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Lieve lezers, 
 
Wat een heerlijk vooruitzicht… Swami’s komst naar Nederland! 
Deze nieuwsbrief is vooral gevuld met Swami’s wijze woorden en inspiratie; 
mogen deze voor ons een leidraad zijn bij de taken die voor ons liggen. 
Jai Sai Ram, 
De redactie 
 

Heb altijd goede gedachten en spreek altijd goed. 
Doe altijd goede dingen en zie altijd het goddelijke in iedereen. 

Sri Gopal Baba 
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Opnieuw geboren worden, opnieuw sterven, 
opnieuw slapen in moeders buik – hier, in de 
eindeloze oceaan van samsara (wereld), moeilijk om 
over te steken, bescherm mij met uw genade Murari.  

PREMASWARUPA VAHINI 
Sri Gopal Baba 

 
Discourse by Sri Gopal Baba 

Girinagar, 23 november 2013 
 

God incarneert in menselijke vorm  
andaag is Sathya Sai Baba’s verjaardag, maar vergeet niet, God kent 
geen geboorte of dood. Omwille van de mens, om de mensheid te 
beschermen en dharma te bevorderen, kwam Hij naar de aarde. 

Geboorte en dood is voor de mens en alles wat leeft. Eenmaal geboren is de 
dood onontkoombaar, iedereen moet sterven. Als iemand niet wil sterven, 
dan moet hij ook niet geboren worden. Om ervoor te zorgen dat we niet 
blijven steken in de cyclus van geboorte en dood, om ons te onderwijzen en te 
begeleiden over het juiste pad, komt God naar de aarde als een goeroe in 
menselijke vorm. Dat is wat wij een Avatar noemen. 
 
punarapi jananam, punarapi maraNam 
punarapi janani jaTharE shayanam 
iha saMsaare bahu dustaare 
kRupaya paare paahi muraare 
Shloka uit ‘Bhaja Govindam ‘  
door Shri Adi Shankaracharya 

 
God incarneert om te onderwijzen 
De cyclus van geboorte en dood blijft doorgaan, er komt geen einde aan. Je 
moet zien ervan los te komen. We zijn allemaal verstrikt geraakt in dit rad van 
geboorte en dood, en we ervaren pijn. Geluk lijkt voor ons altijd zo klein als 
een mosterdzaadje en pijn vergelijken we vaak met een grote berg. De kracht 
van maya is zodanig dat we de pijn (als een berg zo groot) vergeten door dat 
kleine beetje plezier. Maar als we de berg pijn ervaren, zoeken we weer Zijn 
aanwezigheid om ons te beschermen en te bevrijden uit de greep van het 
verdriet.  
 
Dat is precies de reden waarom God incarneert en naar de aarde komt. 
Hiervoor moeten we onze ziel verheffen. Baba is een verkondiger van de 
Waarheid. Baba zegt, ‘Ik doe goed noch kwaad. Ik ben slechts getuige van je 
daden. Als je goed doet, zul je goede dingen terugkrijgen; als je slecht doet, zul 

V 
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je slechte dingen terugkrijgen. Ik ben voor geen van beide verantwoordelijk. Ik 
ben slechts een verkondiger van de Waarheid.‘  
Hij is de enige Waarheid. Dat is wat er gezegd wordt,  ‘Brahma Sathya, Jnana 
nitya‘, Brahma is onsterfelijk. Maar we gedragen ons alsof we geen Waarheid 
nodig hebben, we zijn blij met illusies. Wanneer mensen sprookjes of 
sensatieverhalen rondstrooien lijken we daarvan te genieten. En als iemand 
ons aanraadt om de waarheid te kiezen, om het verkeerde pad te verlaten en 
het pad van dharma te bewandelen, dan lijkt het wel of we dat niet willen, dat 
we dat moeilijk vinden in de huidige samenleving. Dat is de reden waarom God 
incarneert op aarde - om ons te begeleiden en ons, zonder aan wereldse zaken 
gehecht te raken, op het rechte pad krijgen.  
  
Verhef jezelf door je verlangens los te laten 
De gemiddelde levensverwachting van een mens zou 120 jaar moeten zijn, 
maar vaak halen we zelfs nog niet de helft daarvan. Waarom? Door wensen. 
Door grenzeloze verlangens blijven wij gevangen in de cyclus van geboorte en 
dood. 
 
Er wordt gezegd, ‘Aasha parama dukham, niraasha parama sukham’. Dit 
betekent, verlangens leiden tot onvrede, onthechting geeft ons immens geluk. 

Aan wensen komt geen einde; het 
blijft maar toenemen. Baba zegt 
altijd: ‘Je moet een punt zetten 
achter die verlangens. Je blijft 
maar vragen om meer en meer, 
het gaat maar door.’ 
 
Ik ben nu 63 jaar. Als ik kijk naar 
het verleden is er veel tijd 
verstreken, jammer genoeg heb ik 
maar weinig bereikt. Als ik 
vooruitkijk zie ik weinig tijd, de 
dood ligt in het verschiet. Ik heb 
niet genoeg tijd om mijn doel te 
bereiken. Is mijn hele leven 
verspild?  
 
Geen mens probeert aldoor het 
pad te volgen dat ik heb gewezen. 
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Al mijn jarenlange inspanningen om jullie tot een belichaming van Goddelijke 
Liefde te vormen hebben geen vruchten afgeworpen. 
Iedereen gaat achter materialistische verlangens aan, geld verdienen, 
gebouwen neerzetten, mooie kleding, eten... Is dat alles waar we naar uitzien? 
Dieren gaan ook voor materiële zaken. Hoe kunnen wij mensen dan superieur 
aan hen zijn? Het is eenvoudig om als dier geboren te worden, maar erg 
moeilijk om de geboorte van een mens bereiken. Dieren hebben geen kennis 
van bevrijding (moksha). Ze gaan niet op zoek naar God. Ze jagen voor hun 
voedsel, ze eten en slapen. De mens heeft wel het vermogen om te begrijpen. 
Wij kunnen goed van slecht onderscheiden, waarheid van leugen, zonde van 
rechtschapenheid. We zullen geen duizenden jaren leven. Misschien niet eens 
100 jaar. Waarom gedragen we ons dan zo? 
 
De koe geeft ons melk, maar verwacht er niets voor terug. Een kokospalm 
groeit en geeft ons schaduw, mild kokoswater om onze dorst te lessen, en 
kokos om te eten. Een mangoboom geeft ons schaduw, vruchten, en de 
bladeren worden gebruikt voor erepoorten. Alle planten, vruchten, bloemen 
en dieren dragen zo veel bij aan de maatschappij. Wat draagt de mensheid bij 
aan de samenleving? God heeft ons de menselijke vorm gegeven. We moeten 
dankbaar zijn en het gebruiken waar het voor bedoeld is, zoals het verspreiden 
van geluk en het dienen van de samenleving... alleen dan zal onze incarnatie 
waardig zijn.  
 
Daivam, Manushya roopam, daiytyamapi Manushya roopam.  
(Zowel God als de duivel hebben een menselijke vorm)  
 
Beide vormen zien er hetzelfde uit; aantrekkelijk met mooie kleding, sieraden 
en geur. Al deze uiterlijkheden zijn echt, maar de demonen zijn vanbinnen 
vervuld van kwaadaardigheid, zij zijn gelijk aan mensen die behept zijn met 
satanische kwaliteiten. Daartegenover zijn mensen die vervuld zijn van liefde, 
vrede en onthechting, zij bezitten goddelijke eigenschappen. 
 
Onthechting is de meest krachtige kwaliteit op aarde! 
Iemand die Gods genade heeft zal onthecht zijn van wereldse en 
materialistische genoegens. We zijn geboren, en moeten tot God bidden en 
onthechting zoeken. Wat je hier ook hebt verdiend, uiteindelijk moet je het 
allemaal achterlaten. Welke spirituele oefeningen wij in het verleden hebben 
beoefend, en nu en in de toekomst gaan beoefenen, zij blijven altijd bij ons als 
de ziel wordt verheven. Het volgt ons zelfs in het hiernamaals. Daarom is het 
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belangrijk om alleen goede daden te verrichten en je spiritueel te ontwikkelen. 
 
Het belang van juist handelen 
Baba zei vaak, doe goed, wees goed en zie goed, om met God te zijn. 
Wat je zaait, zul je oogsten. Als je het zaad van de bittere neemboom zaait, 
kun je niet verwachten dat je zoete mangovruchten zult plukken. Dus doe 
alleen goed en moedig alleen goede gedachten aan. Dan zul je zeker worden 
beloond met goede resultaten. Vergeet niet, geweld zal alleen maar aanzetten 
tot meer geweld, niet tot liefde. Liefde komt nooit uit de schoot van geweld. Ik 
heb vrede nodig in de hele wereld. Mensen zouden nooit moeten  vechten in 
de naam van religie en God. Alle mensen hebben een gemeenschappelijk doel 
- dat is om God te bereiken! De wegen kunnen verschillen, maar het doel is 
hetzelfde. Waarom is het nodig om te vechten? Waarom moeten we 
splintergroepen creëren in de naam van religie - hindoe, christen, jaïn, parsi, 
moslim?  
 
We zijn allemaal mensen en we moeten ons als mensen gedragen. Met 
prestaties uit het verleden hebben we deze geboorte als mens verdiend. Dus 
moeten we er goed gebruik van maken. We zijn hier gekomen door Zijn 
genade. ‘God’ is niet de figuur met vier handen, schelp, lotus, chakra 
enzovoorts in zijn hand. Hij is liefde in persoon. Hij is vervuld van liefde. Hij 
bestaat volledig uit liefde en gelukzaligheid. God is vormloos. Wij zijn het die 
Hem vorm gegeven hebben. Hij is overal, maar we zien hem niet. Net als 
elektriciteit en energie in de zon, zo doordringt goddelijke energie alles en 
iedereen. We hoeven die energie alleen maar naar ons toe te trekken en in 
ons op te nemen.  
 
Zuiver je denken 
Je zegt, ik ging naar Shirdi, zong daar bhajans, enzovoort. Maar wat is het nut 
als je weer teruggaat naar af, zonder jezelf ten goede te veranderen? Het 
heeft geen zin om uren achtereen bhajans te zingen, maar je kwaadaardigheid 
niet weg te spoelen. Je denken en je lijf zijn dan als een riool! Spoel ze met het 
zuivere, leven gevende Gangeswater van toewijding, en leid een zuiver leven. 
Als je nu niet begint aan het reinigen daarvan, dan maakt het niet uit hoe vaak 
je geboren wordt of hoe vaak Baba verschijnt, je zult geen spat verbetering bij 
jezelf ervaren. Mensen vragen me vaak,  ‘Wanneer zal Baba weer komen?' Ik 
vraag hen dan,  ‘Waarom zou Baba komen? Alsof hij niets beters te doen 
heeft. Toen hij hier was, gehoorzaamde niemand Hem, niemand bracht in 
praktijk wat hij predikte. Waarom zou hij terugkomen?‘  
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Tegenwoordig is een bezoek brengen aan Shirdi of Puttaparthi gewoon een 
show. We moeten een klein beetje verandering brengen in onszelf.  
‘Prashaanti waasa sairam, hrudayaniwaasa sairam‘ – Dit betekent, als je hart 
zuiver is, daar waar er sprake is van liefde en vrede, daar zal Hij wonen. Het is 
een misvatting dat Swami alleen in Prashanthi Nilayam of Puttaparthi woont. 
Hij is overal. 
 
Wanneer zo’n goddelijke kracht naar de aarde komt, ons goddelijke kennis 
geeft, ons het pad van de waarheid toont, dan moeten we dat begrijpen, 
volgen en onze ziel verheffen. We moeten inzien dat materialistische of 
wereldse genoegens onbelangrijk zijn. We moeten onze taken uitvoeren. 
Tegen de tijd dat we het einde van ons leven bereiken, moeten we door liefde, 
toewijding en meditatie een vroom leven geleid hebben. Voor zover mogelijk 
moeten we ervoor zorgen dat we geen schade of problemen veroorzaken aan 
anderen. 
 
Gisteren is voorbij, morgen is niet aan ons. Vandaag zijn we hier, zijn we deel 
van deze goddelijke bijeenkomst, dus maak er het beste gebruik van om je ziel 
te verheffen. Er is geen garantie van ‘morgen‘. Laten we niet denken aan de 
toekomst; die is niet van ons. We moeten leven in het heden. We moeten nu 
doen wat we kunnen. 
 
Breng Baba’s lessen in praktijk 
We reizen naar Whitefield en Puttaparthi, maar dat is enkel een oefening in 
komen en gaan. Breng in plaats daarvan Baba’s lessen in praktijk. Hij heeft 
duizenden lezingen gegeven, probeer ten minste een ervan op te pakken. 
Oefen en breng het in je dagelijkse leven in praktijk. Laat je hart vervuld 
worden van mededogen en liefde. 
Dr. Manjunath, de orthopeed die Sathya Sai behandelde, zegt dat Sathya Sai 
hem eens vertelde dat mensen denken dat ze bijzonder intelligent zijn, maar 
ze zijn ze harteloos. Ze beseffen niet dat ze uitsluitend hun intellect gebruiken, 
niet hun hart. Als je niet je hart gebruikt om je ziel te verheffen, dan is het 
zinloos. Het is als een kleurrijke papieren bloem, die leven, geur noch ziel 
heeft. Het is nep. 
 
We moeten bewust zijn en leven vanuit ons hart. Het moet kloppen voor en 
meevoelen met de onderdrukten en mensen die pijn lijden. Laat jullie hart zijn 
als vruchtbare grond. Elk zaadje dat er gezaaid wordt zal opgroeien tot een 
vruchtdragende boom. Maar heeft geen zin om iets te zaaien in een droog, 
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rotsachtig en onvruchtbaar land. Ontwikkel een goed hart, vul het met 
mededogen, vrede en liefde. Dien anderen, help anderen en maak je leven 
zinvoller en vruchtbaarder. 
 
Over Swami’s Samadhi 
Wat ik vandaag heb gezegd kwam niet van mijzelf. Het is Sai Baba die 

gesproken heeft. Maak er dus optimaal 
gebruik van en maak je leven vruchtbaar 
door je ziel te verheffen. Ik weet nog niet 
of ik volgend jaar Zijn verjaardag net zo 
zal vieren. Binnenkort ga ik verhuizen 
naar een plaats 70 kilometer van hier. 
Mijn samadhi1 zal daar zijn. Hierbij wens 
ik jullie het beste en moge God jullie 
allen zegenen. Ik zegen jullie dat Gods 
genade altijd bij je zal zijn. 
 
Ik ben geboren in Bangalore, in de oude 

wijk Aralepet, het heet nu Cottonpet. Arale betekent katoen. Daarna verhuisde 
ik naar Vijayanagar. Van Vijayanagar kwam ik naar Girinagar. Hiervandaan zal 
ik naar de plaats Nidughatta gaan, tussen Bangalore en Mysore. Daar zal ik dit 
leven afsluiten. Dat is een feit. Het werk van Baba dat ik tijdens mijn leven in 
dit lichaam heb gedaan zal ik blijven doen, zelfs nadat ik dit lichaam heb 
verlaten. Dat is de bedoeling van Nidughatta. Mijn Meester wacht daar. Wij 
zullen daar samen zijn. In de toekomst zal er nog een heilige plaats zijn… 
Nidughatta. Bezoek ook die plaats. 
 
Zuiver je denken met deze bhajans 
Nu, met Sai's verjaardag wens ik jullie het allerbeste. Ik ben van plan om twee 
bhajans te zingen. Ik weet niet hoeveel ik er uiteindelijk zal zingen. Door 
bhajans uit volle overgave te zingen worden alle slechte gedachten uit je 
hoofd verdreven. Dus klap luid en jaag ze weg. 
Baba zei vaak, wanneer een mangoboom is gevuld met fruit, gedijen er allerlei 
soorten wezens op, goed en slecht. De tuinman klapt in zijn handen en jaagt ze 
weg om de vruchten te beschermen. Zing op dezelfde manier de naam van 
God in vreugde, klap in je handen en jaag de slechte, duivelse gedachten weg. 
Vul je geest met Narayana, Shiva, Krishna, Jezus enzovoort, want God leeft in 
zuivere harten. 

                                                           
1 Samadhi: laatste rustplaats van een heilige 
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Maak optimaal gebruik van je ervaring hier. Houd Baba in je hart als een baby 
in de wieg. Wees een moeder voor deze baby en laat je liefde op hem 
neerstromen. Mogen jullie harten altijd gevuld zijn met liefde en toewijding 
voor Hem. 
 
Mijn zegen voor jullie allen. 
 
  

Gods liefde voor een devotee is  

zo intens als de devotee’s liefde voor God. 
Sri Sathya Sai Baba 
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Zie goed, doe goed, wees goed! 
Lezing van Sri Gopal Baba    Mumbai, 07-01-2014 
 
Belichamingen van het goddelijk Atma, 
 
Laat je ego los 

oor het zingen van de mantra Om Namah Shivayah spreken jullie een 
zegenwens uit, oftewel, ‘laat dit zingen voorspoed brengen’. 
Het is het goddelijke Atma, God, die alle goede dingen op aarde doet. 

We moeten altijd goede gedachten hebben en altijd het goede spreken. 
We moeten altijd goede dingen doen. We moeten het goddelijke zien in 
iedereen. We zullen jaloezie en haat achter ons moeten laten. Egoïsme zal ons 
vernietigen, net als de demonen Ravana en Kumba Karna, die vernietigd 
werden door Rama. Wees als Rama's toegewijde Hanuman, die voortdurend 
Rama's naam zong. 

Hanuman is niet gewoon een 
mens. Hij is vrij van angst, hij is 
succesvol en krachtig. Toch zei de 
grote Hanuman altijd dat hij slechts 
de dienaar was van Rama, zijn God. 
Er is niemand in de wereld gelijk 
aan Hanuman. Hanuman kan alleen 
vergeleken worden met Hanuman 
zelf. Hoewel wij gewone mensen 
niet de kwaliteiten hebben van 
Hanuman, is ons ego nog steeds zo 
groot als een berg. We moeten dat 
ego loslaten. 
 

Zuiver je hart 
Bhajans zingen doe je niet alleen maar om je tijd door te brengen. Het is om 
het vuil uit je denken te spoelen. Het stof van je lichaam was je eraf met zeep 
en shampoo, maar om je innerlijk te wassen moet je onophoudelijk de naam 
van God bezingen. God en de duivel kunnen onmogelijk tegelijkertijd aanwezig 
zijn. Als de duivel komt, maakt God plaats. Als God binnenkomt, zal de duivel 
wegrennen. Houd je hart, de verblijfplaats van God, voortdurend zuiver.  
 
Vergeet niet, uiterlijk vertoon is niet nodig om God te behagen. Er is absoluut 
geen noodzaak voor eredienst en andere pompeuze dingen. Je hoeft alleen 

D 
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maar je hart te ontdoen van woede, haat en jaloezie (raaga, dwesha en 
asuya). Praat niet slecht over anderen. Denk elk moment aan God. 
 
Als je eerlijk en rechtvaardig bent, zal God Zelf jou zoeken en vinden. Je hoeft 
Hem niet te gaan zoeken. Hij zal naar jou toe komen ! 
Maar je moet ervoor zorgen dat Hij komt. Daarvoor moet je jouw bijdrage 
leveren door regelmatig spirituele oefeningen (sadhana) te doen. 
Sadhana is het goddelijke in iedereen zien. 
 
Begin je leven met Liefde. 
Vul je leven met je liefde. 
 
Begin met het geven van liefde aan iedereen en zorg er zo voor dat je leven 
zijn voltooiing bereikt met Liefde; dat rechtvaardigt waarom je geboren bent. 
Als je dat doet zul je Swami bereiken, en 
geleidelijk zul je zelf swami worden. Je 
hoeft geen allesweter te zijn om swami te 
worden. Wonderen zijn ook niet nodig. 
Swami zijn betekent een belichaming van 
liefde zijn, net als Baba. 
Zonder Liefde is het hart als een woestijn. 
Maak er dus een tuin van God van en laat 
die gevuld worden met moederlijke liefde. 
 
Los op in de oceaan van liefde 
De liefde van een moeder is vol opoffering. 
In alle andere vormen van liefde is een 
soort eigenbelang. De liefde van een 
moeder is ononderbroken en als een grote 
oceaan. Zo'n oceaan is Baba. Jullie hebben 
allemaal een duik genomen in zo’n oceaan. 
Maar is het zo snel weer opgedroogd? 
Beter van niet! Smelt in die oceaan van gelukzaligheid.  
Paramahamsa Ramakrisha vertelde vaak dat er drie soorten toegewijden in 
deze wereld zijn. Het eerste soort is als poppen van katoen, het tweede als 
poppen van metaal, en het derde als poppen van kandijsuiker. Toen deze drie 
soorten poppen op enig moment in een oceaan werden gezet, werd de 
katoenen pop nat, met de ijzeren pop gebeurde niets, maar de pop van 
kandijsuiker loste volledig op in de oceaan. 
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Geliefde kinderen, laten we niet een 
katoenen of ijzeren pop zijn. Laat ons een 
pop van kandijsuiker zijn. Probeer nooit als 
poppen van metaal te zijn, want die 
drogen snel weer op, zelfs als ze worden 
ondergedompeld in de oceaan van liefde. 
Wees evenmin als een pop van katoen, die 
na enige tijd weer opdroogt. Wees als een 
pop van kandijsuiker, die langzaam smelt 

in de oceaan van Liefde en er één mee wordt. Denk na en vertel me wat voor 
soort pop je wilt worden. Hierop antwoorden veel devotees dat ze er een van 
kandijsuiker willen zijn. 
Natuurlijk, en als je net als die poppen van kandijsuiker wilt zijn, dan moet je 
jezelf vullen met onbaatzuchtige liefde. 
 
Aansporing om te veranderen 
Swami, onze geliefde Swami Bhagavan Sathya Sai Baba, is een oceaan van 
liefde. We moeten op z’n minst een druppel van die oceaan worden en erin 
opgaan. Denk nooit dat Swami er niet is. Hij is er, Hij is met ons.  
Vele malen hebben jullie er al om gevraagd, maar ik heb er nooit over 
gesproken. Vandaag spreek ik, alleen omdat Baba het wil. Onthoud nu 
allemaal goed dat ik alleen tot jullie spreek om ervoor te zorgen dat mijn 
woorden jullie hart bereiken. Als je niet verandert, kan het zijn dat ik jullie ga 
slaan. Zeker weten!! Dan zul je mijn andere gedaante zien. Denk niet dat mijn 
ware vorm alleen maar passief is. Ik ben overal, zelfs in Akkalkot (plaats in 
Karnataka waar Swami Samartha 
leefde). Ik neem mijn stok op en sla 
jullie, alleen maar om jullie te 
transformeren. Voor mij is het 
gelukkigste moment wanneer jullie 
getransformeerd zijn. Indien een 
dergelijke ommekeer plaatsvindt zal 
ik Bombay binnenkort weer 
bezoeken. Ik heb gezien dat er hier al 
veel veranderd is.  
 
Swami zingt... Jai Jai Prabhu Giridhari 
Natavara Nandalala....  
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Lezing van Swami Gopala Krishna  
Mumbai, 9 januari 2014 

 
Belichamingen van het Goddelijk Atma,  

ullie lijken te lijden aan indigestie, niet in 
staat om mijn preken te verteren. De 
lessen die ik jullie geduldig heb 

aangeboden, bezoek na bezoek, ondanks het 
feit dat mijn fysieke lichaam veel pijn lijdt en 
werklast te dragen heeft. Nu ben ik hier, met 
het doel jullie voor deze geestelijke ziekte te 
behandelen en jullie het geneesmiddel te 
geven. 
Je moet altijd zeker zijn van je pad, dat het de 
juiste weg is, gericht op het goddelijke. Leid 
geen verward leven. Heb een doel in het 
leven; het doel om het te pad betreden dat 
ons is gewezen door onze steeds 
liefhebbende Sathya Sai. 
Meestal is mijn familie uit Mumbai zeer 
scherp en volgt mijn instructies tot de letter, 
maar helaas zijn de mensen hier 
tegenwoordig een beetje traag geworden. 
Dat is niet goed en daarom ik ben gekomen, om ze energie te geven. 
 
Mensen worden de kroon op de schepping genoemd. Waarom? Zou het zijn 
omdat ze intelligentie hebben? Dieren hebben alleen weet van eten, 
rondzwerven, slapen en zo, maar de mens heeft van God een bijzonder 
intellect gekregen. Zij hebben het vermogen om onderscheid te maken tussen 
goed en kwaad. Onder invloed van hun ego hebben ze echter de kracht 
verloren om in de juiste richting te denken. De mensheid is achter wereldse 
verlangens aan gegaan, en ze moet van deze verlangens loskomen. Jullie 
verlangen moet uitgaan naar onthechting, niet naar meer hechting! Al deze 
wereldse verlangens binden je.  
 
Een vlieg raakt gevangen in de modder. Met moeite bevrijdt hij een poot, 
maar dan zit de andere poot vast. Precies zo probeer jij op een of andere 
manier een been los te maken om vrij te zijn en trekt het andere been je 
gewoon weer naar wereldse gehechtheden. Kom daar toch los van, anders is 

J 
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je hele leven verspild. Ik vraag je niet om alles af te zweren en het bos in te 
trekken om een asceet te worden. 
Je moet in deze wereld leven en de strijd winnen. ‘Brahma Satya en Jagat 
Mithya’, alleen Brahman is echt en de wereld is een illusie. Probeer dit te 
begrijpen. Je verdrinkt in wereldse dingen en denkt dat het de realiteit is, maar 
dat is het niet! Je wordt meegesleept in die illusie. God (Brahman) is de enige 
waarheid. Je enige richtpunt en doel moet naar Brahman zijn. 
 
Het voortdurend zingen van de gods naam (Namasmarana) is de weg. In het 
Kalitijdperk is niets belangrijker dan het zingen van de naam van God. De hele 
tijd zongen jullie de naam van Ramakrishna. Dat was mooi! Het zuivert jullie 
zowel van buiten als van binnen. Het zingen van de naam van God moet één 
worden met je ademhaling. 
 
Het licht dat Swami in je hart ontstoken heeft 
Laat wat ik vandaag gezegd 
heb niet het ene oor in- en 
het andere oor uitgaan. 
Bewaar het in je hart. Alleen 
daarvoor ben ik hier 
gekomen. Kinderen gaan naar 
school om te leren, en dit is 
de school van spiritualiteit, 
een les in geestelijke vorming. 
Jullie wordt geleerd om jezelf 
te realiseren. Dat is het doel 
van deze Sathsang. Welk licht ik vandaag ook in jullie hart heb ontstoken, giet 
daar regelmatig de olie van toewijding bij, en zie er op toe dat het altijd helder 
brandt. In vroegere tijden incarneerden vele grote heiligen in dit land en ze 
hadden de macht om God in hun hart op te nemen. Met je rijkdom en geld kun 
je God niet aantrekken, zelfs niet met je intellect. Alleen een zuiver hart en 
een zuivere manier van leven zijn de dingen die God zullen aantrekken. De 
Maha Vishnu, Sri Krishna zelf, kwam naar Pundalika als Panduranga. Pundalika 
kwam niet naar God, God kwam naar hem. Waarom? Omdat hij een zeer 
vroom leven leidde. Waar dharma (rechtschapenheid) wordt waargenomen, 
daar komt God.  
Dharma betekent onmiddellijk je plicht doen. God is alomtegenwoordig. Zie 
hem in je werk, in plaats van je tijd te verdoen met proberen te mediteren op 
God, terwijl je gedachten op de wereld gericht zijn. 
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Voer eerst je taken oprecht uit. Als je oprecht bent en onmiddellijk je taken 
uitvoert, en je werk doet als een oprecht offer aan God, dan zal je werk niets 
minder dan een gebed zijn. Ook de plaats waar je woont wordt dan een heilige 
plaats. 
God is altijd aanwezig in je juiste gedrag. De goddelijkheid van een heilige 
plaats zit niet in het beeld in de tempel, maar in de toewijding van zijn 
toegewijden. Dit is wat ik van jullie allemaal wil. 
 

Ooit vroeg Narada aan Narayana (Vishnu), ‘wat is het grootste op 
aarde?’ 
Narayana zei, ‘driekwart van deze aarde is bedekt met water’. Daarop 
vroeg Narada, ‘dus water of de oceaan is het grootst?’ ‘Nee,’ zei 
Narayana, ‘geen van beide. De grote ziener Agastya dronk in één slok 
al het water op.’ ‘Dus is Agastya groot?’ vroeg Narada. ‘Nee,’ zei 
Narayana, ‘Agastya is ook klein. Hij straalt aan de uitgestrekte hemel 
als een kleine ster. Maar de hemel is erg groot.’ ‘Dus is de hemel de 
grootste?’  
‘Nee, nee,’ zei Narayana, ‘Mahavishnu heeft ooit, toen hij als de dwerg 
Vamana kwam, de hemel bedekt met één voet.’ ‘Dan is Narayana zelf 
de grootste,’ zei Narada. 
‘Nee’, zei Narayana, ‘de toegewijde houdt Narayana voor altijd in zijn 
hart.’ 
Dus de toegewijde van God is het grootst. Het grootste in de wereld is 
het hart van de toegewijde!  

In zulke harten verblijft God altijd. Jullie zullen je moeten inspannen om ervoor 
te zorgen dat je hart zo’n plaats wordt; een tempel waar God komt en voor 
altijd woont. 
 
Besef je eigen Goddelijkheid 
Om die reden was Bhagavan hier in menselijke vorm onder ons. Hij zei: ‘Ik ben 
Giridhar Gopal2, en jij bent ook Giridhar Gopal.’ In werkelijkheid is er geen 
verschil tussen jou en mij. Wij zijn één. Op die manier predikte Hij de hoogste 
filosofie van Advaita ofwel non dualisme. Bhagavan zei: ‘Ik weet dat ik God 
ben, maar jullie beseffen niet dat jullie God zijn. Dus jullie moeten proberen 
om die waarheid te begrijpen. Je hoeft daarvoor geen ritueel of ascese te 
doen.’ 
 

                                                           
2 Giridhar Gopal: Krishna als de koeherdersjongen die de berg optilde op zijn pink 
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Eén naam, Narayana, 
Govinda, Achyuta, Om 
Namah Shivaya, reciteer die 
naam van God 
onophoudelijk en met 
devotie. Dat op zich zal al 
genoeg zijn. Je zult 
getransformeerd worden. 
Namasmarana, de naam 
van God, moet altijd op je 
lippen dansen. Door deze 
sadhana te doen zullen je 
gedachten en ziel volledig in 
beslag worden genomen en 
opgaan in de naam van de 
Heer. 
Wees in de wereld, werk in de wereld, maar houd altijd je gedachten op God 
gericht. Je moet tot God bidden, O Heer, ik doe mijn plicht, help mij om U te 
begrijpen.  
 
Doe je voordeel met mijn bezoek 
Jullie zijn allemaal gekomen. Over een tijdje voel je verlangen naar je huis en 
dan ga je. Purandara Dāsa3 zong, Het ware thuis is God, ik zwerf hier gewoon 
rond. Deze wereld is niet ons echte thuis. Ons werkelijke thuis is waar God is. 
Jullie hebben vandaag veel namasmarana gedaan. Baba stuurde me hierheen, 
dus kwam ik. Anders heb ik geen verlangen om ergens heen te gaan. 
Voor mij is er alleen mijn Swami, niets anders. Ik ben gekomen, doe er je 
voordeel mee. Ik ben niet gekomen om mijn tijd te verspillen. Laten jullie dan 
ook geen tijd verloren gaan. 
Begin vanaf vandaag met het zingen van de naam van God en doe je plichten, 
want dat zal je zuiveren, zowel van buiten als van binnen. 
 
Swami zingt de bhajan Chitta Chora Yashoda Ke Bal...... 
  

                                                           
3 Purandara Dāsa: een dichter, musicus en mysticus uit Zuid-India (Karnataka) 
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Goede motieven leveren goede vruchten 
Sri Sathya Sai Baba – 22 november 1981 
 

e vooruitgang van een 
mens is afhankelijk 
van zijn wilskracht en 

de zuiverheid van zijn 
gevoelens. 
Zijn geestelijke gesteldheid en 
de acties die uit zijn gevoelens 
voortkomen, deze twee 
bepalen of hij gebonden is of 
vrij zal zijn, gelukkig of 
ongelukkig, stijgt of daalt. 
Ieders denken creëert 
intenties en beslissingen, bij 
alles wat wel of niet gedaan 
wordt. Deze motiveren vervolgens de zintuigen en zetten activiteiten in gang 
die hun ware aard onthullen. 
 
Wanneer iemand een steentje in een vijver gooit veroorzaakt dat rimpelingen 
over het hele oppervlak. Zo ook zal iets dat in je gedachten opkomt je lichaam 
aanzetten tot acties. 
Wanneer de wil zuiver is, zijn acties ook zuiver. Als de wil onzuiver is, zijn de 
acties ook onzuiver. Daarom moet je alert zijn. Zodra een gedachte opkomt, 
onderzoek dan of het juist is om die in daden om te zetten, of dat het dat niet 
waard is. Je moet je verstand gebruiken om dit te onderzoeken. 
 
Gedachten die in je opkomen hebben een grote kracht en vitaliteit. Zelfs na 
iemands dood kunnen ze gebeurtenissen vormgeven, en iets goeds of zelfs 
kwaads voortbrengen. Waarom? Zij zijn er de oorzaak van dat de ziel opnieuw 
in een lichaam geboren moet worden en door verdere levens moet gaan! 
Daarom moet je nuttige beslissingen nemen en je daaraan houden. Net als 
zwaarden  kunnen ze het onkruid van kwade gedachten, kwade gevoelens en 
kwade gewoonten aan stukken hakken. Het resultaat is dat goede gedachten, 
goede plannen, goede daden en juiste handelswijzen vrijelijk kunnen groeien. 
 
  

D 
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De waarde van goede intenties en goed gezelschap 
Wanneer je mentale keuzes een kwade wending nemen en je in slecht 
gezelschap komt, dan wordt je toestand steeds beroerder omdat het zich 
opstapelt. Het resultaat is een ramp. 
Wanneer je intenties en besluiten goed zijn, en je dan goed gezelschap 
opzoekt, zul je sneller vooruitgaan. Sathsang, goed gezelschap, is als de 
middagschaduw. In het begin is de schaduw kort, maar het wordt langer als de 
avond komt. Slecht gezelschap is als ochtendschaduw. Het is lang wanneer de 
dag aanbreekt, maar steeds korter als middag nadert. De kameraadschap en 
de conversatie van ongewenste personen lijken zoet en diep in de beginfase, 
maar het effect is enkel vervuiling van hoofd en hart. 
Shankaracharya benadrukte de waarde van het gezelschap van goede mensen 

voor personen op het 
spirituele pad, want 
het leidt de mens 
naar onsterfelijkheid. 
Slecht gezelschap is 
gemakkelijk te 
vinden, maar voor 
goed gezelschap 
moet je moeite doen. 
Voor afdalen hoef je 
geen moeite te doen, 
maar klimmen vergt 
wilskracht. Daarom is 
de mens geneigd om 
de makkelijkste weg 
te kiezen. 
 

De objectieve wereld is een beeld, een reflectie. Als je je voor een spiegel gaat 
scheren, dan gebruik je je mes op je gezicht, niet op de spiegel. Je ziet God in 
de spiegel (de uiterlijke wereld). Je kunt Zijn beeld zien in mens en dier, in 
planten, bomen en gras, in elke cel en atoom. Maar de mens wordt betoverd 
door de spiegel en zijn reflecties, zich onbewust van het origineel dat daarin 
wordt afgebeeld. 
Hoe kan God schitteren in een hart dat wordt verduisterd door slechte 
gedachten en bedoelingen? Goed zijn maakt de omgeving ook goed. 
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Kennis (vidhya) moet de mens leren om zich tot God te keren en te ontdekken 
dat de natuur ook God is. Ware kennis moet het latente bewustzijn in de mens 
wekken en hem bewust maken van het Zelf (Atma) dat aan al zijn niveaus ten 
grondslag ligt. De wetenschap beweert kennis van de mens te verhogen. Wat 
is die kennis waard? Zonder karakter kun je die kennis wel in het vuur gooien. 
De hoog opgeleide mens is wreder, hebberiger, meer geslepen dan de 
ongeschoolde! Zijn kennis moedigt hem aan anderen uit te buiten en zelfs uit 
te roeien. Deze kennis vervuilt en vergiftigt de wereld. Het vernietigt vrede en 
welvaart. Woorden! Woorden! Woorden! De overvloed aan woorden! Niets 
wordt uitgevoerd, niemand doet iets. 
 
Natuurlijk worden de huidige situatie en de status van de mens bepaald door 
zijn daden en gedachten in het verleden. Een hond moet water oplikken met 
zijn tong, zelfs als hij probeert om zijn dorst in een rivier lessen. Hij kan geen 
mondvol water nemen. De mens moet zijn plannen formuleren, met 
inachtneming van de beperkingen die hij zichzelf heeft opgelegd. Of hij zich nu 
op een heilige plaats of in een verachtelijke omgeving bevindt, in een stad of 
op het boerenland, zijn houding en gedrag zal in overeenstemming zijn met de 
innerlijke houding die hem eigen zijn. 
Kikkers springen op de lotus, maar ze ademen niet haar geur in, noch proeven 
zij van de nectar. Maar bijen komen van ver en zuigen beide op. Dus het 
vraagstuk in hoeverre we naar God verlangen is afhankelijk van de training die 
ons denken op voorhand heeft gehad. 
 
De mens kan zijn mentale toestand wijzigen door constante oefening in juist 
handelen. Als we goed zijn, zal onze omgeving ook overwegend goed zijn. 
Wanneer we een roos in de 
hand houden, genieten ook de 
mensen om ons heen van haar 
geur. 
Besef dit; zolang jullie gericht 
zijn op goede daden en seva 
zullen jullie niet in de steek 
gelaten worden.  
 
Dharma zal diegenen 
beschermen die zich aan 
dharma houden. 
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Eternal Wisdom 
 

Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: ‘Voorwaar zeg Ik u, 
voor zoveel gij dit een van deze minsten niet hebt gedaan, 
zo hebt gij het voor Mij ook niet gedaan’. 
Mattheüs 25:45 
 
God is rechtvaardig; Hij kan niet vergeten wat u uit liefde 
voor zijn naam hebt gedaan, al de diensten die u de 
heiligen hebt bewezen en nog steeds bewijst. 
Hebreeën 6:10 
 

 
De man die Mij in alles en alles in Mij ziet zal nooit 
verloren zijn voor Mij, ook zal Ik ooit verloren zijn voor 
hem. Hij die is geworteld in eenheid beseft dat Ik in ieder 
wezen ben; waar hij ook gaat, hij verblijft in Mij. 
Bhagavad Gita 

 
 
Devotie en moraal zijn belangrijk voor fysieke en mentale 
gezondheid. Ze bevrijden de geest van agitatie en voeden 
deze met vreugde en tevredenheid.  
Sathya Sai Baba 
 

 
Verblijf in de wereld, werk in de wereld, maar houd je 
gedachten altijd bij God. 
Sri Gopal Baba  
 
 

 
De winden van Gods genade waaien altijd; het is aan ons 
om de zeilen te hijsen. 
Sri Ramakrishna 
 
Hij die een gewoonte maakt van bidden zal gemakkelijk 
alle moeilijkheden overwinnen. 
Shri Sharada Devi  
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Inspiratie 
Door Linda 
 

eestal als ik begin te schrijven, komt de inspiratie vanzelf. Maar nu 
begon ik - zoals we min of meer hadden afgesproken - een stukje te 
schrijven met als titel ‘intentie’ en na een aantal zinnen moest ik 

ophouden omdat ik geen inspiratie had en het stukje nergens over ging. 
Vandaar dat ik overschakel naar het onderwerp ‘inspiratie’.  
 
Uit welke bron inspiratie komt weet ik nog steeds niet, maar ik weet wel dat 
als ik stil ben vanbinnen en mijn gedachten even weg zijn, dat er dan iets 
opborrelt vanuit mijn binnenste dat moeiteloos is en zich niet aan banden laat 
leggen. Het is altijd verrassend en nieuw, en meestal simpel maar toch 
diepzinnig. Soms grappig en altijd zonder oordeel. Het is verruimend, en 
brengt me nieuwe opties waar mijn denken beperkt is. Dan is er natuurlijk de 
inspiratie om iets te ondernemen. Zo wilde ik al mijn hele leven een boek 
schrijven en uiteindelijk werden het er twee, en een Engelse vertaling. Waar 
komt die inspiratie vandaan?  
 
Steeds vaker duikt de informatie op dat onze denkende geest ongeveer vijftien 
tot zestig bits per seconde kan verwerken terwijl ons onderbewuste in 
dezelfde seconde elf miljoen prikkels te verwerken krijgt. Getallen variëren in 
de documentatie, maar waar men het over eens lijkt te zijn is dat onze ratio 
een schamel instrument is met betrekking tot de opslag van gegevens. Zelfs de 
zwakste computer kan meer opslaan per seconde. En toch worden al die 
gegevens of prikkels ergens in ons opgeslagen. Niet in ons ‘werkgeheugen’ 
maar in iets wat we het onderbewuste noemen.  
 

Er wordt gezegd dat we ofwel 
worden geleid door herinneringen 
uit het onderbewuste die we 
herkauwen, en die zich aandienen 
als oude programma’s (oude 
emoties en overtuigingen), ofwel 
geïnspireerd worden door iets 
groters. En of dat nu uit een 
bovenbewuste komt of van God 
zelf, wie zal het zeggen?  

M 
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Inspiratie voelt voor mij - in tegenstelling tot oude emoties en overtuigingen - 
niet beperkt en raakt niet alleen mijzelf of een begrensde groepering. 
Inspiratie voelt ruim, liefdevol, verfrissend, tijdloos. Muziek, kunst of literatuur 
die uit inspiratie is ontstaan is meestal tijdloos en universeel. Natuurlijk 
gekleurd door het tijdperk waarin het is ontstaan maar toch tijdloos in zijn 
schoonheid en aantrekkingskracht.  

 
Het bovenstaande schreef ik in een paar minuten. Daar kwam duidelijk 
inspiratie aan te pas. En toen stopte de stroom. En ik deed ook geen poging 
meer om nog iets zinnigs op papier te krijgen want dan moet ik met die 
schamele ‘vijftien tot zestig bits’ aan de slag, en dat levert alleen maar 
hersenspinsels op. Maar toen ik ’s avonds voor ons altaar zat en mijn 
gedachten zich even inhielden, kwam er vanuit die andere opslagruimte de zin, 
‘in het midden van ons bewustzijn is een pad’. Ik voelde dat het ging om het 
pad dat naar inspiratie leidt. Dat vond ik weer zo’n prachtige heldere 
verwoording van iets waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Het is ‘het 
verdwijnen in het centrum’ of het ‘door het centrum heengaan’ dat leidt naar 
iets groters. Dat is niet uit te leggen maar waarschijnlijk begrijpen sommigen 
het zonder uitleg. Dat centrum en zijn pad dat naar inspiratie leidt, zijn alleen 
te vinden in de stilte. Het is echt niet voor niets dat onze Meester middelen 

Mandir in Landgraaf, Limburg (NL) 
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geeft om boven de denkende geest uit te stijgen. Ook al hebben we niet veel 
bits voor het denkproces tot onze beschikking, in tegenstelling tot een 
computer kunnen wij de intentie hebben om stil te zijn, en ons te openen voor 
een tijdloos en eindeloos universeel programma.  
 
Tot hier gekomen dacht ik dat ik klaar was met dit stukje, tot ik in mijn boek 
las, Intenties zijn beperkingen. Je kunt alles kiezen wat je wilt maar je kunt niet 
beslissen of je het al dan niet krijgt. Je vertrouwt dat God doet wat goed voor 
jou is. Weet jij het beter dan God? Nauwelijks. Laat los. Geen intenties maar 
grote schoonmaak.  
Hoe?  
Heb lief, heb lief. 

 
Nu wordt het interessant. De laatste jaren zijn 
er zoveel boeken en films gewijd aan positieve 
intenties, en de grip die je daarmee op je 
leven kunt krijgen. Ook ik heb hiermee goede 
ervaringen opgedaan. Ik hoef alleen maar 
onze reis naar Hawaii te nemen, wat een 
droom was die uitkwam nadat ik zo’n cursus 
had gevolgd waarmee ‘je je eigen leven kunt 
creëren’. Ik moet toegeven dat ik me tijdens 
de cursus wel continu heb afgevraagd of ik 
nou een stap vooruit of een stap terug aan het 
zetten was in mijn spirituele ontwikkeling. Als 
het een stap terug was, was het blijkbaar 
nodig omdat ik die stap had overgeslagen.  
 
Steeds meer krijg ik aanwijzingen dat de 
logische volgorde van onze spirituele 

ontwikkeling is:  
Stap 1, je slachtoffer voelen van de omstandigheden.  
Stap 2, het geheim leren kennen van de regie van het leven in eigen handen te 
nemen, met gebruikmaking van intenties, affirmaties, gebed etc.  
Stap 3, de beperkingen van je intenties leren kennen, en inzien dat je niet over 
alles de controle hebt; je beginnen te realiseren dat, wanneer je je overgeeft 
aan een hogere macht, wonderen beginnen te gebeuren. Inspiratie leren 
herkennen en ernaar handelen. Je realiseren dat het accepteren van elk 
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moment, en alles lief te hebben waardoor je in een constante staat van 
verwondering leeft, het beste is dat je kunt doen.  
Dit laatste is, voor zover ik kan zien, wat Sathya Sai Baba en Swami Gopala 
Krishna ons aldoor al proberen te leren. Maar ik heb tussendoor af en toe 
achteruit gelopen of heen en weer gependeld tussen de stappen één, twee en 
drie, omdat ik dacht dat ik iets belangrijks over het hoofd had gezien, zoals 
Mira, ons hondje, soms even stopt om nog ergens aan te snuffelen wat 
misschien nog interessant zou kunnen zijn.   
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Liefde creëerde mij als Zichzelf 
Liefde kent geen grieven 

Lessen in Wonderen Les 84 

 
Bij elke situatie is het behulpzaam dat ik besef dat ik Liefde ben. 
Bij elke situatie is het behulpzaam dat ik besef dat iedereen Liefde is. 
Bij elke situatie is het behulpzaam dat ik besef dat alleen Liefde echt is. 
Illusies van afscheiding zijn zinloos en ik hoef daar geen waarde aan te 
hechten. 
Als ik er waarde aan hecht vergeet ik mijn Zelf en het Zelf in anderen. 
Ik ben hier om oprecht behulpzaam te zijn. 
Ik kan alleen oprecht behulpzaam zijn als ik toesta dat mijn waarneming (van 
afgescheiden mensen en gedachten) verwijderd wordt door God. 
Als ik niet in vrede ben, laat mij dan beseffen dat ik waarheid afwijs.  
Laat mij die afwijzing naar de Bron van Liefde voeren, zodat die er licht op laat 
schijnen en mij toont dat het conflict een illusie is. 
Liefde kent geen grieven. Wanneer ik grieven heb, vergeet ik wat ik ben. 
 
Vandaag zal ik, met de hulp van God, die kleine grieven herkennen; die kleine 
veroordelingen die door mijn gedachten dwalen. Ik ben bereid om ze allemaal 
over te dragen aan God zodat Hij Zijn licht erop laat schijnen en mij de 
waarheid toont voorbij de illusie, mij de eenheid toont voorbij het idee van 
afgescheidenheid en verschillen. 
Daarin is vrede. Daarin ervaar ik de 
vreugde van verbondenheid in Liefde 
met alles wat is. Alle conflicten 
verdwijnen. 
Ik zie dat ik één ben met al mijn 
broeders en dat onze belangen 
hetzelfde zijn. 
 
 

Wij zijn allemaal Liefde en onze 
enige functie is om die Liefde uit te 

breiden 
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Een man overlijdt... 
 
Als hij zich dat beseft ziet hij God naderbij komen met een koffer in Zijn hand.  
 
Dialoog tussen  God en de dode man: 
 
God: Goed mijn zoon, het is tijd om te gaan 

Man: Nu al? Ik had nog zoveel plannen... 
God: Het spijt me maar het is tijd om te gaan 

Man: Wat heeft u in die koffer? 
God: Jouw bezittingen 

Man: Mijn bezittingen? U bedoelt mijn spullen… kleding… geld… 
God: Die dingen waren nooit van jou, die behoren aan de aarde  

Man: Zijn het mijn herinneringen? 
God: Nee. Die behoren aan de tijd 

Man: Zijn het mijn talenten? 
God: Nee. Die behoren aan de omstandigheden 

Man: Zijn het mijn vrienden en familie? 
God: Nee mijn zoon. Die behoren aan het pad dat je liep 

Man: Zijn het mijn vrouw en kinderen? 
God: Nee. Die behoren je hart toe 

Man: Dan moet het mijn lichaam zijn 
God: Nee, nee... dat behoort tot het stof 

Man: Dan moet het zeker mijn ziel zijn! 
God: Je vergist je mijn zoon. Je ziel behoort Mij toe. 
 
De man, met tranen in de ogen en vol van angst pakt de koffer aan uit Gods 
hand en opent die… LEEG!!  
 
Verslagen en met de tranen rollend over zijn wangen vraagt hij God,  

Niets is ooit van mij geweest?  
God: Dat klopt. Je hebt nooit iets bezeten.  

Man: Wat was dan van mij? 
God: Je MOMENTEN. Elk moment dat je leefde was van jou. 

Bron: onbekend 
 
Leven is slechts een moment.  
Besteed elk moment gelukkig, verspreid vreugde en blijf lachen  
 


