december van het daaropvolgende jaar voelde ik me niet helemaal goed en 
ging naar mijn huisarts die me direct doorverwees naar een hartspecialist en 
uiteindelijk werd er een angiogram gemaakt. Verrassing… verrassing en een 
schok! Ik kreeg te horen dat ik met spoed een dubbele hart bypass nodig had. 
Ik was bang, heel erg bang. De artsen wilden snel een antwoord van mij dus ik 
vroeg om tien minuten bedenktijd. Nou ik bad tot Swami als nooit tevoren. Ik 
voelde dat ik het moest doorzetten, een weldadige rust vloeide door mij heen 
en de angst verdween. De operatie werd een dag later op 8 december 
gepland, op de dag af precies een jaar nadat Swami mij vertelde dat ik naar 
een dokter moest gaan. 
 
De operatie was geslaagd. Terwijl ik wakker werd uit de narcose, hoorde ik 
plotseling dat ik op de brancard door de ziekenhuisgang werd gereden en een 
zeer karakteristieke Indiase stem zeggen 'hurry hurry' (vlug vlug). Ik keek naar 
beneden opzij van de brancard en zag twee blote voeten naast me lopen, met 
een oranje gewaad daarboven. Het volgende dat ik me herinner was dat ik 
mijn ogen opende en Swami aan het voeteneind van mijn bed zag staan.  Hij 
trok Zijn operatiehandschoenen uit en overhandigde ze aan een 
verpleegkundige naast Hem. Beiden vervaagden tot ze verdwenen waren… 
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Later werd mij verteld dat er iets was misgegaan; een interne bloeding in het 
hart. De zak rond het hart was  opgezwollen als een ballon en verstikte de 
hartfunctie waardoor organen uitvielen en de artsen mij snel weer open 
moesten maken.  
Als mens begon ik te twijfelen of ik Swami wel echt gezien had en die twijfels 
hielden jaren stand. Was het hallucinatie door de narcose, was het wishful 
thinking? De twijfels waren er constant. 
 
Jaren later werd ik 
gezegend met weer een 
interview met Baba en ik 
vroeg of Hij mij had 
geopereerd.  
Hij antwoordde: 'Geen 
operatie, het was co-
operatie (samenwerking) 
tussen jou en Mij.' 
 
Zesentwintig jaar zijn 
sindsdien verstreken en bij 
mijn laatste controle bij de 
hartafdeling in Baba’s  
Super Speciality Hospital 
in Puttaparthi kreeg ik te 
horen dat ze niet eerder 
een bypass operatie 
hadden gezien die het zo 
lang had uitgehouden en 
dat alles in perfecte 
conditie was. 
  
Dit was het indrukwekkendste goddelijke spel (leela) van mijn leven en het 
overstijgt alle andere zegeningen die Hij over mij heeft uitgestrooid. Iedere 
dag dank ik Swami voor al die zegeningen. 
 
Met Sai Liefde, 
 
Peter 
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Luisteren 
Brenda 
 
Eens zei de Meester tegen zijn leerlingen: ‘Jullie luisteren niet om iets te ontdekken, 
maar om in mijn woorden te vinden wat jullie eigen mening kan bevestigen. Jullie 
argumenteren niet om de waarheid te vinden, maar om jullie eigen ideeën te 
bevestigen.’ 
En om duidelijk te maken wat hij bedoelde, vertelde de Meester het verhaal van 

een koning die door een stadje trok en overal 
tekenen zag die erop duidden dat iemand in die stad 
een meester was in de kunst van het boogschieten. 
Op bomen, hekken, schuttingen en muren waren 
concentrische cirkels gekalkt, en precies in het 
midden van al die cirkels zat het gat van een pijl. 
De koning vroeg wie die meesterboogschutter was. 
Men wees hem een tienjarige jongen aan. 
‘Dat is werkelijk ongelooflijk,‘ zei de koning, ‘hoe is 
het mogelijk dat jij zo’n fantastische boogschutter 
bent?’ 
‘Dat is heel gemakkelijk,’ was het antwoord van de 
jongen, ‘eerst schiet ik en dan teken ik een cirkel om 
het gat.’ 
‘En?’ vroeg de meester ‘is dat ook de weg die jullie 
bewandelen, leerlingen? Om zo te kunnen blijven 
vasthouden aan jullie theorieën en overtuigingen?’ 

Uit: Sleutels tot het hart – verhalen en parabels uit Oost en West (Erich Kaniok) 

 
Door dit verhaal werd ik mij er nog bewuster van dat je hoort wat je horen wilt. 
Daarmee bedoel ik dat je de verhalen van mensen om je heen hoort en die 
associeert met de beelden die passen bij jouw levenservaring en herinneringen. 
Als iemand een mooi verhaal vertelt aan een groepje mensen en ze krijgen daarna 
de opdracht om een tekening te maken over wat ze gehoord hebben, dan komen 
er verschillende tekeningen naar voren. Niet omdat de één beter kan tekenen dan 
de ander, maar omdat iedereen andere ervaringen en daarmee (andere) 
overtuigingen heeft gecreëerd bij de woorden die gehoord zijn. 
Ik ervaar het als heel lastig om neutraal te blijven als een ander mij iets vertelt. 
Hoe goed ik ook mijn best doe, er komen altijd beelden bij me binnen die mijn 
theorieën en overtuigingen weergeven of bevestigen. Ik geloof dat, als het me lukt 
om met een meer neutrale houding een verhaal of ervaring van iemand te 
ontvangen, dat er dan meer ruimte is om nieuwe dingen over de waarheid van het 
leven te ontdekken.  

‘Jonge boogschutter’ van  de NL 
schilder Govert T. Flinck, ±1640.  
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Bidden is… je intentie kracht bijzetten 
Door Linda 

 
Best spannend om geen centraal thema 
voor de nieuwsbrief te hebben. De grote 
keuzemogelijkheid verwart me vreemd 
genoeg een beetje. En dan de vraag die bij 
ieder thema opkomt; past dit in de Sai 
Prema Vahini? Om mezelf te beperken trek 
ik een kaartje (uit een doosje dat ik zelf 
gemaakt heb met teksten uit mijn 
meditaties) en er staat; bidden is… je 
intentie kracht bijzetten.  
 
En dat is een heel flinke doordenker. Het 
thema bidden, heeft al jaren zoveel vragen bij 
me opgeroepen en dan nu deze ‘Loesje-

achtige’ benadering van het thema. Nu is het natuurlijk net zo als het met 
‘liefde’ is. Namelijk, dat je er van alles achter kunt zetten. En in dit geval staat 
erachter; je intentie kracht bijzetten. Toen dit zinnetje in mijn meditatie kwam, 
volgde er vrij snel daarna nog eentje: bid met passie. Het schijnt zo te zijn dat 
je voor een bepaalde gewenste energie het aantrekkelijkst bent als er emoties 
aan te pas komen. Er is een piekfocus nodig en een krachtige intentie, maar de 
bijbehorende emotie schijnt de grootste magneet te zijn voor het gewenste 
resultaat. En eerlijk is eerlijk, we bidden natuurlijk om een bepaald effect of 
resultaat te bereiken, waar je ook voor bidt. Zelfs als je bidt om vrij te zijn van 
de hang naar resultaten.  
 
Omdat bidden dus resultaatgericht is, tenzij je alleen je dankbaarheid uit, heb 
ik lang gedacht dat de zuiverste methode was om alleen maar ‘Uw wil 
geschiede’ te zeggen en dankbaar te zijn. Misschien is dat ook zo, daarom was 
ik verbaasd toen bovenstaande zin in mij kwam. Dat zou betekenen dat ik dus 
tóch heel krachtig om iets specifieks moest vragen of er een voorstelling van 
moest maken. Het leek wel of mij gevraagd werd een stapje terug te zetten. 
Maar misschien had ik mezelf wel een bewustzijnsniveau toegedacht dat ik 
niet had en daarmee flinke stappen overgeslagen. Tijdens een interview enige 
tijd later zei Swami dat meditatie niet nodig was, maar seva was voor ons 
belangrijk. Ik was erg gecharmeerd van mijn rustige meditatietijd en wilde die 
eigenlijk niet missen.  
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Ik heb een vriendin met een leverprobleem waardoor ze slecht slaapt. Ik zal 
haar J noemen. Als ik die meditatietijd nou zou gebruiken om voor J te bidden? 
Ik besloot dat te doen. Twee vliegen in één klap, seva in plaats van meditatie 
en voelen wat bidden met passie betekende. Voor een familielid komt die 
passie vanzelf wel, maar wat als je de passie nog moet opwekken? Als ik het 
iemand gunde was het J wel. Ze deed zelf zoveel onbaatzuchtig voor anderen, 
is een levende engel, maar ze kon al maanden niet slapen. De enige reden dat 
ze dat overleefde zonder gek te worden was haar grote, stevige lijn met het 
licht. J heeft een leverstoornis door Hepatitis C en heeft zware chemo 
ondergaan. Alles zonder klagen. Ondertussen bleef ze anderen helpen op de 
weinige dagen dat ze niet misselijk was. Mijn motivatie om haar te helpen was 
daardoor heel groot. J bleek erg gevoelig voor de energie en kon plotseling wel 
slapen toen ik voor haar bad, en dat deed ik met alle vuur dat in mij was.  

Eerst keihard bidden, 
het hele universum erbij 
te hulp roepend en dan 
slaperig proberen te 
worden en die energie 
naar haar sturen. Dag in 
dag uit, maand in 
maand uit. Mensen 
zeiden dat dat niet goed 
was en dat ze zo 
afhankelijk van mij zou 
worden, maar probeer 
maar eens te stoppen 

als iemand alleen slaapt als je voor haar bidt en je je bedenkt hoe je jezelf zou 
voelen als je ook maar één week niet zou slapen. Ik leefde me elke keer weer 
voor honderd procent in haar situatie in, probeerde het drama echt mee te 
ervaren en mijn hart te laten smelten net zolang tot dat ook gebeurde (Baba 
zegt dat je hart moet smelten van compassie als je het leed van anderen ziet).  
 
Maar van alles kun je verdoofd raken en dan is de passie verdwenen, daarom 
was ik steeds weer blij als ze om de twee weken belde hoe het ging. Als ik dan 
hoorde dat het minder ging en dat ze soms midden in de nacht zat te huilen en 
alle goden aanriep, smolt mijn hart weer en kon ik weer verder met 
hernieuwde passie. Me er makkelijk vanaf maken werkte niet, want dan sliep 
ze niet of slecht. We zijn nu een jaar verder en het wordt steeds moeilijker om 
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de passie vast te houden omdat het zo lang duurt, en daarom heb ik nu twee 
noodlijnen ingeroepen die me helpen de tijd te overbruggen totdat de lever 
weer goed functioneert. In het afgelopen jaar moest ik af en toe wisselen van 
methode om mezelf steeds weer in de juiste gemoedstoestand te kunnen 
brengen. Methodes die ontstonden door uitproberen. Het heeft me tot nu toe 
al veel gebracht. Onder andere een voortdurend contact met een geweldig 
mens en grote verwondering over de zo voelbare verbondenheid tussen 
mensen. En ervaring met het ego, dat gehecht raakt aan en bezit neemt van de 
resultaten en gewoontes. Als een methode een intens diep gevoel oplevert, 
probeer ik diezelfde ervaring weer op te roepen, want het ego wil terug naar 
het herkenbare terwijl het ‘nu’ elke keer nieuw is. Als het goed gaat met J denk 
ik toch steeds even dat het aan mij ligt en als het slecht gaat ook. Het inroepen 
van extra hulptroepen kostte ook enige aarzeling. Het was toch steeds goed 
gegaan? Als het al die tijd goed werkte moet ik het nu toch ook kunnen? En 
dan heb ik weer door waar ik me in vastdraai en probeer me weer te 
ont~wikkelen.  
 
Twee dagen na het schrijven van dit stukje kom ik J tegen bij de 
natuurvoedingswinkel. Het is voor het eerst dat ik haar ergens anders dan bij 
haar of mij thuis tref. Het gaat niet goed met haar. Ze put zoveel kracht uit 
haar fietstochtjes in de 
natuur, maar nu heeft ze 
sinds december 
knieproblemen en kan 
nauwelijks naar buiten. Voor 
het eerst is ze de wanhoop 
nabij en haar verhaal brengt 
tranen in mijn ogen.  
 
Vanavond bid ik zeker met 
passie… 
 
 
 

‘Het hart met 
compassie is de 
tempel van God’. 
Baba 


