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Je bent gekleed in het wit,

O Aldoordringende Heer

En Je schittert als de kleur van de maan

Met Je vier armen ben Je de Alwetende

Ik mediteer op Je vriendelijke gezicht

En bid: verdrijf alle hindernissen op mijn pad

Shuklambaradharam Vishnum 
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasannavadanam Dhyayeth

Sarvavighnopashantaye
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AUM Sai Ram dames en heren, jongens en meisjes! 

Dit is de eerste uitgave dit jaar van “Satyam Shivam Sundaram”, het kwartaalblad van de Shri Satyam 
Sai World Foundation. Het brengt ons dichter bij de doel- en leerstellingen van Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba. Met de naam Satyam (waarheid) Shivam (goedheid) Sundaram (schoonheid) tonen hindoes 
respect en toewijding aan Shiva. Het is ook de naam van een serie biografische boeken die Dr. N. 
Kasturi door de jaren heen over Sri Sathya Sai Baba heeft geschreven. 
De ShriSSWF heeft een nieuw en jong redactieteam samengesteld dat zich vol enthousiasme wijdt aan 
het schrijven van relevante spirituele artikelen. 
Satyam Shivam Sundaram zal bestaan in drie varianten: 

• Een korte bondige versie per e-mail waarin verwezen wordt naar een landingspage op de website
 middels doorklikbare items.
• Een geprinte versie die in beperkte oplage wordt afgedrukt en te koop is voor € 4,95. 
• Een digitale versie die volledig op de website terug te vinden is.

Over de inhoud van het blad het volgende: in Satyam Shivam Sundaram zullen de kirtandata en andere 
festiviteiten aangekondigd worden en zijn verslagen van festiviteiten en allerhande wetenswaardigheden 
te vinden. Geheel in de traditie van Sai Baba zullen we aandacht blijven besteden aan de hoogtijdagen 
van de grote godsdiensten hindoeïsme, boeddhisme, christendom, islam etc. Voorts komen algemene 
spirituele en filosofische onderwerpen aan de orde zoals bhakti, seva, karma, dharma, reïncarnatie en 
heiligenlevens.

Wij hopen dat ons nieuwsblad u zal blijven inspireren tot het verdiepen van uw spirituele ontwikkeling. 

Het redactieteam

Voorwoord
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Organisatie en missie van de
Shri Satyam Sai World Foundation

De Foundation bestaat uit een Dagelijks Bestuur
en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
is statutair het hoogste orgaan, keurt voorstellen
goed of af en heeft een controlerende taak op
het financieel beheer. Het Dagelijks Bestuur is
bevoegd te besluiten om voorstellen al dan niet
in werking te stellen. Elk lid van het Dagelijks
Bestuur heeft een eigen portefeuille met één of
meerdere coördinatoren in beheer.
De leringen van Shri Shirdi Sai Baba, Sri Sathya
Sai Baba en de aanwijzingen van Shri Satyam
Sai vormen onze leidraad bij het organiseren van
alle activiteiten ter bevordering van de spirituele
ontwikkeling van mensen. ShriSSWF is opgericht
om onze activiteiten een formele status te geven.
Het doel van de Stichting ShriSSWF is het
opzetten en continueren van een organisatie ter
bevordering van de universele waarden van de
Sanatan Dharma op spiritueel, ethisch, sociaal,

cultureel en humanitair vlak, voor een ieder,
ongeacht ras, afkomst of overtuiging. Sanatan
Dharma staat voor ‘de eeuwige waarden’ die het
Bestaan, het Leven en de Evolutie dragen, zoals
beschreven in de Vedische geschriften. Wij bidden
allemaal tot dezelfde God, vanuit welk geloof je
ook bidt. Hij zorgt voor iedereen.
Maandelijks houden wij hiertoe een kirtan ofwel
lofzang ter ere van God. Daarnaast organiseert
ShriSSWF een aantal vaste activiteiten per jaar,
zoals het Spiritueel Weekend.
Anno 2014 is sprake van een ‘transitiefase’ naar
een slagvaardige, toekomstvaste en professionele
vrijwilligersorganisatie die de missie van Shri
Satyam Sai blijvend optimaal ondersteunt. 
De eerste stap hierin is het werven van vrijwilligers 
op alle niveaus, die vol enthousiasme en 
toewijding zich willen inzetten voor de Foundation.

ShriSSWF wil een organisatie zijn die:
1.De leringen van Sri Shirdi Sai Baba, Sri Sathya Sai Baba en Shri Satyam Sai uitdraagt
2.Spirituele, humanitaire en sociaal-culturele activiteiten ontplooit
3.Iedereen rust en ruimte biedt voor zijn/haar spirituele ontwikkeling
4.Voldoende en toegewijde sevadal (vrijwilligers) aantrekt en opleidt

De missie van de Stichting Shri Satyam Sai World
Foundation (ShriSSWF) is mensen de gelegenheid
te bieden om in contact te komen met de 
spirituele waarden zoals die zijn vastgelegd 
in de Veda’s en de Indiase filosofie (Sanatan 
Dharma), met als uiteindelijk doel het verkrijgen 

van inzicht in de eigen innerlijke Goddelijkheid 
en van elk individu ongeacht afkomst, cultuur, 
religie of overtuiging. Deze spirituele waarden zijn 
Waarheid (Sathya), Rechtschapenheid (Dharma), 
Vrede (Shanti), Liefde (Prema) en Geweldloosheid 
(Ahimsa).

Binnen de ShriSSWF organisatie staat Shri Satyam Sai centraal. De aanwijzingen van 

Shri Satyam Sai zijn leidend voor de rest van de organisatie.
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De Stichting doet dit o.a. door:
• het houden van kirtans (devotionele lofzang bijeenkomsten voor God),
• het organiseren van diverse activiteiten, zoals yoga, Hindi lessen en Indiase klassieke muziek, 
• het oprichten en in stand houden van één of meerdere Multiculturele Spirituele Centra, 
• het verschaffen van informatie over onder andere de Vedische filosofie, 
• het stimuleren van de geestelijke (spirituele) en lichamelijke gezondheid in de ruimste zin van het woord,
• het onderhouden van contacten met andere gelijksoortige organisaties,
• en het volgen van aanwijzingen van Shri Satyam Sai, die van tijd tot tijd worden gegeven.

Project Bouw Ashram/Spiritueel Centrum

Om te bezien of deze wens ook bij de kirtan-
bezoekers leeft, zijn er tijdens meetings enquêtes 
gehouden. Dit heeft geleid tot heel veel positieve 
reacties en een behoorlijk aantal mensen heeft 
zich inmiddels aangemeld om op de een of 
andere wijze in het project te willen participeren. 
De wensen die leven binnen de organisatie, 
aangevuld met de input vanuit de kirtan-
bezoekers, zijn gebundeld in een programma van 
wensen voor de realisatie van de nieuwe Ashram/
Spiritueel Centrum.

Het programma van wensen is inmiddels door onze architecten vertaald in een ruimtelijk concept en al 
voor een groot publiek zowel in Nederland als in België gepresenteerd. Dit heeft tot veel enthousiaste 
reacties geleid. Samen met de architecten wordt binnen onze organisatie momenteel druk gewerkt om 
een organisatiestructuur op te zetten om de Ashram/Spiritueel Centrum van concept naar realiteit te 
brengen.

Een denkbeeldige Ashram ter illustratie en inspiratie.

Binnen onze organisatie bestaat er een grote wens om ergens in Nederland een eigen ashram 

te realiseren waarin alle bestaande activiteiten ondergebracht kunnen worden en waar vele 

nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld. 
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Mocht u nog vragen of suggesties hebben betreffende dit nieuwe project dan kunt u dit via ons 
e-mailadres info@shrisswf.org kenbaar maken. Mocht u een donatie voor dit bijzondere project willen 
doen, dan kunt u een storting doen op:

INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort o.v.v.: “Project Bouw Ashram”

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Namens het bestuur van ShriSSWF

Belangrijke punten uit dit programma zijn:
• een Ashram/Spiritueel Centrum met een universeel karakter, waarin alle wereldgodsdiensten een

plek kunnen krijgen,
• een plaats waar mensen met verschillende religieuze achtergronden kunnen wonen, werken,

mediteren, cursussen kunnen volgen en kunnen musiceren en dansen,
• een ontmoetingsplek waar interculturele dialogen gehouden kunnen worden en aandacht is voor

integratiebevorderende activiteiten,
• onbaatzuchtige dienstverlening aan de gemeenschap en aan de wereld zal bij alle activiteiten een

centraal gegeven zijn,
• aandacht voor ouderenzorg en stervensbegeleiding,
• duurzaam energieverbruik zoals gebruik van aardwarmte, wind- en zonne-energie,

regenwateropvang, biogas etc,
• aanleg van biologisch verantwoorde groenten- en kruidentuinen om bewoners en bezoekers te

voorzien van gezonde voeding,
• opnemen van kleinschalige veeteelt voor melk en melkproducten,
• een Ashram/Spiritueel centrum met een moderne vormgeving, passend bij het universele karakter

van het centrum en afgestemd op de principes van de Vastu Shastra.



Satyam Shivam Sundaram

Satyam Shivam SUndaramjanUari / febrUari / maart, 2014

PAGINA 3

Kabir
Er zijn verschillende grootheden 
uit de geschiedenis te noemen 
die deze waarheden en leringen 
letterlijk hebben geleefd. Een 
daarvan is de dichter/mysticus 
Kabir. 

Inhoud van deze editie

PAGINA 6

Meditatie
‘Wanneer je voorbij je naam en 
lichamelijke vorm kijkt, zal het 
Atma zijn dat overblijft. Die is in 
alle levende wezens.’ - Baba

PAGINA 8

Seniorenproject
Er worden activiteiten ontwikkeld
voor en door 35-plussers
d.w.z. mannen en vrouwen,
jonge senioren en zeker ook de
ouderen onder ons.

Kleuren
We kunnen de kleurtrillingen 
waar ons lichaam behoefte aan 
heeft in balans brengen met 
bijvoorbeeld de juiste voeding.

PAGINA 15

Inhoud

1 Actueel

2 ShriSSWF kalender 2014

3 Kabir

6 Meditatie
 
8 Seniorenproject

9 Liefde is God, leef in liefde 

12 Bhajan en citaten

13 Ayurveda

15 Kleuren

16 Happy Family Weekend 2014

17 Word donateur van
ShriSSWF!

18 Doneren met   
belastingvoordeel
- Donatieformulier    
- Schenkingsformulier

21 Huisregels voor seva en
 kirtan 

24 © Colofon

Meld u snel aan!

Pagina 16



Satyam Shivam Sundaram

1 SATYAM SHIVAM SUNDARAM jANUARI / febRUARI / MAART, 2014

Nieuwe locatie
Sinds januari 2014 vindt de kirtan plaats op de oude locatie in Baarn:

Sherpa - Zaal ’t Gein
Zandheuvelweg 4
3744 MN Baarn

Kijk voor de laatste updates op www.shrisswf.org.

......................................................................................................................................................................

De Shri Satyam Sai World Foundation zoekt vrijwilligers voor diverse functies
Voor de groei van onze jonge vrijwilligersorganisatie hebben wij veel vrijwilligers nodig voor diverse 
functies. Het gaat dan om ‘sevafuncties’ op vrijwillige basis tijdens de kirtan, maar ook om functies ter 
versterking van de organisatie.

Denkt u een positieve en actieve bijdrage te kunnen en willen leveren of heeft u nog vragen? 
Bekijk dan onderstaande vacatures. 

Openstaande vacatures:
• Sevadal Keuken 
• Sevadal Logistiek 
• Sevadal Opbouw/Afbouw zaal
• Sevadal Techniek
• Sevadal Voedsel serveren
• Website vertalers gezocht
• Zangers en muzikanten

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op: www.shrisswf.org/vacatures 
Of stuur een e-mail naar info@shrisswf.org.

Actueel 

“

“ Heb allen lief, dien allen. Help altijd, kwets nooit.

~ Sri Sathya Sai Baba
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Jan Feb Maa

Mahashivaratri (de grote nacht van Shiva) \ 27/28

International Woman’s Day 8

Holika Dahan \ 15

Holi \ 16

Navratri \ 31 t/m 8 apr

ShriSSWF activiteiten 1e kwartaal 2014 Jan Feb Maa

Maandelijkse kirtans 11 8 15

Mahashivaratri (12 uur dienst) 27/28

N.b.: Voor het realiseren van deze activiteiten is uw inzet als vrijwilliger nodig.

ShriSSWF kalender 2014

Feestdagen 1e kwartaal 2014
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Wie was Kabir?
De heilige en dichter Kabir Das, kortweg Kabir 
genoemd, werd geboren in een weversfamilie in 
Varanasi, de huidige Benares, in de 14e eeuw. 
Hij was een ongeletterde wever maar verzette 
zich tegen de kastenverschillen en bekritiseerde 
de wantoestanden in de samenleving met 
scherpe bewoordingen. Hij vertelde openlijk 
aan de mensen dat we allemaal gelijkwaardige 
kinderen van God zijn. Volgens Kabir was religie 
zinloos wanneer ze niet gepaard ging met devotie 
en was ascese waardeloos zonder devotie of 
bhakti. Hij verspreidde zijn leer met behulp van 
korte gedichten (bani’s) en gezangen en zonder 
partijdigheid jegens hindoes en moslims. De 
eigenschap van Kabir die het meest bewonderd 
wordt, is dat hij behalve een heilige ook nog eens 
een dichter was. Zijn woorden, die hij aaneenreeg 
tot draden van poëzie om de mensen te bereiken, 
zullen nog lang herinnerd worden en worden 
nog altijd gezongen. Een typisch kenmerk van 
Kabirs verzen is hun eclecticisme. Zij combineren 
elementen uit verschillende tradities, enerzijds om 
zijn eigen ideeën over te brengen met behulp van 
reeds bestaande begrippen, anderzijds om zwakke 
punten van bepaalde tradities te hekelen. Door de 
oppervlakkige elementen en uitingsvormen van de 
verschillende religies weg te denken, probeerde 
hij tot de essentie van de religie te komen. Hij 
veroordeelde de oppositie tussen de verschillende 
godsdiensten. Ieder levend wezen was vervuld van 
het goddelijke en kon dus niet meer of minder zijn 
dan een ander. 

In vele toespraken en bhajans heeft Shri Sathya Sai Baba veelvuldig gewezen op gelijkheid 

tussen de verschillende godsdiensten en het belang van het hebben van een guru aan wie 

men zich standvastig overgeeft. Er zijn verschillende grootheden uit de geschiedenis te 

noemen die deze waarheden en leringen letterlijk hebben geleefd. Een daarvan is de dichter/

mysticus Kabir. Sri Sathya Sai Baba heeft vaker in zijn toespraken het leven van Kabir 

aangehaald. In de esoterie wordt Kabir beschreven als een 4e graads ingewijde. Dat betekent 

dat hij heel dicht bij zijn moksha stond.

Kabir 

De guru
Volgens Kabir kan een discipel de bhakti niet juist 
beoefenen en de verlichting niet bereiken zonder 
een guru. De guru als de ultieme manifestatie van 
het goddelijke, waarbij niet de menselijke vorm, 
maar wat hij representeert van belang is. Kabir 
betekent ‘groot’ in het Arabisch. Hij probeerde met 
zijn eigen naam te bewijzen dat men het lichaam 
moet verzaken om Bhagavan Ram te bereiken. 
Zelfs de eigen naam moet vergeten worden. 
Een naam is immers maar een conventie. De 
grootste aller namen is die van Ram. Binnen de 
bhakti beweging en meer algemeen in de 14de 
en 15de eeuw in India werd Ram als algemene 
naam voor God gebruikt. Er werden destijds veel 
discussies gevoerd in verband met de afstamming 
van Kabir. Was hij een hindoe, een moslim of een 
sikh? 

Maar wat is de zin van deze discussie wanneer 
een man een heilige is geworden en hij, nadat hij 
zijn banden heeft verbroken en vrij is geworden 
van klassen en de wereld, de mensheid ziet als 
één geheel?



De jonge Kabir
Zoals eerder verteld, verzette Kabir zich vanaf 
zijn kindertijd tegen de ongelijkheid tussen de 
verschillende religies. Het bewijs hiervoor vinden 
we in een gebeurtenis uit zijn jeugd toen zijn 
vader, Niru, hem achterliet bij een moslimleraar om 
onderricht te krijgen. Kabir was duidelijk nog een 
kind maar zijn wijsheid was geenszins kinderlijk. 
Wat de mullah hem ook onderwees, Kabir 
reageerde steeds misprijzend. De volgende dag 
ging hij niet naar school. Zijn vader vroeg hem: 
“Kabir, zoonlief, waarom ben je vandaag niet naar 
school gegaan?” En de wijze jongen antwoordde: 
“Lieve vader, die leraar is niets waard! Terwijl hij 
in Gods huis zit, noemt hij andere religies slecht. 
Hij beseft niet dat niet het geloof maar juist het 
handelen van de mensen slecht is. Zo een man 
kan geen zuivere dharma aanhangen.” Toen de 
vader hem dit hoorde zeggen, zei hij niets. 
Hij besloot op dat moment dat hij zijn zoon het van 
huis uit traditionele beroep, wever, zou aanleren. 
Binnen enkele dagen leerde Kabir de kunst van 
het weven van stoffen en het spinnen van draad. 
Bovendien ging hij samen met zijn vader naar de 
markt waar hij leerde om garen te kopen en stoffen 
te verkopen. Maar hoe kon hij nu plezier vinden in 
het koopmansvak? In die dagen leden de mensen 
van Varanasi erg onder de strijd die woedde 
tussen de hindoes en de moslims. Door de bittere 
ellende zochten de hindoes hun toevlucht tot het 
pad van de devotie. Zij gingen de ellende die zij 
ondervonden vertellen aan hun eigen God in de 
tempel. Door deze wantoestanden was Kabir zeer 
aangedaan. 

Dit jonge kind ging vaak ongelukkig aan de ghats 
zitten, aan de oever van de Ganges, en bad dan 
tot God. Hij was vastberaden in zijn zoektocht 
naar het pad naar God, maar er was niemand om 
hem op deze weg te leiden. Terwijl de mensen 
hem zo zagen zingen en loven ontwaakte bij hen 
steeds het verlangen om ook zoiets te doen, maar 
daartoe had men een gids nodig, een guru. In die 
dagen was Swami Ramanand een veelbesproken 

figuur in Varanasi. Iedereen beschouwde hem als 
een geleerde van de hoogste rang. Kabir meende 
dat hij onderricht zou kunnen krijgen wanneer 
deze heilige zijn guru werd. Enkele mensen zeiden 
echter tegen hem dat hij geen les gaf aan kleine 
jongetjes. Maar Kabir beschouwde niemand als 
groot of klein. Hij had al bedacht dat er in de geest 
van sadhu’s en heiligen geen onderscheid bestond 
tussen jong en oud. Daarom geloofde hij niet wat 
men hem gezegd had. Maar wat was nu de kans 
dat zo een eenvoudige jongen als Kabir de swami 
zou ontmoeten te midden van al die mensen?

Kabir brandde echter van verlangen. Door zijn 
scherpzinnigheid kwam hij te weten dat de swami 
dagelijks rond vier uur ‘s ochtends in de Ganges 
bij de ghats ging baden. Aldus ging Kabir ‘s 
nachts op de trappen van deze ghats liggen. Toen 
de swami in de duisternis 
de trappen afdaalde, zette 
hij zijn voet op het lichaam 
van Kabir en die slaakte een 
kreet van pijn. De swami 
begreep dat hij op het 
lichaam van een slaper had 
getrapt.

Hij ging zitten, hief Kabir op, zette hem op zijn 
schoot en begon hem over zijn lichaam te strelen. 
Kabir jammerde van pijn. Hij greep met beide 
handen de voeten van de swami vast. Toen zei de 
swami, hem liefdevol over het hoofd strelend: 
“Zoon, zeg Ram. Indien je deze naam eert, zal al je 
pijn vergaan. Door het bidden met een rozenkrans 
in Rams naam verdwijnt alle pijn.” Kabir had een 
sterke behoefte aan deze mantra van de guru en 
nadat hij deze wijsheid had geleerd liep hij van de 
ghats naar huis toe.

Satyam Shivam Sundaram
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Thuis sprak hij bij al het werk dat hij verrichtte 
de naam van Ram uit. Slapend, zittend, etend 
en drinkend, wanneer je hem ook maar zag, 
hoorde je het. Niet lang daarna was Kabir het 
gespreksonderwerp van de hele stad. Als lid van 
de weverskaste was hij nu ook een volgeling 
van Ram geworden. Dit was een bijzonder 
verbazingwekkende kwestie. De mensen kwamen 
van heinde en verre om te luisteren naar de 
devotie van Kabir. Toen het verhaal van de devotie 
van een van zijn leerlingen swami Ramanand ter 
ore kwam, was hij zeer verbaasd dat hij ook een 
leerling had met de naam Kabir. Om dit mysterie 
op te lossen liet de 
swami Kabir bij zich 
roepen en begon hij 
hem te ondervragen: 
“Zeg eens jongen,
sinds wanneer heb ik
jou tot mijn leerling
gemaakt? Ik herinner
mij hier niets van.” 
“Edele guru, sinds ik uw voeten in verering
aanraakte, heb ik de guru-mantra ontvangen.
In mijn hart was ik ervan overtuigd dat ik u tot 
mijn guru wilde maken, maar ik was ook bang 
dat u, zo’n grote wijze, zou weigeren om de 
zoon van een wever als leerling te aanvaarden. 
Daarom vraag ik om uw steun. Indien u wilt, kunt 
u mij als leerling aanvaarden, en anders kunt u 
mij weigeren. ”Swami Ramanand antwoordde 
verheugd: “ Nee, mijn zoon, zoiets zal niet 
gebeuren. De geruchten over jouw devotie doen 
al in heel de stad de ronde. Het is een eer voor mij 
om jou als leerling te hebben. Ga nu, en verdiep je 
in je devotie terwijl je gaat. Mijn zegen is altijd bij 
jou. ” Kabir eerde zijn guru voortdurend. 
Hij was ervan overtuigd dat bij alle problemen van 
het leven slechts de guru kan helpen. In één van 
zijn bekende devotionele liederen beschreef hij de 
grootheid van zijn guru als volgt:

De guru is een pottenbakker, de leerling een pot.
Terwijl hij de pot vormt, haalt hij de fouten eruit.
Hij geeft steun met de hand langs de binnenzijde,
en slaat intussen op de buitenkant.
De guru is een dhobi*, de leerling is de stof. De 
naam van God, de Schepper, is als zeep.
Was de geest uit op een steen opdat er eindeloos 
licht verschijnt.

De allereerste bhajan die Shri Sathya Sai 
Baba in zijn jonge jaren publiekelijk heeft 
gezongen luidt: “Manasa bhajo re Guru 
charanam dustara bhava sagara taranam.”                                                                                     
In spirituele en esotherische kringen is algemeen 
bekend dat een guru is geïncarneerd om je te 
helpen bij het vinden van je ware zelf, je eigen 
goddelijkheid.

* Iemand die het wassen van kleding als beroep 
heeft/een wasbaas
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Shubh Divali!Meditatie
Meditatie het ontwaken van de kundalini
Mediteren is het uitvoeren van bepaalde spirituele 
oefeningen. In veel religies en geloofsstromingen 
is er sprake van een vorm van meditatie. In de 20e 
eeuw is in het westen hernieuwde belangstelling 
voor meditatie en bewustzijnsverruiming ontstaan. 
Meditatie is hedendaags vooral bekend uit het 
hindoeïsme en boeddhisme, waarin meditatie een 
essentiële methode is om de doeleinden die ze 
beschrijven te bereiken.

Waar moet je op letten bij meditatie?
Als we gaan zitten om te mediteren mag ons 
lichaam geen contact maken met het lichaam van 
iemand anders. Als iemand werkt met elektriciteit,
gebruikt hij geïsoleerd materiaal om hem te
beschermen tegen een stroomschok. Zo werkt 
het ook bij meditatie; mediteren brengt ook een 
bepaalde kracht teweeg. In ieder lichaam bevindt 
zich stroom. De stroom verlaat het lichaam via 
onze nagels, haren, ogen en doordat we praten 
(daarom waren er vroeger mensen die hun haar 
en nagels niet knipten, simpelweg omdat ze deze 
energie niet wilden verspillen).

De houding van meditatie is ook heel belangrijk. 
Je wervelkolom mag niet gebogen zijn maar moet 
een rechte lijn vormen. Sommige mensen zitten 
met hun hoofd naar voren gebogen. Dit is riskant 
omdat de kundalini kracht daar opgesloten kan 
komen te zitten en dan zenuwen schade toe 
kan brengen. Daarnaast is het belangrijk dat de 
kleding rond de taille los zit. Als het kledingstuk
namelijk te strak zit, kan het in zekere mate het
volledig tot rust komen belemmeren. Mediteer niet 
met je ogen open omdat iedereen die voorbij loopt 
je geest verstoort. Knijp je ogen niet te hard dicht, 
anders kun je slaperig worden. Daarom moeten de 
ogen een half gesloten houding hebben.

Concentreer je tijdens het mediteren op het puntje 
van je neus of op je derde oog. Het derde oog 
is het niet-zichtbare punt iets boven het midden 
tussen onze wenkbrauwen. In de oosterse 
filosofieën wordt het derde oog ook wel de zetel 
van de ziel genoemd. De naam komt ook voort 
uit het feit dat het een niet fysiek oog is maar 
een energetisch oog. Tijdens de meditatie mag 
je geen aardse verlangens toestaan en alleen 
onbaatzuchtige liefde als doel hebben.
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De kracht van meditatie
De kracht van spiritualiteit is onverklaarbaar 
en oneindig. Het kan een dier in een mens 
veranderen en een mens in een goddelijk 
wezen. De paden van spiritualiteit zijn ontstaan 
om ons van menselijke staat te leiden tot die 
van een goddelijk wezen. Mensen proberen 
alles te begrijpen en te kunnen verklaren. Echter 
is het van belang om niet naar de wereld om 
ons heen te kijken, maar binnenin onszelf om 
ons ware aard te achterhalen. Alle opgedane 
kennis is zinloos als het niet kan bijdragen aan 
het bereiken van het goddelijke. Kennis die niet 
nuttig is in de praktijk is net zo zinloos als een 
lamp is voor een blind iemand.

Tegenwoordig willen mensen alles weten over 
wat zich allemaal op de wereld afspeelt. Zodra 
we wakker worden zijn we hier al mee bezig. 
Daarbij geven we weinig tot geen gehoor aan 
de stress en spanning die van binnenuit komt. 
Terwijl we de wereld beter kunnen begrijpen als 
we onszelf en de basisprincipes van ons leven 
begrijpen. In een deelstaat van India, Andhra 
Pradesh, is er een spreekwoord dat luidt: 
“overtuig jezelf en je overtuigt het hele dorp.”

Sri Sathya Sai Baba over meditatie

“Zoals een kind hunkert naar haar moeders 
boezem; een verloren kalf hunkert naar haar 
moeder in een kudde en een weduwe huilt 
voor haar overleden echtgenoot, zo moet u 
streven naar de nabijheid van Sai en daar de 
vreugde van plukken.”

Volgens Sri Sathya Sai Baba is meditatie een 
proces van zelfontdekking. “Iedereen die 
zijn spiritualiteit heeft volbracht, heeft kennis 
van het Absolute verworven door middel van 
meditatie. Wanneer hogere kennis is bereikt, 
is er geen gevoel van verleden of toekomst 
meer, alles speelt zich af in het heden.”

(“All accomplished spiritual aspirants, yogis, 
and renunciates have acquired knowledge 
of the Absolute through meditation. When 
higher knowledge is established, there is no 
sense of past or future; all is present-time.”)
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Sai Ram lieve mensen,

In januari 2013 hebben jullie een artikel in dit blad kunnen lezen over het opstarten van een ouderenproject 
voor de stichting. We zijn inmiddels een jaar verder en hebben n.a.v. de enquête een start gemaakt. 
Als eerste in het kort het uitgangspunt van het seniorenproject. Er worden activiteiten ontwikkeld voor 
en door 35-plussers d.w.z. mannen en vrouwen, jonge senioren en zeker ook de ouderen onder ons.
Samenwerkend hopen we dat er leuke initiatieven ontstaan in een ontspannen sfeer. Hier volgt een 
beschrijving van ons eerste project.

‘Haak maar aan’

Seniorenproject

De eerste gedachte ontstond tijdens een avondje 
wollen muts haken. Lekker thuis, zittend op de 
bank. Het idee kwam ineens boven om voor de 
stichting sloffen te gaan haken. Dit idee werd 
aangekaart binnen de stichting en al gauw ging 
het bolletje wol rollen. In de gesprekken die 
volgden ontstond het project ‘Haak maar aan’. Er 
zit een gedachte achter deze naam. Tijdens het 
haken of breien van een rij ontstaan er knoopjes 
gemaakt van een rechte draad. Dit zou je kunnen 
vergelijken met de kralensnoer van vele levens 
waarbij ieder leven een klein knoopje voorstelt. 
Kijkend naar je haakwerk zie je dan wellicht het 
pallet van je leven.

Even praktisch. Om dit project te laten slagen 
willen wij jullie (mannen en vrouwen!) graag 
uitnodigen om deel te nemen. We zijn op zoek 
naar leuk, verkoopbaar, gehaakt of gebreid 
materiaal. Ook als je niet kun haken of breien ben
je welkom. Er is genoeg werk zoals modellen,
kleuren en patronen kiezen, hoe moet dit 
gepresenteerd worden, etc. Uitgangspunt is 
kwalitatief goed materiaal aanbieden voor 
verkoop. Voor de uniformiteit en kwaliteit gaan we 
de benodigde materialen centraal inkopen. Maar 
als eerste komt er een bijeenkomst waarbij we ons 
plan gaan uitleggen. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Kausil Kisoen of Coosje 
Gerris. Vind je het leuk om mee te doen? Geef je dan op! Op de
informatietafel ligt een formulier. Vul je naam en e-mailadres
of telefoonnummer in zodat we contact met je kunnen 
opnemen voor de bijeenkomst. Indien je hulp nodig hebt zijn de 
dames van de informatietafel altijd bereid je verder te helpen. 
Je kunt je ook aanmelden via de e-mail: info@shrisswf.org
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Liefde is God, leef in liefde

Liefde, een thema dat vrij is van leeftijd, geloof, trends en tijdperk. Een thema dat er altijd is geweest 
en ook altijd belangrijk zal blijven. Een uitgekauwd onderwerp? Nee zeker niet. Het is een thema dat 
iedereen begrijpt ongeacht zijn achtergrond en er kan nooit te veel over verteld worden. Het is niet 
voor niets dat alle goden, avatars en profeten spreken over liefde.

Iedereen heeft het ooit en hopelijk zoveel mogelijk 
gevoeld. Liefde voor je moeder, je broers of 
zussen, liefde voor je grootouders, je man, je kind 
of voor een goede vriend. Er zijn veel paden die 
leiden naar God. Maar er is ook een snelweg. 
Je kunt veel spirituele paden hebben bewandeld, 
veel heilige geschriften hebben gelezen, veel 

regels hebben nagestreefd, wat een heel groot 
goed is. Het belangrijkste is wel dat je al je daden 
verricht hebt met liefde, want dan pas krijgen je 
handelingen de lading waarvoor ze bedoeld zijn. 
Je kunt via veel wegen uitkomen bij God, maar 
wil je de snelste weg? Neem dan de afslag liefde, 
deze leidt direct naar God.

Start the day with love;  Spend the day with 
love;  Fill the day with love;  End the day with 
love;  This is the way to God.

~Sri Sathya Sai Baba
“

“



Het is niet voor niets dat Sri Sathya Sai Baba zegt: “Helpende handen zijn heiliger dan biddende 
lippen.” Dit betekent zeer zeker niet dat je niet moet bidden en dat dit je niets brengt. Het betekent dat 
je sneller je doel bereikt wanneer je liefde in de wereld investeert. Dit doe je door middel van seva, het 
onbaatzuchtig helpen van een ander. Het is belangrijk om je medemens lief te hebben, te waarderen 
en te helpen zoveel je kan. Afgunst, jaloezie en boosheid zullen niemand tot een hoger niveau brengen, 
hoeveel heilige geschriften je ook hebt gelezen. Heb anderen lief, dan heb je God lief. “

“ If you do not love other human beings,
that means you do not love God.

Wanneer we handelen vanuit liefde maakt het niet uit welk 
geloof je aanhangt. De religie van liefde is universeel. 

“See with the eyes of love
Hear with the ears of love,
Work with the hands of love,
Think thoughts of love
Feel love in every nerve.”
~Sri Sathya Sai Baba

Niet in slechts één discourse, maar in velen heeft 
Baba prachtige uitspraken gedaan over liefde zoals 
hier boven genoemd. Dat dit thema zo vaak wordt 
aangestipt betekent dat het nog steeds belangrijk voor 
ons mensen is om er aan herinnerd te worden. In theorie 
weten we het wel, maar blijkbaar vergeten we het in de 
praktijk nog te vaak. 
En dit zien we ook om ons heen: oorlogen, haat, 
afgunst, milieuvervuiling. Zelfs de aarde huilt omdat 
een groot deel van de mensen haar niet liefheeft. Het ijs 
smelt en de tranen van de aarde slokken delen van de 
aarde op. We leven in de Kali Yuga, het duistere tijdperk, 
beschreven in de hindoe geschriften en bevestigd door 
Sathya Sai Baba. En in een donkere tijd is er veel liefde 
nodig om de aarde weer te laten stralen.
Er zijn avatars op deze aarde gekomen om ons te 
herinneren wie wij werkelijk zijn. Niet de monsters die 
de wereld verwoesten, maar wezens die het goddelijke 
belichamen.
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~ Sri Sathya Sai Baba
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In een interview dat Sai Baba in 1976 heeft 
gegeven aan Mr. R.K. Karanji, editor van Blitz 
new magazine (uit Spirit and the Mind van 
Samuel Sandweiss), wordt aan Sathya Sai Baba 
gevraagd waarom de missie van de Sai moest 
worden verdeeld over drie incarnaties: Shirdi 
Sai, Sathya Sai en Prema Sai. Sathya Sai Baba 
antwoordt dat de drie incarnaties niet gescheiden 
zijn. Hij benadrukt de complete eenheid van de 
uiteindelijke missie. De incarnaties verschillen 
slechts in taak en krachten vanwege de situatie, 
de tijd en de omgeving. Maar ze behoren tot en 
putten uit hetzelfde goddelijke lichaam (dharma 
swarup). Shirdi Sai benadrukte de boodschap 
van werk als plicht. De missie van Sathya Sai 

was om het besef te laten groeien dat God in 
eenieder aanwezig is en dat mensen elkaar 
dus moeten respecteren, liefhebben en helpen 
onafhankelijk van kleur of ras. Zo wordt al het 
werk aanbidding. Uiteindelijk zal Prema Sai, de 
derde avatar, benadrukken dat God niet alleen in 
iedereen aanwezig is, maar dat iedereen God is. 
Dit zal de beslissende wijsheid zijn die eenieder in 
staat zal stellen naar God te gaan. De drie avatars 
verkondigen de drievoudige boodschap van werk, 
aanbidding en wijsheid.

Wij leven in het tijdperk van de tweede incarnatie Sathya Sai Baba, liefde en seva zijn de 
fundering van zijn missie, prachtig verwoord in deze bhajan:

Dina Dukhiyon Sey Prem Karo Mera Sai Presanna Hoga
Sai Mera Mein Tera Ye Prem Ki Bahiti Dhara
Ye Prem Ki Bahiti Dhara
Mera Sai Prasanna Hoga

Lord Sai is very happy, if we love and serve those afflicted with miseries and pain. 
Bond of love binds us with Lord Sai and Him with us. 
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Gajavadana Gananatha Gajavadana Dina Natha
Siddhi Data Shiva Tanaya
Buddhi Pradayaka Gajanana
Parvati Nandana Bhava Bhaya Bhanjana
Yuga Yuga Vandita Jaya Shri Ganesha

Ganesha met het olifantengezicht, Heer van de Gana’s, U bent de 
beschermer van de behoeftigen, schenker van bovennatuurlijke 
krachten. 
Zoon van Shiva en Parvati, U vernietigt onze angst voor de kringloop 
van geboorte en dood.
U wordt in ieder tijdperk aanbeden.
Glorie zij U, Heer Ganesha

Bhajan en citaten

Citaat 1
De hele schepping is gebaseerd op waarheid. 
Waar waarheid is, daar vind je overvloed en 
voorspoed. Het menselijk bestaan is niet 
bedoeld om te genieten van lichamelijk comfort 
en wereldse genoegens, die slechts kortstondig 
zijn. Het is bedoeld om een ideaal te stellen voor 
de rest van de wereld. Vraag jezelf af: ‘Wat is het 
ideaal dat ik in al die jaren van mijn leven heb 
gesteld? En wat heb ik bereikt?’ Wellicht heb 
je wat goede daden in je leven gedaan, maar 
verbleken die bij het aantal slechte daden dat je 
mogelijk hebt verricht. Dat is niet de kwaliteit van 
een mens. Koester goede gedachten, spreek 
goede woorden en verricht goede daden. Dat 
is pas echt menswaardig. We herdenken nog 
steeds de aloude wijzen en zieners vanwege 
al het goede dat zij hebben gedaan. Bejegen 
anderen zoals je zelf bejegend wilt worden.
Volg niet kritiekloos je gedachten, want het 
denken van de mens is net als het onnavolgbare 
gedrag van een aap. Volg je geweten. 
Liefde is de onderstroom van dit alles. 
Leid dus een leven dat overgoten is met liefde.

- Sathya Sai Baba, 22 augustus 2000

Citaat 2
In deze wereld moet je zowel nobele als 
goede daden verrichten. De grilligheden van 
het moderne bestaan zijn tamelijk duister en 
onbegrijpelijk. Ze worden het kwade viertal 
genoemd, dat bestaat uit gebrek aan vertrouwen, 
twijfel, jaloezie en ego. Gebrek aan goed karakter 
brengt slechte gedachten voort. Gebrek aan 
vertrouwen leidt tot twijfel. Tegenwoordig zijn 
veel mensen bereid een vreemdeling op straat te 
vertrouwen, terwijl ze weigeren de geschriften en 
hoogstaande geboden van grote heiligen of hun 
eigen ouders te geloven. Ze geloven zelfs niet 
in de woorden van mensen die van hen houden 
en voor hen zorgen. Wees je bewust van deze 
valkuilen en meet jezelf goed gedrag aan. 
Want goed gedrag, waarheid en 
rechtschapenheid zijn van wezenlijk belang. 
Verricht verdienstelijke daden met edele motieven 
en dompel je onder in het gevoel van liefde.

- Sathya Sai Baba, ‘My Dear Students’, deel 2, 
hoofdstuk 1
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Historie
In de oudheid 
was Ayurveda een 
onderdeel van een 
spirituele traditie. 
Van over de hele 
wereld kwamen 

genezers samen op een veld. Zij wisselden 
medische kennis uit in hun gesprekken. Deze 
heiligen, zieners, artsen en chirurgen waren zeer 
toegewijde personen die gezondheid als een 
onlosmakelijk onderdeel van een spiritueel leven 
zagen. Er wordt ook gezegd dat zij door diepe 
meditatie directe goddelijke kennis verkregen. 
Kennis over de verschillende genezingsmethoden 
zoals preventie, lang leven en chirurgie kwam 
direct door openbaringen tot hen. Op deze manier 
waren dierproeven niet nodig! 

Later werd alles door een heilige opgeschreven 
en verspreidde Ayurveda zich op deze manier 
over de wereld. In de loop van de eeuwen werd 
alle kennis onderbouwd met wetenschappelijk 
verantwoorde onderzoeken om te voorkomen dat 
het als wazig en mystiek zou worden afgedaan.
Dat de oudste geneeswijze van de wereld pas nu 
ontdekt wordt door de moderne wereld heeft 

een duidelijke oorzaak. In het 
land van oorsprong, India, 
is het heel gebruikelijk dat 
iedere religie de ruimte krijgt 
om beoefend te worden, zo 
ook met de geneeskunde. 
Helaas kwam India in een lange periode van 
overheersing terecht waarbij deze zachte 
natuurgeneeswijze bijna helemaal verloren ging. 
Gelukkig was er nog steeds de oude traditie van 
mondelinge overdracht, vooral op het platteland. 
Dit zorgde ervoor dat ook al waren er geen 
universiteiten of Ayurvedische klinieken meer, de 
kennis en het beoefenen van Ayurveda toch bleef 
bestaan. Gelukkig is in India de
afgelopen 90 jaar Ayurveda weer helemaal
in opkomst. Er zijn weer universiteiten, klinieken 
en ziekenhuizen en vandaaruit verspreidt deze 
geneeswijze zich weer over de wereld.

Ayurveda is een Sanskriet woord dat ‘Kennis van het Leven’ betekent. Er wordt gezegd dat het, met 
zijn meer dan 5000 jaar oude kennis, de oudste holistische geneeswijze ter wereld is. Overal is deze 
kennis verloren gegaan of opgegaan in de moderne geneeskunde, maar India heeft deze individuele 
holistische geneeswijze weten te behouden. 

Ayurveda
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Spiritualiteit
Volgens de Vedische geschriften is het leven heilig 
en het doel van het leven is deze goddelijkheid / 
heelheid in het leven te bereiken. 

Naar Ayurveda 
vertaald betekent 
dit dat hoe meer 
een persoon 
zijn heelheid 
realiseert, des 
te groter zijn 

gezondheid is. Dit blijkt ook uit de oude teksten 
waarin vermeld wordt dat een Ayurvedische arts 
wordt betaald naar rato van het aantal gezonde 
persoon in zijn leefgemeenschap. Maar goed ook 
want de man zou van honger omkomen wanneer 
hij zijn werk goed doet! Vanuit medisch oogpunt 
is het dus belangrijk dat een Ayurvedische arts 
een persoon inspireert om zijn spirituele pad te 
volgen. Positief en liefdevol denken zijn de beste 
medicijnen. Het besef laten ontstaan dat deze 
goddelijkheid in je zit, zorgt voor een band met het 
leven en God (welke naam je Hem/Haar ook geeft). 
Dit is een belangrijke stap. Daarnaast kunnen 
medicijnen en therapieën toegepast worden om 
lichaam, ziel en geest in balans te brengen.
Ayurveda heeft drie belangrijke oude werken van 
waaruit de moderne Ayurveda verder is ontwikkeld. 
In een van die boeken (Charaka Samhita) wordt 
vermeld dat wanneer een Ayurvedische arts een 
persoon goed wil helpen in zijn proces naar heling, 
de persoon zich moet houden aan de voorschriften 
van genezing. Maar ook de arts dient zich bezig te 
houden met de juiste zaken. Een Ayurvedische arts 
kan nog zoveel kennis bezitten, maar wanneer hij 
niet in staat is om het Zelf of de Atma van de cliënt 
te bereiken, dan is hij geen effectieve genezer. Ook 
dient hij zich niet bezig te houden met roem en 
rijkdom maar met spirituele ontwikkeling.
Ayurveda gaat ervan uit dat werkelijke gezondheid 
verkregen wordt door het goed functioneren 
van vier velden, namelijk de fysieke en mentale 
gezondheid, werk of levensdoel, spirituele relaties 
en spiritualiteit. Een persoon heeft een goede 
fysieke en mentale gezondheid nodig om te kunnen 

werken. Om plezier en betekenis in het werk of 
levensdoel te vinden is het belangrijk dat men 
dat doet met de door God gegeven talenten. Iets 
wat men met veel plezier doet, wordt als zinvol,  
voedend en waardevol ervaren. Aan het einde van 
de dag blijft er dan zelfs nog energie over. Met 
een gezond lichaam kan nu genoten worden van 
een gezond sociaal leven en spirituele relaties 
komen op gang. Hierbij is het hebben van een 
persoonlijk innerlijk spiritueel leven belangrijk. Het 
is nu eenmaal zo dat het enige dat permanent is, je 
relatie met God is. 
Door deze persoonlijke 
relatie kunnen bergen 
verzet worden, worden 
relaties betekenisvoller 
en verkrijgt het leven 
een natuurlijk verloop. Het lichaam ontspant zich, 
de geest wordt alert en kalm en de basisbehoeften 
van het leven zijn voldoende om gelukkig te zijn. 
Spirituele relaties zorgen uiteindelijk voor een 
goede voedingsbodem om de eigen innerlijke 
spiritualiteit te gaan ontdekken, ervaren, voeden en 
ontwikkelen. Deze spiritualiteit zien in anderen en 
alles om ons heen volgt dan vanzelf. 
Een belangrijk uitgangspunt van Ayurveda is om 
mensen te leren dat ze zelf de controle hebben 
over hun eigen gezondheid. Dit kan door te 
leven volgens de basisconstitutie in de eigen 
leefomgeving. Dit eigen genezende vermogen 
en de innerlijke spirituele wereld ervaren leidt 
uiteindelijk tot heelheid.
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Betekenis van kleuren
De warme kleuren:
Rood wordt geassocieerd met kracht, wilskracht en 
energie. De rode kleurstraal correspondeert met de 
basischakra onder aan de wervelkolom, die onze 
lichamelijke vitaliteit stimuleert.
Oranje  wordt geassocieerd met acceptatie, moed 
en warmte. De oranje kleurstraal stimuleert het 
spijsverteringskanaal en komt overeen met de 
heiligbeenchakra. 
Geel wordt geassocieerd met intellect, rationaliteit 
en concentratievermogen. Geel is de straal van de 
verstandelijke vermogens welke correspondeert 
met de zonnevlecht. 
Groen wordt geassocieerd met groei, natuur, 
harmonie en hoop. Het is de kleur van de 
hartchakra.

De koude kleuren:
Blauw wordt geassocieerd met goddelijkheid, 
oneindigheid, rechtvaardigheid en oprechtheid. 
De blauwe kleurstraal correspondeert met de 
keelchakra. 
Indigo wordt geassocieerd met integriteit, 

toewijding, dienstbaarheid en bewustzijn van 
hogere niveaus. Deze kleurstraal staat voor de 
voorhoofdchakra. 
Violet wordt geassocieerd met het goddelijke, 
wijsheid en spiritualiteit. Het is de kleur van de 
kruinchakra. 

We kunnen de kleurtrillingen waar ons lichaam 
behoefte aan heeft in balans brengen met 
bijvoorbeeld de juiste voeding. De kleur van 
voeding oefent rechtstreeks invloed uit op ons 
energieniveau door de organen waarop het inwerkt 
en de spirituele energieën van de chakra’s te 
stimuleren. Een andere manier om de kleurtrillingen 
waaraan ons lichaam behoefte heeft in balans 
te brengen, is aan de hand van edelstenen. Het 
komt regelmatig voor dat men een steen uitzoekt 
op kleur of gevoel en deze later ook net de steen 
blijkt te zijn die helend werkt op het gebied waar 
ondersteuning nodig is. Je kunt dit ook heel bewust 
doen door uit te zoeken welke steen het meest 
geschikt is om een bepaalde chakra in evenwicht 
te brengen.

Kleuren
Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door zijn golflengte. De zeven stralen zijn de 
zeven kleuren van het spectrum: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Deze hoofdkleuren 
corresponderen met de zeven chakra’s of energiecentra in het lichaam. Sri Sathya Sai Baba uitte zijn 
voorkeur voor de kleur oranje en pasteltinten. Het hindoeïsme ziet oranje als een heilige kleur die 
wordt geassocieerd met saffraan en staat voor ‘moed’ en verzaking. Vandaar dat heiligen en Swami’s 
gekleed gaan in oranje.
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Bhajan en citatenHappy Family Weekend 2014

Activiteiten
• Ochtendgebed
• Sport en spel
• Muzikale optredens
• Vegetarische BBQ
• Meditatieve wandeling
• Nationale en internationale lezingen
• Toespraak over Shri Satyam

Verder kan er nog een keuze gemaakt worden 
uit diverse workshops. Dit jaar is er extra 
ruimte voorzien voor vrije tijd. Zoals elk jaar 
worden er gezellige kirtans gehouden.

Thema: Eenheid (Ekta)

Na zes succesvolle jaren Spiritueel Weekend 
organiseert de ShriSSWF in 2014 een 
familieweekend op een nieuwe locatie: De Hoge 
Rielen, gelegen in een prachtig natuurgebied van 
230 hectare in Kasterlee, net over de grens in 
België. Hier zullen wij samen op bijzondere wijze 
Pinksteren vieren met Shri Satyam.
De twee grote verblijven bieden ruimte aan 135 

mensen. Mannen en vrouwen slapen gescheiden 
in twee paviljoenen die o.m. voorzien zijn van 
aparte slaapkamers (van 1 tot 10 personen). 
Deze paviljoenen liggen op wandelafstand van 
elkaar. Het organisatiecomité verzorgt het eten 
en de activiteiten. Het belooft een onvergetelijk 
Pinksterweekend te worden.

Meld u snel aan via:
www.shrisswf.org/familieweekend
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Het voortbestaan van de maandelijkse kirtan en de eventuele nieuwbouw van de ashram hangt volledig 
af van uw donatie. Elke bijdrage is welkom! Door de overheid wordt geen subsidie gegeven. De bouw 
van een ashram vraagt om vaste vrijwillige donateurs en een zeer gedisciplineerde, toegewijde en 
liefdevolle inzet van vele vrijwilligers. 

Uw bijdrage kunt u in de daarvoor bestemde donatiebox deponeren of overmaken: 

• Donatie op INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort o.v.v.: “Project Bouw Ashram”

• Voor donateurs uit het buitenland is het IBAN nummer:
IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Word donateur van ShriSSWF! 

Dankzij uw steun kunnen de maandelijkse kirtans worden gecontinueerd en wordt tevens de 
mogelijkheid gecreëerd om op termijn een eigen Spiritueel Centrum/Ashram te realiseren.

De Belastingdienst heeft Shri Satyam Sai World Foundation als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Het vorenstaande houdt in, dat de door u gedane 
donaties als giften aftrekbaar zijn in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Er zijn twee manieren van doneren, waarbij er ook verschil is in de wijze van aftrekbaarheid.

1. Gewone giften.

De door u gedane donaties/giften kunt u als aftrekpost opnemen als gift in uw aangifte 
inkomstenbelasting.
U dient er wel rekening mee te houden, dat de drempel voor aftrek van gewone giften 1% bedraagt van 
uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten uit box I, II en III minus uw 
aftrekposten (exclusief de persoonsgebonden aftrek).

U kunt minimaal € 60 als giften aftrekken en maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Indien u een fiscale partner heeft, dient u beide drempelinkomens en giften samen te voegen voor de 
berekening van de aftrek.

Indien u gewone giften heeft gedaan, dient u gedurende vijf jaren uw bankafschriften en kwitanties te 
bewaren, om zodoende aan te tonen dat u recht heeft (gehad) op de giftenaftrek.

Doneren met belastingvoordeel
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2. Periodieke giften
Er is sprake van een periodieke gift indien u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

a) indien u de gift bij een notaris heeft laten vastleggen middels een notariële akte;
b) indien u de gift doet in de vorm van vaste, gelijkmatige periodieke betalingen;
c) indien u de gift minimaal vijf jaren achter elkaar doet.

Het voordeel van een periodieke gift is dat er geen sprake is van een drempelinkomen en er bovendien 
geen maximum aftrek geldt. Dit betekent dat uw gift jaarlijks volledig aftrekbaar is van uw belastbaar 
inkomen.

Een rekenvoorbeeld:

U valt met uw inkomen in de 42%-schijf. U doneert totaal € 1000,- per jaar.
Een drempelbedrag is niet van toepassing.

Het bedrag dat u terugkrijgt in uw aangifte inkomstenbelasting kan als volgt worden berekend:
€ 1000 x 42% = € 420,00.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/giften. Ook kunt u hier onze ANBI certificering terugvinden. 

Heeft u verder nog vragen, stuurt u dan gerust een e-mail naar info@shrisswf.org



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Shri Satyam Sai World Foundation is ANBI-gecertificeerd door de belastingdienst.

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Donatieformulier
Ja, ik draag graag bij aan de realisatie van de doelstellingen van de ShriSSWF. 

Naam: .......................................................................................................

Adres: .......................................................................................................

Postcode: ..................................  Woonplaats: .............................................................................................

Tel: .............................................. E-mail:  ....................................................................................................

 Ik machtig de ShriSSWF om: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

 (aankruisen wat van toepassing is) een bedrag ad € ................................................. , zegge (in letters): 

  ............................................................................................................ van mijn rekening af te schrijven

 Ik heb het recht om op elk gewenst moment mijn machtiging in te trekken, dan wel te wijzigen.
 
 Bank-/gironummer:  ....................................

 Ik maak: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

 (aankruisen wat van toepassing is) een bedrag ad € ................................................. , zegge (in letters):
 
  ................................................................................................................................ over op INGbank nr.:
  
 51.84.612, t.n.v. Stichting Shri Satyam Sai World Foundation-sponsoring, 
 Wielewaalstraat 110, 3815 EM Amersfoort, o.v.v. bijdrage kirtan.

Let op: bij donaties buiten Nederland gaarne achter het INGbank nr. 51.84.612 het IBAN-nr. toevoegen:
IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Ingangsdatum:  ........../ ......... / ..........

Ondertekening

DATUM:  ...................  PLAATS:  ...................................................................................................................

HANDTEKENING:  ........................................................................................................................................



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Shri Satyam Sai World Foundation is ANBI-gecertificeerd door de belastingdienst.

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Schenkingsformulier
Ondergetekende:

Naam: .......................................................................................................

Adres: .......................................................................................................

Postcode: ..................................  Woonplaats: .............................................................................................

Tel: .............................................. E-mail:  ....................................................................................................

Schenkt het onderstaande bedrag ad. €  .................................................

Zegge (in letters):  .........................................................................................................................................
 
als gift ten behoeve van:

 Shri Satyam Sai World Foundation (kirtankosten en evenementen) *
 (U ontvangt een brief van ShriSSWF ter bevestiging, deze kunt u gebruiken voor uw belasting aangifte)

 Shri Satyam Sai World Foundation (Bouw toekomstige spiritueel centrum / ASHRAM) * 
 (U ontvangt een brief van ShriSSWF ter bevestiging, deze kunt u gebruiken voor uw belasting aangifte)

 Persoonlijk aan Shri Satyam *
 (U ontvangt een bevestiging namens Shri Satyam) 

*Gaarne aankruisen wat van toepassing is.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

PLAATS: 

.................................................................................

NAAM: 

.................................................................................

.................................................................................

DATUM:

.................................................................................

HANDTEKENING:

.................................................................................

.................................................................................
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Maandelijks houden wij een kirtan ofwel lofzang ter ere van God. Deze bijzondere gebeurtenis vindt plaats 
in de zaal ’t Gein aan de Zandheuvelweg 4, 3744 MN te Baarn. Voor de bhajans die worden gezongen 
is het zangboek ‘de bhajan mala’ leidend, ook internationaal. Dit boek is voor € 10,- te koop bij de 
boekentafel tijdens de kirtan.

Sevadals zijn herkenbaar aan hun rode shawls of speldjes. Sevadals zijn bevoegd om - daar waar 
nodig - corrigerend op te treden. Tijdens de kirtan zijn zij actief in bijvoorbeeld de zaal, keuken, bij het 
uitdelen van prasad, voedsel, drinken, voor schoonmaak etc.

Tijdens de kirtanbijeenkomst ziet de sevadal erop toe, dat een ieder zich aan de huis- en gedragsregels 
houdt. Omdat niet iedereen bekend is met de huisregels, worden hieronder een aantal van de belangrijkste 
huisregels genoemd. 

1. Doe uw schoenen uit voor het betreden van de kirtan ruimte.
2. Wees rustig tijdens de kirtan: neem stilte in acht en heb respect voor degene die de lezing 

voordraagt of optreedt.
3. Loop niet op de loper. Deze is bestemd voor Shri Satyam.
4.	 	 Het	is	verboden	om	foto’s	te	maken	of	te	filmen,	behalve	door	die	personen	die	daarvoor	zijn	

aangewezen.
5. Ga respectvol om met prasad: laat het niet in de zaal achter, ook niet achter de radiatoren.
6. Houd de looppaden vrij.
7. Zet uw mobiele telefoon uit, laat ook uw kinderen er niet mee spelen.
8. Blijf tijdens de kirtan zitten. Ga voor aanvang naar het toilet, wijs uw kinderen hier ook op.
9. Roep Shri Satyam niet, raak Hem niet ongevraagd aan; indien Hij dit wenst, komt Hij zelf 

naar u toe.
10. Wees stil tijdens de 5 minuten stilte bezinning en meditatie: denk hierbij aan anderen.
11. Let op hoe u uw auto parkeert: blokkeer geen vluchtwegen.
12. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen.
13. Het is niet toegestaan om reclame te maken voor andere organisaties/activiteiten.

Huisregels voor seva en kirtan
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Doorsturen van deze editie naar vrienden, collega’s, bekenden en familie mag. 

Verspreiding via mailinglists, intranetten en print of via welk medium dan ook en/of overname van tekst is 

niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De algemene voorwaarden, inzake de ‘disclaimer’ & ‘privacy policy’ beleid, genoemd op onze website zijn 
onverminderd van toepassing op de gedrukte versie van dit nieuwsblad, die ook ‘online’ te vinden is. Gaarne 
verwijzen wij u door naar onze website: www.shrisswf.org. Niets van deze uitgave mag gedupliceerd, gekopieerd, 
gereproduceerd en/of op enigerlei andere wijze gebruikt worden, in het openbaar en/ofvoor andere (commerciële) 
doeleinden, zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming v/d Foundation ShriSSWF.

Contact en info
• Heeft u vragen of opmerkingen?
• Heeft u tips of ideeën ter verbetering van de maandelijkse 

kirtan?
•  Wilt u middelen sponsoren?
•  Heeft u interesse in het zingen van kirtans tijdens de 

kirtanbijeenkomst?
•  Wilt u tijdens de kirtanbijeenkomst een korte lezing houden?
•  Wilt u seva (vrijwillige dienstbaarheid) doen of wilt u zich

aanmelden als vrijwilliger?
•  Wilt u een stukje schrijven voor het volgende nieuwsblad? 

Inleveren kopij
Schrijft u graag een stukje voor ons nieuwsblad?
Aangeleverde teksten zullen gescreend worden, de volgende 
criteria zijn van toepassing:
o Teksten moeten minimaal 200~250 woorden beslaan, maar 

maximaal 1 kantje A4 (2000 karakters).
o Het te gebruiken lettertype (font) is Calibri 12.
o De gevoerde taal is Nederlands.
o Men mag geen beledigende/discriminerende taal gebruiken 

met betrekking tot derde personen of godsdiensten.
o De teksten moeten authentiek zijn (geen gekopieerde tekst 

van andere websites, boeken, tijdschriften en dergelijke, maar 
vanuit ‘eigen beleving’ geschreven).

E-mail uw bijdrage naar: info@shrisswf.org. 

De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij is 
3 weken vóór de verschijningsdatum van het nieuwsblad.

Uitgever

Shri Satyam Sai World Foundation

Redactie

Shri Satyam Sai World Foundation

Vormgeving

Shri Satyam Sai World Foundation

Bankgegevens

Donatie: 

INGbank nr. 51.84.612

IBAN: NL 14INGB0005184612

BIC: INGBNL2A

KvK: 32.12.09.66

Contactgegevens  

E-mailadres:  info@shrisswf.org

Website: www.shrisswf.org

....................................................

© Colofon

Shri Satyam Sai World Foundation 
is ANBI-gecertificeerd door de 
belastingdienst.



Kijk voor meer informatie op www.shrisswf.org

Het doel van mens te zijn is eenheid met God realiseren..

~ Sri Sathya Sai Baba

““

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


