
  

Een Guru is nodig als je Bevrijding wil bereiken. 
Een Guru is als een oceaan. 

Als je komt voor een kopje zal je alleen een kop vol krijgen; 
als je komt met een emmer, zal de emmer gevuld worden. 

Echter, als je alles wilt en bereid bent om alles te aanvaarden, 
dan zal de Guru tot het uiterste gaan. 



Sri Sai Mandiram nieuwsbrief november 2014 pagina 2 

Dit is een uitgave van Stichting Sri Sai Mandiram 
 

 
Adressen 
Bas (Kannaiah) van Velzen en Carla Hartog 
Van Velzenstraat 51, 1693 CV  Medemblik (Onderdijk) 
 kannaiah@gks-holland.nl 

 
 
Alída en Jan van Velzen 
Van Velzenstraat 49, 1693 CV  Medemblik (Onderdijk) 
 alida@gks-holland.nl 
 
 
Maanish en Linda Abrol 
Lotersbergweg 26, 6372 HR  Landgraaf 
 famabrol@gks-holland.nl  
 
 
GKS Healing project 
Sita van den Nieuwendijk 
Hannie Schaftstraat 85, 1827 LN  Alkmaar 
 sita@gks-holland.nl  
 
 
Stichting Sri Sai Mandiram 
Verlengde Breestraat 12, 1775 CA  Middenmeer 
 info@gks-holland.nl 
 
Bank: IBAN: NL87INGB0009270781 
T.n.v. Stichting Sri Sai Mandiram te Middenmeer 
 
Internationale bankgegevens: 
IBAN: NL87INGB0009270781 BIC: INGBNL2A 

 
Website www.gks-holland.nl - India www.gopalbaba.org 
 

  
© 2002-2014 Stichting Sri Sai Mandiram, Middenmeer 
Alle rechten voorbehouden. 

mailto:kannaiah@gks-holland.nl
mailto:alida@gks-holland.nl
mailto:famabrol@gks-holland.nl
mailto:sita@gks-holland.nl
mailto:info@gks-holland.nl
http://www.gks-holland.nl/
http://www.gopalbaba.org/


Sri Sai Mandiram nieuwsbrief november 2014 pagina 3 

Inhoud 
Gurupurnima 2014 ...................................Sri Gopal Baba .............................   4 
Lezing Medemblik, 13-08-2014 ................Sri Gopal Baba ............................. 10 
Het hele universum kan van jou worden ..Sri Sathya Sai Baba....................... 16 
Je ware aard… ..........................................Sri Ramana Maharshi ................... 17 
God zal u voorzien van alles .....................Jezus (volgens Mattheüs) ............ 19 
 
Wat hebben wij nodig? ............................Linda ............................................ 20 
Mijn ervaring met Swami Gopala Baba ....Wim ............................................. 21 
Kumbaya...................................................Alída............................................. 24 
Herinneringen aan Swami’s bezoek..........Koen ............................................ 26 
Het verheven bezoek van Swami ..............Nhemten en Soriane .................... 30 
Swami Gopala Krishna ontmoeten ...........Padma (Bao) ................................ 31 
Vanuit mijn hart naar allen .......................Wilma .......................................... 33 
Het Licht van de Moeder ..........................Sita ............................................... 36 
 

Sai Ram lieve lezers,  
 
Wat was het voor velen van ons een gezegende zomer.  
Wat hebben we genoten van Swami’s langverwachte aanwezigheid in Nederland. 
Onze harten en gedachten lopen over van dankbaarheid voor alle vreugde en 
liefde die wij mochten ervaren. Ook nu, terwijl deze nieuwsbrief wordt 
samengesteld, zijn onze gedachten nog regelmatig terug bij al die prachtige, 
adembenemende, momenten met onze Meester. 
Het is onze diepe wens, lieve lezers, dat iets van de vreugde en liefde die wij van 
Swami mochten ervaren voelbaar is in deze nieuwsbrief. 
In liefde en dankbaarheid, 
De redactie 
 

Zoals een aangestoken wierookstokje met zijn heerlijke geur vreugde 
geeft aan ieder die het ruikt, zo zou ook ons gedrag moeten zijn, geluk 

en vreugde brengend aan hen die ons omringen. 
Gopal Baba 
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PREMASWARUPA VAHINI 
Sri Gopal Baba 

Gurupurnima 2014 
 
Dierbare belichamingen van het Goddelijk Atma, 
Dit is de dag dat we onze Guru vereren. ‘Gurupurnima’ luidt het begin in van 
het vier maanden durende regenseizoen, waarin het moeilijk wordt om van de 
ene plaats naar de andere te reizen. Daarom blijft de Guru op één plek, geeft 
onderricht en houdt lezingen voor de mensen die daar samenkomen. 
Gedachten zijn erg wispelturig. We moeten die onrustige gedachten beheersen 
en stabiliseren. Daarvoor hebben we de genade van een Guru nodig. De Guru 
doet het volgende: hij toont jou je ultieme doel in het leven en helpt je dat doel 
te bereiken. Je zou je aan zo’n Guru moeten overgeven. De egoïstische trots van 
‘ik’ en ‘mij’ zou niet moeten bestaan. Die arrogantie van ‘ik’ en ‘mij’ is wat het 
leven vernietigt. Iedereen is gelijk in de ogen en de schepping van de Heer. Dit is 
het principe van advaita (non-dualiteit). De wereldguru Sri Adi Shankaracharya 
predikte het principe van advaita. Wat hij predikte was dat je je moet overgeven 
aan de Guru en aan God om het doel van het leven te bereiken. Daarom is het 
noodzakelijk om in goed gezelschap te verkeren (satsangha). Het gezelschap van 
goede mensen is de fundamentele bron voor alle aspecten van je leven. We 
zouden ons altijd in goed gezelschap moeten bevinden. 
 
Zoals de geur van een brandend wierookstokje blijdschap en geluk geeft aan 
iedereen, moet ons gedrag zo zijn dat het 
geluk aan anderen brengt. We moeten 
vreugde en geluk naar anderen uitstralen. 
Niemand houdt van stank. Zelfs voor een dier 
als de cobra is geur belangrijk. Hij heeft gif in 
zijn bek maar toch zoekt hij naar geuren. 
Maar wij mensen zoeken niet naar de juiste 
geuren. De cobra heeft alleen gif in zijn 
giftanden, maar wij mensen zijn van kop tot 
teen gevuld met vergif. Mensen zijn nog 
gevaarlijker dan een slang. In de Veda’s 
wordt gezegd, Van alle levende wezens is de 
menselijke gedaante het moeilijkst en 
zeldzaamst om te verkrijgen. Mensen zijn de 
kroon op de schepping. Dat betekent dat de 
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mens het belangrijkste is van de hele schepping. Hij is dat omdat alleen de mens 
het vermogen heeft om te begrijpen, om kennis te verwerven en om God te 
zoeken. Maar wij gedragen ons daar niet naar! God is niet iemand die uit de 
hemel komt of die als een standbeeld in een tempel staat. Goede eigenschappen 
zijn goddelijk. Slechte eigenschappen zijn demonisch. Iemand die goede daden 
verricht, die voor de vooruitgang van de maatschappij werkt door mensen te 
dienen, en die het goede wenst voor het welzijn van deze wereld, zo iemand 
noemen we goddelijk. Iemand die slechte dingen doet, en zich bezighoudt met 
het veroorzaken van schade aan anderen, noemen we duivels. 
 
Wij hebben beide eigenschappen in ons. Als we goddelijke eigenschappen 
ontwikkelen worden we goddelijk, en als we duivelse eigenschappen ontwikkelen 
worden we demonen. Iemand kan dan aan de buitenkant wel perfect lijken, 

maar God kent onze innerlijke kwaliteiten. Dat is ons 
geweten (antaraatma). We hoeven God nergens 
anders te zoeken. Hij is binnenin ons, in ons hart. De 
Guru helpt ons om ons bewust te worden van dit feit. 
Een scholing zonder een Guru is geen echte scholing. 
We hebben allemaal een Guru vanaf het moment dat 
we geboren worden, en dat is onze moeder. Dat 
betekent dat de moeder onze eerste en belangrijkste 
Guru is. De tweede is onze vader en de derde is de 
leraar die onderwijst en kennis overbrengt. De gasten 
die ons huis bezoeken zijn ook leraren. In deze context 
staat het huis voor ons denken en de goede gedachten 
zijn de gasten.  
 
Om van menselijkheid tot goddelijkheid op te klimmen 

zul je in goed gezelschap moeten zijn. Daarom hebben onze voorouders ingezien 
dat Gurupurnima de ideale dag is om in goed gezelschap door te brengen. Vier 
dagen geleden was het de elfde dag van een nieuwe maan. Het lijkt alsof Heer 
Vishnu op die dag slaapt. De diepere betekenis hierachter is dat we onze 
gedachten standvastig moeten richten, om ons te concentreren op wat de leraar 
heeft onderwezen. Dit betekent dat we al onze slechte gedachten en 
eigenschappen moeten onderdrukken en op God moeten mediteren. Vandaar 
dat de term ‘slaap’ inhoudt dat je alle negatieve aspecten moet beheersen en de 
ziel wekken. We moeten ons denken beheersen. Als we ons denken niet 
beheersen zullen we erger zijn dan een aap. Vaak noemen we iemand die zich 
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ondeugend gedraagt, en vol streken zit, een aap. Ook Hanuman (Anjaneya) heeft 
de gedaante van een aap. Maar Zijn denken is stevig en stabiel! 
Vanaf zijn geboorte koestert de moeder haar baby en voedt het op. Ze brengt 

kennis over, en leert het kind het alfabet. In alle 
talen is de eerste letter van het alfabet de A, en 
die staat voor Amma - moeder. De tweede leraar 
is de vader. Maar het kind gelooft de moeder als 
hij iemand erkent als zijn vader.  
 
Om de kennis van het Zelf moeten we naar een 
Guru gaan, de derde leraar. Als het juiste 
moment daar is, kiezen de ouders een gunstige 
dag om het aksharaabhyaasa-ritueel te houden, 
dat wordt voltrokken bij het begin van het 
schoolleven, waarna het kind naar een school 
wordt gestuurd.  
Tijdens de draadceremonie (upanayanam) is het 
traditie dat de jongen die ingewijd wordt een 
blinddoek krijgt. Als die blinddoek wordt 
weggenomen krijgt hij eerst de moeder te zien, 
dan de vader en als derde de leraar. Volgens de 

geschriften wordt de draadceremonie beschouwd als de tweede geboorte; 
voordat je naar een leraar gaat en begint aan het stadium van onderricht 
(brahmacharya aashrama). In oude tijden was er een traditie dat de leerlingen 
die tijdens hun leertijd in het huis van de guru woonden (Gurukula) langs alle 
huizen in de buurt gingen voor hun dagelijks eten. Die traditie begint thuis en 
heet maatru diksha, inwijding door de moeder. De jongen krijgt zijn eerst 
gebedelde voedsel van zijn moeder, voordat hij naar de guru gaat. De ouders 
hebben een grote verantwoordelijkheid om kinderen zó op te voeden dat ze 
goede leden van de maatschappij worden. In die tijd werd aan de kinderen 
gevraagd om eten te geven als iemand aan de deur kwam bedelen. De moeder 
leerde daarmee het kind om een handvol rijstkorrels te geven aan degene die 
kwam bedelen en zo om vrijgevig te zijn. Het waren de moeders die het belang 
van vrijgevigheid naar de behoeftigen onderwezen. Helaas leren de ouders hun 
kinderen tegenwoordig om iedereen die iets aan de deur komt vragen weg te 
jagen. Ik vraag me af of dat het gevolg is van de Kali Yuga; ik weet niet waarom ze 
dat doen.  
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Op het moment dat het prachtige woord ‘amma’ vervangen werd door ‘mummy’ 
werd alles erger. In Egypte betekent mummie een lijk. Zou je de moeder moeten 
aanspreken met lijk? De moeder is als nectar. Ze is onsterfelijk. Door ‘amma’ als 
‘mummy’ aan te spreken hebben we haar tot lijk verklaard. Wat kan een lijk jou 
leren? Voordat ze kinderen gaan onderwijzen, moeten de ouders gecorrigeerd 
worden. Als ouders met de kinderen naar een tempel gaan of luisteren naar 
toespraken, dan zijn ze bang dat de kinderen kluizenaars willen worden. Het is 
niet makkelijk om een asceet te worden of de principes van ascese te beoefenen. 
Tegenwoordig moedigen de ouders de kinderen niet aan om goede boeken te 
lezen. In plaats daarvan stimuleren ze hen in het spelen van spelletjes, 
kattekwaad uithalen, en dingen vernielen. Dat is geen goede houding van ouders. 
Als kind gedragen ze zich misschien ondeugend, maar als ze opgroeien gaan ze 
zich met kwalijker dingen bezighouden. Tegenwoordig zijn ouders er trots op dat 
hun kinderen Engels spreken, als ze hun ouders als ‘mummy’ en ‘dad’ (Swami 
sprak dit uit als dead, dood in het Engels, en iedereen schoot spontaan in de lach) 
aanspreken, of als ze pizza en burgers eisen, in plaats van idli’s en dosa’s. Ze 
vinden het fijn dat hun kinderen Engels leren. Dat is waarschijnlijk de invloed van 
de Kali Yuga. Ze nemen aan dat 
hun kinderen grote hoogten 
bereiken en zijn daar gelukkig 
mee.  
 
Vroeger verlangden we er 
allemaal naar om gasten thuis 
te ontvangen. Het was een 
feestelijke aangelegenheid als 
het huis gevuld was met gasten. 
Het begrip ‘de gast is God’ werd 
goed begrepen en in praktijk 
gebracht. Ze werden allemaal verwelkomd. Als er nu gasten komen, dan vragen 
de kinderen aan de ouders wanneer ze weer weggaan of hoe lang ze zullen 
blijven. Dat is wat de kinderen tegenwoordig leren. Dat is geen goed teken. Dat is 
niet de Indiase cultuur. Dat is de westerse traditie en zij volgen die. We hebben 
bijvoorbeeld buitenlanders op bezoek. Zij hebben de gewoonte om groente 
rauwer te eten. In onze cultuur snijden we de groente, en wassen en koken het 
helemaal gaar voordat we het eten. Sommige dingen passen beter bij hen en zij 
volgen dat. Onze traditie is het beste voor ons en het is beter dat we daaraan 
vasthouden. Niemand stapt uit zijn  eigen traditie. Alleen Indiërs doen dat. Als 
iemand zijn traditionele gebruiken loslaat en een ander pad gaat volgen, is het 
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duidelijk dat hij zijn doel niet zal bereiken. Zoals een tijger nooit gras eet, zo eten 
geiten en schapen geen vlees. Maar de mens eet van alles en nog wat… zelfs de 
gedachten van anderen.  
Je denkt misschien, ‘waarom is Swami zo hard?’ Het punt is dat deze houding van 
mensen Hem pijn doet. Onze Guru heeft ons geleerd hoe we ons moeten 
gedragen en we zouden dat plichtsgetrouw moeten doen. Je moet je plichten 
vervullen. Plicht is goddelijk. Het heeft geen zin om je plicht te verzaken van het 
zorgen voor je ouders  en je als een monnik te gedragen of in een klooster te 
gaan. Je moet voor je ouders zorgen en ze helpen. Ook in de derde fase van je 
leven, waarin je gaat trouwen en een gezin sticht (grihasthaashrama) moet je 
voor je ouders zorgen. Dat is dharma, rechtschapenheid en plicht.  
 
Tegenwoordig is in iedere straat een verzorgingshuis. Dat is betreurenswaardig. 
Zelfs Swami heeft er een geopend, maar die draaide maar één jaar omdat Swami 
zich er heel onprettig bij voelde en het idee Hem niet beviel. De toenmalige 
gouverneur van Karnataka de heer Chaturvedi opende het huis en zei dat hij ook 
in dat huis wilde komen wonen. Als je grootouders of ouders bij je wonen is het 
alsof God bij je woont. Met hen in de buurt krijgen we een gevoel van kracht en 
morele steun. We voelen ons opgelucht dat we gesteund worden en dat er voor 
alles wordt gezorgd. Maar helaas gedragen kinderen zich nu tegenstrijdig en 
Swami vraagt zich af wat voor kwalijke energie er in hen huist, waardoor ze zich 
zo gedragen. Dus moeten ouders ze corrigeren. Niet alleen in onze cultuur, ook in 
de Islam  predikt de Koran dat Mekka is waar de ouders zijn. Dat betekent dat 
het niet nodig is om naar Mekka te gaan als je bij je ouders bent en voor hen 
zorgt.  Zo zijn ook Kashi en Tirupathi waar je ouders zijn. Je hoeft niet op 
bedevaart te gaan naar die plaatsen. Het is allemaal op één plek - de plaats waar 
je ouders wonen. Voor je ouders zorgen is op zich al goddelijk.  
 
Tegenwoordig is op bedevaart gaan een modestatement geworden. Het lijkt wel 
een picknick, mensen komen bij elkaar, eten, hebben plezier, maken lol en gaan 
naar huis. Maar het is absoluut nutteloos. Het is net als een tak van de bittere 
Niemboom in suikerwater dopen. Maar alleen die tak in suikerwater dopen 
neemt zijn bitterheid nog niet weg! 
 
Ik hoop dat alle aanwezigen hier niet zo zijn. Ik geloof dat jullie je allemaal 
gebeterd hebben en zuivere zielen zijn. Als jullie nog slechte eigenschappen 
hebben, raak ze dan hier kwijt, op dit moment. Er is een traditie van het opgeven 
van een favoriete groente, fruit, enzovoort, als je Kashi bezoekt. Het idee is om 
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de zes slechte eigenschappen op te geven: hebzucht, boosheid, afgunst, 
gehechtheid, hoogmoed en jaloezie. 
Baba zegt dat op bedevaart naar Kashi gaan en aubergine (brinjals) opgeven niet 
de essentie is. Het is nodig dat je je van je slechte eigenschappen ontdoet.  Dat je 
dit beseft, en het in je dagelijkse leven in praktijk brengt, is het doel van 
Gurupurnima. Word om te beginnen goede stervelingen. Goddelijkheid komt 
daarna. Na verloop van tijd zal het gebeuren. God zegt, ‘Doe één stap naar mij, 

en ik zal tien stappen naar jou doen’. In plaats van een stap vóóruit te doen 
hebben we de neiging om een stap achteruit te doen. Dus God trekt zich ook 
terug en houdt afstand. We moeten altijd in contact blijven met God. Dat is het 
punt waar de ziel het Allerhoogste ontmoet.  
 
Ik wens jullie hierbij alle goeds. Moge er altijd licht in jullie harten zijn. Moge er 
een glans en schoonheid op jullie gezichten zijn, zoals de volle maan op de dag 
van Gurupurnima. Laat het licht in jullie harten weerspiegeld worden op jullie 
gezichten. Mijn zegen voor jullie allemaal.   
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Lezing van Gopal Baba 
Medemblik, 13 augustus 2014 
 
Dierbare belichamingen van de Goddelijke Ziel, 
Ik ben erg gelukkig dat mijn droom is 
uitgekomen. Deze droom kwam uit dankzij 
Kannaiah, de zoon van mijn ziel.  
Mijn credo is Sathya, Dharma, Prema, Shanti en 
Ahimsa: Waarheid, Rechtschapenheid, Liefde, 
Vrede en Geweldloosheid. Ik droom ervan dat 
deze principes zich over de hele wereld 
verspreiden en dat iedereen in harmonie leeft. De 
wereld is rusteloos, en iedereen lijdt door gebrek 
aan vrede. Er is onderlinge haat, maar de hele 
wereld is één. De wereld is net als een 
mensenlichaam. Zoals de verschillende delen en 
organen tezamen het menselijk lichaam vormen, 
zo vormen alle landen tezamen de wereld. De 
planeet aarde wordt onze moeder genoemd, 
‘Moeder Aarde’. Om die moeder gelukkig te laten 
zijn moet de hele wereld gelukkig zijn. Als je 
bijvoorbeeld ergens in je lichaam pijn hebt, dan 
heeft het hele lichaam daar last van. En als slechts 
één land te maken krijgt met lijden in een of 
andere vorm, dan lijdt de hele wereld daaronder. 
In India hebben we een gezegde: ‘de hele wereld 
is als een familie.’  
 

Vandaag zijn we samengekomen in deze kerk. Er zijn veel mensen uit 
verschillende delen van de wereld gekomen, met verschillende culturen en 
achtergronden. Er is zoveel eenheid en harmonie onder ons. Zo zou de hele 
wereld in eenheid en harmonie moeten leven, zonder haat en geweld.  
Dan zal deze wereld een gelukkige plek zijn om te leven, gevuld met  
geluk en voorspoed. Vechten uit naam van God, religie of rijkdom is  
geen goede zaak. Het is een illusie. 
  
Er is maar één zon voor de hele wereld.  
Neem tien schalen met water, en zet die in  
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de zon. Je zult de zon weerspiegeld zien in alle tien de schalen. Dat betekent niet 
dat er tien zonnen zijn! Er is maar één zon. Die zon wordt met verschillende 
namen aangeduid, zoals Surya, Aditya, Aruna, enzovoort. Zo is er ook maar één 
God, maar mensen geven Hem verschillende namen. Christenen noemen hem 
bijvoorbeeld Jezus, moslims noemen hem Allah en hindoes noemen hem Shiva, 
Krishna, Rama, Sai Baba en ga zo maar door. Het is net als met de zon in het 
voorbeeld, Hij is in ieder van jullie te vinden. Dat heet Prema, Liefde. 
Vandaag ben ik zo gelukkig! Het voelt alsof dit de hemel is. Jezus is mijn favoriet. 
Hij is degene waarvan ik het meeste hou. De voorganger die in deze kerk voor de 
gebeden zorgt is hier ook aanwezig. Allen zijn één. Ik mag dan uit India komen, 
maar er zijn hier ook mensen uit Duitsland, Amerika, Frankrijk enzovoort. Zij zijn 
allemaal kinderen van Moeder Aarde. Waarom zouden we met elkaar vechten? 
Op geen enkel moment in de geschiedenis is er vrede bereikt door oorlog te 
voeren. Vrede gedijt alleen door liefde en genegenheid. Ik zeg altijd tegen 
mensen, dat we maar een korte tijd van leven hebben, voor mij is de helft al 
voorbij. Probeer alsjeblieft, in het kleine beetje dat ons nog rest, om op God te 
mediteren en hem nader te komen. Ga op zoek naar een beter en spiritueel 
verheven leven.  

Een mes kun je gebruiken om verschillende dingen mee te doen; het ene is om 
vreugde te schenken en het andere om te kwetsen. Een vrouw gebruikt 
bijvoorbeeld een mes in de keuken, om de groenten te snijden. Hetzelfde mes 
kan ook gebruikt worden voor destructieve doeleinden, om mensen te doden, uit 
jaloezie of haat. Het is aan ons om te kiezen tussen de mogelijkheden: positief of 
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negatief, goed of slecht, constructief of destructief zijn. Intentie en houding zijn 
essentieel.  
 
Goddelijke krachten omhullen de hele wereld en hebben directe gevolgen. Als 
één ziel pijn lijdt, dan wordt dat weerspiegeld in Moeder Aarde. Laat ieder van 
jullie daarom de kunst ontwikkelen van het in praktijk brengen van goede daden! 
Leef in harmonie, vrede en liefde. Begin je dag met waarheid, vul de dag met 
waarheid en eindig je dag met waarheid. Laat je hart altijd gevuld zijn met de 
nectar van mededogen. Dát is God. Iemand wiens hart gevuld is met haat of 

jaloezie, heet duivels te zijn. Het gevoel om één te zijn met anderen, in pijn en 
vreugde, zal dezelfde gevoelens in jou teweegbrengen. Wees altijd de bron die 
vreugde en een glimlach brengt in het leven van de ander. Probeer mensen te 
troosten en de pijn van anderen te verlichten, door er voor ze te zijn en ze te 
helpen. Breng vrede en troost aan anderen. Dat zijn allemaal goddelijke 
eigenschappen. Jezus kwam naar deze aarde als een van ons. Maar Hij was de 
belichaming van vrede, kalmte, liefde, tolerantie en mededogen. Dat zijn de 
goddelijke eigenschappen. Hij gaf om de mensen die pijn leden en Hij 
verspreidde geluk. Dat maakte hem God. Als je die mooie eigenschappen in jezelf 
cultiveert, dan zul jij ook als God zijn, doordrongen van goddelijke 
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eigenschappen. Als iemand goed doet voor de samenleving en werkt voor de 
vooruitgang van de mens, als hij onzelfzuchtig is en geen haat of jaloezie heeft, 
altijd mensen helpt en geluk brengt, dan wordt zo iemand een goddelijk mens 
genoemd. De mens zonder deze kwaliteiten wordt daarentegen vaak een duivel 
genoemd! 
 
We moeten niet beschuldigen, anderen de 
schuld geven of vechten uit naam van God of 
religie. De leringen van alle religies zijn dezelfde 
en wij zijn allemaal gelijk in de ogen van God. De 
belangrijkste lering en het doel van iedere 
godsdienst is hetzelfde; God bereiken. Alleen de 
weg erheen is anders. Als je bijvoorbeeld van 
India naar Nederland wilt dan zijn er 
verschillende manieren om te reizen. Je kunt het 
vliegtuig nemen of de boot, of zelfs gaan lopen. 
Oké, lopen zal een hele tijd duren, daarom 
kiezen we wat het beste uitkomt. Uiteindelijk 
zullen we onze bestemming wel bereiken. Onze 
spirituele reis is daarmee te vergelijken, we 
hebben verschillende wegen om God te bereiken. Het maakt niet uit welk pad je 
kiest of volgt. Of het nu het Christendom is, het Hindoeïsme, de Islam, 
Zoroastrianisme, Jaïnisme, Boeddhisme, of wat dan ook. Geen van deze paden 
verschilt in essentie van de andere, want ze leiden ons allemaal naar één doel, en 
dat is God bereiken, die Ene zonder vorm. Het uiteindelijke onderricht is om 
Satchidananda Parabrahma te bereiken, de Superziel die vormloos is, maar wel 
de Waarheid in de vorm van gelukzaligheid! We moeten die absolute 
gelukzaligheid bereiken. Dat hoogste geluk is God! Laten we tijdens deze reis 
allemaal in vrede en liefde leven. Daarom moeten we geen haat en intolerantie 
hebben naar andere religies en overtuigingen. In plaats daarvan moeten we 
vechten tegen slechte gedachten, de demonische karaktertrekken in ons.  
 
Er zijn verschillende manieren en middelen om dit te bereiken:  
- door het gezelschap van goede mensen (sathsang),  
- door naar spirituele verhandelingen te luisteren,  
- door de lessen en verkondigingen van heiligen te volgen,  
- door in het gezelschap van heiligen te zijn en  
- door goede gedachten aan te moedigen.  
Laten we allemaal het pad van de waarheid bewandelen.  
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Vandaag hebben we naar de gebeden geluisterd in de vorm van liederen over 
Rama, Devi, Hanuman, Allah en Jezus. Het was zo prachtig. Het was als een 
boeket met verschillende bloemen. Die eenheid en saamhorigheid is nodig.  
Hier in deze kerk, wil ik tijdens deze toespraak en sathsang tegenover de jonge 
mensen benadrukken, dat zij voor hun ouders moeten zorgen. We moeten ze 

goede zorg en liefde geven op hun oude dag. Dat zou vanaf nu een traditie 
moeten worden en die trend moet voortgezet worden. We zouden voor hun 
welzijn moeten zorgen. In de Indiase cultuur zeggen we ‘matru devo bhava, pitru 
devo bhava, acharya devo bhava, atithi devo bhava’. Dat betekent, de moeder is 
God, de vader is God, de leraar is God, de gast is God. Ze zijn allemaal gelijk aan 
God. In deze opsomming komen de ouders eerst.  
In het christendom is dienstbaarheid heel belangrijk. Niemand op deze wereld 
dient de mensheid zoals de christenen dat doen. Dienstbaarheid aan de 
mensheid is gelijk aan dienstbaar zijn aan God. We moeten allemaal deze 
kwaliteit aanleren en in praktijk brengen. Het is nodig dat we de goede 
eigenschappen van alle godsdiensten in ons opnemen.  
In India leven we met onze ouders - ongeacht hoe oud ze zijn - en we zorgen voor 
hen, en koesteren hen zo lang ze nog leven. Niet alleen in de westerse cultuur 
heb ik gezien hoe de veranderingen op dit punt zich voltrekken. Zelfs in India! De 
mensen beginnen hun ouders te verwaarlozen en schieten tekort in hun plichten 
naar hen. Met het kleiner worden van de wereld zijn de mensen druk met het 
reizen, maar de waarden raken in verval. Mensen komen inderdaad meer naar 
buiten, krijgen een hogere opleiding en raken beter gekwalificeerd, maar er is 
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een gebrek aan besef. Er is minder respect en eerbied voor de ouders. Ik zal hier 
en in India blijven herhalen dat dit scenario verwerpelijk is. Het is nodig dat we 
weer onze tedere zorg en liefde naar onze ouders laten uitgaan. Als zij er later 
niet meer zijn, juist als we ze nodig hebben, dan hebben we ze niet meer in de 
buurt. Het is zinloos om daar achteraf spijt van te hebben. Daarom is het zo 
belangrijk dat we er nu voor ze zijn. Op een dag zullen wij zelf ook oud zijn en ons 
in die situatie bevinden. Dan zullen ook wij die pijn voelen als onze kinderen niet 
in de buurt zijn. Daarom is het belangrijk om de jongere generatie hiervan te 
overtuigen. Zij leren van ons. Ik wil dat de handen van kinderen er zijn om de 
tranen van de ouders te drogen, en niet om er de oorzaak van te zijn. Toen jullie 
jong waren hebben zij je omringd met liefde en genegenheid, een opleiding 
gegeven en je gebracht naar het niveau waarop je vandaag bent. Als je door God 
gezegend wilt zijn en altijd verzekerd wilt zijn van Zijn genade, dan moet je deze 
plichten in praktijk brengen.   
 
Tot slot wil ik benadrukken dat ik enorm gelukkig ben om jullie hier allemaal te 
zien en ik dank alle mensen die hier zijn samengekomen en met geduld naar mij 
hebben geluisterd. Ik dank de Ashwins en alle anderen die hier gezongen 
hebben. Ik bid tot de Almachtige om iedereen hier te zegenen en positieve 
energie te schenken, om jullie allemaal kracht te geven en geluk in jullie levens te 
brengen. Ik besluit hierbij deze toespraak en zegen jullie allemaal en ik hoop dat 
jullie allemaal het juiste pad zullen volgen en je plichten zult vervullen.  
 
Laat de wereld in vrede zijn!!   
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Het hele universum kan van jou worden  
Sri Sathya Sai Baba, 16 april 1988 
 
Deze kosmos is een grootse 
manifestatie. Het is de schepping 
van God. Iedereen komt hier 
binnen en neemt ervan wat hij of zij 
maar wilt.  
Sommigen zoeken een baan, 
anderen rijkdom, enzovoort. Ze zijn 
tevreden met de dingen die ze 
gekozen hebben.  
 
Als je deze kosmos betreedt, dan dien je God te zoeken. Dan wordt het hele 
universum van jou. Je moet zoeken wat blijvend en onveranderlijk is.  
 
Het heeft geen zin om het ene na het andere na te jagen. Daar komt geen einde 
aan en daar vind  je ook geen voldoening in. Wat vandaag in je handen komt 
verliest morgen zijn charme, en dan verlang je weer naar iets nieuws. Maar zodra 
je God bereikt, kan alles van jou worden.  
 
In het kosmische toneelspel zie, hoor en ervaar je talloze zaken. Je ervaart 
depressie, verwarring en teleurstelling. Je vindt geen tevredenheid. Gebrek aan 
tevredenheid is het ware verlies (asantrupto nijo nashtah). De mens die niet 
tevreden is ervaart voortdurend verlies. Er is geen grens aan verlangens. De een 
heeft honger, de ander heeft dorst. Als de dorstige water krijgt, is hij niet 
voldaan, hij wil iets koels drinken. Als hij een koele dronk krijgt, dan is hij niet 
tevreden, dan wil hij roomijs. En ga zo maar door. Hij is nergens tevreden mee. Er 
komt geen einde aan verlangens naar materiële zaken in de wereld. 
 

Om van deze verlangens af 
te komen moet de mens 
zijn gedachten op God 
richten. Dat is de manier 
om voldoening en blijvend 
zuiver geluk te verkrijgen. 
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Je ware aard… 
Sri Ramana Maharshi 
 
Het vergeten van je ware aard is gelijk 
aan sterven; het herinneren daarvan is 
de ware geboorte. Het maakt een 
einde aan de opeenvolgende 
geboorten. Het eeuwige leven is dan 
van jou.  
 
Hoe komt het verlangen naar het eeuwige leven op?  
Omdat je huidige toestand ondraaglijk is.  
Waarom? Omdat het niet je ware natuur is. Was het je ware aard, dan zou er 
geen verlangen zijn om iets te veranderen.  
Hoe werkt de huidige toestand anders dan die van je ware aard?  
Echt, je bent een Ziel. Mensen beschouwen zich als beperkt en dat is de kern van 
het probleem. Het denkbeeld is verkeerd. In de slaaptoestand was er geen 
wereld, geen ego en geen probleem. Iets ontwaakt uit die gelukkige toestand en 
zegt 'IK'. Voor dat ego verschijnt de wereld. Het is de opkomst van het ego wat 
de oorzaak is van de problemen. Maar volg het ego naar zijn oorsprong en je zult 
die onverdeeld vreugdevolle Bron bereiken; een staat van slapeloze slaap. Het 
Zelf is altijd aanwezig; wijsheid verschijnt alleen bij de dageraad, ook al is het van 
nature aanwezig. Onze ware aard is bevrijding, maar we denken dat we 
gebonden zijn. Dus  verrichten we zware arbeid om vrij te komen… terwijl we al 
die tijd al vrij zijn.  
 
Contact met de Guru is noodzakelijk. Het is als de olifant die wakker wordt bij het 
zien van een leeuw in zijn droom. Net als een olifant wakker wordt bij de aanblik 
van de leeuw, zo is het ook zeker dat de discipel ontwaakt uit de diepe slaap van 
onwetendheid en wakker wordt met de ware kennis door de Guru's welwillende 
blik van Genade. Als je wilt weten wat de ware aard en vorm van een Guru is, 
dan moet je eerst je eigen aard en vorm kennen. Hoe kun je de aard van de Guru 
kennen als je niet je eigen ware aard kent? Als je de ware aard van de Guru wilt 
kennen dan moet je eerst leren om de hele wereld te zien als de vorm van de 
Guru. Je moet de Guru in alle levende wezens zien.  
 
De Guru geeft je de stilte, onthult het licht van Zelfkennis dat schittert als de 
overblijvende Werkelijkheid. Gesproken woorden zijn overbodig als de ogen van 
de Guru die van de leerling ontmoeten.  
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God zal u voorzien van alles wat u nodig hebt 
Jezus volgens Mattheüs (6 25-34) 
 
Ik zeg je, maak je geen zorgen over je leven. Maak je geen zorgen of je voedsel, 
drinken of kleding hebt. Is het leven niet meer dan voedsel of kleding?  

Kijk naar de vogels in de lucht! Ze planten of oogsten niet. Ze hebben niet eens 
graan in schuren. Toch, jullie Vader in de hemel zorgt voor hen. Zijn jullie niet 
meer waard dan vogels?  

Laat zorgen maken je langer leven?  

Waarom zorgen maken over kleding? 
Kijk eens hoe de wilde bloemen 
groeien. Ze werken niet hard om hun 
kleren te maken.  

Maar ik zeg u dat Salomon met al zijn 
rijkdom niet zo goed gekleed was als 
een van hen.  

God geeft zulke schoonheid aan alles 
wat groeit in de velden, ook al is het er 
vandaag en wordt het morgen in het vuur geworpen. Hij zal zeker nog meer voor 
jou doen! Waarom heb je zo weinig vertrouwen?  

Maak je geen zorgen over de vraag, ‘Zullen we iets te eten hebben? Zullen we 
iets te drinken hebben? Zullen we hebben wel kleren om te dragen?’ 

Alleen mensen die God niet kennen maken zich zorgen over zulke dingen. Jouw 
Vader in de hemel weet dat je al deze zaken nodig hebt.  

Maar meer dan iets anders, zet het werk van God op de eerste plaats en doe wat 
Hij wil. Dan zullen die andere dingen ook de jouwe zijn.  

Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Die zal voor zichzelf zorgen.  
Je hebt genoeg aan de zorgen van vandaag. 
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Wat hebben wij nodig? 
Door Linda 
 
Snel ging het, deze magische week 
En toch, het duurde een heel leven 
Op een of andere manier was het anders 
Anders dan al die keren dat wij bij Swami waren of Swami bij ons was 
Waren we volwassener? 
Minder hunkering, onze kinderlijke intenties meer op de achtergrond? 
Swami hield ons dicht bij Zijn hart 
Onze aandacht gericht op Hem 
Wat had Hij nodig? 
Hoe konden wij Hem bijstaan? 
Hoe konden we Hem het meeste plezieren? 
Wat zou Hij graag willen? 
Daar tegenover, het was Zijn belangrijkste vraag wat wij graag wilden. 
Het was alsof Hij dezelfde vragen aan ons stelde. 
Met een woord, een glimlach of gebaartje, maakte Hij ons eindeloos gelukkig. 
Voorbij alles wat onze bekrompen hersentjes konden bedenken. 
Zelfs als wij vroegen: ‘Swami, zou U willen…?’ 
Draaide Hij de vraag om en vroeg: ‘zou jij willen dat Ik…? 
Ik ben er voor jou. Om te doen wat jij leuk vindt.’ 
En dan gaf Hij ons meer dan wij hadden kunnen vragen of bedenken. 
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Mijn ervaring met Swami Gopala Krishna 
Door Wim 
 
15 augustus 2014 
Wat eraan vooraf ging… 
Ik ben Wim Veldhuizen, echtgenoot van Marianne. Marianne is al meer dan 
7 jaar intensief bezig met alles wat met Sai Baba te maken heeft en bezoekt ook 

regelmatig de bijeenkomsten bij Linda Abrol. Ik 
heb mij daar nooit echt mee bemoeid maar ik 
vond het ook geen probleem. In juli jongstleden 
heb ik kennis gemaakt met een vriendin van 
Marianne in Cornwall, Orange Trevillion, en we 
mochten enkele dagen verblijven in Hotel Mount 
Haven in Marazion, waarvan zij de eigenaar is. Zij 
is al decennia lang een Baba-devotee. Zij heeft 
het hotel een ambiance gegeven die een en al 
Baba ademt. Iedereen die er werkt, is 
doordrongen van de vijf waarden van Sai Baba. 
Ik heb enkele mooie gesprekken mogen hebben 
met Orange die mij diep troffen. In diezelfde 

vakantie heb ik samen met Marianne meegedaan aan een Sathsang en een 
spirituele klanksessie. Bij beide bijeenkomsten was Rajiv Adatia, een leerling van 
Sai Baba, en zijn moeder aanwezig. Deze Rajiv vertelde boeiend over enkele 
gebeurtenissen die hij met Baba had meegemaakt, over Vibhuti en materialisatie. 
Bij thuiskomst van vakantie merkte ik dat er iets wezenlijks in mij veranderd was, 
maar ik weet nog steeds niet precies wat.  
 
Marianne had zich al ruim van te voren opgegeven om op 15 augustus in 
Auberge De Rousch naar Swami Gopala te komen, en normaal gesproken zou ik 
haar alleen gebracht en weer opgehaald hebben. Maar na onze vakantie heb ik 
mij uit nieuwsgierigheid ook opgegeven om aan het programma mee te doen.  
 
Voor de binnenkomst van Swami, was er al een bijzondere sfeer van sereniteit, 
kalmte en rust. Ik werd bevangen door dezelfde kalmerende golven die ik voelde 
in het Hotel in Cornwall. Vervolgens werd er begonnen met het zingen van 
Bhajans. Ik had dat nooit eerder gedaan en het meezingen vanuit de tekst op het 
scherm viel mij niet mee. Maar het lukte steeds beter en het meeklappen gaf een 
enorme energie. Ik voelde me absoluut geen vreemde eend in de bijt. 
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Toen Swami binnentrad, 
voelde ik ook grote energie. 
Zijn gedaante straalde 
zachtheid uit en vervulde 
mij met een gevoel van 
eerbied. Ondanks Zijn zieke 
moeder, die Hij wilde 
verzorgen, was Hij naar ons 
toe gekomen om ons te 
bezielen. Hij had speciale 
aandacht voor een zieke 
aanwezige, hetgeen best 
emotioneel was. Ik 
realiseerde mij dat Hij een 
zeer krachtig persoon moet 
zijn die wellicht veel Karma 
op zich neemt. Het 

programma ging door met Bhajans die het energieniveau nog meer verhoogden. 
De liederen die het koor ten gehore bracht, vond ik meeslepend en maakten de 
sfeer nog vreedzamer; er was harmonie en saamhorigheid. In de toespraak van 
Swami trof het mij dat Hij diverse aspecten in het leven aanroerde, waarin liefde 
een wezenlijke rol speelt. Deze toespraak was een extra bijdrage aan het 
bewustwordingsproces dat ik de laatste tijd bij mijzelf waarneem. 
 
Aan het eind van de bijeenkomst zag ik dat Swami behoorlijk moe was, maar toch 
bracht Hij het op om ons Prasadam uit te reiken. Bij de meesten ging dat vrij kort, 
met een vriendelijke 
blik en een zwaaiende 
hand. Soms sprak Hij 
even. Ik was een van 
de laatsten. Ik ben met 
eerbied voor Hem 
gaan staan, gevouwen 
handen en ogen 
terneergeslagen. Toen 
keek Hij mij recht in de 
ogen en strekte Zijn 
rechter hand uit. Ik gaf 
Hem mijn hand, pakte 
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met beide handen Zijn rechter hand vast. Terwijl Hij mij doordringend aankeek, 
zei ik ‘thank you so much’ (dank u wel). Toen vroeg Hij mij: “Who are you?” (Wie 
ben jij?) Ik noemde mijn naam, maar realiseerde me op hetzelfde moment dat Hij 
dat niet bedoelde. Zijn boodschap was, Go and look, search, for your real self. 
Find out who you really are. (Ga op zoek, zoek naar je ware zelf. Zoek uit wie je 
werkelijk bent.) Ik kreeg de gelegenheid om Hem liefde en groeten over te 
brengen van Orange en haar vriendin Dinah uit Australië. Hij veerde op en 
bedankte me. Toen nam ik de Prasadam, en met een korte buiging zei ik tot 
ziens.  
 

 
Met een gevoel van warmte, maar ook van verwarring ging ik huiswaarts. Het 
laat me niet meer los… 
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Kumbaya 
Swami in Nederland 2014 
Door Alída 
 
Vele keren gingen wij naar India en vanaf 1995 kwamen wij ook in Girinagar bij 
Swami Gopala Krishna. In 1997 waren we met een groepje van acht personen en 
we hadden voor deze trip een compleet programma van voornamelijk Engelse 
liederen ingestudeerd, waarbij ook het lied Kumbaya op het repertoire stond. 
Kumbaya werd voorgezongen door Jan, waarna wij het refrein als een soort 
meditatie herhaalden. Als wij in de daarop volgende jaren samen bij Swami 
kwamen, begroette Hij Jan vaak met Kumbaya. Kumbaya; alsof hij deze naam 
gekregen had. 

 
Bij Swami’s bezoek aan Onderdijk in augustus dit jaar, gaf Hij tijdens de 
bhajandienst op zondag Jan opeens de opdracht om Kumbaya te zingen. Dit 
overviel Jan zo dat hij het niet goed verstond en een ander lied begon te zingen; 
maar nee, het moest echt Kumbaya zijn. Het bij iedereen bekende lied, dat 
overal gezongen wordt en eenvoudig te volgen is. 
Het werd een heel intens gebeuren. Zonder dat Jan dit besefte werden velen 
geraakt, waren ontroerd. Vooral Swami was heel erg blij en genoot ervan. 
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Nu we er samen over nadenken en erop terugkijken vraag ik aan Jan, ‘wat 
betekent het voor jou om dit te mogen zingen?’. Dan blijkt hoe moeilijk het te 
verwoorden is voor hem. Hij zegt, ‘het is een eenvoudige tekst, muzikaal beperkt, 
maar toch een schreeuw om begrepen te worden, gehoord te worden, te kennen 
en gekend te worden en te komen bij het diepste verlangen. Het is zo persoonlijk 
dat ik er moeite mee heb om ermee geïdentificeerd te worden en aan 
verwachtingen te moeten voldoen; vooral als het gaat om mijn diepste 
verlangens. Toen Swami mij eerder Kumbaya noemde dacht ik dat het een grapje 
was. Maar toen Hij bij elke volgende bhajandienst iedere keer opdracht gaf om 
dit lied te zingen, begreep ik dat het meer dan een grapje was als Hij mij zo 
begroette. Hij heeft ook gezegd dat dit eenvoudige lied een grote kracht bezit en 
er een tijd komt dat zelfs in India Kumbaya gezongen wordt. " 
 
En nu we samen stilstaan bij deze eenvoudige tekst voelen we ook de kracht als 
we denken aan de woorden: Someone's Crying Lord, Someone's Singing Lord, 
Someone 's Praying Lord. We voelen hoe we ons verbinden met allen die huilen, 
zingen en bidden, Kumbaya My Lord! 

Kom tot mij o God!! 
 
Dat diepe verlangen wat in ieder mens leeft zonder het vaak bewust te zijn, het 
verlangen om te kennen en gekend te zijn, bemind te worden, goed te zijn zoals 
je bent, houvast te hebben. 
 
In die verbondenheid als één grote familie dit te mogen en kunnen zingen, elkaar 
tot steun te zijn, elkaar bemoedigen. Laat dat onze intentie zijn in grote 
dankbaarheid 
voor alles wat 
Swami op onze 
weg brengt. 
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Herinneringen aan Swami’s bezoek 
Door Koen 
 
Als je hoog bezoek krijgt, dan ga je eerst alles in orde maken en je huis 
schoonmaken. Voor Swami’s komst was dat natuurlijk niet anders, alleen heb ik 
daaraan niet meegewerkt. Uiterlijk dan. Het proces van innerlijk schoonmaken 
was al maanden aan de gang vóór Swami’s komst, met een heuse crisis aan het 
begin. Ik was werkloos geraakt als restauratiebeeldhouwer, en vroeg me af wat ik 
nu moest doen. Mijn vrouw werkt in de psychiatrie, die doet iets belangrijks, iets 
voor andere mensen, en ik kan eigenlijk alleen maar beeldhouwen, dacht ik. Dat 
is eigenlijk best wel solistisch. Zij doet seva met haar werk, en ik doe iets voor 
mezelf... dacht ik. Voor ik het wist had ik antwoord in viervoud van Swami! Ik had 
mijn hart bij Swami uitgestort, en ervoer eerst een diepe rust. Ik ging blij weer 
aan het werk en kreeg vlak daarna de sterke aandrang om eindelijk het 
marmeren beeld van Shirdi Sai Baba te gaan hakken, omdat de tijd ervoor 
gekomen was. Kort daarna droomde ik dat Swami me opdracht gaf om bij vijf 
tempels een puja bij te wonen en daarna stond hij voor me en mocht ik zijn 
voeten aanraken.  
En tenslotte kreeg 
ik ‘per ongeluk’ 
een toespraak van 
Swami te vertalen 
waarin hij zegt dat 
hij zo gelukkig is 
met 
beeldhouwers, en 
dat hun werk voor 
het universeel 
welzijn moet zijn... 
 
Mijn voorbereiding 
was - zo met al het 
werk aan het beeld van Shirdi Sai Baba en een vierkante zwarte panipitha voor 
Swami - in volle gang. Af en toe liet Karin me iets op Facebook zien van wat er 
ondertussen in Girinagar gebeurde. Dan was er weer iemand die in het zonnetje 
werd gezet omdat hij het boek van Shirdi Sai Baba had vertaald, met een 
uitgebreide ceremonie en al. Als ik dat hoorde kreeg ik het er benauwd van, en ik 
sprak er nog over met mijn broer Kannaiah. ‘Ik hoop toch echt niet dat Swami 
veel aandacht in het openbaar aan mij gaat geven hoor, dat is niet goed voor 
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mijn ego!’ Bij twee eerdere ceremonies in 2004 was dat namelijk ook al gebeurd, 
en dat vond ik eigenlijk meer dan genoeg.  
 
November 2004 was de laatste keer dat Karin, de kinderen en ik Swami hadden 
gezien, en we misten hem ook erg na die tien jaar. Maar ik was vastbesloten me 
op de achtergrond te houden.  
Op de eerste zondag van Swami’s bezoek hadden we 
een bhajandienst in Onderdijk. Een heel goede 
vriend van mij is therapeut, en al ruim tien jaar zegt hij 
iedere keer als ik bij hem binnenkom, dat hij Swami ook 
ziet binnenkomen. Wat was ik blij dat hij nu eindelijk 
Swami persoonlijk  kon ontmoeten! Mijn geluk kon 
niet op toen hij ook nog voor een gesprek bij Swami 
mocht komen. Maar tot mijn verrassing moest ik mee naar binnen, waar Swami 
me complimenteerde met het werk aan de zwarte panipitha (die later op zijn 
Samadhi komt te staan), en me vroeg om naast hem te komen zitten. Er is een 
foto van. Ik heb nog nooit iemand zo treurig naast Swami zien zitten. 

  
Ook de volgende dagen 
voelde ik me erg 
ongemakkelijk als ik 
positieve aandacht kreeg 
van Swami. Er waren 
zoveel anderen die 
aandacht nodig hadden, 
en de Van Velzens waren 
al zoveel in de 
schijnwerpers... Totdat ik 
besefte dat Swami heel 

goed weet wat hij doet, en dat valse bescheidenheid ook een vorm van ego is. 
Vanaf dat moment liet ik het gewoon maar gebeuren.  
 
Voor mij was een hoogtepunt toen Swami inging op mijn verzoek om 
voetafdrukken vast te leggen. Buiten, voor de tempel ligt een marmeren steentje 
met paduka’s erop gehakt, de voeten van Vishnu. Maar ik zou zo graag Swami’s 
voeten in een stuk zwart graniet hakken, en die bij de tempel houden. Ik had al 
een kleibed klaar liggen waar Swami in kon stappen voor een afdruk van zijn 
voeten. Ik legde mijn verzoek voor, en ja hoor, dat kon wel op 
donderdagochtend. Ik dacht heel even Swami’s kamer in te moeten, waar Swami 
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kort erop stapt en klaar is Koen. Swami zelf dacht daar heel anders over! Hij 
heeft wel een stuk of dertig voetafdrukken met kumkum gemaakt op papier, 
voor de devotees, en zelfs nog een aantal pantoffels gewijd tot paduka’s door 
erin te gaan staan. Tenslotte is hij ook nog op ‘mijn’ klei gaan staan.  
 
Voor mij is mijn beeldhouwwerk het middel om mijn devotie te uiten. Een ander 
kan het misschien via zijn of haar werk, of via koken, of zingen, of dansen, of wat 
dan ook. Ik heb gemerkt dat het op die manier, doelgericht werken aan een 
duidelijke taak, me enorm helpt om me op Swami af te stemmen. Het helpt ook 
erg dat het zulk langdurig concentratiewerk is, en ik zoek ook steeds nieuwe 
excuusjes om weer iets voor Swami te kunnen maken. Wat is jouw manier? 
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Inwijding beeld Shirdi Sai Baba 
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Het verheven bezoek van Swami Gopala Krishna 
Nederland, augustus 2014 
Door Nhemten en Soriane 
 
Op 31 augustus kwamen er ongeveer 20 mensen vrolijk bijeen in onze ‘Om’-
kamer (in Frankrijk), om het verhaal te horen van hen die de reis naar Nederland 
maakten om bij Swami te zijn. En daar openden tien mensen (niet allemaal 
devoties) hun harten om hun emoties en indrukken te delen na deze goddelijke 
week die ze met Swami doorbrachten in Onderdijk en Heerlen. 

Zij die voor het eerst naar onze 
ontmoetingsplek kwamen wilden 
weten en proberen te begrijpen 
waarom bij een ontmoeting met 
een Goddelijk Wezen onze kleine 
persoonlijkheid totaal en diep 
geraakt wordt, groter wordt, en 
niet wil terugkeren naar zijn 
‘slaperige bewustzijn’ van vóór die 
tijd!  
Alle leden van de Franse groep 
waren echt geraakt en vol 
verwondering over het warme 
welkom dat ze allemaal ontvingen 
in zowel Onderdijk als Heerlen. 
Vriendelijkheid, eenvoud, de 
vlekkeloze organisatie tijdens de 

week waardoor alles gewoon perfect verliep. Swami’s genade en leela’s 
ontvingen ze dankbaar… was wat we steeds weer mochten horen. Elk van hen zei 
dat ze zich ‘thuis’ voelden, ondanks de taalbarrières en dat het de eerste keer 
was dat ze daar waren.  
In hun ziel is deze ervaring, die de Nederlandse GKS-groep onder de leiding van 
onze geliefde Swami heeft aangeboden, voor altijd vastgelegd.  Een van de 
deelnemers, Bao, die in Parijs woont, stuurde ons haar ervaring die voor ons het 
beste samenvat wat de meesten van ons op de een of andere manier voelden. En 
haar nieuwe naam, Padma, die Swami haar gaf, is als het symbool van haar 
nieuwe leven.  
 
Met liefde, Nhemten en Soriane  
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Swami Gopala Krishna ontmoeten 
Door Padma (Bao) 
 
Om te beginnen wil ik Nhemten en Soriane bedanken voor hun fantastische zorg 
in Nederland en hun hulp om Swami te bezoeken. Ik zou natuurlijk hebben 
kunnen bedanken voor het voorstel, maar ik moest er duidelijk heengaan. 
Daarom vroeg ik Swami Gopal Baba om overal voor te zorgen en dat deed Hij. 
Alles verliep perfect en het was 
alsof een innerlijk vertrouwen 
me zei dat het toch zou 
gebeuren en ik kon geen 
obstakels voor deze reis 
bedenken. Ik dacht dat ik alleen 
zou moeten reizen maar 
uiteindelijk kon ik de autorit 
delen met Jean-Jacques, die de 
steun was die me hielp om de 
deuren van Nederland door te 
gaan! 
Je mag alle dames van de Franse 
groep voor me bedanken, want 
ik voelde me onmiddellijk op 
mijn gemak bij hen, door hun 
buitengewone vriendelijkheid en 
aandacht. Ik ervoer vele oprecht 
diepe momenten. 
Vanuit mijn persoonlijke ervaring 
kan ik je verzekeren dat ik echt 
op mijn gemak gesteld werd 
door de GKS-groepen en wat 
Swami betreft; ik dacht dat ik 
Hem alleen vanaf een afstandje zou kunnen zien, en dan nog maar kort. 
Daarentegen toonde Hij mij Zijn teken van herkenning, wat me diep raakte.  
Ik weet dat ik veranderd ben, maar zoals ik al tegen Jean-Jaques zei, het is me 
onmogelijk om te zeggen wat er nu veranderd is in mij. Natuurlijk is er de naam 
Padma. Die herinnert me eraan dat het nodig is om geluk te vinden in het delen 
met anderen. En met een wonderlijke gids als Swami begrijp je, wat er ook op dit 
moment voor moeilijkheden mogen zijn, dat we het vanuit een diepe liefde 
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moeten doen, liefde die de Weg toont. Swami herinnert ons eraan dat iedereen 
van vanaf de geboorte die Liefde (met een hoofdletter L) al in zich draagt.  
Swami heeft ons echt verwend! Naast de enorme emotie die ik voelde toen ik 
Swami ontmoette en Zijn aanwezigheid op de allereerste dag van mijn aankomst 
(Swami ontmoette de Franse groep heel liefdevol twee keer, als bij toeval...),  
waardeerde ik enorm Zijn boodschap van hoop met betrekking tot de eenheid 
van religies, van liefde en vrede. Het concert in de kerk was schitterend. De 
darshan, de bhajans, overspoelden me gewoon, op een goede manier. En ik 
ontdekte in de GKS-mensen van Nederland een werkelijk bewonderenswaardige 
vrijgevigheid en organisatievermogen!  
Dit mag allemaal heel complimenteus lijken, maar ik heb me werkelijk op geen 
enkel moment van jullie, of van de groep, of van iemand anders teruggetrokken.  
Ik ben nog steeds deze bijeenkomst aan het ‘verteren’ en investeer in mijn 
dagelijks leven met een nieuwe energie en vernieuwde spirituele motivatie. Ik 
kon niet benoemen wat er in mij veranderd was, maar ik kon wel zien hoe ieder 
lid van de groep gelukkig was met dit prachtige geschenk, we herkenden onszelf 
een beetje in ieder van ons, in deze momenten vol goddelijkheid, en het was 
belangrijk om dat te zien en te beleven. Dank aan jullie, Soriane en Nhemten. En 
heel erg bedankt voor jullie werk en investering. Ik weet zeker dat ik vooruitga. 
Om Sai Ram  
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Vanuit mijn hart naar allen 
Door Wilma 
 
28 augustus, 1.30 uur in de ochtend 
Innerlijk wordt ik gedreven om in mijn ruimte Gele Zon (het tuinhuisje waar ik zo 
graag vertoef) verder te werken aan een mandala en de vlinders in de mandala 
krijgen hun voelsprieten. Toen ik begon aan deze mandala, werkte ik aan 
eenheid; aan mijn wens mij één te voelen met ieder maar vooral dat ik mij één 
zou voelen met mijzelf. Een en tevreden, dat ik mag zijn wie ik ben. En als het 
mag en kan, eenheid met God te ervaren en zijn. Vele maanden, vanaf januari 
t/m Pinksteren, werkte ik hieraan… emoties verwerkend, inzichten ontvangend, 
boosheid toelatend, onzekerheden overwinnend. Het was een innerlijk beleven 
en doorleven. Ik begon met eenheid in de mandala en die kreeg met Pinksteren 
de titel ‘Het wonder van het hart binnentreden’. 

Vanaf januari heb ik vele lessen mogen leren, vele emoties gevoeld, doorleefd en 
losgelaten. En toen de wonderlijke ervaring van de komst van swami Gopala 
Krishna. Wat overbleef was de rust, de stilte en de aanwezigheid in mijn hart van 
een goddelijk verlangen. Ik had een vurig verlangen en gebed om Swami te 
mogen ontmoeten. Maar ook hier werd ik getest om keuzes te maken. Ik maakte 
de keus om mijn man te steunen bij de zorg voor zijn moeder. Dan maar geen 
Swami dacht ik. Swami zou Zijn moeder ook niet in de steek laten… 
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We zijn er samen voor gegaan om er in liefde voor haar te kunnen zijn. Op 23 juli, 
‘s nachts om 20 voor 12 stierf mijn schoonmoeder. Wij voelden ons dankbaar 
voor alles wat we meemaakten. 
 
Opgaand in alles wat de aandacht vraagt voor het regelen van een mooi afscheid, 
voel ik mij sterk en leef in volledige eenheid met mijzelf, mijn man, kinderen en 
de familie. Alles is goed. En uiteindelijk krijg ik de kans om alle taken af te maken 
en Swami welkom te heten. Het verloopt zo in eenheid met elkaar. De dag breekt 
aan om swami werkelijk te gaan ontmoeten. Die morgen, 15 augustus 2014, ben 
ik vroeg op en neem de tijd voor mijn gebed en om mij te verzorgen. Ik voel mij 
in mijn eigen hart binnentreden – een overweldigend gevoel – ik ben één met 
mijzelf. Vrede en rust, gevoelens die mij de hele dag vergezellen. Op weg voel ik 
die eenheid met mensen die op weg zijn en wens ze in stilte een mooie dag. 
Maar ook mijn wens voor vrede in de wereld, zoals die vrede er voor mij is. Als ik 
aankom voel ik de eenheid met de mensen die er ook aankomen. Wanneer we 
met de Ohm-klank beginnen voel ik die eenheid zo sterk, en ik weet het wordt 
een mooie dag.  
Een zijn met mijzelf was mijn wens in januari. Vele maanden van innerlijke 
beleving volgden, maar mijn grootste les ‘mededogen’ mocht ik ook leren in die 
tijd, wat overigens niet gemakkelijk was. 
 
Mededogen bracht mij het wonder van mijn hart, om te voelen en te weten wie 
ik ben. Geboren om liefde te schenken. Mij te uiten in creativiteit. De vreugde 
van mijn hart te delen door een knuffel. Mijn dankbaarheid aan God te schenken. 
De bekroning van vele maanden innerlijk hard werken is de ontmoeting met 
Swami. Ik ben in het wonder van mijn hart binnen getreden. Ik zal het koesteren 
en meenemen in al mijn lessen die nog mogen komen. Ik weet, ik ben niet alleen; 
Swami zal mij leiden op mijn weg. Jezus zal ook aan mijn zijde zijn en Moeder 
Maria is mijn steun om een goede moeder te zijn. De Engel Hamiaah zal mij altijd 
blijven inspireren. 

Alle religies komen samen in één God. 
Dat is wat Swami Gopala Krishna vertelde. 
Dat is thuiskomen in je hart bij God. 

Het is mijn kleine wonder, ik ben mijn hart binnengetreden. Vannacht mocht het 
mij duidelijk worden, het werd me in liefde getoond. Ik voel mij een met mijzelf 
en voel mij een met God en in Zijn licht wil ik mijn lichtje leven. Ik wens jou 
stralende goddelijke lichtjes op je pad.  
In licht en liefde, dank je wel. 
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Het Licht van de Moeder 
Hoe liefde het ego overwint 
Door Sita 
 
Het is donker buiten terwijl ik dit schrijf, het is herfst en de zon staat laag aan de 
hemel. In India vieren ze vandaag Divali, een feest over Licht en Liefde, net zoals 
ons kerstfeest. Voor mij viel kerst dit jaar vroeg, om precies te zijn 10 augustus. 
Waarom? Omdat dat de dag was dat Swami bij ons thuis op bezoek kwam. 
Hoeveel meer Licht en Liefde kun je vieren…. 
Ik zal proberen uit te leggen waarom dit zo speciaal voor ons was, dus hier is een 
stukje geschiedenis over Swami, Nico en mij. 

 
Het is 1974, Nico en ik zijn in Puttaparthi. In die tijd was het daar nog erg stil. 
Na drie maanden in Sai Baba’s aanwezigheid geweest te zijn moesten wij terug 
naar Nederland. Wij voelden ons verdrietig. Eigenlijk wilde ik gewoon in India bij 
Baba blijven en een ashram leven leiden, maar Nico dacht er niet aan om mij 
alleen achter te laten in India. In die tijd waren wij verloofd - dat deed je toen 
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nog - en wij droegen elkaars ring. Ik twijfelde heel erg of ik wel moest trouwen. 
Mijn liefde voor God was zo belangrijk voor mij en ik vroeg mij af of het wel 
eerlijk was om met deze jongen te trouwen die zo onvoorwaardelijk veel van mij 
hield… Wij spraken er samen over en besloten de beslissing aan Sai Baba te laten. 
Ik was in die tijd veel te verlegen om iets aan Baba te vragen, telkens als Hij voor 
mij stond, was ik helemaal blank, geen gedachten, niets, alleen maar zo’n gevoel 
van thuiskomen… en Nico sprak geen Engels. Wij bedachten de volgende 
oplossing, Nico zou onze verlovingsringen op zijn open hand voor Baba houden 
als Hij darshan gaf, als Baba de ringen zou zegenen, dan zouden wij dat als Zijn 
zegen voor ons huwelijk beschouwen. Zoals je wellicht al begrijpt, zegende Baba 
onze ringen en ik volgde mijn maatje terug naar Nederland om daar het leven te 
gaan leven dat door Baba gezegend was. Maar van binnen was ik toch niet echt 
blij. 

Eenmaal terug in het 
westen voelden wij ons 
erg eenzaam omdat 
niemand onze liefde en 
devotie voor Baba 
begreep. Maar we 
hadden een droom. In 
die tijd werd erover 
gesproken dat Baba 
naar Europa en 
Amerika zou gaan 
reizen. Wij hadden een 
klein, leuk huis en 
hielden in dat huis een 
ruimte apart voor Sai 

Baba. Wij droomden ervan dat als Hij naar Europa kwam, Hij ons thuis zou 
bezoeken. Er waren toen maar een stuk of 8 Sai Baba volgelingen in Nederland, 
dus die gedachte was niet zo heel erg vreemd.  
De jaren verstreken en er kwamen steeds meer volgelingen. Het leek zo 
onwaarschijnlijk dat onze droom ooit nog zou uitkomen… 
Omdat Sai Baba ons voorgenomen huwelijk gezegend had wilden wij graag 
trouwen voor God, maar omdat wij beiden uit atheïstische familie kwamen en 
geen enkele binding hadden met wat voor kerk dan ook, wisten wij niet zo goed 
hoe wij dat moesten aanpakken. 
Wij richtten onze vraag in een gebed tot Baba, en Hij leidde ons naar een kleine 
ashram in Zuid Wales. Deze ashram was opgericht door een guru uit Sri Lanka,  
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Swami Subramanium, die ook een volgeling van Sai Baba was. Hij voltrok ons 
huwelijk tijdens een volle maan in augustus,  een feest voor de god 
Subramanium. Het was een prachtige ceremonie en wij ervoeren Baba’s zegen in 
overvloed. Hij beloofde ons in Nederland te komen opzoeken en wij waren zooo 
blij. Wij zagen zijn belofte als Baba’s zegen voor ons.  
Het mocht niet zo zijn, na de geboorte van onze eerste dochter (en vele 
inspirerende tripjes naar Wales tussendoor) 
verbood Baba ons om nog langer naar 
Wales te gaan. Het was Baba’s wil dat 
wij ons concentreerden op Zijn 
werk in Nederland. Wij hadden 
ons zo gelukkig gevoeld in die 
kleine ashram in Wales en 
natuurlijk vlamde mijn oude 
verlangen weer op om in een 
ashram te leven. 
Opnieuw spatte de droom in 
duizend stukjes uiteen. 
Twintig jaar lang was ik erg druk 
bezig met proberen een goede Sai 
devotee, moeder en echtgenote te zijn,   
maar toch bleef er altijd de twijfel… Is het goed  
 genoeg, doe ik genoeg…? 
Sai Baba gaf ons leiding in dromen maar Hij stond ons nooit veel persoonlijk 
contact toe. 
 
Ik gaf mijn dromen op want dromen koesteren die nooit waarheid kunnen 
worden maakt je diep ongelukkig. Hoe onvoorbereid was ik op de komst van mijn 
Moeder Gopala Krishna in mijn leven. Sathya Sai’s grootste geschenk aan ons.  
De ontmoeting met Hem overrompelde mij volledig. Swami vuurde al mijn diepe 
verlangens naar God aan als nooit tevoren en toen hij beloofde om de volgende 
keer als hij in Nederland was ons thuis te komen bezoeken liepen de tranen over 
mijn wangen. 
Door omstandigheden kwam het er niet van in 2004 toen swami Nederland 
slechts  dagen bezocht. Natuurlijk was ik daar verdrietig over en toen het erop 
leek dat Swami sowieso waarschijnlijk niet meer naar het buitenland zou reizen 
gaf ik wederom de droom op en bad dat wij dan in ieder geval Zijn subtiele 
aanwezigheid in ons huis mochten ervaren. 
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Maar verlangens die zo diep in je hart genesteld zijn laten zich niet zo eenvoudig 
wegredeneren. Zodra Swami bevestigde dat hij deze zomer naar Nederland zou 
komen, werd ik op een nacht wakker in tranen omdat ik Swami’s stem in mij 
hoorde die zei, ‘ik kom naar jullie huis’. Toen ik dit verlangen met een enkeling 
deelde werd mij verteld dat dit verlangen egoïstisch was en dat het te veel voor 
Swami zou zijn; ik wilde Swami toch geen extra moeilijkheden bezorgen? 
Een maand lang vocht ik van binnen, natuurlijk wilde ik Swami geen extra werk 
bezorgen, maar het verlangen was zo intens. Ik kon niets meer uit mijn handen 
krijgen en werd met de dag nerveuzer. Ik sliep er niet van, totdat ik het punt 
bereikte dat ik besloot dat ik het moest vragen, zelfs als de wereld mij daardoor 
als egoïstisch zou beschouwen. Ik bad intens en pakte de telefoon, de persoon 
aan de andere kant 
werkte niet echt mee, 
maar ik hield vast aan 
mijn vraag want ik  
moest doen wat ik 
moest doen en 
voelde mij meer 
vastberaden dan ooit. 
Terwijl ik mij 
moeizaam door het 
gesprek heen 
worstelde kwam 
Swami de ruimte in 
India binnen en 
vroeg, wie belt er? 
Toen Hij hoorde dat ik het was en wat ik wilde vragen, antwoordde Hij 
onmiddellijk, ‘Ik zal haar huis bezoeken op de tweede dag dat ik in Nederland 
ben’. 
Hij weet alles… Hij kent mijn geschiedenis en de jouwe, echt Hij weet alles, je 
diepste gedachten en verlangens zijn niet verborgen voor Moeder Sai Gopala. 
 
Wat wij voelden toen Swami voor onze deur stopte, ons huis binnenliep en in Zijn 
kamer zat… daar zijn geen woorden voor. 
 
Met een dankbaar hart deelde ik ons lichtfeest met jullie. 
 
In het hele proces heeft Swami ook nog mijn verlangen om in een ashram te leven 
getransformeerd, Hij heeft mij duidelijk gemaakt dat mijn huis mijn ashram is, dat alles wat ik nodig 
heb om spiritueel te ontwikkelen steeds om mij heen is geweest. Jai Sai Ram! 
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