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Beste lezer Sai Ram, 
 
Toen wij Swami vroegen wat een geschikt onderwerp voor deze nieuwsbrief zou zijn 
antwoordde Hij:  

Sathya en Dharma  
(Waarheid en Rechtschapenheid) 

Wij realiseerden ons dat deze twee kwaliteiten niet los van elkaar beschouwd kun-
nen worden. Het blijkt dat, wanneer je de ene in praktijk brengt, de ander zich 
onmiddellijk aan je openbaart. Wij hebben gezocht naar verhalen en wijsheden die 
deze samenhang duidelijk maken. Deze nieuwsbrief presenteren wij met de intentie 
dat de inhoud jullie mag inspireren om in vrede te leven met Sathya en Dharma. 
 

 
Waarheid is eeuwig. Het dient zich van binnenuit te manifesteren. Datzelfde geldt 
voor dharma. Er is gezegd, ‘de wereld is gebaseerd op rechtschapenheid’. 
In feite is het, ‘de wereld is gebaseerd op waarheid’. Waarheid is rechtschapenheid. 
Alle andere waarden bevatten -en komen voort uit- Waarheid. Vanuit waarheid ont-
staat rechtschapenheid. Als deze twee kwaliteiten samengaan is vrede het resultaat.  
Vrede manifesteert zich in kalm en sereen gedrag.  

Sathya Sai Baba 01-01-2009 

© 2002-2009 Stichting Sri Sai Mandiram, Lambertschaag 
 
Alle rechten voorbehouden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrif-
telijke toestemming van de uitgever. 
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Voorwoordje 
 
Lieve mensen Sai Ram,  
 
Sathya en Dharma ofwel Waarheid en Rechtschapenheid zijn het thema van deze 
nieuwsbrief.  
Wat is waarheid? Een vraag die ik me dagelijks voorhoud. Waarheid ligt zoveel dieper 
dan de dagelijkse beslommeringen. Toch neem ik iedere dag weer dagelijkse zaken 
voor waar aan. Door de dag heen verandert de veronderstelde waarheid continu 
waardoor ik terugkijkend weer bij mijn oorspronkelijke vraag kom ‘wat is waarheid?’. 
Net als de volgelingen van de grote meester Ramana Maharshi, die vaak bij hem 
kwamen om te vertellen over hun spirituele ervaringen. Ze vroegen Ramana dan of 
dat of dit de waarheid was. Hij antwoordde hierop steevast:  ’Niet dat, niet dit (neti 
neti).’  Enkele van hen bleven vragen aan hem voorleggen, totdat het vragenstellen 
stopte. Bekend is dat deze volgelingen later herkend zijn als echte Jnani’s (zij die de 
ware kennis in zich hebben). Met andere woorden blijf zoeken tot het zoeken stopt, 
wat overblijft is waarheid. 
Ik hoop dat bij het lezen van deze nieuwsbrief de gegeven wijsheden bijdragen aan 
een versnelde afschrijving van enkele tijdelijke waarheden, opdat we wat dichter bij 
de waarheid zullen komen.  
 
Namens het bestuur,  
 
Kannaiah  
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Wat leert Swami ons over ...  
Sathya en Dharma? 

Sri Sathya Sai Baba 
Dharma Vahini 
De dharmische mens 
 
Onthoud dat het denken en het bewustzijn midden op het pad van het welzijn van de 
hele mensheid moeten worden gehouden. Rechtschapenheid (dharma) zal alleen 
stralen in die mens en alleen die persoon verlichten die iedereen dient en vreugde 
schenkt. Zo iemand zal niet alleen de genade van God ontvangen maar ook het unie-
ke voorrecht om in Hem op te gaan.  
Al je iets aan iemand geeft, of iets van iemand aanneemt, zorg er dan voor dat je de 
grenzen van juist gedrag (dharma) niet overschrijdt. Ga niet tegen haar geboden in. 
Volg die te allen tijde en in de overtuiging dat het je plichtgebonden taak is. Vul iede-
re gram van je energie met de essentie van dharma en streef naar vooruitgang op 
dat pad, iedere dag weer meer. De rechtschapen mens zal besluitvaardigheid en en-
thousiaste vreugde tonen in iedere daad. Ook zijn vasthouden aan juist gedrag moet 
van dien aard zijn.  
 
Het denken heeft van nature een aantal goede eigenschappen meegekregen: de be-
zorgdheid dat God overal is en alles waarneemt, de voortdurende vrees dat we 
zouden kunnen afglijden naar zonde, de natuurlijke hang naar waarheid en een voor-
keur voor juist gedrag. Jouw taak is om je denken te richten op, en de ingeboren 
neigingen te gebruiken voor, het welzijn van de hele mensheid. Als je op dharma ver-
trouwt zal dat zorgen voor geluk, en het versterken. Onthoud dat je alleen gelukkig 
kunt zijn als iedereen gelukkig is! Houd alleen van de waarheid en volg alleen de 
waarheid; bedrog zal je nooit vooruit helpen. 
 
Wie is een goddelijk persoon? Dat is een naam voor iemand die de eed van waarheid 
heeft afgelegd en daaraan in elk onderdeel van het dagelijks leven gehoor geeft. 
Overdenk eens hoeveel talent God de mensen heeft gegeven. Zoek met die gave de 
vier menselijke levensdoelen: het bereiken van eenheid met het goddelijke (dhar-
ma), de rijkdom van goddelijke wijsheid (artha, rijkdom), vervulling van het 
verlangen naar God (kama, verlangen) en de bevrijding van alle gehechtheid aan we-
reldse zaken (moksha), en ga voort op de weg naar God terwijl je strikt vasthoudt aan 
de waarheid. Daarvoor heb je die talenten gekregen. Alleen zij die het vermogen kre-
gen om te zien kunnen dingen zien, blinden hebben dat geluk niet. 
 
Zo kunnen ook alleen zij die het geschenk van de waarheid kregen - die verlangen 
naar de vier levensdoelen en die rechtschapen leven - God zien; alle anderen zijn 
blind. God heeft de mensen ook instrumenten gegeven om hun verstand en onder-
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scheidingsvermogen te ontwikkelen. Als zij die goed gebruiken en proberen zichzelf 
te verwerkelijken, zal God hun nieuwe talenten schenken en nieuwe bronnen van 
kracht, want Hij is vol genade voor mensen die worstelen in dit leven. Als mensen 
ernaar verlangen dharma te volgen, zal de waarheid zich vervolgens aan hen openba-
ren. 
 
De discipline van de waarheid 
Als je slordig en ongedisciplineerd omgaat met de waarheid, zal iedere taak en daad 
die dharma je ingeeft je zwaar op de schouders rusten. Zoek de werkelijkheid achter 
al deze verschijnselen en die zoektocht zal alle rechtschapen handelingen licht en 
aangenaam maken. God heeft de mens zo geschapen dat ze van nature naar God 
zoeken, dat ze blij worden als hun inzicht verruimt en dat ze gelukkig zijn als ze zich 
ethisch gedragen en deugdzaam zijn. Daarom moeten mensen hun hoogste belangen 
dienen door te leven naar hun wezenlijke aard, door zich op God te concentreren, 
door waarheid te ontwikkelen en door rechtschapen gedrag. 
Dharma brengt iedereen het goede, het schenkt gelukzaligheid in dit leven en hierna. 
Het is van het hoogste belang dat de hele mensheid nu de pracht inziet van dit uni-
versele dharma. 
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Gopal Baba over Dharma 
 
Dwaal niet af van het pad van dharma.  
Als je van dharma afdwaalt ontglipt alles je... Dharma is als een fundering.  
Door dharma zul je datgene krijgen wat je nodig hebt (Artha);  
de juiste benodigdheden zullen je ethische plannen en verlangens geven (Kama); en 
die zullen je naar bevrijding leiden (Moksha).  
Laat de beoefening van deze dharma een deel van je leven worden. 
 
Baba is geïncarneerd om ons te laten begrijpen dat we allemaal een zijn, deze bood-
schap aan de wereld te verkondigen en de hele wereld in vrede te doen leven. Om 
weldaad in deze wereld te laten zegevieren is God hier geboren. Daarin hebben ook 
jullie ieder een rol te spelen. Jullie moeten allemaal toestaan dat liefde zich in je hart 
vestigt en op die manier het werk van Sathya Sai doen. Wie dorst naar goddelijke 
liefde… laat hem erheen rennen om het te krijgen en ik zal daarop reageren. Als je 
hongert, zal ik je hart met liefde vullen.  
 
Bhagavan Baba is niet gekomen om een nieuwe godsdienst te beginnen of een wer-
vingscampagne op te zetten. Hij kwam om de Eeuwige Ware Weg van Juist Gedrag 
opnieuw te vestigen. Mijn visie en mijn missie zijn daaraan gelijk.  
 
Tegenwoordig wordt de jeugd opgeleid in wetenschap en technologie, waarmee een 
hoog salaris en alle moderne gemakken binnen handbereik komen. Jullie lijken de 
waarheid vergeten te zijn. Rijkdom zou niet het belangrijkste doel van de mens moe-
ten zijn! Het doel en de bestemming van de mens is om goede kwaliteiten te 
ontwikkelen. Iemand die de hoogste kwaliteiten verworven heeft en deze iedere dag 
gebruikt, zal degene zijn die Gods genade waard is. 
 
Er zijn twee manieren om in de wereld te leven: je kunt alleen aan God denken, of je 
kunt je taken bewust en vol aandacht voor ieder detail verrichten.  
Tukaram was geïnteresseerd in het pad van zelfrealisatie, het pad van jnana, terwijl 
zijn vrouw een karma yogi was, die het pad van onzelfzuchtig handelen volgde. Kar-
ma yoga is het betere pad. Door karma yoga verhef je niet alleen jezelf, maar ook alle 
anderen. In dit Kalitijdperk is het pad van Karma yoga de belangrijkste leefwijze.  
 
In ons leven ervaren we soms winst, soms verlies. We mogen het werk doen, maar 
we hebben niet het recht om de vruchten van ons werk te verwachten. Vanbinnen 
weten we wat verkeerd is en wat goed. We moeten ernaar streven werk te doen dat 
bijdraagt aan het welzijn van allen. Dat is wenselijk. Om dat te bereiken moet het 
onderscheidingsvermogen aan de basis staan van je verstand en kennis.  
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Wil de hele wereld in harmonie en vrede leven, dan zullen wij de eersten moeten zijn 
die harmonie en vrede ontwikkelen, beoefenen en vestigen. Wij moeten het tot een 
werkelijkheid maken. 
 
 
 

God beschermd hen die
Sathya en Dharma beschermen 
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De lessen van Shirdi Sai Baba 
Door Satrughna (Koen van Velzen) 
 
Deel 4, Sathya en Dharma 
 
Zuivering van gedachten 
Iedere dag krijg ik via de email een 'Thought for 
the day' van 'Sai Inspires', onderdeel van het 
maandelijkse Heart2Heart magazine (op 
www.radiosai.org kun je je hierop abonneren). Ik 
merkte dat de laatste tijd deze gedachten van de 
dag geregeld de waarde van zelfonderzoek en 
gedachtezuivering benadrukken, zoals deze bij-
voorbeeld: 
 

Houd jezelf voortdurend bezig met het proces van gedachtezuivering en het 
verhelderen van het verstand. Je moet jezelf bevrijden van alle vooroordelen en 
misverstanden. Spreek zacht en teder en geef iedereen oprecht het respect en 
de aandacht waar ze recht op hebben. Nederigheid en verdraagzaamheid moe-
ten je gedrag als toegewijde kenmerken. Als de wind de kalme wateren van een 
meer beroert, dansen kleine golfjes over het hele oppervlak en glinsteren er 
duizenden zonnen. Als de kalmte neerdaalt en de wateren stil zijn, is de weer-
spiegeling van de zon één volledig beeld. 

-Baba- 
 
Onderzoek naar mijn emoties 
Deze uitspraak van Baba illustreert precies het proces waar ik steeds weer doorheen 
geleid word. Zoals ik al in eerdere afleveringen heb beschreven, ontdekte ik dat het 
gadeslaan van mijn emoties de eenvoudigste manier was om mijn gedachten in de 
hand te houden. Het is me vrijwel onmogelijk gebleken om die gedachten recht-
streeks te volgen, dat zou teveel aandacht vragen om ook maar iets anders ernaast 
te doen! 
Ga maar na, van alle indrukken die onze zintuigen ontvangen, worden er maar onge-
veer 24 per seconde doorgelaten naar het bewuste denken. Zelfs als niet iedere 
zintuiglijke indruk tot een gedachte leidt, bijvoorbeeld als er iedere twee seconden 
maar een vluchtige gedachte opkomt, dan blijven er nog steeds meer dan driedui-
zend gedachten per uur over!  
Afmattend. Maar emoties komen veel minder vaak voor en zijn veel makkelijker te 
volgen. Dus toen ik die begon te volgen, merkte ik eerst alleen de grovere emoties 
op, zoals boosheid en verdriet. Daardoor begon ik naar binnen te kijken, om te ont-
dekken wat de oorzaak ervan was. Nu moet ik zeggen dat ik er uiteindelijk achter 
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kwam dat het helemaal niet nodig is om te weten waar alle programmafouten van-
daan komen, maar in het begin was het nodig dat ik dat naging.  
Iedere emotie die niet zuiver1 was leek voort te komen uit ervaringen in het verle-
den, soms van vele jaren geleden of zelfs levens die lang voorbij waren.  
Ik heb dit al eerder beschreven, maar aangezien Baba zichzelf blijft herhalen om de 
boodschap goed te laten doordringen, denk ik dat het ook geen kwaad kan als ik me-
zelf herhaal. Zoals ik al eerder zei, begin ik te ontdekken dat deze oude 
boodschappen geen deel uitmaken van ons ware zelf. Het zijn enkel oude computer-
programma's die geschreven zijn voor de correctie van specifieke situaties die niet 
langer bestaan. Daarom zijn deze oude patronen of programma's ook niet langer no-
dig. 
 
We zijn het Atma 
Baba blijft ons vertellen dat we niet deze bundel kromme gedachten en emoties zijn, 
niet dit lichaam. Maar dat we daarentegen goddelijk zijn, dat we onlosmakelijk deel 
van God zijn. Het Atma in ons allen is wat we werkelijk zijn, en er is slechts één ATMA 
voor ons allemaal. Ik vind dit nog steeds niet te bevatten, maar dat is geen probleem. 
Ik vertrouw erop dat Baba me zal laten ervaren wat dat inhoudt als de tijd of de leer-
ling rijp is.  
Dus zijn we het Atma, niet deze emoties. En zoals ik al eerder schreef, kunnen die 
emoties gebruikt worden om oude computerprogramma's op te schonen. Concen-
treer je alleen maar op het gevoel wat die emotie ergens in je lichaam teweegbrengt, 
draag het allemaal op aan Swami en adem de spanning uit tot die niet langer bestaat. 
Ik merk dat ik niet hoef te weten hoe het werkt, want ik ben niet degene die het 
werk doet, dat is Baba. Het werkt op de een of andere manier toch wel! 
Bij mij werkte dit proces eerst voor de grovere emoties en vervolgens voor steeds 
subtielere gevoelens, fysieke pijnen en blokkades. Het is nog steeds een deel van 
mijn dagelijkse oefeningen.  
Swami zei me vanbinnen:  
 

Ik doe het werk. Maar omdat jij je ervoor openstelt en het toelaat, kan het 
gebeuren. Eigenlijk is er geen 'jij'. Er is alleen ik. Nu denk je nog dat er vele 
mensen zijn en dat iedereen verschillend is. Je begint te begrijpen dat in de 
kern alles Eén is. Beschouw ieder mens als Mij, ieder mens voegt (inzicht) toe 
aan jouw kennen, tot ook jij beseft dat jij Mij bent.  

 
Nana's omweg 
Na deze lange samenvatting van een paar punten uit mijn innerlijke reis zou ik met 
jullie willen delen hoe ik enkele lessen aan het leren ben in verband met het thema 
van dit nummer; Sathya en Dharma. Daar ik merkte dat sathya en dharma nauw ver-

                                                                 
1 Zuivere emoties zijn voor mij emoties als liefde, mededogen, vreugde, zorgzaamheid en dergelijke, kort-
om de emoties die op allerlei manieren liefde uitdrukken. 
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bonden zijn aan het zuiveringsproces dat ik hierboven beschreef, achtte ik het nodig 
om dat hier samen te vatten. De mensen die de verhalen van Shirdi Sai Baba gelezen 
hebben, herinneren zich misschien het verhaal over zijn leerling Nana Chandorkar, 
die eens beloofde driehonderd rupi's te geven aan de priester van de Dattatreya-
tempel in Kopargaon. 
 

Baba zei tegen Nana Chandorkar: 'Nana, als iemand jou om geld vraagt, 
moet je het geven als je kunt, of anders je hulp weigeren. Maar zeg nooit te-
gen iemand dat je geen geld hebt als je het wel hebt. Als je belooft iemand 
iets te geven, moet je dat ook doen. Als er iets tussen komt moet je eerlijk de 
reden vertellen en de ander niet ontwijken.' Nana Chandorkar beloofde dat hij 
Baba's advies zou opvolgen. Baba zei: 'Het is niet zo makkelijk als je denkt. In 
gedachten is het eenvoudig, maar in de praktijk vaak moeilijk uit te voeren.'  

Enige tijd later beloofde Nana Chandorkar de priester van de Dattatreya-
tempel in Kopargaon dat hij driehonderd rupi's zou schenken voor 
bouwactiviteiten. Hij kon het bedrag echter niet onmiddellijk geven. Kort 
daarna wilde hij met zijn schoonzoon Biniwalle naar Shirdi gaan. Biniwalle 
stelde voor om eerst de Dattatreyatempel te bezoeken en van daaruit verder 
te reizen. Maar als zij dat deden zou de priester om het geld vragen, wat 
Nana's ego zou kwetsen. Daarom overreedde hij zijn schoonzoon om de tem-
pel te vermijden en via een andere route naar Shirdi te gaan. Omdat die weg 
erg smal was, met stekelige doornstruiken aan weerszijden, werd hij geprikt 
en kostte de reis hem veel pijn en moeite. Toen ze Shirdi bereikten, keek Baba 
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Nana niet aan. Toen hij Baba bij herhaling om de reden vroeg en er zelfs om 
smeekte, zei Baba tenslotte: 'Wat heb ik met mensen van doen die niet naar 
mij luisteren? Waar was het voor nodig dat je een andere route nam om de 
priester te ontwijken? Omdat die misschien om geld zou vragen? Jouw 
schoonzoon wilde naar de tempel van Dattatreya. Waarom heb je hem van 
dat bezoek afgehouden? Denk je dat de priester je zou doden of opeten? 
Waarom neem je je toevlucht tot dit soort bedrieglijke middelen? Je had ne-
derig kunnen vragen om geduld en kunnen uitleggen dat je het geld nu niet 
hebt maar dat je het later zult geven. Is dit wat je geleerd hebt na zoveel jaren 
bij mij door te brengen?' Nana besefte zijn fout en vroeg Baba om vergeving. 
Hij knielde aan Baba's voeten en zei dat hij zoiets nooit meer zou doen. 

 
Dharma is uiting geven aan Goddelijkheid 
Dus hier zien we dharma in actie. Wat is dharma eigenlijk? Na hierover nagedacht te 
hebben, ontdekte ik dat dharma eigenlijk niets anders is dan een expressie van God-
delijkheid. Als je in al je daden, woorden en gedachten Gods liefde laat doorwerken, 
leef je volgens dharma. Dharma, rechtschapenheid, is zowel zuiverheid als Liefde in 
actie. Het is Waarheid. Voor mij is het een manier om liefdevol te leven, waardoor 
ieder mens liefdevol wordt behandeld in gedachte, woord en daad. Ik zie dat ik nog 
een lange weg te gaan heb, maar soms merk ik wel dat het leven eenvoudiger is dan 
voorheen, omdat ik mijzelf niet zo vaak hoef te verdedigen of te verontschuldigen 
voor roddel of ondoordachte dingen. 
 
Waarschijnlijk is dharma de eenvoudigste manier om te leven, want zaken als be-
drog, roddel, jaloezie, afgunst, boosheid, angst en dergelijke vallen volledig weg. 
Daarom zal er ook geen noodzaak meer zijn om dingen recht te breien die je krom 
hebt gemaakt of gepraat, geen noodzaak je te verontschuldigen of goed te praten of 
je fouten te verbergen. Er is geen bedrog meer; alles is zoals het is, en jij bent zoals je 
bent. 
Ik ontdekte dat de reden dat we niet op die manier leven, terwijl het overduidelijk de 
eenvoudigste leefwijze is, is omdat onze gedachten, woorden en daden nog steeds 
beïnvloed worden door onderbewuste patronen en oude angsten. Dus is er een be-
wust besluit nodig om dat tegen te gaan. De ene is om mijzelf te beheersen en me te 
gedragen volgen de richtlijnen van Dharma, zoals Baba ons al zo vaak verteld heeft. 
De andere is om de oude patronen op te ruimen.  
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Nandi of Pandi? 
Het blijkt dat dharma 
heel subtiel is. Je kunt 
het dan ook alleen ken-
nen door je eigen 
(subtiele) daden van 
adharma (onjuist ge-
drag) te onderzoeken. 
Als ik een lichte schaam-
te voel (alweer die 
emoties als richtlijn!), 
vertelt mij dit dat ik me 
niet volgens dharma 
gedragen heb. Als ik iets 

persoonlijks vertel over iemand anders - en het hoeft niet eens roddelen te zijn - en 
ik denk eraan hoe die persoon zich zou voelen als hij me hoorde, dan weet ik dat ook 
dat niet volgens dharma is.  
Sathya (waarheid) is nauw verbonden met dharma. Misschien zijn ze eigenlijk wel 
één en hetzelfde! Want als ik het ene denk maar iets heel anders zeg, dan is dat op 
zich al een leugen! Waarheid is onlosmakelijk verbonden met eenheid in gedachte, 
woord en daad. Vandaar ook het verband met dharma: dharma is Sathya, sathya is 
Dharma. Het een kan niet zonder de ander. 
Neem bijvoorbeeld de gewoonte om negatief over anderen te praten, waarover 
Shirdi Sai Baba ons het volgende leert. 
  

Ooit belasterde een van Baba's volgelingen een ander achter zijn rug om. 
Hij sprak zo sarcastisch over de fouten van zijn broeder dat de toehoorders 
ervan walgden. We zien vaak dat mensen de neiging hebben om nodeloos 
kwaad te spreken en dat brengt haat en negativiteit voort. Heiligen zien laster 
in een ander licht. Zij zeggen dat er verschillende manieren zijn om vuil te 
verwijderen; met zand, water, zeep enzovoort, maar een roddelaar heeft zijn 
eigen methode. Hij verwijdert het vuil van anderen met zijn tong en daarmee 
is hij degene die hij belastert in zeker opzicht van dienst, waarvoor hij bedankt 
zou moeten worden. 

Sai Baba had zijn eigen methode om de kwaadspreker te corrigeren. Hij 
wist uiteraard wat de lasteraar gedaan had, dus toen hij hem rond het mid-
daguur bij de Lendituin tegenkwam wees Baba hem op een varken bij het hek 
dat uitwerpselen aan het eten was en zei: 'Kijk eens met hoeveel smaak dat 
dier vuiligheid eet. Jouw gedrag is vergelijkbaar. Jij blijft naar hartenlust afge-
ven op je eigen broeders. Een mens die ervan geniet anderen te bekritiseren is 
als een varken dat ervan houdt stront te eten. Je zou zelfs zondaars en men-
sen die slechte dingen doen niet moeten bekritiseren. Wie is er heilig in deze 
wereld? Zie het slechte in jezelf en het goede in anderen. Anderen belasteren 
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is het verwijderen van hun zonden met je tong. Na veel goede daden verricht 
te hebben ben je als mens geboren. Leer te leven als Nandi (de hemelse stier 
van Shiva) en niet als een pandi (varken).'  

Uiteraard nam de volgeling deze les ter harte. Deze les was niet alleen 
voor hem, hij is bedoeld voor iedereen die de slechte gewoonte heeft om an-
deren te bekritiseren. 

 
Gedachtenbeheersing is makkelijker met een gezuiverd denken 
Ik moet toegeven dat er nog steeds veel momenten zijn dat ik dingen zeg die ik niet 
had moeten zeggen - enkel om het gesprek gaande te houden of een grap te maken, 
soms ten koste van een ander - en ik stil had moeten blijven. Bovenstaande gedachte 
klinkt mooi, maar is behoorlijk moeilijk om op ieder moment in praktijk te brengen.  
Daarom is de sadhana van gedachtenzuivering zo'n hulp hierbij; als er alleen maar 
dat voortdurende proces van proberen, het weer vergeten en daardoor mislukken 
was, zou het enorm frustrerend zijn. Ik heb jaren zo geleefd, eerst een goed voorne-
men maken om iets te verbeteren, om dan te merken dat ik het weer helemaal 
vergeten was. Dan kwam de schaamte, het zelfverwijt en vervolgens de boosheid. 
Dat is een vicieuze cirkel waar je niets aan hebt, waarmee je steeds meer emoties 
toevoegt aan de groeiende berg die je al had. Dat komt allemaal omdat het onderlig-
gende, onderbewuste patroon niet verwijderd is.  
De oefening van het loslaten van deze patronen en emoties is zonder oordeel. Het is 
eenvoudigweg vaststellen dat er werk verzet moet worden - wat niet goed en niet 
verkeerd is - en dat overhandigen aan Swami. Liever had ik hem iets moois gegeven, 
maar dat is precies hoe het eindresultaat 
eruit zal gaan zien. Op die manier kunnen we 
Swami zien als de Goddelijke Vakman die iets 
moois maakt van iets waarvan ik dacht dat 
het onvolmaakt was.  
 
Sinds die tijd heb ik gemerkt dat het aan Ba-
ba opdragen van alle oude patronen, emoties 
en kromme karaktertrekken en ze vervolgens 
loslaten, een diepe innerlijke vrede brengt. 
Zeker als ik merk dat - dankzij Swami - mijn 
leven langzaam begint te veranderen, is het 
een grote opluchting om los te komen van 
die oude zelfkritiek. Daarom dank ik Swami 
uit de grond van mijn hart voor zijn voortdu-
rende liefde en hulp en voor de 
transformatie van mijn leven. 
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Swami in Shirdi 
Een fotoimpressie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sri Gopala Krishna Swami krijgt darshan van Sri Shirdi Sai Baba in Shirdi…  
 
 
… met mensen van de Shirdi Sansthan Stichting in de Sri Shirdi Sai Mandir 
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Een warm welkom 
voor Sri Gopala 
Krishna Swami… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…door mensen van 
de Shirdi Sansthan 
Stichting in de 
Shirdi Sai Temple… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
…bij de Aarti voor 
Sri Shirdi Sai Baba. 
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De Sri Abhaya Anjaneya Swami Temple (dicht bij Shirdi) die is ingewijd door Sri Gopa-
la Krishna Swami. Links en rechts de foto’s van Swami’s vader en moeder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kledingdistributie door Sri Gopala Krishna Swami voor de armen in LonaWala. 
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Waarheid is een 
 
Citaten van over de hele wereld over Sathya en dharma 
 
Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. 
Hij zingt omdat hij een lied heeft. 
Joan Wals Anglund 
 
Gebed is een daad van liefde; woorden zijn niet 
nodig. Zelfs als ziekte de gedachten laat afdwalen, 
is de wil om lief te hebben alles wat nodig is. 
St. Theresa van Avila - De weg van de volmaaktheid 
 
In een wereld die zo verscheurd is door rivaliteit, 
woede en haat, hebben we de roeping en het voorrecht om levende tekenen 
te zijn van een liefde die alle onderscheid kan overbruggen en alle wonden 
kan genezen. 
Henri Nouwen 
 
Vertel iedereen die je kent: 'Mijn geluk hangt van mij af, dus niet meer van 
jou.'  
En laat dat dan ook in je houding zien. Wees gelukkig, wat ze ook doen, oefen 
je erin je altijd goed te voelen, wat er ook gebeurt. Voor je het weet, zul je 
niemand anders verantwoordelijk houden voor hoe jij je voelt. Dan zul je van 
iedereen kunnen houden. Want de enige reden waarom je nu niet van ze 
houdt, is omdat je ze als je excuus gebruikt om je niet goed te voelen.  
Abraham 
 
Alleen waarheid en rechtschapenheid beschermen de wereld. We doen aller-
lei spirituele oefeningen om te zorgen dat de wereld beschermd is.  
Maar dat is alleen maar dikdoenerij! Je moet die twee waarden in je hart slui-
ten en ze op elk moment, dag in dag uit, blijven volgen.  
Sri Sathya Sai Baba 
 
Het is onze plicht om iedereen aan te moedigen in de strijd om zijn eigen 
hoogste ideaal te verwerkelijken, maar gelijktijdig ook om dat ideaal de 
waarheid zo dicht mogelijk te laten benaderen.  
Swami Vivekananda 
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De bergrede, Matteüs 5 
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 
dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt wegge-
gooid en vertrapt.  
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet ver-
borgen blijven.  
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in 
huis is.  
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en 
eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
Jezus 
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Sathya and Dharma, enkele ervaringen  
Door Sita 
 
Nadenkend over sathya (waarheid) en dharma (juist gedrag) herinnerde ik mij een 
situatie waarin Swami mij leerde om bij mijn eigen waarheid te blijven. 
Het bestuur van GKS Nederland, waar ik deel van uitmaak, was bezig met het sa-
menstellen van een folder over Swami’s leringen. Wij waren blij met het resultaat, 
maar toch had ik diep van binnen het gevoel dat er iets miste. Hoe dan ook, ik be-
sloot dit gevoel niet uit te spreken want ik wilde niet moeilijk doen terwijl de rest 
van het bestuur blij en tevreden was. Ik nam de folder mee naar India om Swami’s 
goedkeuring te vragen.  
 
Bij het zien van de folder was Swami helemaal niet blij, en geïrriteerd gaf Hij aan 
wat er miste. Niet verbazingwekkend dat dit precies datgene was wat mijn inner-
lijke stemmetje mij had proberen duidelijk te maken. Ik had het gevoel dat Swami 
op dat moment niet echt boos was op het bestuur, maar mij bewust maakte van 
het feit dat ik goed naar mijn innerlijke stem (Zijn stem) moet luisteren en dat ik 
het moet uitspreken als ik het gevoel heb dat er iets moet worden veranderd of 
toegevoegd. Ik had in het bestuur de weg van de minste weerstand gekozen, maar 
kreeg het van mijn Satguru tienvoudig op mijn bordje terug. De ervaring was pijn-
lijk maar duidelijk, vanaf dat moment had ik niet meer de behoefte om mijn 
mening te verstoppen voor de lieve vrede. Ik realiseerde mij toen ook dat, als Hij 
heel verschillende karakters samenvoegt in een bestuur, dit is omdat de verschil-
lende kleuren samen een eenhied vormen. Natuurlijk wordt die eenheid verstoord 
als een van die kleuren een ander kleurtje probeert te zijn. Ik probeer nu beter te 
luisteren en ook te handelen naar mijn kleur. 
 
De moderne westerse spiritualiteit zegt, het 
is gemakkelijk, ga met de stroom mee, je kunt 
je eigen waarheid voelen. De weg die je een 
gelukkig gevoel geeft als je erover nadenkt is 
de juiste weg voor je. Dat klinkt goed en lijkt 
ook zeker gemakkelijk toe te passen! 
Maar ook dit blijkt in de praktijk niet altijd zo 
eenvoudig als het lijkt. Ik realiseer me dat mij 
echt overgeven aan de Stroom (of God, de 
Bron, het Atma) helemaal niet betekent dat 
ik de weg van de minste weerstand neem. 
Het is het pad kiezen dat mij vult met en-
thousiasme. Het woord ‘enthousiasme’ komt 
uit het Grieks en betekent ‘en-theos’, ‘in-
God’ of ‘God-in-mij’. Enthousiasme is duide-
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lijk verbonden met God. Zodra ik iets denk, zeg of doe wat niet in harmonie is met 
mijn innerlijke Bron - of God of mijn dharma - voelt dat zwaar. Dus het gaat niet 
alleen maar over wat goed voelt, het is veel méér, het gaat over wat mij enthousi-
ast maakt. 
 
Stel je voor; je voelt je moe en een beetje vervelend en je denken biedt je een ge-
dachte aan die duidelijk niet vanuit je Bron of God komt. Je bedenkt dat je je werk 
saai en vervelend vindt. Je zintuigen reageren onmiddellijk op deze gedachte en je 
voelt je nu nog meer beroerd, verdrietig en moe.  
Op dit moment zouden onze alarmbellen moeten rinkelen. 
Maar stel je nu voor dat er dan iemand belt en zegt dat Swami je de volgende dag 
komt bezoeken en dat Hij ook geïnteresseerd zal zijn in je werkplek. Waar is je 
vermoeidheid dan? Zal je hart niet opspringen van vreugde en verrassing en zul je 
niet onmiddellijk beginnen met allerlei voorbereidingen? 
Zal je niet lopen glimmen en lachen?  
 
Zodra ik het goddelijke in verbinding kan brengen met mijn dagelijkse leven, voelt 
alles als heilige grond en kan ik Zijn aanwezigheid overal waarnemen. Twijfels ver-
dwijnen als ochtendnevels in de zon.  
Ah, ik wou dat ik daar altijd kon zijn…. 
 

Terwijl ik over 
deze dingen na-
dacht en bad om 
inzicht kreeg ik 
ineens het plaatje 
van Arjuna voor 
mijn ogen. Ik zag 
hem op het slag-
veld staan. Hij 
wilde in overeen-
stemming met zijn 
gedachten hande-
len. Hoe kon hij 
tegen zijn familie 
vechten, tegen de 
ooms die hem als 
kind hadden op-

gevoed alsof ze zijn vader waren? Kon het juist zijn deze strijd aan te gaan die zo-
veel pijn en ellende voor beide families zou veroorzaken? Hij zou veel liever een 
weg zonder strijd gekozen hebben. Staand tussen de beide partijen werd hij over-
weldigd door de verlammende gevoelens van twijfel en angst. 
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God, in de vorm van Krishna, laat dan aan Arjuna zien dat hij, door de strijd met 
het kwaad wel aan te gaan, handelt in overeenstemming met dharma en in het 
belang van de mensheid. Op de aarde waren de demonische invloeden zo krachtig 
geworden dat zij teruggedrongen moesten worden. Arjuna’s twijfel loste op toen 
Krishna hem de waarheid liet zien. Arjuna’s ogen straalden weer van enthousias-
me. Hij wist dat hij het kwaad zou verslaan en dat God met hem was. 
 
Ik heb het gevoel dat dit beeld van Arjuna ook een antwoord in zich draagt voor 
het moment dat ik het moeilijk vind om een keuze te maken. Als ik kies kan ik mij 
afvragen, zal deze keuze liefde voortbrengen - niet alleen voor mij maar ook voor 
anderen? Er valt voor mij nog veel te leren en in praktijk te brengen, en ik bid dat 
Swami mij zal helpen om vol vreugde mijn leven te leven volgens dharma. 
 
Als je onverschillig staat tegenover de discipline van sathya of waarheid, dan zal 
elke plicht die je wordt opgelegd vanuit dharma en elke handeling die voortkomt 
uit dharma, voelen als een zware last. Zoek naar de waarheid achter al deze ver-
schijnselen en die zoektocht zal deze plichten licht en plezierig maken. God heeft 
de mens zo gemaakt dat hij op God gericht is, verrukt als hij zijn visie kan uitbrei-
den en gelukkig wanneer hij rechtschapen en moreel handelt. 
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Breng je advies in praktijk 
 
Op een dag kwam een dame 
met haar kleinzoon van tien bij 
Ramakrishna Paramahamsa. Ze 
boog voor hem en zei: 'Mees-
ter, ik kom bij u om raad. Deze 
jongen is mijn kleinzoon. Toen 
hij nog maar vijf was verloor hij 
zijn vader en moeder, en sinds 
die tijd heb ik voor hem ge-
zorgd.  
Hij is dol op snoep, maar hij eet 
er zoveel van dat zijn gezond-
heid eronder lijdt. De dokter 
heeft gezegd dat hij geen snoep 
meer moet eten, maar daar 
luistert deze knaap helemaal 
niet naar. Hij heeft echter grote 
bewondering voor u. Daarom 
ben ik hier gekomen, om te 
vragen of u de jongen ervan 
wilt weerhouden snoep te 
eten. Ik weet zeker dat alleen u 
dit kunt.' 

 
Ramakrishna antwoordde: 'Moeder, maakt u geen zorgen, kom hier over een maand 
weer met uw kleinzoon. Ondertussen zal ik een plan bedenken om de jongen ervan 
te overtuigen dat gezondheid heel belangrijk is, nog belangrijker dan rijkdom.'  
 
Precies een maand later kwam ze terug met haar kleinzoon. Samen bogen ze voor de 
meester. Ramakrishna liet de jongen naast hem zitten en zei tegen hem: 'Beste jon-
gen, onthoud dat je grootste rijkdom je gezondheid is. Als je er niet goed voor zorgt 
dat je gezond blijft, zul je geen gezonde, sterke man worden. Je zult niets groots in je 
leven kunnen bereiken als je zwak bent. Iets wat slecht is voor je gezondheid, moet je 
niet eten. Vanaf morgen zou je geen snoep meer moeten eten. Na een tijdje kun je af 
en toe een klein beetje ervan nemen. Jij bent een aardige jongen en je zult naar me 
luisteren, is het niet?' De jongen knikte en beloofde dat hij geen snoep meer zou 
eten.  
 

Sri Ramakrishna 
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De oude vrouw stuurde de jongen weg om iets te halen, zodat ze even vertrouwelijk 
met de meester kon praten. 'Meester, mag ik u wat vragen?' zei de oude vrouw. 'Na-
tuurlijk moeder', antwoordde Ramakrishna. 
'Meester, dit advies had u hem ook vorige maand al kunnen geven. Waarom vroeg u 
mij na een maand weer terug te komen? Ik begrijp het niet.'  
Ramakrishna glimlachte begripvol en antwoordde: 'Moeder, toen at ik zelf nog veel 
snoep. Hoe kon ik de jongen dan het advies geven om iets te doen wat ik zelf niet 
eens deed? Je hebt niet het recht om iets te prediken als je dat zelf niet doet. Daar-
om vroeg ik wat tijd. Deze maand ben ik gestopt met snoepen. Daarmee heb ik het 
recht verdiend om uw kleinzoon te corrigeren.’  
De oude vrouw was verbaasd om het rechtschapen gedrag van Ramakrishna. Ze boog 
aan zijn voeten en nam afscheid. 
 

 

Leef en werk in het nu 
 
Er kwam een arme man bij koning Yuddhisthira, de oudste van de vijf Pandava's, die 
ook wel Dharmaraja (rechtvaardige koning) genoemd werd omdat hij in alles het pad 
van de deugdzaamheid volgde. De arme man vroeg de koning om hulp voor iets, en 
de koning antwoordde: 'Kom morgen terug, dan zal ik je geven wat je wilt.' 
 
Bhima, de broer van Yuddhisthira, hoorde hem deze belofte doen en riep meteen de 
hele hofhouding bijeen voor een spoedberaad. Hij verkondigde dat de volgende dag 
als een overwinningsdag gevierd zou worden. Die plotselinge aankondiging zorgde 
voor grote opschudding. Iedereen wilde weten wat voor overwinning er behaald was 
en wie er gewonnen had. Zo bereikte het nieuws ook koning Dharmaraja, die Bhima 
om een verklaring vroeg.  
 
Bhima zei: 'We hebben een overwinning van vierentwintig uur op de dood behaald! 
Dharmaraja heeft aan een arme man gevraagd om morgen terug te komen, dan zou 
hij geholpen worden met zijn probleem. Dit betekent dat Dharmaraja ervan over-
tuigd is dat hij de komende vierentwintig uur in leven blijft. Is dat dan geen 
overwinning?’ 
Yuddhisthira erkende de onbedoelde gevolgen van zijn gedrag en accepteerde deze 
les. Hij liet de arme man halen en gaf hem waar hij om had gevraagd.  
 
Werk en leef in het nu. Stel het nooit uit tot morgen als je vandaag iets goeds kunt 
doen. 
 
Bron: 'Chinna katha', door Sathya Sai Baba 
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Als je zorgeloos omgaat met de discipline van sathya, zal 
iedere taak die je door dharma wordt opgelegd en iede-
re daad die dharma je ingeeft, je als een zware last op de 

schouders liggen. Zoek naar de werkelijkheid achter al 
deze verschijnselen, en die zoektocht zal al die taken 

licht en aangenaam maken.  
De Heer heeft de mens zo gemaakt dat hij geneigd is zich 
op God te richten, dat hij zich verheugt als zijn blik zich 
verruimt en dat hij gelukkig is als hij rechtschapen en 

deugdzaam leeft. 
 

Sathya Sai Baba 
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Stichting Sri 
Balans in uitgaven 

Juni 2009 2008  2007 
Activa  €   €  

Liquide middelen      
Kas            2.124             2.420  
Postbank            2.187                503  
Spaarrekening            9.857           10.514  

   

Totaal financiële middelen          14.168          13.437  

                                    uitgaven 
Algemene kosten    
Diverse algemene kosten               479                162  
Drukwerk / porti GKS NL            2.497             1.943  
Financiële kosten                 84                  51  
Administratieve kosten               600                600  

Subtotaal algemene kosten            3.660             2.757  

Onderdijk    
Algemeen               328                434  
Verbouwing en aanpassing centrum            1.694             2.144  
Huisvesting, energie            1.200             1.200  
Lambertschaag    
Algemeen               181                225  
Huisvesting, energie            1.666             1.960  
Verbouwing en inrichting centrum                 65             1.087  

Subtotaal kosten centra            5.134             7.050  

Ondersteuning projecten India    
Sri Sai Mandiram Trust, Bangalore India            7.977             4.725  
Drukwerk India               100             1.241  

Subtotaal besteed aan projecten India            8.077             5.966  

Thematische activiteiten    

Sathsang            1.211             2.567  

Totaal uitgaven          18.082           18.339  

Resultaat dit jaar (over)               731             2.082  

Balans-totaal           18.813          20.421  

voorzitter 
Mirjam Liefting 
Laan van Kanaan 124, 1944 VW Beverwijk 
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Sai Mandiram 
en inkomsten over 2008  

2008  2007 
Passiva  €    €  

Algemene reserve          13.437            11.355  
Saldo over dit jaar (resultaat)               731              2.082  

   
Nog tegoed SSM Trust, Bangalore India                 -                     -    

   

Totaal financiële middelen          14.168           13.437  

                               inkomsten 
Donaties    
Algemene donaties          12.363            15.206  

   

Subtotaal netto donaties          12.363            15.206  

   
   

Diverse baten & lasten    

Rente op banktegoeden                 43                   45  

   
   
   
   
   
   
   

Donaties voor projecten India    
Organisatie(s)            1.650     
Particulier            2.941              3.315  

Subtotaal donaties voor India            4.591              3.315  

Thematische activiteiten    

Sathsang            1.816              1.855  

Totaal inkomsten          18.813            20.421  

   

Balans-totaal           18.813           20.421  

penningmeester 
Anton Zwaga 
Verlengde Breestraat 12, 1775 CA  Middenmeer 
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Toelichting financieel verslag Stichting Sri Sai Mandiram 2008 
 
Heeft de huidige, wereldwijde recessie ook invloed op de GKS?  
 
Al langere tijd komt dit onderwerp regelmatig ter sprake bij de maandelijkse be-
stuursvergaderingen. Hoewel recessie doorgaans als een financieel en 
economisch probleem wordt gezien – waar wij dus ook al de eerste effecten van 
zien in het financiele verslag – neemt het bestuur ook de recessie (teruggang) 
waar in de bezoekersaantallen bij de bhajandiensten en Abishekam. Of een en 
ander verband houdt met elkaar of dat er ook nog andere oorzaken zijn aan te 
wijzen lijkt ook niet echt boeiend.  

Dit is de stroom... het is zoals het is, ga er maar mee om. 
 
Uiteraard dient het bestuur wel haar verantwoording te nemen en de tering naar 
de nering te zetten. Dat lijkt aardig gelukt en 2008 is zelfs afgesloten met een 
(klein) positief saldo. Swami’s projecten in Bangalore hebben we nog redelijk 
kunnen ondersteunen en er is een start gemaakt met de aanpak van de huisves-
ting in Onderdijk. De tempelruimte is opgeknapt met vele, enthousiast helpende 
handen en de plannen voor de aanpak van de koffieruimte begonnen eind 2008 
vorm te krijgen. Met het oog op de ontwikkelingen in Lambertschaag en de con-
ditie van het geheel na vele jaren gebruik was dat geen overbodige luxe. 
 
Hoe nu verder? vraagt het bestuur en waarschijnlijk ook de GKS zich af. 
Vasthouden aan ‘oude’ programmering? Nieuwe ideeën lanceren? Meer activi-
teiten? De stroom gaat een bepaalde kant op... welke is nog niet echt duidelijk. 
In die stroom vastklampen aan een rotsblok lijkt het bestuur zeker geen goed 
plan. 
Het lopende jaar 2009 lijkt de financiële situatie nog sterker beïnvloed te wor-
den. Met minder middelen zullen we ons aan onze primaire doelstelling moeten 
houden; de tempelruimte(n) in stand houden en Swami’s projecten ondersteu-
nen. Zal minder gemakkelijk gaan als voorgaande jaren maar is wel een 
uitdaging. 
 
Hoewel wij met het volgende in herhaling treden blijft dit nog onverkort van 
kracht. De GKS is geen abstracte organisatie, maar bestaat uit mensen met idea-
len, toewijding en ideeën over hoe die GKS vorm te geven. Het bestuur heeft een 
nuttige functie binnen de GKS; niet erboven of ernaast. Samenwerking is belang-
rijk, nu misschien wel belangrijker dan ooit. Laat je stem dus horen! 
 
Met liefde, respect en dank…  

het bestuur 


