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Sai Ram beste lezers, 

Wij zijn blij dat wij jullie deze nieuwe GKS nieuwsbrief weer kunnen 
aanbieden. Het belangrijkste thema in deze editie is Viveka, de juiste kennis 
om onderscheid te kunnen maken tussen goed en slecht. 

We leven op dit moment in verwarrende tijden. Tijdens zulke periodes zal de 
wijsheid van onze Meesters als een lamp in het donker zijn. Om een 
pikdonkere kamer te verlichten hebben wij aan een zaklantaarn al voldoende. 
Het is onze intentie dat de inhoud van deze nieuwsbrief als een lamp op ons 
pad zal zijn.

In liefde en verbondenheid,
De redactie

Een huis dat gevuld is met duisternis, waar licht ontbreekt, ziet er 
verschrikkelijk uit. Dat geldt ook voor ons, wanneer wij door onwetendheid 
gevuld zijn met duisternis, is het Shiva die ons het inzicht kan geven dat ons 
leven zinvol maakt. Laat daarom het duister van onwetendheid verdwijnen en 
ons verstand zich met juiste kennis vullen. Laat ons belichamingen van Shiva 
worden. Alleen dan kunnen we deze nacht Shivarathri noemen.
Wij brengen Shivarathri door met vasten, wakker blijven, naar verhalen over 
God luisteren en bhajans zingen. Shivarathri is een belangrijke gebeurtenis die 
de wereld oproept om een goed en zinvol leven te leiden en acties te vermijden 
die anderen kunnen kwetsen.

Gopal Baba
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Als de Meester naar Nederland wil komen

Swami zei: ‘Ik kom echt, ik heb het beloofd. Alleen heb ik 
nu nog de zorg voor mijn moeder, dat weerhoudt mij te 
komen. Start preparations’… Begin met de 
voorbereidingen. Dat is een nogal rekbaar begrip. 

Hoe kunnen wij ons voorbereiden? 
Persoonlijk denk ik dat er verschillende wegen zijn voor 
te bereiden. 
Maar alles begint met ben ik er klaar voor?

Deze essentiële vragen wil ik jullie toch voorleggen:
 Heb ik behoefte aan het ontmoeten van de fysieke vorm van de Meester? Zijn 

essentie bevindt zich per slot van rekening ook in mezelf.
 Moeten we weer aan het werk, of… gunt de Meester ons gewoon een vooruitzicht 

op Zijn komst zodat we alle voorbereidingen (en het werk) lichtvoetig doen. Dat 
wij bij alles wat we doen de gedachte hebben, ik doe dit voor de Meester, hoe zal 
Hij hierop reageren. Dat is een heel andere energie dan die van moeten we weer 
aan het werk.

 Ben ik bereid om me hiervoor in te zetten en iets van mezelf te geven?

Als ik dan bereid ben om hier iets voor te willen doen, wat kan ik dan doen? Ook hier 
heb ik veel over nagedacht. 

Het samen afstemmen op Zijn komst zorgt voor een verlangen. Een beetje een 
vergelijk valt te maken met hoe je als kind vol verwachting de komst van Sint Nicolaas 
afwachtte en daar al weken mee bezig was. Maar verwachting schept onvervuld 
verlangen zou je kunnen zeggen. Dat klopt! Echter het trekt ook de Meester naar je 
toe. Noem het een Satwish verlangen of een collectief godsverlangen. Het pad van 
devotie of bakthi spreekt over het verlangen naar God. Zonder dat verlangen gebeurt 
er niets. Het is de motor die jou gaande houdt ook al lijkt de weg onbegaanbaar.

Eenheid in verscheidenheid
De GKS bestaat uit een groep mensen van allerlei pluimage en met diverse 
achtergronden. Daarin heeft iedereen een andere spirituele belevingsvorm. De een 
richt zich op Jnana, de ander op Yoga of op healing en weer een ander richt zich op 
Bakthi of kiest een combinatie van deze of andere vormen. Als de Meester komt kan 
dit ons verbinden, waardoor we tussentijdse sathsang-momenten hebben met een 
gezamenlijk doel. Eenheid ontstaat in het hebben van een gezamenlijk doel. Swami 
heeft bij meerdere gelegenheden GKS Nederland gewezen op het belang van het 
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loslaten van jaloezie en afgunst. Kennelijk een niet onbelangrijke factor bij het 
bereiken van een gezamenlijk doel.

Echte sathsang is daar waar waarheid gesproken wordt, en dat kan er best wel eens 
stevig aan toegaan. Maar ‘waarheid’ blijft de verbindende stroom. Hierdoor kunnen 
wij oude pijnen en blokkades doorlopen wanneer we beseffen dat waarheid 
gebaseerd is op wederzijdse liefde en respect.

Zoals jullie horen is de uiteindelijke komst van de Meester afhankelijk van de echte 
persoonlijke voorbereiding of Sadhana alvorens hij in ons hart kan ontwaken. De 
belofte ‘ik kom echt, ik heb het beloofd’ heeft voor mij dus een diepere betekenis.

Concreet kunnen wij geen datum vaststellen, geen vastomlijnd plan maken voor een 
bepaalde periode. Geen programmavoorstel doen aan de mensen. We weten 
überhaupt niet wat Swami’s wensen zijn in deze. Mogelijk wil Hij wel heel wat anders 
dan wij ons nu voorstellen. 
Praktisch gezien kunnen wij als bestuur nog wel wat zaken opsommen, maar daarvoor 
zijn, naast inzet, ook financiële middelen nodig. Ons vertrouwen is nog nooit 
beschaamd, dus gaan we er vanuit dat ook dat goed komt als het nodig is.
Kortom lieve mensen… genoeg stof tot nadenken. 

With Love, 

Kannaiah
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PREMASWARUPA VAHINI

Gopal Baba
Maha Shivaratri, 8 maart 2005

Wat is Maha Shivaratri
Vandaag is Maha Shivaratri. We kunnen de 
voortdurende en ononderbroken cyclus van dag en 
nacht waarnemen. Naarmate deze dag-/nachtcyclus 
voortglijdt, blijft er geleidelijk aan steeds minder van 
onze levensduur over totdat wij uiteindelijk het eind 
van ons leven bereiken. Het is te vergelijken met de 
helderheid van een lamp die vermindert naarmate 
de olie opraakt. 
Waarom noemen we dit feest Shivarathri? Wie is 
Shiva? Wat is deze rathri of nacht? 's Nachts doen we het licht aan en overdag 
weer uit. Duisternis wordt gewoonlijk in verband gebracht met iets slechts, 
iets onheilspellends. Van nature houden we niet van deze met onwetendheid 
geassocieerde duisternis. Shiva is degene die zegen en voorspoed schenkt.

Bij de inzegening van een huis worden de 
woorden ‘Shivam Vaastu’ in het nieuwe huis 
geschreven. De priesters zingen deze 
woorden ook bij die gelegenheid. Shiva is de 
vertegenwoordiger van het goede. De 
woorden 'Shivam vaastu' betekenen: 'Laat 
dit huis gevuld worden met goedheid. Moge 
Shiva's genade over dit huis uitstromen. 
Moge de duisternis uit ieders leven 
verwijderd worden.'

Een huis dat gevuld is met duisternis, waar
licht ontbreekt, ziet er verschrikkelijk uit. 
Dat geldt ook voor ons, wanneer wij door 
onwetendheid gevuld zijn met duisternis, is
het Shiva die ons het inzicht kan geven dat
ons leven zinvol maakt. Laat daarom het
duister van onwetendheid verdwijnen en 

Levensboom (Yggdrasil)
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ons verstand zich met juiste kennis vullen. Laat ons belichamingen van Shiva 
worden. Alleen dan kunnen we deze nacht Shivarathri noemen.
Wij brengen Shivarathri door met vasten, wakker blijven, naar verhalen over 
God luisteren en bhajans zingen. Shivarathri is een belangrijke gebeurtenis die
de wereld oproept om een goed en zinvol leven te leiden en acties te 
vermijden die anderen kunnen kwetsen.

Laat wereldse verlangens los
Wat is Baba’s werkelijke zegen? Dat is onthechting van al deze zaken. Swami's 
echte zegen bestaat niet uit het geven van een huis of een auto, een gezin of 
kinderen. Swami zegent iemand door hem een gevoel van onthechting naar al 
deze wereldse zaken te geven. Hij zegent ons door ons te laten zien dat alleen 
Brahman de waarheid is en dat al die wereldse zaken slechts een illusie zijn. 
Ondanks dat ik door al deze dingen omringd word, raak ik er niet aan gehecht. 
Ik voel me alsof ik in het huis van iemand anders woon. Dit alles is niet van mij, 
alles is van Baba. Ik heb er niet voor gewerkt, evenmin heb ik iemand gevraagd 
ze te kopen. Hoe is dit alles hier gekomen? Baba heeft door Zijn sankalpa dit 
ziekenhuis, deze tempel en al het andere hier tot stand gebracht. Alles voor 
het welzijn van de mensheid. Swami heeft dit gedaan en ik ben slechts een 

instrument. 

Je moet God ook vragen: 'Heer, laat mij niet 
gehecht zijn. Geef mijn denken de kracht om 
altijd aan uw lotusvoeten te blijven.' Je kunt 
vragen om wereldse dingen, maar op een 
dag zul je alles moeten achterlaten. Deze 
zaken zullen je nooit innerlijke vrede en 
geluk geven.  Een mens kan denken dat hij 
gelukkig zal zijn als hij veel wereldse zaken 
heeft, maar hij zal daardoor nooit innerlijke 
vrede vinden. 

Verricht goede daden
Je moet de durf ontwikkelen waarmee je het leven tegemoet kunt treden. 
Baba verricht goede noch slechte daden. God behandelt ons niet goed of 
slecht. Wat we zaaien zullen we oogsten. Als we een bittere maaltijd bereiden, 
zullen we  bitter eten. Evenzo zullen we zoet eten als we zoet koken. God is 
slechts de getuige van het goede en slechte dat wij doen. Hij is Shiva. Shiva die 
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als ons geweten in ons is en ons op onze goede en slechte daden wijst. Baba 
zegt altijd dat God in ieders hart woont. God is ons geweten. Hij zal ons van 
binnenuit leiden, en zeggen: 'Dit is goed en dat is  verkeerd.'
Ik zeg jullie allemaal dat je geweten God is. Jouw ouders zijn jouw God. Doe je 
plicht naar behoren, want plicht is God. Bewandel het pad van dharma
(rechtschapenheid). Leef tevreden. God is in je. Hij zal naar de plek komen 
waar jij een rechtschapen leven leidt. Werken is bidden. 

Hier in deze tempel worden iedere week op vrijdag, woensdag en maandag de 
Lalita Sahasranam (de 1008 namen van Devi), de Vishnu Sahasranam (de 1008 
namen van Vishnu) en de Shiva Sahasranam gereciteerd. Buiten de 
gebruikelijke bhajans en puja (ceremonie) wordt er ook regelmatig hulp 
verleend aan de allerarmsten. Ik vraag jullie allemaal goed werk voor de 
maatschappij te doen. Alleen bhajans en puja bijwonen is niet genoeg. Baba 
houdt daar niet van. 
Kort geleden bezocht een minister deze tempel. Hij vroeg: 'Swami, wat kan ik 
voor u doen?' Toen Baba mij vroeg wat ik wilde heb ik hem geantwoord dat ik 
niets nodig had. Als ik ministers om wereldse zaken ga vragen zullen ze alleen 
dat geven. Ik wil hier geen wereldse dingen. 

Word goddelijk, niet demonisch
Ook God komt in een menselijk lichaam. Als je het advaita-principe nastreeft
word je ook God, maar als je in haat leeft word je een rakshasa (demoon). God 
komt niet met allerlei toeters en bellen, Hij komt in een menselijk lichaam. Dat
fysieke lichaam wordt ook gekweld door pijn, ziekte en dergelijke. 
Goddelijke of demonische  krachten zijn allemaal in ons aanwezig. Als we 
alleen goede karaktertrekken ontwikkelen en God in alles zien, dan worden wij 
ook God. De dag waarop we onze goddelijke natuur ontwikkelen en de 
negativiteit buiten spel zetten, is de ware Mahashivaratri.

Zing nu een paar bhajans terwijl ik de nodig puja's verricht en daarna zal de 
Mahamangalarathi (vuurceremonie) en het uitdelen van prasad (gezegend 
voedsel) plaatsvinden. Daarna kun je de hele nacht doorbrengen met het 
denken aan God. Voor degenen die niet wakker kunnen blijven; dwing jezelf 
niet om aan God te denken. Ga gerust slapen.

Jai Sai Ram
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Sathya Sai Baba

Viveka en Vairagya 
Onderscheidingsvermogen en onthechting 

De mens is goddelijk, geloof me; hij is hier echt op 
een heilige missie, voor een goddelijk doel. Om de 
mens als middelmatig, zwak of zondig te beschouwen 
is een grote vergissing. Dat op zich is al een grote 
zonde.
De mens moet zijn geboorterecht verdienen. Ashanti 
(rusteloosheid) is een onnatuurlijke staat voor hem. 
Zijn ware aard is shanti (vrede). Om zijn 
geboorterecht van innerlijke vrede te herwinnen 
moet de mens verschillende methoden uitproberen: 
het verzamelen van rijkdom, het in stand houden van gezondheid, het eigen 
maken van kennis en het ontwikkelen van kunstzinnigheid. Maar deze zijn niet 
de basis. Drie basisbehoeften blijven nog over nadat al deze wegen zijn 
bewandeld: de behoefte aan werkelijkheid, aan licht en aan onsterfelijkheid. 
Pas wanneer Sat, Jyothi en Amritham (Zijn, Goddelijk Licht, en Goddelijke 
Nectar) verkregen zijn, zal vrede gestabiliseerd zijn.

Het heeft geen zin om je over te geven aan discussies en twistgesprekken; 
geloof me, iemand die er luid over jammert heeft de waarheid niet begrepen. 
Stilte is de enige taal van de gerealiseerden. Oefen jezelf in het matigen van je 
spreken. Dat zal je op vele manieren helpen. Het zal liefde doen groeien, want 
de meeste misverstanden en geschillen ontstaan doordat je dingen zegt 
zonder na te denken.  Als je voet uitglijdt, kan de wond weer helen, maar als je 

tong uitschiet blijft de wond die 
daardoor in het hart van een ander 
ontstaat een leven lang na-etteren. 
Er zijn vier grote fouten die je tong 
gemakkelijk maakt: onwaarheid 
spreken, kwaadspreken, fouten in 
anderen zoeken en overmatig 
praten. Die moet je vermijden als je 
vrede wilt, zowel voor jezelf als 
voor de hele samenleving. Er zal 
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meer saamhorigheid zijn als mensen minder en zachtmoediger praten. 
Daarom moesten spirituele leerlingen bij de Shasthras de eed van stilte 
afleggen. Jullie zijn allemaal zulke leerlingen, ieder op zijn eigen niveau, en 
daarom is deze discipline ook voor jullie waardevol.

Liefde moet alle relaties transformeren
Liefde is wat jij en het hele land nu moeten cultiveren om vooruit te komen. 
Het oude India werd groot door de vloedgolf van liefde die het land 
eeuwenlang overspoelde. Liefde moet nu weer alle relaties transformeren: op 
sociaal, economisch, opvoedkundig, beroeps, familiair, godsdienstig, juridisch 
en ander gebied. De vader moet met meer interesse en intelligentie van zijn 
kind houden, de moeder moet liefde geven aan al diegenen waarvoor zij zorgt, 
en kinderen moeten houden van de mensen die hun dienen. Het gevoel van 
gelijkheid, dat iedereen een schatkamer is van Goddelijke Essentie, moet jouw 
gedrag en dat van je omgeving omvormen.

Onthechting redt je van teveel gehechtheid.
Je kunt mij de belichaming van Goddelijke Liefde noemen; Premaswarupa! En 
dan heb je het niet mis! Liefde is mijn rijkdom die ik rondstrooi tussen de 
armen en verdrukten. Andere rijkdommen heb ik niet. De genade van God 
stroomt altijd, net als elektrische stroom door de draad. Hang er een lamp aan 
en de stroom zal je huis verlichten. De spirituele discipline die je beoefent is de 
lamp en je hart is het huis. Kom vreugdevol bij mij, duik in de zee en ontdek 
hoe diep ze is. Het heeft geen zin om te gaan pootjebaden bij het strand en 
vervolgens te beweren dat de zee ondiep is en dat er geen parels in te vinden 
zijn. Duik diep en je zult het zeker weten. 

Onthoud dat het zwaard van de liefde in de schede van wijsheid moet worden 
gehouden. Je zintuigen moeten streng in bedwang worden gehouden met 
onderscheidingsvermogen en onthechting; de twee talenten die uitsluitend de 
mens meekrijgt. Onderscheidingsvermogen leert je hoe je je hobby’s en je 
vrienden moet kiezen. Het vertelt je over het ondergeschikte belang in zaken 
en idealen. Onthechting redt je van teveel gehechtheid en brengt je een 
gevoel van opluchting in tijden van uitbundigheid of wanhoop. Dat zijn de 
twee vleugels die de vogel de lucht in tillen. Zij houden je de vergankelijkheid 
van de wereld voor en het blijvende geluksgevoel van de Realiteit. Zij geven je 
in om je leven naar spirituele discipline te richten en naar de nimmer falende 
contemplatie van de luister van God. 
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Gopal Baba

Fragmenten uit Swami’s interview met Indiase devotees
Gopal Baba, 24 november 2011

Baba is naar zijn Bron teruggekeerd, en zelfs al 
worstelen we er vele, vele jaren mee, we zullen 
we Hem niet terugkrijgen. Kan iemand van ons 
met de hand op het hart en vol zelfvertrouwen 
zeggen dat hij op z’n minst een goed, menselijk 
leven leidt? Hebben we ook maar een schijn van 
menselijkheid in ons? Ik heb het niet over 
goddelijkheid, maar een beetje menselijkheid. Dat 
moeten wij ontwikkelen. Op de eerste plaats 
moeten we voorbeeldige mensen zijn, vervolgens 
kunnen we tot goddelijkheid komen. We moeten 
langzaam de treden beklimmen en nooit terugvallen. Ze hebben mijn Baba 
gedood door niet te luisteren naar Zijn lessen, net zoals ze met Jezus deden. 
Daarom voelt het niet goed voor mij om te spreken. 

De echte toegewijde vraagt alleen om Baba en niets anders, maar wij vielen
Baba altijd lastig met onze verlangens. We gingen naar Baba en vroegen, ‘wij 
willen dit en we willen dat’, we bleven maar vragen. Maar niemand vroeg om 
Baba. Ze zeiden nooit ‘Baba, ik wil alleen U’. In de menselijke geschiedenis 
heeft niemand zoveel 
jaren zoveel spirituele 
waarheden verkondigd
als Baba. Hij gebruikte 
heel eenvoudige 
woorden om de filosofie 
duidelijk te maken aan 
de mensen. 

Een andere grote 
persoonlijkheid die 
spiritualiteit op een 
eenvoudige manier 
uitlegde was Sri Ramakrishna Paramahamsa in Dakshineshwar. Geen andere 
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grote religieuze leider gaf zoveel lezingen voor de verbetering van de mensen.
Maar niemand van ons volgde. We moeten alleen Hem volgen, we moeten 
alleen om Zijn aanwezigheid vragen, we moeten alleen om Hem vragen, niets 
anders... Iemand die uitsluitend Baba wil kan een ware toegewijde genoemd 
worden.

Alleen Puttaparthi en Brindavan bezoeken is niet genoeg. Dat is net als een 
bezoek aan een willekeurige bedevaartplaats. Als we daarheen gaan, moet we 
alleen op God gericht zijn. Wij moeten los zijn van dualisme. We moeten 
alleen de enige echte God zoeken. 
We gaven ellenlange brieven aan Baba en daarmee vielen we Baba lastig! Niet 
alleen met al onze eisen, maar we dwongen Hem ook door die lange brief vol 
met noden en wensen te gaan.

Als je rotsvast gelooft dat Hij alomtegenwoordig en alwetend is, waarom zou 
je Hem dan zo’n brief geven? Blijkbaar heb je niet dat vertrouwen in Hem. We 
hoeven Hem ook niets te vertellen, Hij weet alles. Geef jij brieven aan je 
ouders, als je iets nodig hebt? Nooit, toch? Waarom geef je dan wel die 
brieven aan Swami? Bundels brieven die Swami allemaal moet doornemen. 
Begrijp me goed, ik ben het niet die dit allemaal zegt. Het is Baba die jullie dit 
zegt. Hij is gekwetst door onze gevoelens en onbegrip. Hij is gekwetst en die 
gevoelens komen naar buiten door mij. We lieten Baba op een gouden troon 
zitten, maar niemand wist dat die troon vol doornen zat. Terwijl Hij de pijn van 
die doornen onderging  bleef Baba glimlachen; nooit klaagde Hij erover. Hij 
verdroeg de pijn en liet het ons niet zien. We zongen bhajans voor Baba die op 
de gouden troon zat, maar Hij had last van de doornen. Hij had ook veel 
doornachtige mensen om zich heen die het hem heel lastig maakten. 

Het is de mensen rondom Baba te verwijten dat ze Baba voor Zijn verscheiden 
tot een laatste groet aan de devotees dwongen. Het is een schande voor de 
mensheid, een schande voor de devotees. Dit is onacceptabel! Normaal 
gesproken buigen wij voor onze ouders en vouwen wij de handen voor hen, 
dat is onze traditie en dharma (juist gedrag). Baba is onze Moeder, Hij is onze 
Vader. Hij is ook de Universele Moeder en Vader. Wanneer onze ouders ons 
op die manier gaan begroeten dan is dat een grove fout en een grote zonde. 
Evenzo betekende het niets goeds voor ons dat Baba op die traditionele wijze 
afscheid nam. Vanaf nu zul je niet meer de liefde zien die ik jullie eerder gaf; in 
het vervolg zal ik jullie er van langs te geven. Kinderen... als ze niet naar mijn 
woorden luisteren... wat kan ik anders?
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Duizenden en duizenden devotees en nieuwsgierigen kwamen naar Prashanti 
Nilayam, maar niet één ervan gaf zijn leven aan Baba. Kun je mij iemand 
aanwijzen die volledig toegewijd was en zijn leven opofferde voor Baba’s 
missie?
Baba gaf zoveel lezingen om het hoger onderwijs en de verschillende vormen 
van onderwijs binnen de Sathya Sai-instellingen goed op de kaart te zetten. 
Baba deed zoveel voor de studenten, maar geen van hen was bereid om een 
offer te brengen en een oranje gewaad aan te trekken voor Zijn missie. Niet 
één wijdde zijn leven volledig aan Swami’s missie. We moeten onze levens aan 
Swami wijden. 

In de Ramakrishna-kloosters zijn zoveel toegewijde mensen die een oranje 
gewaad dragen en volledig toegewijd zijn aan Ramakrishna’s missie.
Ik ben me van alles bewust, ik ben me bewust van wat er in Puttaparthi 
gebeurt als mensen daar komen. Al het eten is daar goedkoper dan in de 
wereld er omheen. Je geniet van Europees eten, Japans, Chinees, Noord-
Indiase en Zuid-Indiase gerechten, verschillende soorten cake enzovoorts, en 
jullie zwerven daar wat genietend rond... niets anders. Hoewel ik hier ben, 
weet ik wat ze daar in en buiten de ashram doen. Ik zie dat, ongeacht de 
afstand. Wij hebben zoveel van al die dingen genoten, maar op het laatst bleef 
Baba achter met een lege maag. 

Vroeger wachtten de devotees tot Baba’s lunch en diner waren afgelopen, pas 
dan aten zij wat ze wilden. Zij verlangden naar Baba en dronken nog geen 
druppel water voordat Baba had gegeten. In die tijd was er één grote maaltijd 
per dag, tegenwoordig niet meer. Baba is een toespraak aan het houden in de 
Poornachandrahal en ondertussen zijn mensen in de kantine druk bezig met 
het eten. Daarna hebben ze het druk met rondzwerven. Ik zie al die dingen van 
hieruit.

Vroeger waren de kosten van levensonderhoud veel lager dan nu; ook de 
reiskosten. Ik reisde zelf, dus ik weet hoe het er toen aan toeging. Vier rupi’s 
voor de bus, drie voor de trein. 
Vanaf het moment dat er mensen uit de grote wereldsteden in Prashanti 
Nilayam kwamen ging het niveau van comfort omhoog, maar het spirituele 
niveau begon te dalen. Er kwamen mensen uit het buitenland en zelfs de 
bedelaars begonnen  Engels te spreken. De mensen kregen er een heleboel 
comfort. Doorgaans, op het moment dat men veel comfort krijgt, gaat het 
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spirituele niveau naar beneden. Niet alleen dat, de mensen die eerder gingen 
deden veel spirituele oefeningen, maar toen de luxe toenam kregen mensen 
wel alle soorten comfort maar geen spiritualiteit. 

Zelfs nu is het nog niet te laat, zelfs nu kunnen we beseffen dat we onze plicht 
moeten doen, dat we niet alleen moeten zitten mediteren en mooie sier 
maken met onze spiritualiteit, maar dat we hard moeten werken en de 
maatschappij moeten dienen! Doe je plicht en denk constant aan Baba. Dat is 
genoeg.

Als je spirituele vragen of twijfels hebt kom er dan nu mee. Ik zal je vertellen 
wat je maar weten wilt om je spirituele training te intensiveren.

Vraag: Swami, is het waar dat we geen vrije wil hebben?
Swami: Zelfs onze wil heeft zijn plek. Hoe kunnen we bepaalde dingen doen als 
we het niet willen? Je had de wil om vanuit Bombay naar Girinagar te komen, 
daarom kwam je. Hoe had je kunnen gaan als je de wil niet had om hier te 
komen? Dat is Iccha. Eerst is er de wil en dan zal Zijn Genade komen. Pas als 
wij willen, zal hij de wil zegenen met Zijn 
Genade. Als we niet zaaien zal er geen oogst 
zijn, zelfs niet als het regent. Dus eerst is er 
de wil en dan komt Gods genade. De moeder 
wil het kind eten geven, maar als het kind 
weigert en zijn hoofd omdraait, dan kan ze 
niets doen. Dan gebeurt er niets.

Maar Swami, ze zeggen dat alles voorbestemd is, dat alles 
voorgeprogrammeerd is, is dat waar?
Swami: Je kunt niet zeggen dat alles door God is voorbestemd. Als je een grote 
boodschap moet doen, dan kan dat niet ter plekke. Je moet eerst naar het 
toilet, je vervolgens wassen en dan terugkomen. Als je het ter plekke doet, is 
dat dan de fout van God of van de mens? Menselijk inspanning is nodig! Je 
kunt niet alles op geloof in God laten aankomen. 
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Op de honderdduizend is er maar een enkeling met voldoende vertrouwen om 
alles aan God over te laten. En die mensen zullen in onze maatschappij 
waarschijnlijk borden wassen en wc’s schoonmaken, want ze hebben geen 
ego. Zij hebben dan de overtuiging dat God een dienaar in hun huis zal zijn. Hij 
zal al het werk doen van de toegewijde als diens gedachten daarop afgestemd 
zijn. 

Swamiji, ik heb een vraag met betrekking tot de grotere context van de wereld 
van vandaag. We leven in een tijd van materialisme, comfort en plezier, en nu 
wordt kennis via het Internet van huis tot huis verspreid. Ik denk dat door wat 
Baba ons de laatste tachtig jaar geleerd heeft, mensen van over de hele wereld 
zullen gaan begrijpen wat Hij heeft gezegd, en dat dit uiteindelijk zal leiden tot 
verandering. Zie ik dat juist?
Swami: Het is iets heel anders om zelf te zingen dan om naar een cd’tje te 
luisteren, nietwaar? Hoewel je op verschillende manieren aan je kennis kunt 
komen zal je de ervaring missen. Er is een groot verschil tussen je eigen 
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ervaring en het luisteren naar de cd. Het is net als met een boek in je hand 
beginnen te koken. Tegenwoordig kun je kooklessen volgen op radio en tv. Ze 
vertellen je wel hoe je moet koken, maar kun je goed leren koken van alleen 
maar horen zeggen? Als je goed wilt koken heb je een ervaren leraar nodig die 
je leiding geeft. Daarom is het doeltreffender om de informatie direct van een 
Meester te krijgen. Samen met de kennis zul je dan ook de ervaring krijgen. Als 
je alleen maar Swami’s onderricht hoort via de verschillende media, hoeft dat 
nog niet die ervaring te geven. 

Het gaat niet om de computer, het gaat allemaal om ervaring. Toen Krishna de 
Gita onderwees aan Arjuna, of toen Jezus het Evangelie sprak, hadden we nog 
geen multimedia, maar toch verspreidden hun boodschappen zich over de 
hele wereld. Computers zijn niet belangrijk, inzicht is belangrijk. De computer 
kan kapot gaan, maar het inzicht zal juist zijn. 
Die bloemen achter mij staan daar alleen voor de sier; het zijn allemaal 
kunstbloemen, ze hebben geen geur. Wees niet als die kunstbloemen.

Enig zelfonderzoek is belangrijk. Laten we eerst proberen ons eigen leven te 
veranderen; God zal voor de rest van de wereld zorgen. In deze tijd is het al 
moeilijk genoeg om een goed leven te leiden. Laten we eerst proberen om als 
echte mensen te leven, dan zal God vanzelf voor Zijn schepping zorgen. Maak 
je er niet druk om hoe anderen leven. We hebben heel veel om voor te zorgen, 
dus laten we eerst ons eigen leven veranderen. Corrigeer jezelf. 
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De lessen van Shirdi Sai Baba

Afl. 11: Gods innerlijke leiding
Door Satrughna

Shirdi Sai Baba als de ultieme guru
Shirdi Sai Baba was voor zijn volgelingen de ultieme 
guru: zorgzaam, fysiek aanwezig, wijs en vooral 
benaderbaar. Maar door zorgvuldige training heeft 
hij zijn leerlingen geleid tot de innerlijke Guru, het 
Atma. Hij bracht hen stapje voor stapje tot het besef dat er in wezen geen 
onderscheid is tussen de Baba die zij als buiten zichzelf ervoeren en de 
innerlijke leiding waarvan zij zich steeds meer bewust werden. Baba heeft hun 
ook vaak verteld dat hij alomtegenwoordig is en dat hij in alle wezens herkend 
kan worden. Soms kregen toegewijden deze les rechtstreeks van hem te horen.

Het Atma als guru
Dev behoorde tot de lijn van guru’s uit Ratnagiri, wat een traditionele cultus 
was. Desondanks kwam hij naar Baba en zei: ‘Baba, geef mij een inwijding met 
een mantra en wees mijn guru.’ Baba zei: ‘Kind, wat heb jij met guru’s te 
maken? Menselijke guru’s zijn alleen maar badha guru’s; pijn veroorzakende 
guru’s en geen bodha guru’s; onderricht gevende guru’s. Het ware onderricht 
ligt binnenin je. Ontwikkel innerlijke visie en als je de zintuigen beheerst zal je 
Atma jouw guru worden en je de weg tonen. Het heeft geen zin om honderd 
guru’s te hebben als je nog verlangt naar wereldse genoegens en 
gehechtheden. Niemand kan je helpen, tenzij je deze opgeeft. Probeer de 
ware getuige te midden van alle draaikolken van je gedachten te vinden, het 
Atma. Er is geen groter doel, geen betere spirituele oefening. Als de genade 
van God vorm aanneemt wordt dat de guru genoemd. Als het zonder vorm is 
wordt het inzicht genoemd. Daarom is er geen noodzaak voor een guru met 
een vorm als je inzicht verkrijgt. Dan zal het Atma je guru zijn.’
Baba stuurde hem weg met zijn zegen.

Niet alleen door inwijding
Bala Bhate uit Andheri vroeg Baba om een inwijding. Baba zei: ‘Mijn kind, het 
is niet zo dat mensen alleen door een inwijding tot bevrijding kunnen komen. 
Ik wil niet zeggen dat het geen goed pad is, maar ieder mens zou moeten 
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volgen wat voor hem de juiste weg is. Tracht met behulp van je 
onderscheidingsvermogen te beseffen dat je niet het lichaam, het leven, het 
denken, het verstand, het bewustzijn of het ego bent. Span je in om tot het 
besef te komen dat je het Atma bent, dat van dit alles de getuige is. Dat is het 
doel van alle spirituele paden. Als Godsvertrouwen, onderscheidingsvermogen 
en onthechting zich in je ontwikkelen, zal je eigen innerlijk je guru zijn. Dat zal 
je naar je bestemming brengen.’

Je geweten is het Atma
Ik heb gemerkt dat het bewust worden van die innerlijke leiding een proces van 
zelftraining is. Als ik handel naar een zuivere innerlijke impuls of aansturing, 
krijg ik al vrij snel daarna een feedback die 
me laat weten dat ik het juiste gedaan heb. 
Het geeft me een goed gevoel en veel 
energie, maar onjuiste impulsen veroorzaken 
negatieve reacties bij mezelf en soms ook bij 
mijn omgeving. Dat innerlijk aanvoelen wat 
juist is, die aandrang of impuls wordt vaak 
het geweten genoemd en is niets anders dan 
het Atma, de goddelijke kern. Als deze band 
heel sterk is wordt het volgens de meesters 
ervaren als goddelijke inspiratie, of heilige 
Geest, of als God zelf. 
De innerlijke stem ervaar ik zelf als een kleine, 
subtiele impuls tot het juiste. Het is 
vooralsnog niets wereldschokkends of 
opzienbarends, maar een innerlijk weten wat 
goed is, wat juist is. Soms schrijf ik ook met 
mezelf. Ik stel een vraag aan God en schrijf 
deze op. Van binnenuit komen dan de 
antwoorden. Eigenlijk zijn het nooit dingen die ik zelf niet weet. Maar het 
inzicht vanuit dit innerlijk tilt me altijd boven het tijdelijke en het beperkte uit 
en laat me het grotere geheel zien. Daarmee zijn deze antwoorden een stuk 
wijzer en rijper dan ik zelf denk. Ze helpen me om zorgen los te laten en weer af
te stemmen op de kern van de zaak, op God. Een lange tijd heb ik me 
afgevraagd of ik dit niet allemaal zelf verzin, of dat het echt een hoger inzicht 
is. Nu pas begrijp ik dat beide antwoorden tegelijk waar kunnen zijn.
Hoe meer ik luister naar deze impulsen en ernaar handel, hoe sterker de 
verbinding wordt.
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Shirdi Sai Baba vertelde zijn toegewijden hoe hij in hen aanwezig was, en hoe 
zij hem daar konden vinden.

Ik ga waar mijn kinderen gaan
Een vriend van Tarkhad had veel over Sai Baba gehoord. Overtuigd dat Baba 
God was ging hij naar Shirdi om Baba’s aanwezigheid te ervaren. De eerste 
keer dat hij Baba zag was hij totaal overrompeld. Hij bleef een paar dagen in 
Shirdi en toen de tijd was gekomen om naar huis te gaan, huilde hij omdat hij 
Baba niet wilde verlaten. Baba was zeer ingenomen met zijn oprechte 
toewijding. Hij streek hem liefdevol over zijn hoofd en rug en zei: ‘Mijn zoon, 
waarom huil je als een klein kind? Ik ben gekomen om te gaan waar mijn 
kinderen gaan. Ik ben altijd bij je.’ De man snikte en zei: ‘Hoe kan ik dat 
weten? Ik moet u in Shirdi achterlaten en zelf ga ik naar Mumbai. Het is erg 
moeilijk voor me.’ ‘Mijn kind, als je denkt dat ik alleen in Shirdi ben dan is dat 
onwetendheid. Het ware Shirdi is het hart dat mijn naam bevat en gevuld is 
met liefde voor mij. Waar en wanneer het ook mag zijn, als een toegewijde mij 
verlangend roept ‘Sai!’ zal ik hem op datzelfde moment antwoorden: ‘Ja!’ Mijn 
zoon, ik ben nooit ver weg van mijn kinderen. Ik ben altijd binnenin en rondom 

hen om hen te beschermen. Dat is 
mijn plicht, geloof me.’ 
Zo troostte hij hem en zond hem naar 
huis met zijn zegen en Udi.

En tegen Cholkar zei Baba: ‘Als je je 
handen met toewijding voor me 
opent, ben ik onmiddellijk bij je, dag 
en nacht. Hoewel ik lichamelijk hier 
ben, weet ik toch wat je doet, al was 
je voorbij de zeven zeeën. Ga waar je 
ook wilt, ik ben bij je. Mijn 
verblijfplaats is je hart, ik ben 
binnenin je. Vereer mij altijd, want ik 
ben in jouw hart en in de harten van 
alle andere wezens. Gezegend is 
degene die mij zo kent.’

Verhalen uit: ‘Zeven dagen Shirdi Sai’
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Een oude Cherokee vertelde zijn kleinzoon: ‘Mijn zoon er 
woedt een gevecht tussen twee wolven in ieder van ons.
Een is het kwaad. Het is boosheid, jaloezie, hebzucht, woede, 
minderwaardigheid, leugens en ego. 
De ander is het goede. Het is vreugde, vrede, liefde, hoop, 
nederigheid, vriendelijkheid, empathie en waarheid.’

De jongen dacht erover na en vroeg: ‘Grootvader, welke wolf 
wint?’

De oude man antwoorde kalm: ‘De wolf die jij voedt.’

Het gevecht…
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Ramana Maharshi
Zuivere kennis

8 februari 1938
Een paar vragen en antwoorden over ware kennis

Wat is de beste manier om aan wereldvrede te 
werken?
Maharshi: Wat is wereld, wat is vrede en wie is de 
werker? De wereld is niet in je slaap, het vormt een 
projectie van je gedachten bij het wakker worden.
De wereld is derhalve een idee en niets anders. Er is 
vrede als er geen verstoring is. De verstoring
ontstaat door het opkomen van gedachten in het
individu, en het individu is slechts het ego dat opkomt uit Zuiver Bewustzijn.
Vrede tot stand brengen betekent vrij zijn van gedachten en alleen te zijn als 
Zuiver Bewustzijn. Als je zelf in vrede leeft, dan is er ook om je heen alleen nog 
maar vrede.

In het geval je iets moet doen wat je verkeerd acht, maar waarmee je iemand 
kunt redden van een groot onrecht, moet je het dan doen of laten?
Maharshi: Wat is goed en fout? Er bestaat geen standaard waarmee je kunt 
beoordelen of het ene goed en het andere fout is. Meningen verschillen 
afhankelijk van de aard van het individu en van de omgeving. Op hun beurt zijn 
het ideeën en niets meer. Maak je er geen zorgen over. Laat je gedachten los.
Als je altijd volhardt in het juiste, zal dat overheersen in de wereld.

Wat moet ik aan denken wanneer ik mediteer?
Maharshi: Wat is meditatie? Meditatie is het uitbannen van gedachten. Je
wordt verstoord door de ene gedachte na de andere. Houd je vast aan één 
gedachte zodat andere worden verdreven. Voortdurende oefening geeft je de 
nodige geestkracht om te mediteren. Meditatie verschilt, afhankelijk van de 
ontwikkelingsfase van de zoeker. Als je er de capaciteit voor hebt kun je de 
denker gelijk afstoppen en die zal dan automatisch teruggaan tot zijn bron, 
namelijk Zuiver Bewustzijn. Als je niet meteen de denker kunt tegenhouden, 
moet je mediteren op God en te zijner tijd zul je zuiver genoeg zijn om de 
denker te stoppen en in absoluut Zijn te verzinken.
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Een van de dames was niet tevreden met dit antwoord en verzocht om nadere 
toelichting. Sri Bhagavan wees er vervolgens op dat iets verkeerds zien in een 
ander je eigen fout is. 
Het onderscheid tussen goed en kwaad is de oorsprong van de zonde. Je eigen 
zonde wordt naar buiten gereflecteerd, en het individu schrijft het in zijn 
onwetendheid toe aan een ander. Het beste is om die toestand te bereiken 
waarin een dergelijk onderscheid niet opkomt. Zie jij goed of kwaad in je 
slaap? Of was jij er niet in je slaap? Was jij de toeschouwer? Hou die toestand 
ook aan als je wakker bent. Wees als het Zelf en blijf onberoerd door wat er 
rondom je gebeurt. Daarbij, hoeveel advies je hen ook zou geven, je
toehoorders zullen zich niet verbeteren. Blijf vasthouden aan het juiste en 
zwijg. Jouw zwijgen zal meer effect hebben dan je woorden of daden. Dat is de 
ontwikkeling van wilskracht. Dan wordt de wereld het Koninkrijk der Hemelen 
dat in je is.

26 januari 1936

De moeilijkheid is om in de gedachtenvrije staat te zijn.
Maharshi: Laat die gedachtenvrije staat maar. Denk er niet aan alsof het op 
jou betrekking heeft. Net als lopen, dat doe je met onwillekeurig stappen, is 
het ook met je daden; maar de gedachtenvrije staat wordt niet beïnvloed door 
je daden.

Wat is het dan dat onderscheid maakt bij wat je doet?
Maharshi: Onderscheid zal automatisch zijn, intuïtief.

Dus intuïtie alleen doet ertoe; intuïtie ontwikkelt zich ook.
Maharshi: Zij die grote waarheden hebben ontdekt, hebben dat gedaan in de 
stille diepten van het Zelf. Het ego is als je schaduw die je op de grond ziet. Die
proberen te begraven is dwaas. Het Zelf is slechts Eén.
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Als het beperkt is, is het het ego. Als het onbeperkt is, is het oneindig en is het 
de Realiteit. Waterdruppels verschillen van elkaar en zijn talrijk, maar vormen 
samen een oceaan. Evenzo zijn er veel ego's, terwijl het Zelf één is. Als gezegd 
wordt dat je niet het ego bent, wees je dan bewust van de Realiteit. Waarom 
identificeer je je nog met het ego? Het is als ‘niet aan een aap denken terwijl je 
medicijnen inneemt’ – dat gaat je niet lukken. Zo gaat het ook bij gewone 
mensen. Als de realiteit is benoemd, waarom blijf je dan nog mediteren 
‘Shivoham’ (ik ben Shiva) of ‘Aham brahmasmi’ (ik ben Brahma)’? De betekenis 
moet worden opgespoord en begrepen. Het is niet genoeg om alleen de 
woorden te herhalen of eraan denken.

Realiteit is simpelweg het verlies van het ego. Vernietig het ego door naar de 
identiteit ervan te zoeken. Omdat het ego geen entiteit (iets wezenlijks) is zal 
deze automatisch verdwijnen en Realiteit zal uit zichzelf gaan stralen. Dat is de 
directe methode, terwijl alle andere beproefde methoden het ego
vasthouden. Daarbij ontstaan zoveel twijfels en blijft de eeuwige vraag over 
totdat die uiteindelijk wordt aangepakt. Maar bij de directe methode is er 
alleen die laatste vraag en die wordt aan het begin al aangepakt. Er zijn geen 
sadhanas nodig om deze zoektocht aan te gaan. Er is geen groter mysterie dan 
dit – wij zijn de Werkelijkheid die we zoeken om ons de Werkelijkheid eigen te 
maken. Wij denken dat er iets is wat onze Werkelijkheid verbergt en dat dat 
moet worden vernietigd voordat de Werkelijkheid bereikt kan worden. Dat is 
belachelijk. Er zal een dag komen dat je zult lachen om je deze inspanningen.
Dat wat zal zijn op de dag dat je lacht, is ook hier en nu.

Dus is het een geweldig spel van ‘doen alsof’?
Maharshi: Ja.
In de Yoga Vasishtha wordt gezegd, ‘de waarheid is voor ons verborgen, maar 
de leugen wordt geopenbaard als waarheid’. Eigenlijk leven we alleen de 
Werkelijkheid en toch weten we het niet. Is dat niet het meest 
verbazingwekkend?

De zoektocht Wie ben ik? is de bijl waarmee we het ego weghakken.
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Aandacht voor je Liefdevolle Zelf
Geïnspireerd schrijven van Seema M. Dewan

Het is eenvoudig om de stem van je innerlijk weten 
te onderscheiden van de stem van je denken.
Als het denken spreekt, voel je onmiddellijk 
onbehagen...
In ieder woord van je innerlijk weten vind je rust en de kracht van de waarheid.

Het denken heeft de neiging om de mate van waarachtigheid te beheersen...
Het innerlijk weten toont je de hele omvang van de waarheid en maakt je vrij 
om te kiezen voor het goede en juiste.

Het denken biedt je de oplossing voor een probleem en trekt vervolgens die 
oplossing in twijfel...
Het innerlijk weten vult je met vertrouwen en laat je vragen of er echt een 
probleem is.

Het denken houdt zich bezig met het plannen van zijn verlangens...
Het innerlijk weten houdt zich bezig met het van moment tot moment volgen 
van Gods woord en met wachten tot Zijn Meesterplan zich ontvouwt.

Het denken wil de waarheid volgen...
Het innerlijk weten doet het gewoon.

Het denken is gehaast en schept zo zijn angsten...
Het innerlijk weten wacht op het goddelijk signaal en schept het wonder.

Het denken zoekt het antwoord op zijn angsten...
Het innerlijk weten spreekt tot God in gebed.

Het denken gebruikt woede als middel om zijn taak te volbrengen...
Het innerlijk weten neemt de vlam van de liefde en verlicht Gods wereld met 
vriendelijkheid.

Het denken is afhankelijk van de leiding van je innerlijk, maar ontkent die 
afhankelijkheid...
Het innerlijk weten is vrij van het denken, maar het geeft het denken ieder 
moment de kracht om het innerlijk weten te zijn!
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Wijsheden uit de Bijbel
2 Kronieken 1:7-12
Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: ‘Wat wil je dat ik je geef?’ Salomo 
antwoordde: ‘U bent mijn vader David goedgezind geweest en hebt mij als zijn
opvolger aangesteld. Laat nu, Heer, mijn God, uw belofte aan mijn vader David 
bewaarheid worden want U hebt mij aangesteld als koning over een volk dat 
zo talrijk is als het stof van de aarde. Schenk mij daarom wijsheid en inzicht, 
zodat ik dit volk kan leiden, want wie is in staat dit grote volk van u te 
besturen?’ Hierop zei God tegen Salomo: ‘Omdat dit je wens is, omdat je niet 
gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem of de dood van je 
vijanden, en omdat je niet vroeg om een lang leven, maar om wijsheid en 
inzicht om mijn volk te kunnen besturen waarover ik je als koning heb 
aangesteld, daarom zal ik je wijsheid en inzicht geven. En ook zal ik je rijkdom, 
schatten en roem geven, zo veel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft 
gehad of na jou ooit nog zal krijgen.’

Lucas 15:4-7
‘Wie van jullie zou, als hij honderd schapen heeft waarvan er één verloren is 
geraakt, niet de negenennegentig andere in de woestijn achterlaten om naar 
het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het 
gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt 
hij het verheugd op zijn schouders en gaat naar 
huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en 
zegt tegen hen: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb 
het schaap gevonden dat verdwaald was.’ Ik zeg u, 
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één 
zondaar die tot inkeer komt dan over 
negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer 
nodig hebben.

Psalm 23
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft 
mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn naam. Al 
gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 
Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog 
van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en 
genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de 
Heer tot in lengte van dagen.
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Universele wijsheden

Oprechtheid is het eerste hoofdstuk in 
het boek van wijsheid.

Thomas Jefferson

Het doet er niet toe waar je naar kijkt,
maar wat je ziet.

Henry David Thoreau

Wijsheid begint in verwondering.
Socrates

De dwaas denkt dat hij wijs is, maar de 
wijze kent zichzelf als een dwaas.

William Shakespeare

Het pad van kennis leidt naar Waarheid, zo ook het pad dat kennis en liefde
verbindt. Het pad van liefde leidt ook naar dat doel. De weg van liefde is net zo 
waar als de weg van kennis. Alle paden leiden uiteindelijk tot dezelfde 
Waarheid. Maar zolang God het gevoel van ego in ons handhaaft is het 
makkelijker om het pad van liefde te volgen.

Sri Ramakrishna

Zoals je de geur van een bloem ruikt die je in je hand hebt, of de geur van 
sandelhout als je dat over een steen wrijft, zo ontwaak je spiritueel door 
constant aan God te denken.

Sharada Devi

God maakte de wereld voor het plezier van de mens. Als we Zijn goedheid
overal konden zien, Zijn zorg voor ons, Zijn besef van onze noden, het 
telefoontje waarop we hebben gewacht, de lift die krijgen we, de brief bij de 
post , gewoon de kleine dingen die Hij voor ons doet gedurende de dag. Als we 
Zijn liefde voor ons opmerken en in gedachten houden, beginnen we gewoon 
van Hem te houden, want Hij is zo met ons bezig is dat je Hem gewoon niet 
kunt weerstaan. Ik geloof niet in ‘geluk hebben’ in het leven, het is de liefde 
van God, het komt van Hem.

Moeder Theresa


