
Het hart met compassie is de tempel van God. 
 

Baba 
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Voorwoordje 
 
Sai Ram lieve mensen,  
 
Geloof en vertrouwen 
Maar al te makkelijk zeggen wij, ’ik geloof in die en die Meester’. Hoe komt 
het dan dat wij na verloop van tijd ons geloof in die Meester kunnen 
verliezen? 
 
Ons geloof is onderhevig aan allerlei veranderingen. Zo groeit het onstuimig, 
zo wordt het gevolgd door fases van krimp. Vertrouwen wordt echter pas een 
stabiele factor als zij door ervaringen gevormd en gehard is. Een wijs man zei 
ooit, ‘geloof dat iets kan - onderzoek het en test het uit - uiteindelijk zal jouw 
eigen ervaring je een stabiel vertrouwen geven’. 
 
Tijdens ons verblijf in India vertelde Swami mij het volgende verhaal.  
De voorzitter van de Sai organisatie in Karnataka, de heer Padmanaban, had 
niet zoveel op met Swami Gopala Krishna. Zoals velen kon hij niet geloven dat 
Sathya Sai Baba Hem als een instrument gebruikte. Op een dag werd 
Padmanaban door Sathya Sai Baba uitgenodigd in de interviewkamer. Terwijl 
hij de kamer binnenstapte zag hij Swami Gopala Krishna in diep gesprek met 
Sathya Sai Baba (hoewel Swami Gopala Krishna niet fysiek was afgereisd naar 
Sathya Sai Baba).  
Ineens besefte hij de connectie tussen Hen beiden. Zijn ongeloof was door 
deze ervaring in één klap omgezet naar een rotsvast vertrouwen in beide 
Meesters.  
 
Het thema van deze nieuwsbrief is goddelijkheid 
Een Meester geeft ons vele ervaringen, die ons soms tot het randje van ons 
geloof brengen, uitsluitend om het vertrouwen te laten groeien. Het 
uiteindelijk doel... vertrouwen in je eigen goddelijkheid! Dit is Zijn genade! 
Het is onze wens dat deze nieuwsbrief zal helpen bij de zoektocht naar de 
goddelijkheid in onszelf.  
 
Namens het bestuur,  
 
Kannaiah 
 

Het thema van de volgende nieuwsbrief is Zuiverheid. 
Jouw verhaal, ieder verhaal dat past in de GKS nieuwsbrief, is welkom. 
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Uit Swami's toespraak op Gurupurnima 2008 
 
Belichamingen van God, 
 
Vandaag is Gurupurnima. Waarom vieren we dit feest van de Guru? 
De guru is de sleutel van de deur naar 
bevrijding. Als er iets te leren valt is het wel 
de kennis van het Atma, het Hoger Zelf 
(Adhyatma Vidya). Hebben we alleen deze 
kennis nodig? Hebben we niet ook wereldse 
kennis nodig? We hebben beide nodig, zowel 
wereldse kennis als de wijsheid van het 
Atma.  
Als we een rozenstruik willen hebben, heeft 
deze de basis van aarde en een 
voedingsbodem nodig. Dat is wereldse 
kennis. Als deze tot een rozenstruik uitgroeit 
en gaat bloeien, is ze geschikt om aan de 
voeten van de Heer geplaatst te worden. Dat 
is de wijsheid van het Atma. Wij zijn 
opgegroeid uit de aarde, en nu op weg om 
onze bestemming aan de voeten van de Heer 
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te bereiken. Het is een lange weg die wij moeten afleggen 
en op dat pad moeten we de leiding van een guru 

zoeken.  
‘Guru’ betekent het juiste pad. Iemand zonder 

guru heeft geen doel. Als we het juiste pad 
bereizen, zullen we het doel zeer snel 
bereiken. Natuurlijk zijn we erg in de war 
omdat we guru noch doel hebben. We 
worden opgeslokt door een ego dat ons al 
heel lang probeert wijs te maken, ’Je hebt 
geen guru nodig, jij bent degene waar het 
om draait, jij bent alles!'. Zo zijn we 
opgevoed.  
 
Je kunt dan wel een goede chauffeur zijn, 
maar als je door een drukke straat rijdt zijn 
er wel bepaalde richtlijnen die je moet 
volgen. De verkeersborden en stoplichten 
zijn hard nodig, zij zijn als de guru. De 
Satguru (ware guru) is iemand die je niet 
alleen op de borden wijst, maar ook met je 

meeloopt en je naar het doel begeleidt. Die Satguru is Sai Baba. Hij is Ramakrishna. In 
deze wereld vol onwetendheid grijpt Hij eenieder persoonlijk beet en leidt 
hem naar het doel... bevrijding. Maar we zijn niet eens bereid om te 
reageren op de hand die ons wordt toegestoken. In het huidige 
donkere tijdperk, de kaliyuga, daalt God neer en wordt 
geboren als mens. Hij is Guru Brahma, Guru 
Vishnu, Gurudeva Maheshwara. Hij is de 
belichaming van Brahma, Vishnu en Shiva. 
Hij is in iedereen aanwezig, Hij woont in 
ieders hart. 
In het hart van iemand die verlangt en 
hongert naar de leiding van een guru wordt 
de aanwezigheid van de Satguru gewekt. 
Hij is het die ons leidt. De dag waarop de 
aanwezigheid van de Satguru wordt gewekt 
is Gurupurnima. 
 
Laat je verlangen naar goddelijke 
aanwezigheid, je verlangen naar goddelijk 
onderricht, je verlangen naar goddelijkheid 
bovenkomen. God is verantwoordelijk voor 
het opwekken van dit verlangen en ook 
voor het verschaffen van zaken die dit 
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verlangen doen stillen. De guru is de 
onontbeerlijke en prikkelende kracht om 
dit uit te lokken en tevens Gods 
antwoord hierop. De guru is als de 
moeder. Als de moeder weet dat haar 
baby ziek is, houdt ze de neus van haar 
kind dicht en als de baby daarop zijn 
mond opent, dient ze snel het medicijn 
toe. Dit doet ze allemaal om ervoor te 
zorgen dat haar kind weer gezond wordt. 
De guru zal hetzelfde doen. De ware en 

waarachtige guru onderneemt de nodige actie naar de leerling zodat deze zal 
openstaan om het onderricht van de guru te ontvangen. Het kind, dat zich niet 
bewust is van zijn ziekte, wil het medicijn niet innemen, maar de moeder doet wat 
nodig is om de gezondheid van het kind te verbeteren. 
Op dezelfde manier neemt de guru de nodige maatregelen, die we als goed, slecht of 
onverschillig ervaren. We zouden de acties van de guru niet moeten evalueren, maar 
ons moeten overgeven aan ongeacht welke maatregel dan ook, omdat het in ons 
eigen belang is en voor onze gezondheid.  
 
Wanneer de guru de juiste aanwijzing geeft, is de leerling er mogelijk niet blij mee. 
Dat maakt die guru 
waarschijnlijk niets uit als het 
gaat om een op geld beluste 
guru. Maar de ware guru zal 
zijn leerling nooit laten 
afdwalen. Hij zal zijn leerling 
dwingen, zodat die de gegeven 
aanwijzing opvolgt.  
Een moeder gaat werken en 
heeft haar baby overgedragen 
aan de zorg van een babysitter. 
Denk je dat de babysitter 
werkelijk geïnteresseerd is of 
het kind wel of niet eet? Dat 
maakt haar niets uit. Zo zijn er 
ook ware guru's en valse 
guru's. Een ware guru is als een 
moeder, de moeder die het 
kind het leven schonk. Haar 
enige doel is het welzijn van 
haar kind, Als het kind zegt, 'Ik 
wil dat niet!', dan zal ze het 
niet laten gaan. Ze knuffelt het,  
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 kust het en pakt het op, en uiteindelijk geeft ze 
het een standje of zelfs een tik, omdat ze 
bezorgd is voor het welzijn van haar kind.  
'Ik moet het beste met mijn kind voorhebben, ik 
moet mijn kind opvoeden tot het hoogst 
haalbare.' Dat is het doel van een echte moeder.  
 
Als gevolg van alle verdiensten die we 
verzameld hebben zijn we nu tijdgenoten van 
Sathya Sai Baba, en Baba -als een ware guru- 
neemt ons bij de hand en leidt ons stap voor 
stap naar het doel. Gebruik dit heilige leven van 
jou op de heilige manier zoals die ons gewezen 
is door Sathya Sai Baba; om de Alziel (Paramatma) te bereiken en één te zijn met 
Hem. Jullie zijn geboren als mens, leef dan alsjeblieft ook als mensen en groei van 
daaruit tot goddelijkheid. Zak niet af van de status van mens naar die van een dier.  
 
Laat dat het wilsbesluit (sankalpa) van deze dag zijn.  
 
Laat het licht van de guru stralen en schitteren in je hart.  
 
Met deze zegen beëindig ik deze toespraak. 
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Sathya Sai Baba over onze innerlijke goddelijkheid 
 
Hoewel je zelf God bent, leef je helaas in de waan dat je jezelf als een mens 
beschouwt. Je hebt de vorm van een mens aangenomen om in deze wereld te 
kunnen leven. Deze menselijke vorm is als een kleed. Zolang je in deze wereld bent, 
zul je dat kleed dragen. Op het moment dat je naar de kleedkamer terugkeert, leg je 
dat kleed weer af. Je speelt een rol in dit kostuum. Als je dit kostuum achterlaat, ben 
je weer je normale zelf.  

 
Mens-zijn is heilig en goddelijk. Maar de mens verspilt die heilige en goddelijke aard 
door zich aan de wereld over te geven. Dat is een enorme dwaasheid. In plaats 
daarvan zou je je mens-zijn moeten heiligen. Je opleiding, intelligentie, 
lichaamskracht en vermogens, ze zijn allemaal van korte duur. Daarom moet je je 
inspannen om het eeuwige Atmisch Zijn (Atma Tattwa) te realiseren. Jij bent niet het 
lichaam. Stel dat er iemand komt die je vraagt: 'Wie ben jij?' Dan antwoord je: 'Ik ben 
die en die.' Daarmee stel je jezelf dus voor. Afgaand op je fysieke lichaam, je beroep, 
je woonplaats enzovoort zeg je bijvoorbeeld: 'Ik ben Pietje.’ Dat is de naam die je 
gegeven is door je ouders. Als er dan iemand vraagt 'wie is Pietje?' dan antwoord je, 
'ik'. De naam Pietje heeft betrekking op je lichaam. 'Ik' is je ware naam. Die 'Ik' is 
werkelijk en eeuwig. 
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Als iemand je vraagt: 'Waar is God?' dan zou je spontane antwoord moeten zijn,  
'God is aanwezig in mij als het goddelijk Atma.' 
 
Jij bent waarlijk dat goddelijk Atma. Er is geen ander dan het Atma. Dat Atma wordt 
ook wel betiteld als bewustzijn. Je zou je innerlijk bewustzijn, oftewel je geweten, 
moeten volgen. Hou je verre van slechte gedachten. Maak je ook geen zorgen als je 
slechte gedachten krijgt; ze komen en ze gaan weer. Hecht er geen waarde aan. Het 
is natuurlijk dat slechte gedachten je lastigvallen als je met je zintuigen in deze 
wereld vol prikkels functioneert. Voor een mens zijn er zes vijanden - verlangen, 
woede, hebzucht, hoogmoed, trots en jaloezie. Deze zes vijanden zullen je het 
slechte pad op leiden. Aan de andere kant zijn de vijf menselijk waarden - waarheid 
(sathya), juist gedrag (dharma), vrede (shanty), liefde (prema) en geweldloosheid 
(ahimsa) - je goede vrienden. Sluit vriendschap met hen.  
 
Prasanti Nilayam, 14-8-2006  
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Ken de waarheid en leef de waarheid 
 
Swami Vivekananda was iemand die mensen altijd aan hun goddelijkheid 
herinnerde. Zijn eigen ontdekking van innerlijke waarheid begon toen hij Sri 
Ramakrishna ontmoette en hem vroeg: 'Meester heeft u God gezien?' Zonder 
een moment te aarzelen antwoordde Sri Ramakrishna: 'Jazeker, dat heb ik. Ik 
zie hem even duidelijk als ik jou nu zie, alleen veel intenser.' Naast het 
wegnemen van de twijfels van Vivekananda, won Ramakrishna hem voor zich 
door zijn zuivere, onzelfzuchtige liefde.  

 
112 Jaar geleden, op 21 juni 
1896, hield Swami Vivekananda 
een toespraak in Londen. 
Verrassend genoeg zijn zijn 
woorden nog steeds van 
toepassing op onze hedendaagse 
maatschappij.  
Vlak voordat Swami Vivekananda 
overleed schreef hij de volgende 
woorden aan een westerse 
volgeling.  
Het kan zijn dat het goed voor mij 
voelt om mijn lichaam te verlaten, 
om het af te werpen als een versleten 
kledingstuk. Maar ik zal niet 
ophouden te werken, ik zal mensen 
overal inspireren totdat de hele 
wereld weet dat zij één is met God. 

 
En nog steeds blijken deze woorden inspirerend voor ons.  
 
Londen, 21 juni 1896 
' 
Vul je denken met verheven gedachten, de hoogste idealen, en hou deze dag 
en nacht voor ogen... daaruit zal prachtig werk groeien. Spreek niet over 
onzuiverheid, maar zeg dat je zuiver bent. We hebben onszelf 
gehypnotiseerd met de gedachten dat we klein zijn... dat we geboren zijn... 
dat we zullen sterven. We leven voortdurend in een staat van angst.  
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Jullie zijn leeuwen! Jullie zijn zielen, zuiver, oneindig en volmaakt 
 
Er is een verhaal over een leeuwin die hoogzwanger was. Zij ging op zoek 
naar prooi en toen zij een kudde schapen zag besprong zij die. Zij raakte 
daarbij gewond en nadat een klein babyleeuwtje geboren was, stierf zij. Toen 
de schapen het welpje daar moederloos zagen liggen, zorgden zij voor het 
diertje en zoogden het. Het groeide op bij hen, at gras en blaatte als de 
schapen. En hoewel hij na verloop van tijd een grote, volwassen leeuw was 
geworden, dacht hij nog steeds dat hij een schaap was.  
Op een dag kwam er een andere leeuw, op zoek naar prooi. Hij was 
stomverbaasd toen hij midden in die kudde schapen een leeuw zag die, net 
als de schapen, vluchtte voor het gevaar. Hij probeerde dichter bij de schaap-
leeuw te komen om hem te vertellen dat hij geen schaap was maar een 

leeuw, maar het arme dier 
vluchtte toen hij hem 

naderde.  
Hij wachtte zijn kans 
af en op een dag trof 
hij de schaap-leeuw 
slapend aan. Hij liep 
naar hem toe en zei: 
'Jij bent een leeuw.' 
'Ik ben een schaap!' 
blaatte de ander. Hij 
kon het tegendeel 
niet geloven, maar 
blaatte alleen. De 

leeuw sleepte hem naar 
een meer en zei: 'Kijk hier 

dan, dit is mijn spiegelbeeld en dat is het jouwe.' Toen begon hij de gelijkenis 
te zien. Hij keek naar de leeuw en naar zijn eigen spiegelbeeld, en in een flits 
kwam het besef dat hij een leeuw was. De leeuw brulde… het blaten was 
over. 
Jullie zijn leeuwen! Jullie zijn zielen, zuiver, oneindig en volmaakt. De macht 
van het universum is binnenin jullie. 'Waarom ween je, mijn vriend? Er is 
noch geboorte, noch dood voor jou. Waarom ween je? Er is ziekte noch 
ellende voor jou want je bent als de oneindige lucht; wolken van 
verschillende kleuren trekken erlangs, spelen er even en verdwijnen dan 
weer. Maar de lucht is hetzelfde eeuwige blauw.' 
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Dat wat 'binnenin' is, zien we 'buiten ons' 
 
Waarom zien we slechtheid? Er stond ergens een boomstronk en in het 
donker kwam er een dief langs die dacht dat het een politieagentwas. Een 
jongeman die op zijn geliefde wachtte zag de stronk en dacht dat het zijn 
liefje was. Een kind dat spookverhalen gehoord had dacht dat het een spook 
was en begon te gillen. Maar al die tijd was het die boomstronk. We zien de 
wereld zoals we zelf zijn.  
Stel dat er een baby in een kamer ligt, met op tafel een zak goud en er komt 
een dief die het goud steelt. Zou de baby weten dat het goud gestolen was? 
Wat we in ons hebben, zien we ook buiten ons. De baby heeft geen dief in 
zich en herkent die dus ook niet. Zo is het met alle kennis. Spreek niet over 
de slechtheid van de wereld en alle zonden. Ween omdat je nog steeds 
slechtheid blijft zien. Ween omdat je overal zonden blijft zien. Als je de 
wereld wilt helpen, veroordeel haar dan niet, verzwak haar niet nog meer. 
Want wat is zonde en wat is ellende. Wat is dat anders dan slechts het 
resultaat van zwakheid? De wereld wordt iedere dag zwakker gemaakt door 
dit soort onderricht.  
 
Ik ben het Oneindige  
 
Mannen en vrouwen wordt vanaf hun kindertijd geleerd dat zij zwak en 
zondig zijn. Leer kinderen dat zij allemaal stralend en onsterfelijkheid zijn, 
zelfs degenen die zich het zwakst manifesteren. Vul van jongsaf hun denken 
met positieve, sterke, helpende gedachten. Sta open voor zulke gedachten en 
niet voor verzwakkende en verlammende gedachten. Zeg tegen je eigen 
denken: 'Ik ben het Atman. Ik ben het Oneindige.' Laat dit dag en nacht in je 
denken weerklinken als een lied en verklaar op het moment van je overlijden: 
'Ik ben het Atman!' Dat is de Waarheid, de oneindige kracht van de wereld 
behoort jou toe.  
Laten we dapper zijn. Ken de waarheid en pas die toe. Het doel mag ver weg 
zijn, maar sta op, ontwaak en stop niet tot het doel is bereikt!' 
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Woorden van inspiratie en wijsheid… 
 
Hou je hart zuiver met goddelijke Liefde, dan zal God zichzelf in jou afspiegelen en zal 
het voor Hem eenvoudig zijn om de wereld te verenigen met Universele Liefde. 
Gopal Baba 6-9-2004 
 
De Goddelijkheid in ieder zet hem aan om gehoor te geven aan waarheid en morele 
waarden. Sommigen horen Zijn fluisteringen, anderen luisteren uitsluitend als Hij luid 
protesteert. Er zijn er ook die doof zijn voor Zijn aanwijzingen en weer anderen zijn 
vastbesloten om er niet naar te luisteren. Sommigen reizen per vliegtuig, anderen met 
de auto of de bus. Geloof Mij, allen zullen zich vroeg of laat door die stem moeten laten 
leiden. Vandaag of morgen moet ieder het einddoel bereiken. Doe oprecht jouw deel. 
Om gered te worden hoef je alleen maar te luisteren en te gehoorzamen. 
Sathya Sai Baba Feb 2, 1963 
 
De goddelijke Geliefde houdt ervan om vol vreugde te spelen en te rusten in het hart 
van de geheiligde minnaar. 
Sri Ramakrishna Paramahamsa (Great Swan door Lex Hixon) 
 
Op je hoofd draag je een mand vol brood, maar je bedelt om een paar kruimels. Kijk 
naar je eigen hoofd, klop aan de deur van je eigen hart. 
Rumi, ‘Mathnawi’ 
 
Als je kunt zien hoe gezegend je zelf bent, dan leidt dat altijd naar een diep verlangen 
om ander te zegenen. 
Henri Nouwen 
 
Elke dag brengt zijn geschenken. Pak ze uit. 
Ann Ruth Schabader 
 
We richten ons op God als we op onze fundamenten staan te schudden. Alleen maar 
om erachter te komen, dat het God is die het schudden veroorzaakt. 
Carl C. West 
 
Wees voorzichtig als je vrede predikt met je mond. Zorg eerst dat je eigen hart met 
deze vrede gevuld is. 
St. Francis of Assisi 
 
Er zijn nu veel mensen op de wereld, maar er zijn er maar een paar met wie wij in 
contact komen. Het zijn er zelfs nog minder waar wij problemen mee hebben. Als je dus 
de kans krijgt om geduld en verdraagzaamheid te beoefenen, zou je die gelegenheid 
met beide handen moeten aanpakken. Zie het als een zeldzame kans, alsof je een schat 
in je eigen huis gevonden hebt. Je zou je vijand dankbaar moeten zijn omdat hij je die 
kans gegeven heeft. 
The Dalai Lama 
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De lessen van Shirdi Sai Baba  
 
Deel 2: Zie alles als een geschenk van God  
Door Koen van Velzen (Satrughna) 
 
Das Ganu vertaalt de Ishavasya Upanishad 
In Hemadpants biografie van Shirdi Sai Baba, de 'Sri Sai Satcharita', beschrijft 
hij hoe Baba's toegewijde Das Ganu worstelt met het vertalen van de 
Ishavasya Upanishad en maar niet achter de juiste betekenis kan komen. Hij 
besluit hulp te vragen aan Shirdi Baba, die hem vervolgens aanraadt naar 
Kaka Dixit in Bombay te gaan, waar hij van het dienstmeisje de juiste 
betekenis zal krijgen. Als hij dat kind, een straatarm meisje van acht jaar in 
versleten vodden, een lied over een mooie rode sari hoort zingen, haalt hij 

zijn vriend Pradhan 
over haar zo'n sari te 
geven. Die dag staat zij 
te midden van haar 
vriendjes en 
vriendinnetjes. Ze 
danst, springt en 
speelt in haar 
prachtige sari, zij is de 
ster van de dag. 
 
De volgende dag leert 
Das Ganu van haar een 
waardevolle les, als hij 

haar in haar oude versleten kleren net zo blijmoedig ziet als de dag ervoor. 
Das Ganu beseft dat ware vreugde van binnenuit komt en niet door uiterlijke 
zaken. 'Gelukkig zijn is iets wat van binnenuit komt en niet van buitenaf. Als 
wij denken dat geluk wordt verkregen door iets van buitenaf, dan is dat een 
illusie. Hoe zou het meisje anders net zo gelukkig kunnen zijn op de dag dat 
ze de nieuwe sari droeg als de dag erna, toen ze weer het oude vod droeg? 
Geluk is de rijkdom van het innerlijk. We moeten opgewekt onze plichten 
vervullen, zonder een spoor van gehechtheid.' 

BLOEMEN AAN ZIJN VOETEN 
ERVARINGEN VAN DEVOTEES 
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Toen ik dit las, moest ik hier wel even over nadenken. Wat is het verband 
met Baba's les 'alles aanvaarden als een geschenk van God?’ In de Ishavasya 
Upanishad wordt de volgende raad gegeven: 'Aanvaard met liefde wat God 
jou schenkt, wees ervan overtuigd dat wat God jou geeft wel goed moet zijn, 
omdat alles van Hem doordrongen is. Als je alles wat op je afkomt kunt 
ervaren als Gods geschenk, zal je vooruitgang snel en zeker zijn.' 
 
Omarm je karma moedig 
De gedachte dat ieder voorval in ons leven betekenis kan hebben, is zeker 
niet zonder controverse. Er zijn mensen geweest die de zaken wat al te 
simpel wilden voorstellen en anderen vertelden dat de oorzaak van hun 
problemen te wijten was aan onopgelost karma of verkeerd denken. 
Uiteraard heeft dit aanleiding gegeven tot heel wat wrijving; immers niet 
iedereen die een ernstige ziekte heeft zit te wachten op iemand die hem 
vertelt dat het zijn eigen schuld is.  
Baba laat echter zien dat deze gedachte, deze levenshouding, niet een 
opgedrongen visie is waarmee men een ander om de oren slaat, maar een 
welbewuste persoonlijke keuze tot overgave aan God.  
Net als met de les waarin hij mij leert ieder mens als God te zien, begrijp ik 
dat we allemaal in de illusie verkeren dat we losstaande personen zijn die 
rondwandelen op de aarde. Baba leert ons echter, zoals alle Meesters, dat 
we het Atma zijn, en dat er maar één Atma is.  
Om ons uit de illusie te halen keren onze dwalingen als karma naar ons terug. 

Shirdi Sai Baba zegt hierover tegen 
dokter Pillai: 'Je moet dit karma 
moedig en geduldig onder ogen 
zien en niet huilen. De ware 
remedie is dat je het gevolg van 
handelingen uit het verleden moet 
doorstaan en overwinnen. Ons 
karma is de oorzaak van ons 
verdriet en geluk, dus probeer te 
verdragen wat er komt'. En tegen 
Chandrabai Borkar zei hij: 'Omarm 
je karma moedig, word ervan 
verlost door het dapper onder ogen 
te zien en word bevrijd.' 
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Emoties als gids 
Zaken die wij onprettig vinden wijzen ons dus op onopgeloste 
onvolkomenheden in onszelf en dragen daarmee waardevolle lessen in zich. 
Is de les geleerd, dan verdwijnt ofwel de weerstand tegen het karma, ofwel 
de hele situatie verandert volledig.  
Nu vind ik het best lastig om steeds alert te blijven in alle situaties. Daar 
komen mijn emoties me van pas; als ik merk dat mijn gemoedsrust verdwijnt 
en ik ergens boos, angstig, verdrietig of anderszins uit balans om raak, dan is 
dat voor mij een teken dat er nog iets uit te werken valt. Het vraagt op dat 
moment van mij om even afstand van de situatie te nemen, te zien dat ik 
ergens overstuur van ben en te beseffen dat dit niet mijn werkelijke Ik is, 
daar ik immers het Atma ben.  
Sathya Sai Baba zegt hierover:  
'De slagman, de werpers en de spelers in het veld krijgen van de wedstrijd niet 
een fractie van het plezier dat de fans ervaren. De toeschouwers zien iedere 
fout en elk uitblinken bij de werpers en bij de verdedigers. Zij waarderen de 
subtielere kanten van het spel. Zo zou je ook, om het maximale plezier uit dit 
spel van het leven te verkrijgen, de houding van de toeschouwer moeten 
aannemen, zelfs wanneer je diep verstrengeld moet raken in dat spel.'  
(Sathya Sai Speaks, deel 3, hoofdstuk 7, maart 1963) 
 
Om het spel goed te spelen zal ik dit cursusonderdeel met goed gevolg 
moeten afronden. Hierover zegt Sathya Sai Baba:  
'Wees niet verdrietig dat de Heer je test en je door de beproeving van 
moeilijke tijden laat gaan. Want alleen als je getest wordt, kun je jezelf 
verzekeren van succes en je bewust worden van je beperkingen. Je kunt je dan 
concentreren op de onderwerpen waarin je zwak bent, zodat je daarvoor kunt 
slagen als je weer getest wordt. Je zou van tevoren goed moeten studeren en 
de moed en het zelfvertrouwen moeten hebben die voortkomen uit kennis en 
vaardigheid. Dat is de weg naar de overwinning'  
(Sathya Sai Speaks, deel 3, hoofdstuk 7, maart 1963) 
 
Oude programma's wissen 
In het afgelopen jaar heb ik iets mogen ervaren van de waarde van deze les. 
Alleen al het besef dat er iets uit deze situatie te leren valt, zet een proces op 
gang dat met verdere studie en meditatie vervolgd kan worden. De analogie 
met een computer is vaak heel handig om deze processen te begrijpen: het 
oude slecht functionerende computerprogramma dient gewist te worden en 
door een goede overschreven te worden.  
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Dit lijkt moeilijker dan het is. Zelf gebruik ik daarvoor Shirdi Baba's lessen als 
leidraad: 
1. Besef dat je het Atma bent. Deze bundel van verwarde emoties en 

gecompliceerde toestanden is niet wat ik in werkelijkheid ben. Ik ben het 
Atma: eeuwig Aanwezig, eeuwig Bewust, eeuwige Vreugde (Sat-Chit-
Ananda). Ik ben één met God, één met alles. 

2. Hou de oude toestand voor ogen. De emoties die mij voorheen zo 
overstuur maakten, dienen me nu als hulpmiddel om bij de les te blijven. 
Deze emotie zegt me heel duidelijk wat het onderwerp is waaraan 
gewerkt moet worden, welk oud programma mijn leven nog ongemerkt 
beïnvloedt. Dit geeft vaak een fysiek gevoel ergens in mijn lijf.  

3. Swami's zegen vragen. Door op het oude gevoel en de emotie te 
concentreren met de intentie van loslaten, stroomt het oude weg en kan 
Swami's leiding de lege plek vullen. 

Afhankelijk van de grootte van de oorzaak duurt het langer of korter om op 
deze manier een oud stuk op te ruimen. Ik vermoed dat dit van situatie tot 
situatie en van persoon tot persoon kan verschillen. 
 
Als ik besef dat het leven een doelgerichte les is om mij terug naar Goddelijk 
Bewust Zijn te brengen en ik elk voorval in dit licht zie, wordt het leven een 
geschenk van God. Moeilijke dingen worden lessen om ballast kwijt te raken, 
en zo worden zowel de prettige als de onprettige voorvallen iets om 
dankbaar voor te zijn. Ook dankbaarheid zal op zijn beurt weer het 
leerproces versnellen, wat soms een turbulente tijd tot gevolg kan hebben. 
Baba leert ons om in iedere situatie onze gelijkmoedigheid te bewaren, 
wetend dat alles een geschenk is van God. 
 

Volgende keer: Vertrouw op overvloed 
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De genade van Swami 
 
Door Chhaya Mukherjee 
 
De afgelopen vijf jaar heb ik op een school 
in Mumbai als lerares muziek gewerkt. 
De directeur had mij gevraagd op zijn 
school te komen werken nadat hij, op de 
Onafhankelijkheidsdag van India, een 
muziekuitvoering van mij met een groep 
kinderen had gezien. 
 
Vanaf de eerste dag had ik het gevoel dat 
een van de coördinatrices op school mij 
op de een of andere manier niet mocht, 
waarschijnlijk omdat ik haar nooit om 
advies vroeg. Ik nam aan dat dat niet 
nodig was, omdat muziek een aparte discipline binnen het onderwijs is. Omdat 
de school Engelstalig onderwijs geeft, onderwees ik westerse muziek en ook 
enkele Hindi liedjes. Ik leerde de kinderen ook de gebeden van verschillende 
godsdiensten omdat de school door kinderen uit meerdere culturen bezocht 
wordt. Er werd mij verteld dat zij zich beklaagd had bij de directie en dat zij mijn 
salarisverhogingen had tegengehouden. Vijf jaar verdroeg ik dit alles, toen bad ik 
tot Swami om mij de weg te laten zien. Omdat deze dame niet Hindoestaans was 
stond mijn hindoeïstische leefwijze haar tegen. Op een gegeven moment ging ik 
zelf ook denken dat ik waarschijnlijk geen opslag verdiende. Swami gaf me de 
raad om de school te verlaten, maar ik deed dat niet gelijk omdat ik eerst iets 
anders wilde zoeken. In april werd het allemaal nog beroerder en de directeur 
trok zich terug vanwege deze dame. Toen ik dit hoorde nam ik onmiddellijk 
ontslag. 
 
Ik stond op het punt om naar Amerika te vertrekken en dacht vaak aan wat ik 
moest doen als ik weer terug was. Vreemd genoeg kwamen er allerlei 
aanbiedingen voor banen van verschillende scholen en van de directies zelf! 
Eenmaal terug in India wist ik niet welke ik moest kiezen want zij boden mij 
allemaal een verdubbeling van mijn vorige salaris. Uiteindelijk heb ik voor vier 
scholen gekozen en kon ik ook mijn vrijwilligerswerk handhaven op twee andere 
scholen voor autistische en verstandelijk gehandicapte kinderen. 
Dit jaar was ik in juli in Bangalore bij Swami voor Gurupoornima en gaf ik Hem 
persoonlijk mijn brief om Hem te bedanken, omdat ik heel sterk het gevoel heb 
dat het dankzij Zijn genade zo goed met mij gaat.  
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Goddelijkheid ontmoeten 
Mijn eerste ontmoeting met Swami Gopala Krishna Baba 
Passage uit het dagboek van Deborah en Lennart 
 
Girinagar, 30-06-2008 
Het is maandagochtend en om 5.45 uur gaat de wekker in onze hotelkamer. 
Om 6.45 uur worden we bij de tempel verwacht voor de Abishekam. Deze 
ceremonie wordt ook in Nederland gedaan door Bas, dus we weten wat het 
inhoudt. Nu wordt het niet door Bas uitgevoerd, maar door Sri Gopala 
Krishna Baba, waar we al zo veel mooie verhalen van hebben gehoord. Dit is 
de allereerste keer dat we hem fysiek zullen ontmoeten. Ik kijk al bijna 2 jaar 
uit naar dit moment en we zijn best zenuwachtig. 
 
Als we aankomen bij de tempel is het gelukkig 
nog vrij rustig dus kunnen we redelijk vooraan 
plaatsnemen. Voordat we naar binnen gaan 
koopt Deborah nog even een draad vol 
jasmijnbloemen voor in haar vlecht.  
We gaan voor de eerste keer de tempel 
binnen... het lijkt wel een kermisattractie. Veel 
kleuren, bloemen, versiersels, zilverwerk, 
lichtjes, marmer etc.  
We gaan in kleermakerszit op de grond zitten. 
Opeens gebeurt het, Swami komt binnen en 
begroet de mensen om hem heen en komt 
onze kant op! Mijn hartslag neemt fors toe en 
ik voel wat adrenaline vrij komen. Ik voel 
dezelfde spanning als toen ik als 5-jarige Sinterklaas ‘in het echt’ ging zien. 
Opeens staat Swami voor mij en kijkt me aan met een lieve blik en een 
glimlach. ‘Which country are you from?’ vraagt hij. ‘Holland’ zeg ik en kan 
verder niks uitbrengen. Ik blijf hem aanstaren, wat een blik in die ogen. Hij 
knikt en klopt me als een oude vriend op mijn schouder en loopt verder. 
‘Zo... dat was de eerste kennismaking’ dacht ik. Dat viel wat tegen, ik vond 
het wel indrukwekkend maar ik had stiekem gehoopt dat hij iets zou zeggen 
of doen waardoor ik van geluk in huilen zou uitbarsten. Intussen is hij bij Deb 
aangekomen en vraagt haar ‘Do you also come from Holland?’ ‘No Belgium’ 
was haar antwoord. 
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De ceremonie begint en ik zit met m'n ogen dicht. Langzaam begint mijn 
kruin heel prettig te tintelen. De energie is voelbaar! 
Het duurt wel lang en we zijn niet gewend om zo lang op een harde vloer te 
zitten. Op een gegeven moment was ik meer met de pijn in mijn knieën en 
kont bezig dan met de Abishekam. Na ruim 2 uur staan Deb en ik weer buiten 
en we vragen elkaar hoe de ander het vond. We vonden het wel fijn, maar 
we waren beiden niet ondersteboven van het gebeuren en dat was stiekem 
toch wel een teleurstelling. Ik had dat nog niet geheel uitgesproken of er valt 
een warme deken over me heen en (ik gebruik de mooie woorden van Deb) 
het voelt of mijn hart gekieteld wordt. Het blijft komen in golfbewegingen en 
wordt langzaam sterker. Ik hou het niet meer en moet even gaan zitten in de 
tempel. Ja hoor, daar komen de tranen. Ik kan er gewoonweg niks aan doen 
en kan het zeker niet stoppen. De spieren in mijn buik trekken soms samen, 
zo heftig is het. Wat een welkom zeg! Wat een Liefde! Iedereen die het heeft 
meegemaakt kent het gevoel waarschijnlijk wel. 
Op een gegeven moment komt Swami weer de tempel binnen voor een 
interview. Wat hebben wij toch een mazzel gehad denk ik nu. Zoveel Swami 
voor de eerste keer! We waren in totaal met 9 personen. Swami keek me 
meerdere malen aan met zo’n liefdevolle blik, en ik voel dat hij me kent. 
Tijdens het interview denk ik alleen maar aan het moment dat ik voor het 
eerst aan zijn voeten mag liggen. Dat moment komt gelukkig en ik kan 
gewoonweg niet beschrijven wat ik toen voelde. Deborah heeft de laatste 
dag bij het afscheid nemen eenzelfde ervaring gehad zodat we allebei intens 
gelukkig onze reis konden voortzetten. 
 
‘Swami, dank U wel voor deze prachtige intense ontmoeting. 
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Overgave 
 
Dit gebed hangt aan de deur van de mannenkantine in Puttaparthi. Een van 
onze Duitse GKS-leden was erdoor geraakt en kopieerde het om het gebed om 
met ons te delen. 
 
Waarom zou je van streek raken? Laat mij voor alles zorgen. Ik zal degene zijn 
die overal aan denkt. Ik wacht op niets anders dan jouw overgave aan Mij, en 
dan hoef je je nergens zorgen meer over te maken. Gooi alle angsten en 
ontmoediging overboord, want daarmee laat je zien dat je geen vertrouwen 
in Mij hebt. Je zou blindelings op Mij moeten vertrouwen.  
 
Overgave betekent je gedachten afkeren van alle zorgen en problemen die je 
tegenkomt. Leg alles in Mijn handen terwijl je zegt, 'Heer, Uw wil geschiede. 
U zult eraan denken'. Hiermee zeg je, ‘Heer ik dank U, want U heeft alles in 
Uw handen genomen en U zult dit oplossen op de manier die voor mij het 
beste is’.  
 
Onthoud dat de gevolgen van iets overdenken, het tegenovergestelde is van 
overgave. Dat houdt in dat, wanneer je je zorgen maakt dat een situatie niet 
het verlangde resultaat zal opleveren, je laat zien dat je niet gelooft in Mijn 
liefde voor jou. Daarmee bewijs je dat je niet gelooft dat jouw leven onder 
Mijn controle staat en dat je aanneemt dat dingen Mij ontgaan.  
 
Denk nooit, 'Hoe zal dit aflopen? ...Wat gaat er gebeuren?'. Als je toegeeft 
aan die verleiding, laat je zien dat je niet op Mij vertrouwt. Wil je dat Ik dit 
regel... ja of nee? Stop dan met daarover in spanning te zitten! Ik zal je alleen 
leiden als jij je volledig overgeeft aan Mij. En als Ik je over een ander pad 
moet leiden dan jij verwacht, dan draag Ik jou in Mijn armen.  
 
Waar je echt van streek van raakt is je piekeren, je zorgen, je obsessie, je wil 
om koste wat kost voor jezelf te zorgen. Ik kan heel veel doen als iemand zich 
tot Mij wendt voor zijn materiële en spirituele behoeften en zegt ‘U denkt 
eraan'. Dan sluit hij zijn ogen en wordt stil. Je zult veel ontvangen, maar 
alleen als je volledig op mij vertrouwt. Als je pijn hebt, bid je tot Mij opdat Ik 
ingrijp, maar wel op de manier waarop jij dat wenst. Je bouwt niet op Mij, 
maar je wilt dat Ik Mij aan jouw verzoeken aanpas.  
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Gedraag je niet als een zieke die de dokter om een behandeling vraagt en 
tegelijk zelf met een voorstel komt. Zeg liever, zelfs in droevige 
omstandigheden, 'Heer, ik dank U voor dit probleem, voor deze zinvolle les. 
Ik bid dat U de dingen regelt op Uw manier. U weet wat het beste is voor mij'.  
 
Soms voelt het alsof rampen toenemen in plaats van verminderen. Raak dan 

niet overstuur, sluit 
je ogen en bid tot 
Mij met overtuiging, 
'Uw wil geschiede'. 
En als je zo bidt, 
voltrek Ik, indien 
nodig, een wonder. 
Maar alleen als je 
Mij volkomen 
vertrouwt. Ik denk 
altijd aan jou, maar 
Ik kan je alleen 
helpen als jij je 
volkomen op Mij 
verlaat. 
 
Sathya Sai Baba 
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Nieuwsbrief Sai Prema Vahini vanaf 2009 
 
Beste mensen Sai Ram, 
 
In de laatste bestuursvergadering is de nieuwsbrief onderwerp van gesprek 
geweest. De Sai Prema Vahini wordt drie keer per jaar (in twee talen) 
samengesteld en verstuurd door de GKS Nederland.  
Het betreft ongeveer 1.000 nieuwsbrieven per jaar! 
Na veel wikken en wegen is gekozen voor een andere wijze van registreren 
en verspreiden met ingang van januari 2009. Uit de huidige registratie blijkt 
namelijk niet duidelijk of iemand nog steeds belangstelling heeft voor het 
ontvangen van de nieuwsbrief. Om dit duidelijk te krijgen wordt er een 
koppeling gemaakt met geregistreerde donateurs. 
 

 De nieuwsbrief wordt toegezonden als één keer per jaar de GKS wordt 
gesteund met een schenking/donatie van minimaal 20 euro.  

 
Om dit goed te laten verlopen dient dus in januari van enig jaar, te beginnen 
in 2009, duidelijk te zijn of er gedoneerd is voor dat jaar. Dat kan door ervoor 
te zorgen dat in januari een bedrag is overgemaakt naar de bankrekening 
(nummer 92 70 781) van de Stichting, met in de omschrijving vermelding van 
het volledige adres.  
Uiteraard kan dit ook contant, maar dan graag in een gesloten envelop met 
daarin duidelijk leesbaar de naam- en adresgegevens. Stuur liever geen geld 
per post maar geef de envelop af aan een bestuurslid of deponeer deze in 
een donatiebus van de tempel. 
 

 Wie een incassomachtiging heeft afgegeven ontvangt automatisch de 
nieuwsbrief en hoeft verder dus niets te doen. 

 Ook wie een schenking aan de Stichting via een notariële akte heeft 
geregeld krijgt de nieuwsbrief automatisch toegezonden. 

 
Indien deze voorwaarde en werkwijze voor iemand een probleem oplevert 
dan graag contact met ons opnemen. Dat kan door een van de bestuursleden 
persoonlijk aan te spreken, telefonisch of per e-mail.  
Telefoon, 0227 - 502438  < >  e-mail, info@gks-holland.nl 
 
Het bestuur 
 


