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Voorwoordje 
Sai Ram beste lezer, 
 
Swami stelde ‘zuiverheid’ voor als thema voor deze nieuwsbrief. 
Tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief werden wij ons bewust van de zoete 
vreugde die je in zuiverheid kunt vinden. Het is onze wens dat deze nieuwsbrief jullie 
zal inspireren om de pure vreugde hiervan te ontdekken en een deel van je leven te 
maken. 
De redactie 
 

Houd je hart zuiver 
Dat zou je belangrijkste streven moeten zijn. 

Geweten is een andere naam voor het spirituele hart. 
Wat je doet met liefde en een zuiver hart zal je pure vreugde geven. 

 
Feitelijk is deze pure vreugde latent in ieder aanwezig maar de mens is zich hier 

doorgaans niet van bewust. Men zou alles moeten doen om die ingebouwde kwali-
teit te openbaren. Wat is de aard van deze pure vreugde? God is de belichaming van 
eeuwige zaligheid, Hij is absolute wijsheid, voorbij alle tegenstellingen. Pure vreugde 
of zaligheid gaat voorbij aan alle dualiteit. Vanuit dualiteit kun je geen zaligheid erva-

ren. De ware mens is hij die streeft naar eenheid, zuiverheid en goddelijkheid. Zo 
niet, dan is hij niet anders dan een dier. Zuiver eerst je zintuigen en ontwikkel het 

gevoel van eenheid. 
Baba 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli.  
Swami heeft als thema Sathya (Waarheid) en Dharma (Rechtschapenheid) gegeven. 

Wij zien jullie bijdragen graag vóór 1 juni tegemoet. 
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Wat leert Swami ons over zuiverheid? 
 
Sri Sathya Sai Baba 
9 oktober 2005 
 
God is zuiver en zonder specifieke kenmerken. 
Die pure en onbezoedelde goddelijkheid is aanwezig in ieder mens. Alle mensen zijn 
in feiten weerspiegelingen van deze alomtegenwoordige goddelijkheid. Daarom 
moet ieder mens gerespecteerd worden en beschouwd als de belichaming van god-
delijkheid. Hoewel God alomtegenwoordig is, neemt Hij een bepaalde vorm aan en 
dient Hij de mensen op vele manieren.  
Besef deze waarheid van nu af aan, alle namen en vormen zijn de Zijne. Beschouw 
iedereen die je tegenkomt als de belichaming van goddelijkheid. Als je dit inzicht 
ontwikkelt, kun je God altijd en overal zien.  
 
Het is niet nodig dat je ingewikkelde meditatieoefeningen doet. Je kunt de eenvoudi-
ge oefening doen van voortdurende beschouwing van de alomtegenwoordige God.  
 
Er zijn tegenwoordig maar weinigen die dit soort eenvoudige methoden onderwijzen. 
Jammer genoeg is er in deze tijd een tekort aan goeroes die de zoeker duidelijk kun-
nen leiden op het pad van zuiverheid. Tegen financiële vergoeding beperken ze zich 
tot het geven van een paar mechanische technieken van meditatie.  
 
Mensen horen of lezen iets over een paar intrigerende soorten meditatie en begin-
nen hun sadhana met dat wat het meest hun interesse of verbeelding prikkelt.  
 
Als je God van nabij wilt ervaren, moet je zuiverheid van hart ontwikkelen. Geestelij-
ke oefeningen zijn alleen bedoeld om zuiverheid te bereiken. Op het moment dat je 
zuiverheid van het hart bereikt, zal de alomtegenwoordige God zich vlak vóór je ma-
nifesteren. 
 

Eenheid is goddelijkheid; zuiverheid is verlichting 
 

Sathya Sai Baba 
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Sri Sai Gopala Baba 
6 september 2004 
 
Nu hebben we het geluk dat de grootste Avatar in ons midden is, Sai Krishna. Mijn 
dierbare toegewijden, mis deze grote kans niet, want wellicht kom je deze Avatar 
niet nogmaals tegen. 
Bezing Zijn glorie, smacht naar Hem en volg Zijn richtlijnen. Ieder van jullie zou Zijn 
weerspiegeling moeten worden.  
Hoe je dat doet? 
Als je je hart zuiver houdt met Goddelijke Liefde, zal God zich weerspiegelen in jou, 
en Zijn Goddelijke Wil om deze wereld met Zijn Universele Liefde te binden zal een-
voudiger worden. 

 
23 april 2004 
De lotus houdt niets vast aan zijn bladeren.  
Hij is zuiver en schoon en wordt God aangeboden.  
Houd je hart schoon en zuiver als de lotusbloem en bied het Hem aan in overgave. 
God zal het zeker accepteren.  
Wees vol vriendelijkheid en mededogen. 
 
Gurupurnima 2005 
Stem je gedachten af op God.  
Denk voortdurend aan God. In de stilte vind je de antwoorden op jouw vragen.  
In ieder woord, als je de tijd neemt om het te ontleden en analyseren, ligt een heel 
boek besloten. Ik ben in de harten van ieder van jullie aanwezig, hier en overal.  
Laat je leven zuiver en geheiligd zijn.  
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Uit Swami's toespraak op Sathya Sai Baba's verjaardag 
Girinagar, 23 november 2008 
 
Belichamingen van de goddelijke Ziel, 
 
Deze dag is een heilige dag, de dag waarop God een menselijk lichaam aannam. 
Waarom wordt God als mens in deze wereld geboren? Als er extreem slechte activi-
teiten op deze wereld plaatsvinden incarneert God, want als de mens zich misdraagt 
zal dharma (juist gedrag) vernietigd worden. God incarneert om dharma te hernieu-
wen.  
Het is niet het invoeren van iets moderns of nieuws, het is het herstellen van de oer-
oude, tijdloze Sanathana Dharma (de Eeuwige Ware Weg).  
In deze Kaliyuga, het Kalitijdperk, wordt de avatar Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 83 
jaar, en Hij heeft miljoenen volle manen zien opkomen. In onze traditie geloven wij 
dat de maan de Meester van ons denken is. Als wij dat denken reguleren en op die 
manier duizend manen waarnemen, dan zal ook ons gedrag zaligmakend zijn. Maar 
Sathya Sai Baba is Zelf God, dus ook Heer Chandra, de maan.  
 
 
 

 
 
 

Ik heb niet duizenden volle manen gezien, maar miljarden en mil-
jarden volle manen. 
Chandrama manaso jathah (de maan is de Meester van het denken)
Ik heb al jullie gedachten gezien, miljarden gedachten van mensen 
over de gehele wereld. 
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Licht in het denken 
Sathya Sai Baba is de Meester van ons hart en van ons hoofd. Als wij Hem zowel in 
ons hart als in ons denken laten zijn, dan zullen we de gelegenheid krijgen om dui-
zend manen te aanschouwen. Maar als wij dat niet doen laten we Hem niet in ons 
hart toe, dan denken we niet aan Hem maar aan iets anders! Als we toenadering tot 
God zoeken bedenken we helemaal niet wat we Hem zouden moeten vragen. Hoe 
dichter we bij het licht komen, hoe lichter het voor ons wordt. Wanneer we onze 
ogen sluiten als we het licht bereiken, dan zullen we duisternis ervaren. Maar er is 
niets mis met het licht, het is het ego dat je de ogen doet sluiten. Verwijder die sluier 
van het ego uit je hart en uit je gedachten... en zie dan wat er gebeurt.  
Je gezicht is de spiegel van je gedachten en je hart. Er is een directe relatie tussen je 
expressie en je gevoelsbeleving. Reactie en reflectie. De weerspiegeling zal de reactie 
die daaronder plaatsvindt weergeven.  
Houd je hart altijd zuiver en schoon. Daarom gaan we naar Sai Baba. Niet alleen om 
daar een tijdje te zijn. Naar Puttaparthi gaan is niet alleen de kantine  bezoeken en 
het lekkers daar  eten. Narayana, de verdrijver van alle ziekten op deze wereld, 
woont daar!  
Hoeveel aandacht  ga je nog aan  dit sterfelijke lichaam geven? Wees onsterfelijk. 
Swami is naar deze wereld gekomen om jullie allemaal onsterfelijk te maken, niet om 
gebonden te blijven aan de dood. Van deze Heer vieren we Zijn 83e verjaardag.  
 
Baba's komst naar Girinagar als Shiva 
Vandaag is het achttien jaar geleden dat Baba deze plek bezocht en mij de Chandra-
mouleshwara lingam overhandigde. Swami heeft mij die lingam niet voor mijzelf 
gegeven; mijn Chandramouleshwara is God Zelf. Hij heeft Zijn Atmalingam gegeven 
voor het welzijn van de mensheid. De reden waarom deze Atmalingam hier is, is om 
ieder van jullie je Ware Zelf te laten beseffen.  
Voor deze Atmalin-
gam wordt iedere 
maandag een Rudra 
Abhishekam ge-
daan. De betekenis 
van Rudra Abhishe-
kam is verheffing 
van de hele wereld.  
De wereld is vol  
van goed en kwaad. 
Shiva is de beli-
chaming van al 
deze dingen... en 
tegelijkertijd aan al 
deze dingen voor-
bij. Er is geen plek 
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waar Shiva niet aanwezig is.  
Alles wat schoonheid bevat en wenselijk is houden we voor onszelf. We zijn er dol 
op, toch? Zo houdt Shiva voor zichzelf wat Hem bevalt. Datgene wat alom Ananda 
(gelukzaligheid) geeft, is vol schoonheid. Dat is Sathya Shiva Sundara, dat is God zelf, 
Sathya Sai Baba. Deze Sathya Shiva Sundara Rupa, oftewel de belichaming van Waar-
heid, Goedheid, Schoonheid, Chandra Mouleshwara (immer toenemende 
manifestatie van God), hoort hier.  
Ieder heeft zo zijn eigen problemen. Swami is hier gekomen en verblijft hier als Shiva 
om ieders problemen te verhelpen. Degene die je zorgelijke hart troost kan bieden is 
Shiva. Nodig Hem uit in je hart. Waarom zou je nutteloze dingen bewaren in je hart? 
Waarom niet Shiva? Als je leeft met Shiva in je hart, zul je een mens vol schoonheid 
zijn. Om Zijn boodschap te verspreiden is Swami gekomen en Hij is hier als Shiva.  
 
Achttien jaar geleden, precies op deze dag, manifesteerde Swami Zijn vorm hier. Het 
was bijna 12 uur. Iedereen zong bhajans. Die dag zegende Baba mij en zei: 'Gopala, 
kom hier.' Ik zat op de vloer bhajans te zingen. Ik zong 'Jai Hari Krishna'. Baba ver-
scheen en zei 'Gopala, kom!' Hij gaf me de lingam, en terwijl Hij die in mijn hand 
legde, zei Hij in Telugu: 'Dit is de Chandramouleshwara. Iedere maandag moet je 
abhishekam over deze lingam doen, en het water aan iedereen uitdelen, het zal 
iedereen goeddoen. Nadat Swami dat gezegd had, zegende Hij de schaal met de 
prasadam en verdween. Swami zei nooit: 'Geef jij de teertham' (water), Hij zei: 'Deel 
het water aan iedereen uit. Het zal iedereen goeddoen.'  
Van deze mensen ben ik er ook een, is het niet? Er is niets bijzonders aan mij. Ik ben 
Zijn dienaar en als deze dienaar (servant) niet goed is, dan this Sir went (zal deze Ba-
ba vertrekken). Datzelfde geldt voor ieder van jullie en voor jullie positie hier.  
Dit is een heilige plek. In 1986 vroeg Baba mij hierheen te gaan en in 1991 gebeurde 
dat ook. Sinds die tijd is Baba hier en al Baba's activiteiten stralen van deze plek uit. 
Alles hier, zelfs het kleinste molecuul, is Baba.  
 
Eerst loslaten, dan binnenkomen 
Als je hier binnenkomt, laat je ego dan alsjeblieft bij de drempel achter en kom ver-
volgens binnen. Wie zijn wij om voor de almachtige God ons ego te demonstreren? 
Omdat we bepaalde kwaliteiten hebben en bepaalde dingen krijgen, staan we toe 
dat die kwaliteiten ons tot egoïsme leiden. Het ego van een opleiding en geleerdheid, 
het ego van rijkdom en populariteit, het ego van macht, het ego van schoonheid.  
Sathya Sai Baba heeft al deze verworvenheden overstegen. Wat voor ego kunnen we 
zo'n Heer aanbieden? Als we zeggen dat het een ego is van het bezit van veel geld... 
Hij is de Heer van de rijkdom. Als we spreken van het ego van schoonheid… Hij is de 
belichaming van alles. Als we verwijzen naar het ego van opleiding… Hij is de Heer 
van Saraswati (de godin van de kennis en kunst).  
Als Hij Alles-in-Een is, welk ego kunnen wij Hem dan aanbieden? We kunnen maar 
één ding doen: alles overgeven aan de voeten van de Heer en zeggen: 'Heer, ik heb 
me overgegeven aan U', dan kunnen we één zijn met Hem. Wat we ook mogen heb-
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ben, wat voor vermogens en wat voor rijkdom we ook mogen bezitten... we moeten 
al deze dingen loslaten en ons overgeven aan Zijn voeten. 
 
Koning en dienaar 
Je hebt vast van Hanuman gehoord en de Ramayana gelezen. Dan heb je ook gezien 
welke rol Hanuman speelde in de Ramayana. Hij is nergens ondergeschikt aan ie-
mand. Zelfs, hoewel hij op een aap lijkt, is hij de mooiste en machtigste 
persoonlijkheid. Niemand overtreft hem in geleerdheid. Zelfs met al deze kwaliteiten 
ging hij heel nederig met gevouwen handen naar Heer Rama. Bij moeder Sita boog hij 
zijn hoofd en keek alleen naar haar voeten.  
Het heeft geen zin om dit verhaal alleen te lezen, we moeten het vertalen naar ons 
gedrag! Als je kennis hebt, moet het samengaan met vinaya, goed gedrag. Als je rijk-
dom bezit, moet je het uitdelen en vrijgevig zijn. Een welvarend persoon is iemand 
die vrijelijk geeft en aan anderen schenkt. Hij kan arm zijn, maar als hij het verlangen 
heeft om te delen, is hij de rijkste mens.  
In Noord-India gebruiken ze de term 'Maharaj' bij twee gelegenheden. De koning van 
een gewoon koninkrijk wordt Maharaj genoemd, maar als men een sadhu (asceet) of 
een sannyasin (monnik) langs de weg ziet, wordt ook die Maharaj genoemd. Ze res-
pecteren een sadhu, hij is voor hen de allerhoogste koning, want hij heeft de 
verlangens overwonnen. Iemand die zijn verlangens sublimeert, overwint, beheerst 
en reguleert is de Maharaj. 
 
Vestig liefde in je hart 
Toen het met de Sanathana Dharma bergafwaarts ging, incarneerde Baba. Hij heeft 
laten zien dat we allemaal één zijn. Geen kaste, geen religie, slechts één God. We 
hebben teveel stromingen en godsdiensten, we hebben veel te veel goden. We haten 
elkaar en zijn jaloers op elkaar.  
Bhagavan is geïncarneerd om ons te laten zien dat we allemaal één zijn, om Zijn 
boodschap aan de wereld te verspreiden en de hele wereld in vrede te doen leven. 
Om voorspoedbrengende zaken over de hele wereld te laten overheersen, is Bhaga-
van geïncarneerd en neergedaald.  
Daarin hebben jullie allemaal een rol te spelen. Ieder van jullie moet liefde in je hart 
vestigen; doe het werk van Sathya Sai op die manier. Niets kan hier gedaan worden 
zonder Sathya Sai Baba's goddelijke Wil. 
Kom met een hart dat zuiver en vrij is. Dit is de kans die aan ieder van jullie gegeven 
is door God. Hij is degene die een prachtige, muzikale stem geeft en Hij is ook degene 
die ernaar luistert.  

Waar zuiverheid is groeit liefde.  
Waar zuiverheid en liefde samenkomen is geluk. 

 
Sathya Sai Baba
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Baba is de muziek 
Als je denkt: 'Ik zong en ik zong melodieus', dan zijn dat flarden ego, want de zuivere 
energie die dat mogelijk maakt is Baba. Je ziet daar een keyboard staan, hoor je daar 
geluid uit komen? Alleen als iemand erop speelt en alleen als de stekker in het stop-
contact zit. Alleen als hij correct is aangesloten en als iemand er dan nog op speelt 
komt er muziek uit dat levenloze ding. Jij zit daar en ook uit jou komt geen muziek. 
Het chaitanya, het bewustzijn, de pure energie die binnenin je zit, die laat je zingen. 

Daarom is er in deze wereld 
niets dat ik als ‘van mij’ kan 
claimen, want het is de ener-
gie in ons  die verantwoorde-
lijk is voor alles wat gebeurt. 
Alleen met die kennis zullen 
je daden volledig ontwikkelde 
vruchten en bloemen wor-
den; om te offeren aan de 
Heer.  
God hoort bij iedereen. Kun-
nen wij claimen dat Hij van 
ons is, enkel en alleen van 
ons? Hij behoort aan ieder-
een.  
Deze tempel is open voor 
iedereen. De valuta in dit land 
is valuta zonder ego. Egoïsme 
heeft hier geen plek. Ik wil 
liefde en prema, goddelijke 
liefde. Ik wil plichtsbesef en 
werklust. Ik wil zuivere har-
ten. Moge Sathya Sai Baba 

jullie allen zegenen met liefde, toewijding, gezondheid, rijkdom, geluk, vrede en alles 
wat jullie in je hart hebben.  
 
Vraag om het blijvende 
Blijf niet langer slapen. Jullie zullen deze gelegenheid nog maar een paar jaar hebben. 
Later zullen jullie alleen nog maar een foto hebben als surrogaat voor Hem en als je 
daarover treurt zal het je niet helpen. Jullie zijn bevoorrecht dat jullie Sathya Sai Baba 
nu in levende lijve mogen meemaken. Maak daar ten volle gebruik van! Vraag Hem 
niet om immorele en tijdelijke dingen. Vraag Hem om iets werkelijks en eeuwigs. Met 
de geboorte als mens gaf Hij ons alles wat we nodig hebben. Hij gaf voedsel, onder-
dak en al het andere. Jij hoeft je daar geen zorgen om te maken. Vraag niet om 
onbenullige zaken.  

 Sri Sai Mandiram nieuwsbrief - 12 -                       april 2009 

Alleen de mens heeft van die onverzadigbare verlangens, dieren hebben dat niet. Zij 
krijgen op de een of andere manier hun voer en blijven tevreden. Die verlangens zijn 
de weg naar zorgen en problemen. Stapel het ene verlangen op het andere en je 
vraagt om problemen. Verlangens zijn onderling geschakeld en verbonden. Stop er-
mee! 
 
Dharma, Artha, Kama, Moksha:  Juist gedrag, Rijkdom, Verlangen, Bevrijding 
Richt je gedachten op God. Wat je aan God moet geven is niet de bloem die verwelkt, 
of het fruit dat morgen bedorven is. Schenk Hem je eigen liefde.  
God is in je huis in de vorm van je vader en moeder. Respecteer en vereer ze, zorg 
voor ze. Dat is dharma, wijk niet van dharma af. Als je van dharma afwijkt is alles ver-
loren. Dharma is als een fundering. Door dharma zul je de juiste hulpmiddelen krijgen 
(Artha). De juiste hulpmiddelen geven je morele plannen en verlangens (Kama), en 
deze zullen je naar Bevrijding leiden (Moksha). 
Laat dit dharma onderdeel van je leven worden. Het doel van Baba's incarnatie op 
deze aarde is om dit dharma te beschermen en te verspreiden. Swami laat ons zien 
op welke manier we ons moeten gedragen en hoe we in deze wereld moeten leven. 
De moeilijkste van alle levensvormen die op deze wereld bestaan is om als mens ge-
boren te worden. Nu je de mogelijkheid hebt gekregen om een mens te zijn, verspil 
je leven dan niet. Verspil je leven niet, geef het een zoete smaak. Laat geluk in ieder 
van jullie binnendringen en domineren.  
 
Swami bracht de aanwezigen in verrukking door Zijn toespraak te beëindigen met het 
zingen van de bhajans 'Chitta Chora' en 'Jai Hari Krishna'. 
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De lessen van Shirdi Sai Baba  
Deel 3: Totale overgave 
door Satrughna (Koen van Velzen) 
 
In deze reeks beschrijf ik hoe ik enke-
le waardevolle lessen heb geleerd 
tijdens het vertalen van de verhalen 
over Shri Shirdi Sai Baba. Zoals de 
titel al aangeeft, gaat deze aflevering 
over totale overgave. 
Overgave houdt in dat we volledig 
vertrouwen op degene aan wie we 
ons overgeven, in dit geval Shirdi Sai 
Baba. Het betekent dat je genoeg 
van hem weet om je leven aan hem 
toe te vertrouwen, dat je weet dat er geen gebrek aan voedsel, kleding of bescher-
ming zal zijn.  
Het verhaal van Chandrabai Borkar is een goed voorbeeld van die overgave.  
 
Chandrabai krijgt een kind 

'In 1918, toen ik 48 jaar oud was en nog nooit zwanger was geweest, had ik uiteraard 
een sterk verlangen naar een kind, hoewel mijn kennissen, familie en de artsen stellig 
zeiden dat het op die leeftijd uitgesloten was dat ik nog zwanger zou raken.  
Maar Baba kende mijn verlangen en in 1918 vroeg hij mij: 'Bai, wat is je hartenwens?' 
Ik zei: 'Baba, u weet alles. Wat kan ik u daarover nog vertellen?' 
Baba ging heen in datzelfde jaar. Drie jaar daarna stopte mijn menstruatie en een 
paar maanden later was de diagnose van de dokter dat ik een inwendige tumor had 
die operatief verwijderd zou moeten worden. Ik protesteerde en zei dat ik tien volle 
maanden zou wachten en pas dan zou beslissen. Hij was van mening dat er op mijn 
eenenvijftigste, en terwijl ik nog nooit zwanger was geweest, geen enkele kans was 
dat ik een kind zou krijgen.  
Al die tijd, negen maanden lang, had ik talloze complicaties. Mijn benen en voeten 
waren opgezwollen. Ik had maandenlang gevast en nauwelijks wat gegeten, vaak 
alleen wat water en Udi, Baba's heilige as. Maar de genade van Sai maakte het on-
mogelijke mogelijk en precies drie jaar en twee dagen na Baba's heengaan 
(mahasamadhi) werd mijn zoon geboren. En bij die bevalling was er geen dokter, 

BLOEMEN AAN ZIJN VOETEN 
ERVARINGEN VAN DEVOTEES 
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geen verpleegster en geen enkel medicijn. De dag voor de bevalling deed ik mijn ge-
wone taken en die nacht werd het kind veilig en probleemloos geboren.' 
 
In dit verhaal kunnen we zien hoe Chandraibai vast bleef vertrouwen op Baba, zelfs 
toen de dokter (en haar familie, zoals te lezen valt in andere versies van dit verhaal) 
zei dat ze een tumor had. Dit rotsvaste geloof leidt de toegewijde veilig door alle 
stormen van het leven, brengt de innerlijke rust en versterkt het geloof zelf, want het 
wordt voortdurend bevestigd door Baba's zorg en bescherming. 
Chandrabai kende Baba persoonlijk. Haar persoonlijke ervaring van Baba's zorg en 
aandacht vormde haar overtuiging dat Baba's woorden altijd uitkomen en dat Baba 
voor haar zorgt.  
Toen ik het verhaal van Chandrabai's vaste vertrouwen in Baba las, vroeg ik mij na-
tuurlijk af of mijn eigen vertrouwen en geloof even sterk genoemd konden worden. 
Ik moet zeggen dat het me irriteerde dat mijn eigen geloof regelmatig tekort schiet 
en dat mijn toewijding af en toe maar lauw is. Lezend over het vurige geloof van 

Baba's toegewijden als Purandare, besefte ik dat mijn 
eigen geloof heel wat beter kon. 
 
Het geloof van Purandare 

'Ik (Raghuvir Bhaskar Purandare) hoorde voor de eerste 
keer over Baba in 1909 en bezocht hem kort daarna. Ik 
had altijd al een groot verlangen om sadhu's (asceten) 
en heiligen te ontmoeten. Ik hoorde dat Baba een heili-
ge was, dus voelde ik me tot hem aangetrokken. Hij ver-
scheen in mijn droom en vroeg me naar Shirdi te komen. 
Op dat moment was mijn oudste dochter, toen zes 
maanden oud, erg ziek en daarom was mijn moeder 

sterk tegen een reis naar Shirdi. Ik bleef echter volhouden dat ik erheen wilde en nam 
mijn vrouw, het zieke kind en mijn moeder mee naar Shirdi. Die eerste keer bleef ik er 
dertien dagen. Op de derde dag van dat bezoek werd mijn dochter beter.  
Baba liet me niet gaan tot de dertiende dag. Ik vroeg hem nergens om. Hij vertelde 
mijn moeder dat hij (Baba) al zeven eeuwen met mij verbonden was. 'Ik zal hem niet 
vergeten. Ik zal altijd aan hem denken, zelfs als hij meer dan tweeduizend mijl weg is. 
Ik zal geen hap eten zonder hem,' zei Baba. Toen hij mij uiteindelijk zijn toestemming 
gaf, vertrok ik op de dertiende dag weer naar Nasik.' 
 
Dus Purandare had zelfs een sterk geloof in Baba nog voordat hij hem ooit ontmoet 
had en ging op weg naar hem, zelfs toen zijn kind ziek was! Deze Purandare, zoals te 
lezen valt in andere verhalen over hem, was een vurig persoon, iets wat zeker helpt 
bij het maken van sterke besluiten. Zelf voelde ik me niet zo vurig, dus vroeg ik Swa-
mi innerlijk om een vlammend geloof, in plaats van deze verrekte middelmatigheid. 
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Lees en herlees Baba's verhalen 

Om onze toewijding te doen toenemen, dringt Shirdi Baba er bij ons op aan dat wij 
zijn verhalen lezen en herlezen: 
'Als je mijn naam met liefde uitspreekt zal ik al je wensen vervullen en je toewijding 
doen toenemen. Als je oprecht mijn leven bezingt zal ik voor je, achter je en naast je 
zijn, want als je met hart en ziel aan mij gehecht bent, zul je je gelukkig voelen bij het 
horen van deze verhalen. Geloof me, als je mijn goddelijk spel bezingt, zal ik je onein-
dige vreugde en eeuwigdurende tevredenheid schenken. Het is mijn speciale 
eigenschap dat ik jou zal bevrijden als jij je volledig aan mij overgeeft, mij trouw ver-
eert, mij steeds in gedachten houdt en voortdurend op mij mediteert. Hoe kan er dan 
nog plaats zijn voor wereldse zaken en gevoelens? Ik zal je uit de kaken van de dood 
rukken. Als je naar mijn verhalen luistert, zullen al je ziekten verdwijnen. Luister er 
dus met eerbied naar, mediteer erop en maak ze je eigen, dat is de weg naar geluk en 
tevredenheid. Je trots en egoïsme zullen verdwijnen, je gedachten zullen tot rust ko-
men en als je met heel je hart in mij gelooft en op mij vertrouwt, zul je één zijn met 
het allerhoogste bewustzijn. Alleen al het in gedachten houden van mijn naam als 
'Sai, Sai' zal voldoende zijn om je dwalingen van spreken en horen teniet te doen.' 
En: 'Het luisteren naar mijn verhalen en leringen zal godsvertrouwen in de harten van 
toegewijden wekken en zo zullen zij moeiteloos zelfrealisatie en gelukzaligheid ver-
krijgen. Laat er geen vasthouden aan het eigen standpunt zijn, geen poging om de 
mening van anderen te weerleggen, geen discussies van de voors en tegens van enig 
onderwerp.' 
 
En Hemadpant, Baba's biograaf, voegt hieraan toe: 'Als je dagelijks de verhalen over 
Sai hoort, zul je hem altijd zien. Dag en nacht zul je aan hem denken, en als je Sai zo 
in je opneemt, zullen je gedachten hun wispelturigheid kwijtraken. En als je zo door-
gaat, zul je uiteindelijk opgaan in zuiver Bewustzijn.' 
 
Een reis naar Ecuador 
De belangrijkste les die ik ooit kreeg was waarschijnlijk toen ik Baba nog niet erg 
goed kende. Het was 1987, en hoewel ik een aantal boeken over Sathya Sai Baba had 
gelezen en zelfs overwoog dat Hij wel eens degene zou kunnen zijn waarvan zoveel 
mensen beweerden dat Hij was, deed ik er eigenlijk niet veel mee. (Pas veel later zei 
ik tegen mezelf: 'Je hebt altijd gezegd dat je Jezus wilde volgen en dat je alles zou 

achterlaten als hij voor je kwam staan. Nu is 
daar Sathya Sai Baba, die misschien wel meer is 
dan Jezus was, en je neemt niet eens de moeite 
om hem te bezoeken!')  
Dat jaar maakte ik een reis van drie maanden 
naar Ecuador. Aan het einde van de eerste week 
werd ik beroofd, wat me zes weken lang in een 

 Sri Sai Mandiram nieuwsbrief - 16 -                       april 2009 

bijzonder moeilijke situatie bracht, zonder geld of paspoort.  
In die periode van beproevingen en testen, waarin overigens ook een paar heel posi-
tieve momenten waren, merkte ik vaak dat ik geleid en geholpen werd en soms had 
ik heel sterk het gevoel dat ik gadegeslagen werd. Alleen als ik in paniek raakte werd 
de situatie moeilijk voor me, maar gewoonlijk voelde ik me erg beschermd.  
Ik werd beroofd op een beruchte plek, hoewel ik dat op dat moment niet wist. Ik be-
zocht een heuvel met een groot standbeeld van de Maagd van Quito erbovenop. 
Toen ik uitrustte van de klim, zag ik twee mannen naar me toekomen, een ervan met 
een afgezaagd jachtgeweer. Ik was nog erg naïef en vroeg me af wat er op die kale 
heuvel te jagen viel! Natuurlijk was ik hun doelwit, zoals ik al snel merkte. Maar Baba 
moet bij mij geweest zijn, want ik kreeg sterk de ingeving om me niet te verzetten, 
hen te geven wat zij wilden en ze er alle goeds mee te wensen.  
Toen zij weg waren stond ik daar op mijn sokken, en gelukkig verstond ik toen nog 

geen Spaans, want anders zouden zij mijn broek ook 
nog hebben meegenomen. Toen kwamen de emoties.  
Ik zag een Ecuadoraanse indiaan dichtbij zitten, met 
een kleedje vol spulletjes die hij wilde verkopen, en ik 
vroeg hem of ik even naast hem mocht zitten om bij te 
komen. Hij had natuurlijk gezien wat er gebeurd was. 
Toen ik daar zat, proberend de spanning los te laten, 
voelde ik opeens dat deze man me hielp! De onrust in 
me verdween en de kalmte kwam terug. Ik knapte 

zoveel op dat ik me een tijdje later gewoon gelukkig voelde! 
Sindsdien heb ik me altijd afgevraagd of Baba me op een dag zou laten zien dat Hij 
deze man geweest was en dat Hij me beschermde tijdens zijn testen. Uit deze en vele 
andere ervaringen heb ik geleerd dat er altijd hulp is, zelfs al ik dat het minst ver-
wacht, zelfs als ik er niet om vraag en dat Baba mijn benarde positie kent.  
Ik heb nog veel andere lessen mogen leren die reis, bijvoorbeeld dat slachtofferge-
voel het kwalijkste is dat je jezelf kunt aandoen en dat er altijd mogelijkheden zijn om 
er iets van te maken. Daarmee is het wel een sterk vormende reis geweest. 
Er zijn veel verhalen die vertellen over 
Baba's bescherming. Ik zal afsluiten met het 
verhaal hoe Jyotindra Tharkad gered werd 
door Shirdi Sai Baba, verteld door zijn zoon 
Virendra. 
 
Jyotindra gered van een vloedgolf 
Shirdi was in die jaren nog een klein ge-
hucht zonder sanitair, stromend water of 
elektriciteit. Vlakbij het dorp was een beek-
je dat het grootste deel van het jaar droog 
stond; alleen tijdens het regenseizoen 
stroomde er water. De dorpelingen kwa-
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men daar vaak om hun ochtendbehoeften te doen omdat het een geschikte plek was 
met struiken en weinig verkeer op de weg.  
Jyotindra Tarkhad, mijn vader, was die ochtend vroeg opgestaan en ging onderweg 
naar het beekje met een lantaarn en een paraplu, omdat het nog donker was en mie-
zerde. Hij zat net in de bedding toen hij iemand hoorde roepen vanaf de andere oever 
van de beek. Eerst lette hij er niet op, maar toen probeerde hij te zien wie daar riep in 
het duister. 'Londha Ala!1'  riep de man, maar Jyotin begreep hem niet, want hij ken-
de vrijwel geen Marathi. Toch snapte hij in ieder geval dat deze man iedereen ergens 
voor waarschuwde. Haastig hees hij zijn broek op, greep de lantaarn om te zien wat 
er aan de hand was en zag een enorme golf zwart water van vijf, zes meter hoog op 
zich afkomen. Die nacht was er kennelijk ergens stroomopwaarts een wolkbreuk ge-
weest en al dat water kwam nu door de bedding naar beneden zetten. Hij begreep 
dat zijn einde nabij was en schreeuwde: 'Baba, ik ga dood, red mij!' Hij sloot zijn ogen 
en bleef stil staan, terwijl hij steeds Baba's naam bleef herhalen. Na een tijdje merkte 
hij dat hij niet was meegesleurd en dat hij nog leefde. Hij opende zijn ogen en zag iets 
ongelooflijks: die enorme kolom water was in tweeën gedeeld en raasde langs hem 
heen zonder hem te raken! Doodsbang en steeds Baba's naam herhalend bleef hij in 
dat kolkende water staan, totdat het water na enige tijd zakte. Toen het uiteindelijk 
tot kniehoogte kwam, raakte het water eindelijk zijn lichaam. Overal om hem heen 
dreven takken, struiken, dode geiten en slangen en andere dingen in het donkere wa-
ter. Hij bedankte Baba en besefte maar al te goed dat alleen Baba hem gered kon 
hebben van een zekere dood. Langzaam waadde hij terug door het kniediepe water, 
ging naar het gastverblijf en nam daar een bad. Uiteraard was hij te laat voor de ara-
thi die ochtend. Hij vertelde zijn moeder wat er gebeurd was en zij raadde hem aan 
om meteen naar Baba te gaan om hem te bedanken voor het redden van zijn leven, 
want híj was het die hem uit de kaken van de dood gegrist had. 
Meteen liep Jyotindra naar de moskee en nog terwijl hij de treden beklom, met de 
offeranden voor de puja-verering in handen, 
riep Baba tegen hem: 'Hé Bhau, waarom riep 
je me vanmorgen vroeg om je te komen red-
den? Ben je bang voor de dood? Jyotindra 
knielde aan Baba's voeten en zei: 'Baba, u 
weet alles en u kent iedereen. Natuurlijk is een 
gewoon mens bang als hij oog in oog met een 
zekere dood staat.' Baba hielp hem overeind 
en zei: 'Kom Bhau, sta op. Ik heb je niet naar 
Shirdi gebracht om er te sterven! Onthoud 
alsjeblieft goed dat je niet zo gemakkelijk zult 
sterven, omdat je in de toekomst nog veel op-
bouwend werk zult moeten doen.'  

                                                                 
1 een londha is een vloedgolf 
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Sai Krishna spel 
Door Professor Zeba Bashiruddin 
 
Als bewoner van het bejaardenhuis in 
Puttaparthi in de Indiase deelstaat 
Andhra Pradesh leidt Karim Sab een 
eenvoudig leven zonder veel bijzon-
derheden. Er is hem niets opmerke-
lijks overkomen, behalve dat hij een 
klasgenoot is geweest van degene die 
hij 'Sathya' noemt en die de wereld nu 
kent als Sathya Sai Baba.  
Karim Sab vertelt de schrijver dat hij 
Baba heeft gekend op de lagere 
school. Vreugde rimpelt over zijn ver-
moeide gezicht als hij zich deze geluk-
kige dagen herinnert. Zijn eenvoudige 
geloof in Allah staat geen vragen over 
de wegen van goddelijkheid toe. Hij 
noemt zijn ervaringen 'juwelen in het hart' en voelt zich dankbaar en is tevreden met 
de kans die hij heeft gekregen. 'Zelfs als kind', vertelt hij zijn bezoeker, 'waren we 
ervan overtuigd dat Baba niet was zoals wij. Mohammed moet zo geweest zijn en 
Jezus en Abraham.'  
Als we hem de foto van Baba laten zien, verzinkt hij in herinneringen: 'Als kind was 
hij al klein voor zijn leeftijd en ja, diezelfde gulle mond en die grote zwarte ogen wa-
ren er ook. Ze glinsterden als waterpoelen bij zonsondergang. Toen we een keer vrij 
hadden, kwam het moment van training, waarop Baba ons naar de open ruimte voor 
het schoolgebouw bracht om te gaan spelen. Wij weigerden, natuurlijk.'  

 
'Waarom? 'vraagt de bezoeker. 
'De grond was hard, met scherpe stenen en grind. Wij waren arm, we hadden geen 
schoenen. We zeiden het Hem, maar Hij wilde niet luisteren. 'Kom,' drong hij aan. 
'Kijk, ik kan toch ook rennen! Hij begon over de gebroken aarde te rennen alsof het 
fluweel was. Wij aarzelden en keken achterdochtig. En wonder boven wonder, voor 
onze ogen veranderde het! Waar zijn voeten de aarde raakten, kwam spontaan een 
tulsiplant op!' (Heilige basilicum, een teken van Vishnu.) 
Karin Sab stopt, zwaar ademend alsof hij de ervaring herleeft. Hij mijmert: 'Ja, we 
keken toe, terwijl hij lichtvoetig over de grond rende en het veld stapsgewijs lichtend 

Alles wat ik in liefde vanuit een zuiver hart krijg aangeboden - een blad, 
een bloem, fruit of water - dat zal ik vreugdevol accepteren  

Lord Krishna 
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groen maakte. De hele plek was bedekt met Tulsi die een vage, welkome geur afgaf! 
Nee, niet de plant, maar een laag, dicht, struikachtig soort begroeiing. We renden op 
dit tapijt af, rolden erop, stampten en wentelden ons erin tot we uitgeput waren, en 
toen lagen wij daar, plat op onze rug en hijgend naar adem. Het frisse aroma steeg 
op en bedekte ons, kalmerend als een warme deken. Door de nevel zagen we Hem 
boven ons staan, met Zijn handen achter de rug gevouwen en een onuitsprekelijke 
tederheid om Zijn lippen.' 
Karim Sab stopt opeens, overweldigd door de intensiteit van zijn herinneringen. Als 
we verder vragen geeft hij toe dat hij vaak aan dat ongelooflijke voorval terugdenkt. 
Nu de wereld hem vergeten is, komt hij iedere avond hierheen, gaat op de bank zit-
ten en wacht. Soms stijgt de geur van de vers ontsproten Tulsi op met de avondmist 
en omhult hem ter bevestiging, gloedvol maar hartelijk. 'Hoe vaak gebeurt dat?' 
komt de sceptische vraag. Hij aarzelt. Niet alles mag gevraagd worden door een in-
dringer. Toch blijft hij beleefd. 'Ja, niet erg vaak,' zegt hij zacht, 'maar ja, de Tulsi 
komt uit het niets en vult de hele lucht.' 

 Uit het tijdschrift Sanathana Sarathi, november 1992 

Zuiverheid en eenvoud zijn de twee vleugels waarop de mens boven 
het aardse en het tijdelijke uitstijgt. 

Thomas Kempis 

Tulsi - Basilicum

 Sri Sai Mandiram nieuwsbrief - 20 -                       april 2009 

Zuiverheid toegepast... 
Door Brenda 
 
Toen ik in de vorige Sai Prema Vahini las dat het thema van deze 
nieuwsbrief Zuiverheid is, kon ik mij daar niet mee verbinden. Ik 
kon me geen voorbeelden voor de geest halen en vond het 

daardoor een moeilijk thema. Ook nadat ik mezelf een aantal vragen stelde kwam er 
geen antwoord. 
Want wanneer is iets werkelijk zuiver? Kan ík beoordelen wat zuiverheid is? Als ik dat 
doe is het dan universele zuiverheid of is het mijn idee over zuiverheid? Is mijn zui-
verheid anders als die van een ander? Wonder boven wonder gebeurde er iets wat er 
toch mee te maken heeft. Misschien zelfs wel iets wat de meesten van de lezers her-
kennen. Eigenlijk een alledaags, heel subtiel voorval. 
 
Maar voordat ik het verhaal vertel wil ik eerst even uitleggen wat mijn persoonlijke 
ontwikkelingen op dit moment zijn. Voor mij zijn oefeningen als ‘go with the flow’, 
‘waarheid in woord en daad’ en ‘Spiegelogie’ aan de orde van de dag. Door meer te 
observeren van de dingen die om me heen gebeuren en te kijken hoe de ander op 
mij reageert, leer ik wie ik ben. Spiegelogie zoals ik het nu noem, laat mij via reflectie 
zien hoe ‘mijn’ wereld er op dit moment uitziet. Dat is niet altijd even mooi om te 
zien, want het werkt confronterend. Dat zijn wel de momenten waar ik van kan le-
ren. 
Maar ik merk ook dat er zo stilletjes aan een ander beeld van mijn wereld ontstaat. 
Dat wat ik geef krijg ik namelijk ook weer terug. Daarom probeer ik in vervelende 
situaties positief te reageren.  
Daarmee creëer ik mijn ‘nieuwe’ wereld en zie ik mijn omgeving veranderen in iets 
moois. Wanneer ik een oefening goed wil integreren in mijn handelen dan ben ik er 
extra op gefocust.  
Het valt dan sneller op en ik reageer eerder op een manier die Liefde uitdraagt. 
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Zo gebeurde het kortgeleden dat iemand mij een ervaring van de dag ervoor begon 
te vertellen. Heel snel had ik door dat het eigenlijk meer een verhaal van zelfmedelij-
den zou worden. 
 

Die persoon hoopte bij mij ge-
hoor te krijgen en wachtte op 
een reactie van begrip, waarmee 
ik voeding zou geven aan haar 
beklag. Maar dat wil ik niet meer 
doen, omdat ik daarmee negati-
viteit in stand houd. Verbazing-
wekkend genoeg deed ik alsof zij 
een positief verhaal vertelde en 
zo reageerde ik dan ook. Dit 
voelde wel raar, want ik had 
haar woorden echt wel goed 
gehoord, maar ik probeerde niet 

te luisteren naar de achterliggende gedachte ervan. Ik zei netjes: ‘Goh wat vervelend 
voor je, maar hoe ben je weer blij geworden?’ Op deze manier gaf ik gehoor aan haar 
verhaal, maar gaf ik er geen voeding aan. Ze was even stil en vervolgde haar verhaal 
en zei dat het nu wel weer beter ging. Tot voor kort pakte ik de jas van zelfmedelij-
den liefdevol aan alsof de ander hulp nodig had, maar bemerkte dan al snel dat deze 
zwaarder woog dan ik kon dragen. En daarmee liepen wij beiden met een lastig pak 
op ons rug; we hielden de negativiteit in stand. Maar op deze nieuwe manier ontdek-
te ik dat er altijd meer ruimte is voor positiviteit waardoor de universele energie van 
Liefde blijft stromen. 
 
Deze ervaring laat mij zien dat, wanneer er aandacht wordt gegeven aan positiviteit, 
het beeld zuiver en helder blijft. Voor mij is dat een vorm van zuiverheid. 
Sommige vragen heb ik hiermee voor mezelf kunnen beantwoorden en de andere... 
daar stoei ik nog even mee verder. 

Zuiverheid, geduld en volharding zijn de drie essentiële eigen-
schappen, en boven alles is de liefde. 

 
Swami Vivekananda 
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Zuiverheid onder vuur... 
Door Linda 
 
‘De kracht van het NU’. Daar hebben we allemaal wel van ge-
hoord en waarschijnlijk hebben we zelfs het boek van Eckhart 
Tolle gelezen. 

Daarom was ik verbaasd toen ik op een dag in januari wakker werd en de woorden 
‘de kracht van het Zijn’ mijn bewustzijn binnenrolden; maar ik vond het een leuke 
variatie. Wat de woorden voor me zouden gaan betekenen wist ik toen nog niet. Het 
bleek zo’n dag te zijn waarvan ik wel eens zeg dat volle maan en zuidwesterstorm, 
windkracht 12, samenvallen. Ik weet niet welke energie er in de lucht hing, maar ik 
was er zeker vatbaar voor. Ik werd die dag emotioneel op een dieper niveau geraakt 
dan ooit. Mijn pijn uitte zich in een enorme boosheid. Boosheid - als het niet wordt 
onderdrukt - wil zich bijna altijd ergens op richten. Het ego vindt altijd genoeg serieu-
ze en gerechtvaardigde redenen om dit te doen. Het feit dat boosheid altijd zo 
gerechtvaardigd lijkt te zijn, maakt het moeilijk om te durven zijn in wat er werkelijk 
aan de hand is. Het veroordelende aspect van het ego beseft of wil niet dat er ook 
een mogelijkheid is om iets te transformeren zonder veroordeling en boosheid.  
 
Ik dacht dat ik in de afgelopen jaren had geleerd om de verantwoordelijkheid voor 
mijn eigen boosheid te nemen; ondanks het geklets van het ego toch proberen erin 
te zijn zonder verhalen. Dan voelt het als een verterend vuur, dat op zijn weg door 
mijn lichaam een heleboel schoonbrandt. Dit is moeilijk om te doen maar niet onmo-
gelijk en het is heel effectief, want de boosheid laat je dan echt los, hoe vernietigend 
het op dat moment ook voelt. Het ego is het helemaal niet eens met deze methode. 
Want het is verscheurend om in je eigen boosheid te zitten... laat staan om de lagen 
die eronder liggen te durven voelen. Toch is het de moeite meer dan waard hier 
doorheen te gaan. 
Na veel oefening en nogal wat bevredigende resultaten dacht ik dat ik wel zo’n 
beetje wist wat de diepste emotionele lagen waren en hoe ik daarmee kon omgaan. 
Het gaf me een enorme bevrijding. Maar het kon nog dieper... op die bewuste dag. 
 
Vrijheid/zuiverheid betekent niet dat we nooit meer getriggerd worden en dat we 
boven emoties komen te staan. Volgens mij betekent het dat we onszelf in alle as-
pecten kennen en er gezond en productief mee om kunnen gaan zonder ons ermee 
te identificeren.  
 
Op die bewuste dag lukte dat dus niet en voelde ik me zo diep geraakt dat ik - in 
plaats van dat te durven voelen - zo boos werd dat ik mijn methoden vergat en zelfs 
met spullen begon te gooien. Gelukkig met genoeg tegenwoordigheid van geest om 
er niets mee aan te richten. Dit is nog altijd minder ongezond dan inslikken maar lang 
niet zo effectief als voelen en aanwezig zijn.  
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Na het voorval schoot me de boodschap van die ochtend te binnen. Ik besloot alsnog 
te ‘voelen, ademhalen en aanwezig zijn’ in wat er werkelijk in me speelde, waardoor 
het me verliet - hoe erg het ook was. Mijn mind openbaarde me al haar overtuigin-
gen en aangezien die behoorlijk negatief waren besloot ik daar wat mee te doen. Ik 
visualiseerde een nieuwe optie voor mijn problemen en stuurde daar een grote dosis 
licht naar toe. Er gebeurden de volgende dag al wonderen! 
Plotseling was er communicatie en begrip en zelfs een heleboel liefde. Zelfs nog meer 
dan in mijn eigen gevisualiseerde optie!  
 
Voor mij en voor de mensen die - net als ik - veel hebben ingeslikt, is het handig om 
met het inslikken en oppotten te stoppen, anders vervuilt het je lichaam en je hele 
systeem. Maar als je er eenmaal mee stopt dan kom je er beetje bij beetje achter hoe 
boos je eigenlijk kunt worden. Vervolgens moet je er nog mee leren omgaan want je 
wilt geen dingen doen die niet teruggedraaid kunnen worden. Daarom is het weer 
handig dat we geliefden hebben die ons blijven triggeren in onze diepste kwetsbaar-
heden zodat we kunnen leren hoe diep onze negatieve overtuigingen geworteld 
zaten, en onszelf daarvan kunnen zuiveren… door de kracht van het zijn; aanwezig 
zijn en blijven ademen, zonder verhalen en plaatjes. Het waait voorbij als een wolk. 
Als het niet lukt om het niet te projecteren, dan kun je toeschouwer zijn en zien hoe 

je projecteert of reageert. Je kunt 
daarna aanwezig zijn voor dat stuk in 
jou dat zo geraakt was en dat stuk vra-
gen wat het je te vertellen heeft en 
wat dat met hem/haar doet. Je kunt je 
arm er omheen slaan en het even laten 
zijn als een goede, alles accepterende 
vriend. Vervolgens kun je het verdrie-
tige of boze stuk van jezelf veilig ‘op de 
achterbank zetten’ en liefde ‘achter 
het stuur’, zodat je zuivere beslissingen 
kunt nemen. 
 
Ik heb vaker meegemaakt dat mijn ego 
aan het reageren was; dat ik het niet 
kon of wilde stoppen, maar dat ik toch 
op een ander niveau aanwezig was en 
het hele spel bekeek. Het is dus niet zo 
dat je pas kunt zijn als je in een of an-

dere verheven staat bent. Je kunt altijd zijn en elk spel aanschouwen dat je speelt, 
zonder je ermee te identificeren. Dat is voor mij een vorm van zuiverheid. 
 
Hier dacht ik dat mijn verhaal klaar was en stuurde het naar Sita. Twee weken later 
belde ik haar op en zei: ‘Vergeet het stukje maar. Ik ben er nog niet echt klaar mee 
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en voel me zo hypocriet. Het is volgens mij nog niet af. Heb jij dat ook wel eens, dat 
iemand boos op je wordt en dat, als een soort allergische reactie, alles dichtslaat? 
Dat het lijkt of je in een ijsberg verandert, zelfs als je nog zo je best doet open te blij-
ven?’ Het was me weer gebeurd. Nog geen twee weken na de vorige keer. Wat was 
er met me aan de hand? Gelukkig had ik deze keer nergens mee gegooid en ook geen 
noemenswaardige scène geschopt. Ik was er aardig in geslaagd om aanwezig te blij-
ven maar het gevoel was afschuwelijk. Wat triggerde me nu zo? Wat bracht me zo 
van streek dat ik niet objectief kon blijven maar weer een soort allergische reactie 
van mijn lichaam voelde en dichtklapte? Sita 
herkende het gevoel en vroeg: ‘Heb je al humor 
geprobeerd?’ 
‘Hoe bedoel je?’ Dit was niet bepaald om te la-
chen. 
‘De hele scene nog eens bekijken maar dan de 
spelers aankleden als bijvoorbeeld Mickey Mou-
se en helium stemmetjes geven.’ 
Oh ja, dat kende ik. Ik had een door Brandon 
Bays gecreëerde bewerking van een NLP-script voor allergieën en fobieën waar ik zelf 
mee werkte met cliënten! Hierin werd o.a. gebruik gemaakt van deze techniek. Dat 
kon ik hier wel eens op loslaten. Daar had ik nog niet aan gedacht. 
Tijdens de korte sessie die ik vervolgens met mezelf deed ontdekte ik een herinne-
ring aan de lagere school, vijfde klas. Ik was heel lief en gehoorzaam en het 
lievelingetje van juffrouw Goes. Op een onbewaakt moment zat ik te kletsen met 
mijn buurvrouw en hoorde plotseling een boze stem: ‘Linda! Ik had gezegd dat jullie 
stil moesten zijn (had ik niet gehoord) en dit valt me van jou heel erg tegen!’ Ik klapte 
volledig op slot en wilde geen woord meer tegen haar zeggen. Nooit meer! Ze had 
ons verbond verraden! Ze was toch altijd vriendelijk tegen mij in ruil voor mijn lieve 
gedrag. Ik kon hier toch niets aan doen?  
Toen ze me na de les vroeg wat er met me was en me na lang aandringen eindelijk 
aan het praten kreeg, zei ze: ‘Je bent overgevoelig!’ Mijn kinderlijke conclusie: 100% 
je best doen is nog niet genoeg en hoe ik in elkaar zit is blijkbaar ook niet oké. 
Voortaan moet ik dus echt op eieren gaan lopen want het kan elk moment mis zijn, 
ook als ik er niet op bedacht bent. 
Tijdens de korte sessie werd mijn gevoel geheeld en het nieuwe gevoel dat ontstond 
was, ik mag in mijn eigen tempo groeien - in tegenstelling tot het steeds proberen te 
voldoen aan de verwachtingen van anderen - en ik ben oké zoals ik ben. 
Ineens herinnerde ik me het bezoek dat ik kreeg op de zondag vlak voor het tweede 
incident. Mijn bezoekster had commentaar op ons en zei, nog voordat ik iets kon uit-
leggen: ‘Dat had ik juist van jullie nooit verwacht!’ 
Zonder dat ze het wist raakte ze het tere punt. Ik voelde een plotselinge haast om zo 
snel mogelijk afscheid te nemen maar herkende slechts vaag dat ik al boos was.  
Het was me al veel eerder duidelijk geworden dat een deel van mij er nog altijd van 
overtuigd was dat goed nog niet goed genoeg was, en ik was me ook al eerder be-
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wust geworden van enkele andere herinneringen in deze lijn en daarmee had ik al 
gewerkt. Dat had echter de allergische reacties van mijn lichaam niet opgelost. Ik was 
me niet eerder bewust geweest dat ik net zo teleurgesteld in de ander was als de 
ander in mij. Dat had ik niet van ze verwacht; dat ze mij zo verkeerd zouden beoorde-
len! Dit hoort bij het egopatroon dat diep vanbinnen gelooft in schuld en straf - en 
daarover denkt te moeten en kunnen oordelen in plaats van te realiseren dat alles 
eenvoudigweg draait om acties en daaruit voortvloeiende ervaringen of consequen-
ties. Oorzaak en gevolg. Dit specifieke egopatroon durft daardoor geen fouten te 
maken uit angst voor veroordeling en groeit uit tot een controlefreak. En als dit ego-
type hiervan bewust wordt heeft het weer wat om te veroordelen. Want je mag toch 
geen controlefreak zijn. Dit geloof in schuld en straf is mentaal misschien allang ont-

maskerd maar kan nog diep  in de cellen 
zitten. Angst is hier de basis. De persoon 
die dit egotype speelt wordt vrij als deze 
angst plaats maakt voor werkelijke, diep-
gevoelde acceptatie dat de wereld is zo-
als zij is. Maar angst kan gekoppeld zijn 
aan een herinnering in je cellen en als 
een instinctmatige reactie optreden. 
Nu ik mijn reactie als ‘allergie’ heb her-
kend en mijn systeem als het ware heb 
gedesensibiliseerd tijdens de sessie, 
weet ik nog niet of het deze keer blijvend 
is genezen. Het onderbewuste wordt 
normaal gesproken geprogrammeerd - 
en dus ook geherprogrammeerd - door 
emotie, ritme en herhaling en daarna 
volgt pas verandering in het lichaam. 
Wanneer je deze drie voorwaarden con-
sequent opvolgt hebben de hersenen zes 

à zeven weken nodig om een nieuwe route aan te leggen voor nieuw gedrag. Emotie 
is hierbij essentieel. Een keurig op vaste tijden herhaald gebed, affirmatie of oefening 
zonder emotie zal - behalve apathie en verveling - weinig neurologisch effect heb-
ben. Als je een positieve herprogrammering wilt bewerkstelligen zal er dus een 
positieve emotie moeten worden gecultiveerd en dit zal in een bepaald ritme en met 
herhaling moeten worden gedaan. De reclamewereld weet hier alles van en maakt 
hier, zonder dat wij het merken, handig gebruik van. Ook spirituele oefeningen zijn 

De wereld wordt geraakt door opoffering. Het maakt dan geen on-
derscheid over de verdienste van een doel. Voor God is dat anders - 
Hij is alziend. Hij legt de nadruk op de zuiverheid van het doel en de 
toereikende opoffering daarvoor. 

Mahatma Gandhi 
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op dit principe gebaseerd. 
Bepaalde sessies, behandelingen of gebeurtenissen waarin een piek-emotie voor-
komt, kunnen het neurologische effect versnellen. Of dat gebeurd is weet ik nu nog 
niet. Het is allemaal nog vers en er zijn nog geen nieuwe triggers geweest om me te 
testen. Op dit moment voel ik me in ieder geval vrij van het oude programma. En het 
gaat toch om het NU? 
 
Het lijkt me goed om te weten welke basisangsten er aan de verschillende persoon-
lijkheidstypes ten grondslag liggen. Meestal spelen we verschillende types in ons 
leven en kennen we dus meerdere angsten. Vaak is één ervan het sterkst. Voorbij al 
deze types en hun angsten ligt de vrijheid. Helaas kennen de meesten van ons hun 
basisangst niet eens.  
De basisangsten zijn: 1. Angst om slecht, verdorven of niet in balans te zijn. 2. Angst 
om ongewenst te zijn, te onwaardig om geliefd te zijn. 3. Angst om waardeloos te zijn 
in de ogen van anderen. 4. Angst om geen eigen identiteit of persoonlijke betekenis 
te hebben. 5. Angst om hulpeloos en incapabel te zijn. 6. Angst dat er te weinig steun 
voor je is. Dat je niet in staat zou zijn om zelf te overleven. 7. Angst voor ontbering; 
dat er niet genoeg zou zijn (plezier, geld, uitjes, nieuwigheden, vooruitzichten etc.). 
8. Angst om letsel aangedaan te worden door anderen of door hen beheerst of in 
bedwang gehouden te worden. 9. Angst voor scheiding en verlies.  
 
Alle andere angsten die bestaan (zoals angst voor boosheid) zijn secundaire angsten 
die voorvloeien uit één of meer van de bovenstaande basisangsten. Zo kan angst 
voor boosheid bijvoorbeeld voortkomen uit angst voor scheiding en verlies maar ook 
uit angst voor schuld, straf etc. 
Wanneer je je bewust wordt van je basisangst en van hoe je vrijheid aanvoelt, heb je 
de keuze (soms met wat hulp) om weer voor de vrijheid te gaan. Alleen in de vrijheid 
zijn motieven zuiver; ontsprongen aan wie we werkelijk zijn. Anders zijn ze altijd ge-
baseerd op angst. 
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Zuiverheid, wat kan ik daarmee? 
Door Anton 
 
Slechts af en toe daagt een thema mij uit om ook te reageren met 
een bijdrage voor de nieuwsbrief. Zuiverheid? Vlekkeloos, zonder 

smet, onberispelijk, perfect, onfeilbaar... dat staat zover van mij - als mens -  af dat ik 
het amper als een ideaal kan omarmen.  
Het thema ‘zuiverheid’ deed dat in eerste instantie dus ook niet, zodoende wachtte 
ik af wat er aan kopij zou binnenkomen. Misschien werd in dit geval juist dat afwach-
ten getackeld maar, zoals regelmatig gebeurt, dwingt ook de zuivere motivatie 
waarmee mensen hun persoonlijke beleving willen delen, respect af en zet juist die 
zuiverheid aan tot actie. Het zou dus zomaar kunnen dat het wel degelijk zin heeft 
om te reageren ☺ 
 
Niet zelden wordt het concept/de overtuiging, dat God alles vertegenwoordigt, als 
een vergoelijking benaderd om lijdzaam te accepteren dat alles wat gebeurt ‘goed’ is. 
In dat concept is de Bron of God tevens onpersoonlijk, neutraal en zuiver. 
Echter, het in de mens verweven dualisme, God versus het denken/ego, maakt de 
mens bij uitstek  ongeschikt om zuiverheid zuiver te kunnen benoemen of zuiver 
toe te passen. Een mens is feilbaar en derhalve niet in staat om absoluut zuiver te 
handelen. Zowel het denken als het handelen wordt te allen tijden beïnvloed. Pro-
beer maar eens zuiver te denken, zonder invloed van gedachten over verleden of 
toekomst. Slechts het stoppen van het denken of niet meer reageren op gedachten - 
zoals in meditatie - kan die neutrale, zuivere positie (dicht) benaderen. 
 
Hoe kun je als mens lijdelijk toekijken en passief blijven bij (baby)moord, genocide, 
hongersnood, terreur, zwendel, onrecht en ga zo nog maar even door. Swami, zowel 
Baba als Gopal Baba, laat telkenmale zien en horen dat je je als mens niet passief en 
afzijdig dient op te stellen. Het is geen ‘ver van mijn bed show’ en het huidige infor-
matietijdperk maakt onze samenleving tot in de verste hoeken van deze wereld 
zichtbaar. We hebben daarin een maatschappelijke verplichting om een soort van 
oordeel te vellen, iets goed of af te keuren en... erop te reageren. Het is voor een 
samenleving, en dus voor de mens, essentieel om een oordelend systeem zoals wet-
ten en regels te hebben ter bescherming van zichzelf en de medemens. 
 
Enig idealisme, dat die wetten en regels opgesteld zijn en gehanteerd worden vanuit 
een zuivere grondslag, is zeker niet te versmaden. Niets menselijks is ons vreemd, 
dus als we een oordeel over iemands handelen hebben, zullen we dat handelen te-
gen het licht moeten houden en mee laten wegen hoe iemand tot dat handelen is 
gekomen. Omstandigheden zoals opvoeding, achtergrond, cultuur en ervaringen 
kunnen mensen aanzetten tot extreme gedachten. Als die gedachten vervolgens om-
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gezet worden in extreme daden kunnen en mogen wij niet anders dan oordelen en 
zelfs veroordelen. Wij zijn dat verplicht naar onszelf en naar de samenleving. 
 
Als het dan schier onmogelijk is voor ons om zuiver te zijn, kunnen we wel zuiverheid 
als basis voor ons denken en handelen nemen. Brenda verwoordt dat treffend en 
duidelijk in haar stukje; gebruik zuiverheid in de praktijk. Dat is ook het enige wat ik 
meen te kunnen doen; zuiverheid toepassen in het volle besef dat ik als mens niet 
die zuiverheid, waarheid of realiteit ben. Ik ben als mens niet zuiver en zal dat - in 
mijn beleving - in deze vorm ook niet kunnen worden. Het kost al moeite genoeg om 
mij zuiver en neutraal op te stellen. Wel heb ik de ervaring dat zelfs een poging om 
zuiver te denken en handelen direct resultaat oplevert en als een goed gevoel her-
kenbaar is. 
 
Zuiverheid, eerlijkheid en oprechtheid liggen duidelijk in elkaars verlengde. Eerlijk en 
oprecht naar de Bron/God en naar jezelf (oeps… sorry, dat is natuurlijk een en de-
zelfde) is essentieel om je goed te blijven voelen bij jouw persoonlijkheid. Veel leed 
en onvrede wordt veroorzaakt doordat je ontevreden bent met wat en waar je bent 
of met je eigen gedrag en handelen. Het lijkt erop dat de mens het enige wezen op 
deze aarde is dat van de Schepper de mogelijkheid heeft meegekregen om te oorde-
len. Het gaat mij te ver om die eigenschap (of handicap) af te doen als een foutje in 
de creatie. De eigenschap om zuiverheid te herkennen heeft dan ook een directe 
relatie met de eigenschap om te oordelen. Hou het dus zuiver... daar kan ik wat mee!  

Hoe kun je van een persoonlijkheid eisen om onpersoonlijk te worden... 
... je kunt net zo goed eisen dat water in vuur verandert. 

Gaat alle (menselijke) rede en logica te boven.


