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Doe alles met zoveel ernst 

alsof het voorbestaan van het 

universum ervan afhangt, en 

glimlach tegelijk omdat je denkt 

dat wat je doet ook maar enig 

verschil zou uitmaken.

“ “
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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 derde uitgave dit jaar van het kwartaalblad van de Shri Satyam Sai World Foundation. Satyam 
Shivam Sundaram en brengt ons dichterbij 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 vol enthousiasme zich 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, verslagen van festiviteiten en allerhande wetenswaardigheden. 
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 aan de orde 
algemene spirituele en filosofische onderwerpen zoals bhakti, seva, karma, dharma, reïncarnatie, 
heiligenlevens.

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

Het redactieteam

Voorwoord



Satyam Shivam Sundaram

SATYAM SHIVAM SUNDARAM JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER, 2014

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 2013 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 kirtan’s (devotionele lofzang bijeenkomsten voor God),
• het organiseren van diverse activiteiten, zoals yoga, Hindi lessen, Indiase klassieke muziek, 
• het oprichten en in stand houden van één of meerdere Multiculturele Spirituele Centra, 
• het verschaffen van informatie en het geven van voorlichting over onder ander de Vedische filosofie, 
• het stimuleren van de geestelijke (spirituele) en lichamelijke gezondheid in de ruimste zin des woords,
• 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 volgen en kunnen musiceren en dansen.
• Een ontmoetingsplek waar interculturele dialogen gehouden kunnen worden en aandacht is voor

integratie bevorderende 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 mij,

regenwateropvang, biogas etc.
• Aanleg van biologisch verantwoorde groente- 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.
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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 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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Jul Aug Sep

Guru Purnima \ 12

Id-al-Fitr (Eid) Z 28/31

Raksha Bandhan \ 10

Krishna Janamashtami \ 17

Ganesh Chaturtthi \ 29

ShriSSWF activiteiten 3e kwartaal 2014 Jul Aug Sep

Maandelijkse kirtans 12 16 27

Vegetarische BBQ 6

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

ShriSSWF kalender 2014

Feestdagen 3e kwartaal 2014

Zandheuvelweg 4, Baarn,  gebouw ‘t Gein | www.shrisswf.org | info@shrisswf.org 
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De geboorte van gewone stervelingen is het 
directe gevolg van eerdere levens. De karma 
van eerdere geboorten, dat wil zeggen, de aard 
van de daden verricht, zowel goed als slecht, 
bepalen de toekomstige janma’s of geboorten. 
Kortom, menselijke geboorte is een karma 
janma, het gevolg van eerdere geboorten. 
Echter, wanneer de Heer komt in menselijke 
vorm, is het een ander verhaal.

Hij incarneert als een deel van Zijn 
ondoorgrondelijke Kosmische Drama, om als 
het ware een cameo rol te spelen. Hij bepaalt 
het tijdstip en de plaats van Zijn incarnatie, de 
ouders, en ook hoe Zijn leven zou lopen. De 
geboorte van de Heer als een mens is een deel 
van Zijn Goddelijke Spel of Leela, met andere 
woorden Zijn leven is een Leela Janma.

In de Sathya Sai Menswording: de Heer koos 
de familie Ratnakara vanwege de zuiverheid, 
vroomheid, en de toewijding van haar 
familieleden. Voorafgaand aan de incarnatie, 
had Pedda Venkama Raju en Easwaramma 
gezegend met een zoon en twee dochters, 
Seshama Raju, Venkamma en Parvathamma. 
Enkele jaren gingen voorbij en Moeder 
Easwaramma verlangde naar een andere zoon. 
Zij voldeed aan alle voorgeschreven essenties en 
al snel werden haar gebeden verhoord. Ze was 
weer moeder geworden. Nog vóór de geboorte 
wist Easwaramma dat het kind dat geboren zou 
worden geen normaal kind zou zijn.

23 november 1926 is een dag met gouden letters in de geschiedenis van de mensheid. 

Op die dag werd een charmante baby-jongen bij het gezin Ratnakara geboren in het toen kleine 

dorpje Puttaparthi. Niemand besefte toen (pas een lange tijd daarna) dat de Godheid in menselijke 

vorm was geïncarneerd als Ratnakara Venkata Sathyanarayana Raju, kleinzoon van de heer Kondama 

Raju, en de zoon van Pedda Venkama Raju en Easwaramma.

Het kindje Sathya Sai Baba

Er was een duidelijke reden voor deze overtuiging.
Ergens in het jaar voor de geboorte van 
deze nieuwe jongen was Lakshmamma, de 
schoonmoeder bezig met de aanbidding naar de 
Heer Sathyanarayana. De Heer verscheen toen in 
haar droom en zegende haar, wat aangeeft dat hij 
geboren zou worden in haar familie. Lakshmamma 
vertelde over haar droom tegen Easwaramma. Kort 
daarna maakte Easwaramma een zelfde ervaring 
mee. Op een dag haalde Easwaramma water uit 
de put toen ze werd opgeschrikt door een grote 
blauwe bal van licht. De bal kwam direct naar haar 
toe en doordrong haar lichaam. Easwaramma viel 
flauw. De Heer had zich in haar baarmoeder voor 
Zijn verblijf voorafgaand aan de fysieke geboorte 
als Sathyanarayana Raju genesteld. Zo werd de 
Heer niet verwekt, maar onbevlekt ontvangen, 
zoals Zijn Zoon Jezus dat ook was geweest, 
tweeduizend jaar geleden.

Sathya werd geboren in de vroege uren van 23 
november 1926. Er waren een aantal ongewone 
voorvallen bij Zijn geboorte, zoals ook in Zijn 
jeugd en net als bij de Heer Krishna. Hoewel ze 
allemaal sterke hints zagen van Zijn Goddelijkheid, 
besefte ze pas veel later dat Sathya de Heer zelf 
is. Dat alles feilloos wordt erkend dat Sathya 
meest ongewoon, extreem intelligent, vroegrijp en 
bovenal altijd vol van liefde en mededogen is.



Sathya werd geboren in de vroege uren van 23 
november 1926. Er waren een aantal ongewone 
voorvallen bij Zijn geboorte, zoals ook in Zijn jeugd 
en net als bij de Heer Krishna.
Hoewel ze allemaal sterke hints zagen van Zijn 
Goddelijkheid, besefte ze pas veel later dat Sathya 
de Heer zelf is. Dat alles feilloos wordt erkend 
dat Sathya meest ongewoon, extreem intelligent, 
vroegrijp en bovenal altijd vol van liefde en 
mededogen is.

Al snel werd de kleine Sathya het middelpunt 
van de belangstelling. Iedereen wilde Hem 
vasthouden, iedereen wilde aan Zijn haar zitten 
en iedereen wilde Hem eten geven. Met Zijn lieve 
lachjes verwarmde Hij de harten van diegenen die 
het voorrecht hadden om dicht bij Hem te zijn. 
Dit is hoe Zijn missie begon. Het transformeren 
van de harten van degenen die dicht bij Hem 
waren in Zijn Goddelijke liefde.
Sathya was niet net als andere baby’s. 
Easwaramma had drie andere kinderen maar 
die waren heel anders dan Sathya. De kleine 
Sathya huilde niet tot Hij negen maanden 
was. Toen Hij negen maanden was, gebeurde 
er iets ongewoons. Na het baden legde 
Easwaramma haar baby in Zijn wieg. Ze wiegde 
Hem en tegelijkertijd hield ze met één oog een 
pannetje met melk op het fornuis in de gaten. 
Opeens begon Sathya te huilen. Dit verbaasde 
Easwaramma omdat Hij nog nooit eerder had 
gehuild. Ze haalde Hem uit Zijn wiegje en hield 
Hem in haar armen. Sathya stopte met huilen. 
Toen zag Easwaramma een fel licht om Hem heen. 
Ze zat daar heel stil en was in extase. 
Het licht bleef een lange tijd voordat het langzaam 
vervaagde. Toen haar schoonmoeder, de oma van 
Sathya binnenkwam, vertelde Easwaramma wat 
er was gebeurd. De vrouw vertelde haar dat ze er 
met niemand over moest praten. Ze zullen het niet 
begrijpen zei ze. Wie weet wat mensen dan gaan 
denken?
Toen Sathya begon met vast voedsel eten was 
Zijn moeder verbaasd over het feit dat Sathya niet 
alleen niet vegetarisch voedsel weigerde maar 

ook voedsel dat was bereid met keukengerei dat 
eerder gebruikt was om niet vegetarisch voedsel 
te bereiden. Hij at het liefst bij Zijn grootouders.    
Zij waren vegetariërs. De wijze grootvader die 
de Goddelijkheid in zijn kleinzoon erkende, was 
vereerd met zijn kleine gast bij de maaltijden. 
Later toen de 
grootmoeder van 
Sathya overleed, 
kookte de toen 
7-jarige jongen 
de vegetarische 
maaltijden voor Hem 
en Zijn grootvader.
De kleine Sathya ging vaak op bezoek bij het 
hoofd van het dorp de heer Karnam. Zijn vrouw 
Subbamma had geen kinderen en was erg blij 
om voor Sathya te zorgen. Easwaramma zag aan 
Subbamma dat ze dit erg leuk vond en vond het 
goed dat Subbamma voor haar kleine jongen 
zorgde omdat Sathya altijd zo vrolijk was bij 
Subbamma. De vrouw was zich bewust van de 
Goddelijkheid van Sathya. Hij vulde haar huis 
met gelukzaligheid. Sommige mensen denken 
misschien dat Sathya het leuk vond om bij de 
familie Karnam te zijn omdat zij een mooi huis 
hadden met luxe spullen maar dat is niet zo. 
Het was omdat zij ook vegetariërs waren!
Net als Krishna die geboren was bij Devaki en 
grootgebracht door Yashoda. Zo was Sathya 
geboren bij Easwaramma grootgebracht door 
Subbamma als Zijn tweede moeder. 

Lees in de volgende editie van Satyam Shivam 
Sundaram meer over de jeugd van Sathya Sai 
Baba.

Satyam Shivam Sundaram
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In de Vedische geschriften wordt duidelijk 
beschreven hoe mensen onderling onlosmakelijk 
verbonden zijn met elkaar én met het universum. 
De vijf Basisprincipes die hieraan ten grondslag 
liggen, zijn de subtielste aspecten van het 
menselijk leven. Zij zijn kleiner dan het molecuul, 
het atoom en nog kleiner dan het subatomaire. 
Het is niet grijpbaar of direct meetbaar. 
We kunnen het wel indirect waarnemen in onszelf 
en de gehele natuur om ons heen. 

Deze subtiele Aspecten die uiteindelijk voor het 
grofstoffelijke tastbare deel van de schepping 
zorgen zijn: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ruimte 
(Ether). Op hun beurt vinden we hen terug in 
vormen die wij in onze omgeving herkennen als de 
vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. 
De subtiele Aspecten zorgen er ook voor dat we 
de vijf Elementen kunnen waarnemen met onze 
zintuigen. Hoe zouden we ons anders bewust 
kunnen zijn van de vijf Elementen? De toestanden 
welke we kunnen waarnemen zijn respectievelijk: 
vast, stromen, licht/hitte, beweging, ether in de 
vorm van ruimte, geluid.

Het ontstaan van deze vijf Basisprincipes wordt 
als volgt beschreven. Er is maar een bron, Baba, 
waaruit alles voortkomt, materie en de geest. 
Vanuit het eeuwige goddelijke ongemanifesteerde 
wordt het universum geschapen. Zoals een spin 
uit zijn lijf een draad laat ontstaan om een web 
te weven, zo ontstaat vanuit het goddelijke de 
schepping. Deze eerste draad kan als de klank 
AUM (Ruimte-Geluid) worden begrepen. 
Het eerste woord van Baba! Het Aspect 
Ruimte-Geluid is geboren. Vanuit het 
Ruimte-Geluid ontstaat er stroming, het Aspect 
Lucht ontstaat. Vanuit hevige beweging (wrijving) 
van Lucht ontstaat er hitte/licht, het Aspect Vuur 
ontstaat. Vanuit Vuur ontstaat het Aspect Water. 
Vanuit Water ontstaat het Aspect Aarde. Anders 
gezegd, vanuit het Subtielste Aspect Ether 
naar Aarde vindt er een verdichting plaats, het 

samendrukken van deeltjes. Nu zijn deze Subtiele 
Aspecten nog niet exact zoals de elementen die 
we om ons heen zien. Ze zijn de oorzaak (bron) 
van de vijf elementen zoals we die kennen. 
De subtielste Aspecten vormen de basis van alle 
werelden de goden- werelden en de menselijke 
wereld. Vanuit deze vijf Basisprincipes ontstaan 
vervolgens de elementen zoals we die kennen 
aarde, water, vuur, lucht en ether. 

De geest heeft vergelijkbare eigenschappen. Maar, 
zo zegt Ayurveda, de geest is op een ander pad, 
parallel aan de materie, geschapen. 
De geestelijke eigenschappen worden 
omschreven als Rajas, Tamas en Sattva. Rajas 
is de toestand van de geest wanneer deze in 
actie is, bezig met het leven, de schepping. 
Het heeft vergelijkbare eigenschappen met het 
element vuur. Tamas is de toestand van de geest 
wanneer deze in rust is. Het heeft vergelijkbare 
eigenschappen met het element aarde. Sattva is 
de toestand van de geest wanneer deze kalm en 
observerend is, creatief en scheppend. Het zoekt 
de verbinding met Baba.
Met deze vijf Basisprincipes, subtiele Aspecten, 
werkt Ayurveda om lichaam, geest en ziel in 
balans te houden of te ondersteunen naar herstel 
en genezing. Het in balans houden van deze 
Principes is de fundering van het leven. Wanneer 
zij in balans zijn, zal het grofstoffelijke als vanzelf 
volgen en zorgen voor een gezonde geest in 
een gezond lichaam. Hierdoor kan de persoon 
in kwestie zijn levensdoel bereiken, eenheid met 
Baba.

De essentie van Ayurveda

De 5 elementen



“

“ Uiteindelijk is er maar een Genezer die ons van alle kwalen 
kan doen herstellen, Sri Satya Sai Baba.
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Shubh Divali!

Door de kennis van de Vedische heiligen kan 
m.b.v. Ayurveda de persoonlijke basisconstitutie  
bepaald worden en naar aanleiding daarvan een 
leefstijl en dieet aangereikt worden dat de balans 
doet behouden. Dit is de kracht van Ayurveda. 
Het bepalen van iemands basisconstitutie (Dosha 
of Prakriti) geeft de onderlinge verhouding 
aan tussen de vijf Elementen, uitgedrukt in het 
Tridosha systeem: Vata, Pitta en Kapha. 
Deze wordt meegegeven vanaf de conceptie 
en blijft het hele leven hetzelfde. In geval van 
ziekte kan met behulp van de vijf elementen een 
genezingsproces op gang gebracht worden. 
Het bepalen van een aandoening zegt iets over 
het element (-en) dat vermeerderd, verminderd 
of gelijk gebleven is. De juiste therapeutische 
aanbevelingen worden vervolgens gegeven 
om de elementen weer te balanceren zonder 
de basisconstitutie van iemand te veranderen. 
Ayurveda is een van de weinige die niet tegen 
een persoon hoeft te zeggen dat men zich eerst 
slechter gaat voelen alvorens men beter wordt. 
Alles in de natuur is uit te drukken in de vijf 
elementen, het minerale rijk, het plantenrijk en 
het dierenrijk, de seizoenen, ritme van de dag 
enzovoorts. Dit zorgt ervoor dat Ayurveda de 
gehele natuur kan gebruiken om een persoon in 
balans te houden of te helpen naar herstel van 
balans. Maar…

Elementen

aarde & water

vuur & water

lucht & ether

Dosha

Kapha

Pitta

Vata

Vata Pitta Kapha
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De Gayatri mantra 

De Gayatri mantra is de oudste en krachtigste 
Sanskriet mantra. Het woord ‘mantra’ 
bestaat uit de woorden ‘man’ (geest) en ‘tra’ 
(bescherming). Andere afgeleide betekenissen 
zijn: lettergreep of heilig woord. Mantra’s 
zijn spiritueel en energetisch geladen 
trillingsformules die in stilte inwendig worden 
gereciteerd, of hardop worden uitgesproken of 
gezongen. Ze zijn door verheven rishi’s tijdens 
diep meditatief schouwen ‘geconstrueerd’ en 
aan de mensheid geschonken. Op menselijk 
niveau kunnen we mantra’s vergelijken met de 
bekende wetenschappelijke formules. Mantra’s 
worden gebruikt om het hart te openen en de 
ontvankelijkheid te vergroten door elk aspect 
van het fysieke, mentale en emotionele lichaam 
aan te passen, klaar te maken en te openen, 
zodat men dichterbij een groter bewustzijn en 
diepere wijsheid kan komen en daar zelfs in kan 
doordringen.

De letterlijke vertaling van de Gayatri mantra luidt 
als volgt:
1. Aum : geluid is de basis van de schepping, 
Brahman
2. Bhuh: de aarde, het grove
3. Bhuvah: de atmosfeer, de ether, het subtiele
4. Svah: de hemel, de gebieden voorbij Bhuvah, 
het oorzakelijke
5. Tat: staat voor Dat. De hoogste realiteit wordt 
simpel aangeduid als Dat omdat het alle begrippen 
te boven gaat en niet in woorden of in een taal kan 
worden weergegeven.
6. Savitur: staat voor de Goddelijke Savitri, gelijk 
aan de levensschenkende kracht van de zon.
7. Varenyam: verering
8. Bhargo: schittering, luister, verlichting
9. Devasya: Goddelijke schittering of genade
De overblijvende zin vormt het gebed:
10. Dhimahi : wij contempleren ( overdenken, 
schouwen )
11. Dhi: staat voor intellect
12. Yo Nah Prachodayat: verzoeken, bidden

AUM Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

(Opm. de woorden ‘Bhuh’ en ‘Bhuvah’ ondergaan bij het uitspreken van de mantra een 
grammatische vormverandering die ‘sandhi’ (lett. ‘vrede’) heet. Daardoor worden ze 
samengetrokken tot: ‘bhurbhuvah’.
Een vrije vertaling van de betekenis van de Gayatri mantra luidt als volgt:
Wij richten onze geest op de verheven pracht en de schittering van de Godheid, 
die met Zijn Glans al het leven in beweging zet. Moge Hij aan onze geest inspiratie 
schenken.   
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AUM Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

De Amerikaanse wetenschapper Dr. Howard 
Steingeril verzamelde enkele jaren geleden 
wereldwijd mantra’s, hymnen, gebeden en 
aanroepen en onderwierp hun kracht in zijn 
fysiologisch laboratorium aan modern onderzoek. 
Hij ontdekte dat de Gayatri mantra per seconde 
110.000 geluidsgolven produceerde en verreweg 
de hoogste score behaalde. Zijn conclusie was: 
“The Gayatri mantra is the most powerful hymn in 
the world”. (De Gayatri mantra is de krachtigste 
mantra ter wereld). (Bron Google).

De Gayatri mantra is een vers van 24 lettergrepen, 
onderverdeeld in een drie-regelig vers van elk 8 
lettergrepen. De naam van deze mantra als Gayatri 
is afgeleid van Gayantam Triyate iti. Dit houdt 
in dat degene die de Gayatri mantra reciteert 
beschermd wordt. Sathya Sai Baba vertelt dat 
de Gayatri mantra Shabda Brahman is. Shabda 
betekent geluid en wat is dan het geluid van 
Brahman? De Veda’s zijn het geluid van Brahman. 
Vandaar dat men kan stellen dat deze mantra de 
basis van de Veda’s is en daarom de naam Veda 
Mata verdient (Moeder van de Veda’s ) De Veda’s 
bestonden reeds lang voordat de eerste Avatar op 
aarde verscheen. Dat is de reden waarom Sathya 
Sai Baba heeft gezegd dat de Veda’s toebehoren 
aan de gehele mensheid en niet aan een of andere 
religie. Voorts bestonden de Vedische mantra’s al 
voordat de tegenwoordige talen evolueerden. Het 
is daarom dat het onmogelijk is deze oneindige 
Shabda Brahman te vertalen en te beschrijven in 
bijvoorbeeld de Engelse taal of in het Hindi. Het 
zou dan onmogelijk zijn om dezelfde vibraties op 
te wekken.

Zoals de Zon met zijn glans bij de dageraad alles 
wakker roept, zo moge de Godheid die zich zowel 
in het individu als in de grootheid van de kosmos  
openbaart, het geestelijke bewustzijn van de mens 
wakker roepen. Moge Hij de mens inspireren tot 
goede daden. De goddelijke scheppingskracht 
zien wij in de schoonheid van de aarde met al 
haar natuurrijken, in de sterrenwereld en in het 
universum. We zien haar ook in de creativiteit 

van de menselijke geest. De creativiteit krijgt een 
bovenaardse glans wanneer ze van de Goddelijke 
geest zelf haar inspiratie ontvangt.
Het volledige geloof in de macht en de kracht 
van de Gayatri mantra wordt alleen dan in de 
zoekende mens opgewekt als hij de vereiste 
hoeveelheid enthousiasme, eerbied en liefde voor 
deze mantra heeft ontwikkeld.
Sathya Sai Baba zegt: Begin vandaag nog met 
de Gayatri Japa (reciteren) en vervolg dit met 
toenemende geestdrift. Doe dit opgewekt en 
met zichtbare vreugde, voor je eigen bestwil en 
in het belang van de menselijke samenleving. 
Zing elke dag de Gayatri en het zal je leiden tot 
de realisatie van de schittering van Brahman, je 
aldus vrijmakend van de beperkingen die de drie 
werelden omvatten, vrij van de drie aspecten van 
de tijd ( verleden-heden-toekomst).

De Gayatri mantra in het Sanskrit
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Verslag Mahasamadhi
Op zaterdag 26 april 2014 hebben de jongeren van Shri 
Satyam Sai World Foundation voor de tweede keer de 
Sri Satya Sai Aradhana Mahotsavam georganiseerd. 
Deze dienst was speciaal ter herdenking van Swami Sri 
Satya Sai Baba. Voor deze dienst was er ook een apart 
programma samengesteld. 

Bezoekers hebben de gelegenheid gehad om een kaarsje 
aan te steken bij de foto van Swami. Hierna konden zij 
doorlopen om hun schoenen uit te doen en hun jas op 
te hangen. Vervolgens konden de bezoekers doorlopen 
om de zaal in te gaan. Tegen een klein bedrag konden zij 
een roosje kopen. Deze konden zij dan zelf offeren bij een 
houten beeld van Swami. Nadat de inloop voorbij was, 
startte de dienst met de Sai Gayatri en de 108 namen van 
Sri Satya Sai Baba. Vervolgens begon de bhajandienst. 
Deze duurde langer dan de reguliere bhajandienst tijdens 
de maandelijkse kirtans. 

Nadat de bhajans waren afgelopen werd er afgesloten 
met de arti. Na de arti vond er vijf minuten stilte plaats. 
Om de dienst rustig te laten verlopen werden er roti 
rollen uitgedeeld. Dit zodat mensen rustig de zaal konden 
verlaten en de energie van de mooie dienst met zich mee 
konden nemen. Dankzij de inzet van vele jongeren is de 
dienst prachtig verlopen. Namens de organisatie willen wij 
hen hartelijk danken voor hun inzet!



Allen zouden in eenheid moeten leven als de 
kinderen van één moeder.
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Eenheid in verscheidenheid
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba over Eenheid,  
het thema van het Happy Family Weekend 

Voor moslims is Hij Allah. Voor christenen is Hij 
Jahwe. Voor hen die Vishnu vereren, is Hij de 
Goddelijke Behoeder, en voor de dienaren van Shiva 
de Goddelijke Bevrijder. De waarheid is dat Hij de 
Waarheid openbaart, dat Hij de Ene is, die liefdevol 
leven, gezondheid en voorspoed geeft aan allen die 
Hem eren.

Swami houdt niet van het woord religie, dat vaak 
verkeerd wordt gebruikt. Religie moet een hulp zijn 
om godsrealisatie te bereiken. 
Maar mensen creëren enge hokjes waardoor 
gevoelens ontstaan als:
 “Ik ben een moslim, ik ben een christen, een sikh, 
enz.“ Liefde maakt die onderscheiden niet.

Het is de basis van alle menselijke waarden en je 
dient die liefde ten volle in praktijk te brengen om je 
menselijkheid te rechtvaardigen. 
De voornaamste les van spiritualiteit is leven in 
eenheid. Van geestelijke studie ging Jezus voort 
naar een gericht zoeken van God in de stoffelijke 
wereld. Vervolgens ging Hij verder met het innerlijk 
aanschouwen en overpeinzing van God. Tenslotte 
volbracht Hij het geheel in God te verzinken en één te 
worden met God.

De belangrijkste taak van de mens is de eenheid 
te herkennen die ten grondslag ligt aan de 
verscheidenheid.

Allen zouden in eenheid moeten leven als 

de kinderen van één moeder.

Eenheid zal naar zuiverheid leiden en 

beiden zullen naar Goddelijkheid leiden.

De gehele mensheid behoort tot één en 

dezelfde klasse, ras en religie.

Er zijn veel sterren, maar er is één hemel.

Er zijn veel wezens, maar er is één adem.

Er zijn veel sterren, maar er is één hemel.

Er zijn veel bloemen, maar er is één 

verering.

Er zijn veel namen en vormen, maar er is 

één God.
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Happy Family Weekend 2014

Sinds 2008 organiseert de ShriSSWF jaarlijks een 
Spiritueel Weekend. In voorgaande jaren heeft 
dat begin juni plaatsgevonden in Ysselsteyn in 
de provincie Limburg. Na zes succesvolle jaren 
was het dit jaar tijd voor een nieuwe naam: 
Happy Family Weekend, waarbij de nadruk nog 
meer gelegd werd op het ontspannen samenzijn 
en gezamenlijk tot rust komen. Het weekend 
begon vrijdagavond 6 juni om 19:00 en duurde 
tot maandag 9 juni 16:00. Deelnemers aan 
dit weekend kregen tussen de workshops en 
maaltijden door meer vrije tijd dan voorgaande 
jaren om zelf te bepalen waar zij op dat moment 
behoefte aan hadden. De een trok zich terug op 
zijn kamer om rustig een boekje te lezen of een 
dutje te doen, terwijl de ander met een aantal 
mensen een wandeling over het schitterende 
terrein ondernam. Een aantal jongeren besloten op 
hun beurt een balletje te trappen.

Naast een nieuwe naam en enigszins nieuwe 
invulling was er ook voor een nieuwe locatie 
gekozen: De Hoge Rielen, gelegen in een prachtig 
natuurgebied van 230 hectare in Kasterlee, net 
over de grens in België. Er werden twee paviljoens 
gehuurd om ruimte te bieden aan 85 mensen in 
het ene paviljoen en 50 in het kleinere paviljoen. 
De paviljoenen lagen op wandelafstand van elkaar. 
Vanwege het hoge aantal deelnemers moesten 
er zelfs kamers worden bijgehuurd! In totaal 
hebben zo’n 165 mensen aan het Happy Family 
Weekend deelgenomen. Het organisatiecomité 

verzorgde het eten en de activiteiten. Zoals altijd 
sliepen mannen en vrouwen gescheiden in aparte 
slaapkamers van 1 tot 10 personen. Zo konden 
mensen die prefereerden alleen of in een klein 
gezelschap te slapen ook in hun behoefte worden 
voorzien. Dit kon op de locatie in Ysselsteyn niet 
en was dus absoluut een pluspunt.

Als thema werd gekozen voor ekta, wat staat voor 
eenheid. Shri Sathya Sai Baba heeft ooit gezegd: 
“The stars are many, but sky is one. Beings are 
many, but breath is one. Flowers are many, but 
worship is one. Cows are many, but milk is one. 
Names and forms are many, but God is one.” 
Oftewel: “Er zijn veel sterren aan de hemel 
maar de lucht is één geheel. Er zijn vele wezens 
maar ademhalen is bij iedereen gelijk. Er zijn 
veel bloemen, maar er is maar één manier van 
aanbidden. Er zijn vele koeien, maar melk is één 
geheel. Er zijn vele namen en verschijningen, maar 
God is één.” Dit is de essentie van de eenheid 
van religies. De verschillende godsdiensten zijn 
vaak verdeeld door hun opvatting van rituelen. 
We zijn op zoek naar rituelen en hebben religie 
dogmatisch en fanatiek gemaakt, en benadrukken 
alleen maar het schil tussen de vele religies. 
In plaats van ons te richten op welk geloof we 
moeten aanhangen, moeten we ons richten op het 
geloven zelf en op hoe we God zo goed mogelijk 
kunnen dienen. 



Satyam Shivam Sundaram

1212Satyam Shivam SUndaramJULi / aUGUStUS / SEPtEmBEr, 2014

Vrijdag
Net als bij het Spiritueel Weekend begon het Happy 
Family Weekend met een avondmaaltijd, gevolgd door een 
openingsceremonie en een kirtan. Shri Satyam stak een grote kaars 
aan tijdens de ceremonie die werd neergezet bij negen vlaggen 
van landen die op het Happy Family Weekend vertegenwoordigd 
werden: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, 
Nigeria en Brazilië. Na de kirtan werd er een lezing gegeven door 
Father Ogada, een Nigeriaanse priester die op zijn zeventiende 
een diepe spirituele transformatie onderging die de loop van zijn 
leven veranderde. Open voor de waarheid van alle religies reisde 
Father Ogada veel in onderzoek naar andere paden op basis van 
christelijke mystici, oosterse spiritualiteit, het soefisme, de joodse 
Kabbala en de leringen van Ramana Marharishi.

Zaterdag
Zaterdagochtend werd gestart met ochtendgebeden om half zes, 
gevolgd door een meditatieve wandeling (Sailent Walk) en yoga. Om 
kwart over acht begon de kirtan en daarna was er een gezamenlijk 
ontbijt. Na het ontbijt werden we getrakteerd op een schitterende 
film waarin foto’s en video’s van Shri Satyam werden vertoond 
alsmede van voorgaande Spirituele Weekenden. Daarna deelden 
twee deelnemers aan het Happy Family Weekend hun bijzondere 
ervaringen met Shri Satyam. Na de lunch had iedereen de keuze 
om deel te nemen aan een workshop, die allemaal door sevak’s en 
sevika’s werden gegeven. Een greep uit de vele workshops: Mantra 
zingen, Gespreksgroep ‘eenheid’, Kookworkshop, Basiskennis 
Ayurveda, Voetbalseming, Sport voor de jeugd en Eenheid in 
klank. Na de workshops was er een avondmaaltijd gevolgd door 
een kirtan. De dag werd afgesloten met een muzikaal optreden 
van Tammo en een aantal andere muzikanten. Dit optreden werd 
met veel enthousiasme ontvangen en een toegift was dan ook 
onvermijdelijk!
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Zondag
Voor aanvang van de ochtendkirtan en het 
ontbijt was er een vuuroffer. Toen iedereen zijn 
buikje rond had gegeten gaf Father Ogada een 
interessante lezing over Pinksteren. Omdat Father 
Ogada zijn verhaal in het Engels vertelde, werd 
alles vertaald door een sevak. Dit leidde meerdere 
malen tot grappige taferelen omdat Father Ogada 
alles uit zijn hoofd (en hart) vertelde en de vertaler 
van tevoren dus niet het verhaal al had kunnen 
doorlezen en vertalen. De moeilijkheidsgraad lag 
dus hoog maar de grappige momenten waarop 
de vertaler Father Ogada voorzichtig verzocht 
nog eens te herhalen wat hij zei, maakten de 
zeer interessante lezing voor veel mensen iets 
makkelijker te volgen.

Zondagmiddag stond in het teken van informaliteit 
en ontspanning. Eerst was er Sport & Spel, 
oftewel het regelmatig terugkerende populaire 
slagbal. Daarna een uitgebreide vegetarische 
barbecue met 100% vegetarisch eten. De dag 
werd knallend afgesloten met een bonte avond, 
waar iedereen alleen of als groepje een serieuze, 
grappige of muzikale act op mocht voeren. 
Gedurende het hele weekend was er veel eenheid 
onder de deelnemers. Bij het koken, bij het 
voorbereiden en opruimen van workshops, bij het 
afruimen van de tafels en het wegbrengen van al 
het afval. Op deze bonte avond was de eenheid 
ook in informele sfeer zeer goed voelbaar.

Bij bijna elke act ging iedereen staan en 
meedansen. Na de acts werd er door Shri Satyam 
achter de draaitafel voor lekkere dansmuziek 
gezorgd en ging iedereen ingetogen of juist heel 
uitbundig met zijn voetjes van de vloer.

Maandag
Zoals tijdens (bijna) elk Spiritueel Weekend was 
er ook op het Happy Family Weekend op de 
laatste dag een regenbui. Symbolisch gezien zou 
je kunnen zeggen dat die regenbui alle zonden en 
zorgen van de deelnemers afspoelde en iedereen 
weer schoonwaste voor een frisse nieuwe start. 
Zelfs toen de bliksem in het paviljoen insloeg en 
alle stroom uitviel, bleef het gevoel van eenheid de 
boventoon voeren. De liefde van God was duidelijk 
voelbaar. Na de lunch werden mooie prijzen 
verloot door Shri Satyam, zoals een mooi schilderij 
en boek geschreven door Father Ogada. Father 
Ogada won zelf ook een mooie prijs: een schaal 
met waxinelichtjes die dermate zwaar was dat 
deze waarschijnlijk niet mee in het vliegtuig naar 
Nigeria is gegaan! Helaas kwam maandagmiddag 
na de afsluitende kirtan aan het Happy Family 
Weekend een eind en keerde iedereen weer 
huiswaarts. Om met zijn allen zo dicht bij elkaar 
te zijn geweest, en zo dicht bij Shri Satyam, was 
ongetwijfeld voor iedere deelnemer een zegen!
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Bhajan en citatenFoto’s HFW 2014
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Brahma’s testBrahma’s test
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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 ‘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 ideeen 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 authentieke zijn (geen gekopieerde tekst 

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

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 leven is liefde - Geniet ervan
~ Sri Sathya Sai Baba

“

“
Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


