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Satyam Shivam Sundaram
Nieuwsblad

“Via interactie met andere mensen kunnen we de 
liefde die in ons allen bestaat, voeden...” PAGINA 3

“...innerlijke conflicten ontstaan omdat 
wij ons identificeren met...” PAGINA 7

Ik ben gekomen om het licht van liefde in jullie harten te ontsteken, zodat het met de dag 
in glans toeneemt. Ik ben gekomen om jullie deze universele boodschap te verkondigen, 
dit samenbindend vertrouwen, dit spiritueel principe, dit pad van liefde, deze taak van de 
liefde, deze verplichting om lief te hebben. Elke godsdienst onderwijst de mens om zich 
met God’s glorie te vervullen en daardoor de futiliteit van verwaandheid te verdrijven.

~ Sri Sathya Sai Baba

“ “
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O Heer met de gedraaide slurf,

die straalt als miljarden zonnen bij elkaar 

maak mijn pad vrij van obstakels wanneer ik begin

aan een gunstige onderneming.

Vakratunda Mahakaya
Surya Koti Samaprabha

Nirvighnam Kurume Deva
Sarva Karyeshu Sarvada
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AUM Sai Ram dames en heren, jongens en meisjes! 

Dit is de vierde 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 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 Sri 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:

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

Actueel 

Uit artikel: “Het bewustzijn van Sai Gita”.

Alle natuurrijken zijn aan elkaar verbonden...
PAGINA 5
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ShriSSWF activiteiten 4e kwartaal 2014 Okt Nov Dec

Maandelijkse kirtans 25 22 20

Akhanda Kirtan (24-uur dienst) 8/9* en 
15/16**

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

ShriSSWF kalender 2014

Feestdagen 4e kwartaal 2014 Okt Nov Dec

Dierendag 4

Id-ul-Hadj (Bedevaart naar Mekka) Z 2/7

Divali \ 23

Muharram (Islamitisch nieuwjaar) Z 5

Akhanda Kirtan (24-uur dienst) \ 8/9* en 
15/16**

Sri Sathya Sai Baba’s geboortedag \]VZY 23

Sinterklaas 5

Kerstavond V 24

Kerstmis V 25/26

*: wereldwijd **: ShriSSWF

UITNODIGING AKHANDA KIRTAN
Zaterdag 15 november om 18.00 uur en eindigt op 

zondag 16 november om 18.00 uur in Soest.

MEER INFORMATIE OP PAGINA 12
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Doorheen de hele menselijke geschiedenis 
heeft God geprobeerd om ons Zijn leer bij te 
brengen, de Sanatana Dharma, de Eeuwige 
Wijsheid. Maar de mens is een moeilijke leerling. 
Reeds eeuwenlang hebben we de kans om ons 
te verzamelen rond ‘leraren’, profeten, avatars, 
priesters, Het gebeurt te vaak dat mensen zo 
devoot zijn aan hun ‘leraar’ dat ze erin falen het 
grote geheel te zien. Ze beschouwen al wat voor 
hun vreemd is als vijand. 
Dat gegeven is niets nieuws voor ons. We horen te 
leren van onze fouten. In de geschiedenis kunnen 
we ongekende wijsheid tegenkomen. Maar toch 
hebben haat-ideologieën nog steeds een vaste 
plaats in onze 21ste eeuw. Als ik het nieuws aanzet, 
lijkt het alsof ik plots 100 jaar terug in de tijd ga. 
Dit kan geen enkele vorm van God ooit gewild 
hebben. Er is maar één geloof en dat is het geloof 
van de liefde.
Via interactie met andere mensen kunnen we 
de liefde die in ons allen bestaat, voeden. Via 
medeleven kunnen we onszelf verrijken. Het 
lijkt alsof de daders van het huidige terreur hun 
slachtoffers ontmenselijken. Ze stellen hun 
slachtoffers gelijk aan een onbelangrijk iets, aan 
een iets dat niet net als hun een ziel, gevoelens, 
geliefden of verlangens heeft. Ze erkennen de 
aanwezigheid van God niet in elke persoon hier op 
aarde. Er bestaat geen medeleven in hun daden. 
“Hurt never, help ever”; een aantal korte woordjes 
van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba naast elkaar. 
Het zijn net deze woorden waar onze tijd zo 
een behoefte aan heeft. Ook in alle andere 
godsdiensten wordt ons geleerd om uw naaste lief 
te hebben. We zijn allemaal gelijk, we zijn allemaal 
hier voor een reden, iedereen is waardevol. 

Het ligt in onze macht om onze medemens kwaad 
aan te doen. We moeten zelf de keuze maken om 
dat niet te doen en te helpen waar mogelijk. 
Voor ons, spiritueel gerichte mensen, lijkt het 
makkelijker om nooit iemand kwaad aan te doen. 
Laten we de kleine dingen niet vergeten. We 
kunnen proberen om nooit kwaad te denken over 
iemand en we kunnen stoppen met liegen. Maar 
soms zijn we (on)bewust blind voor al de kansen 
die we krijgen om goed te doen, om te helpen. 
Een klein vriendelijk woordje kan iemand al zo 
gelukkig maken. Loop niet zomaar voorbij een 
persoon die zijn boodschappen heeft laten vallen. 
Als u geen geld aan een zwerver wil geven, koop 
voor hem dan eens een broodje. 
Er is veel te veel verdriet en onrechtvaardigheid 
in de wereld. Misschien kunnen we als ieder van 
ons zijn best doet, stilletjes een verschil maken. 
We kunnen meer mensen inspireren en zo komt 
ooit de balans hier op aarde weer op het goede te 
staan. 

Liefde, het antwoord in woelige tijden
Heel de wereld kijkt met verbijstering naar het nieuws. Verstijfd kijken we toe hoe de 

geschiedenis zich herhaalt. Onze aarde is getuige geweest van negen kruistochten, twee 

wereldoorlogen en genocides in bijna elk continent. Oorlogen in naam van God, heilige 

oorlogen. Bestaat er een grotere tegenstelling in één term? 
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Elke keer als er een bedelaar op de deur klopte, 
stopte Sathya met wat hij aan het doen was. Hij 
rende naar Zijn zus en vroeg haar om de bedelaar 
eten te geven. Zijn ouders vonden het vervelend 
dat de bedelaars maar in en uit liepen. Vaak 
stuurden zij de bedelaars weg voordat Sathya 
hun kon helpen. Dit maakte Hem aan het huilen. 
Hij stopte pas met huilen totdat aan de behoeften 
van de bedelaars was voldaan. Doordat Sathya 
iedereen te eten gaf, had de familie steeds 
minder te eten. Sathya’s moeder zei: “Oké, als jij 
hun voedsel geeft, zul jij zonder moeten!”. Deze 
bedreiging ontmoedigde de kleine Sathya niet. Hij 
ging er mee door. Soms at Hij dagen niet. Zoals 
men zich het kan voorstellen werd Eshwaramma 
bezorgd en vroeg Hem om wat te gaan eten. 
Ondanks het niet eten vertoonde Hij geen 
signalen van zwakte. Bij deze gelegenheden zei 
Sathya dat Hij al gegeten had. Wat lekkere melk 
en rijstkroketjes welke een oude man genaamd 
“Tata” aan Hem had gegeven. Niemand had ooit 
gehoord over deze ene Tata en Zijn moeder wist 
niet of ze Hem moest geloven. Sathya liet Zijn 
moeder aan Zijn hand ruiken. Zijn handen roken 
naar de geur van boter. Sathya vertelde dus de 
waarheid. Maar wie was de mysterieuze Tata? 
Eshwaramma’s respect groeide zodanig voor haar 
zoon, dat ze op een punt kwam waarop ze zelfs 
bang werd van Sathya. “Wie is mijn zoon?”, vroeg 
zij zich af. De muziekinstrumenten die in huis 
hingen, speelden zonder begeleiding voor Hem 
voordat Hij überhaupt geboren was; een cobra 
slang die zich verstopt had onder Zijn dekentje, 
allemaal vreemde gebeurtenissen. Vanaf toen 
zorgde Eshwaramma voor alle bedelaars die bij 
haar aan de deur kwamen en die Sathya mee 
naar huis nam. Elke keer als de voedselvoorraad 
leeg was, nadat Sathya’s zussen het voedsel 
hadden uitgedeeld, vulde deze voorraad zich op 
mysterieuze weer aan. Hoe gebeurde dit? Het was 
natuurlijk het werk van hun buitengewone broer 
wiens liefde uitgaat naar de lijdende mensen. 

Hij vermenigvuldigde gewoonweg het eten voor 
de armen. Het aantal wonderen namen met de 
dag toe. Hij materialiseerde boeken, potloden, 
fruit en snoepjes vanuit het niets en haalde ze 
uit een lege tas. Als iemand zich ziek voelde, 
verschenen er speciale kruiden uit de Himalaya, 
zodat ze als medicijnen gebruikt konden worden 
om de zieke te genezen. Als Hem gevraagd werd 
hoe dit allemaal kon, zei Hij dat de god van het 
dorp Hem gehoorzaamde en Hem alles gaven 
wat Hij wenste. In die tijd besloot de Avatar alleen 
zijn giften aan kinderen te geven. Hij liet ze in de 
waan dat Hij niet meer dan een hulp was voor de 
god van het dorp, zodat ze zich niet beschaamd 
voelden in de relatie tot Hem. Zij accepteerden 
direct dat de god van het dorp door Sathya heen
werkte. Op dat moment zagen zij niet dat Sathya 
Zelf de Allerhoogste Moeder van de Waarheid 
was. Sathya had geen verlangens of voorkeuren, 
vroeg niets en materialiseerde niets voor Hemzelf. 
Wanneer Zijn vader nieuwe kleding meebracht 
voor zijn broers, zussen, neefjes en nichtjes, 
wachtte Sathya altijd totdat alle kinderen hun 
kleding hadden gekozen. Als zij klaar waren, 
accepteerde Hij de kleren die overbleven. 
Regelmatig pakte Eshwaramma Sathya op in haar 
armen en hoopte dat Hij haar zou vertellen wat 
Hij wenste. Zijn antwoord was altijd hetzelfde: 
“Moeder, ik heb niets nodig. Ik accepteer alles wat 
u mij wenst te geven. Ik ben blij met alles.”

Sathya’s liefde voor de mensen

God neemt 

een menselijke 

vorm aan om 

de mensheid te 

transformeren tot 

God.
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Swami bezocht op dat moment het 
Mudumalaiwoud bij Mysore. Het olifantje was zo 
klein dat het in Baba’s auto paste en zo nam Hij 
haar mee naar Prasanthi Nilayam. Daar stelde 
Baba twee mensen aan, Murali en Sathyanara 
yana, om voor haar te zorgen en zelf ging Hij 
elke ochtend en avond naar haar toe en voerde 
haar. De aanhankelijkheid van het olifantje was 
bijzonder groot; zodra ze Baba opmerkte rende ze 
naar hem toe zoals een kind naar zijn moeder rent. 
Deze innige relatie duurde zo’n 50 jaren tot aan 
het einde van Sai Gita’s leven. 
Olifanten behoren tot de meest intelligente dieren. 
Ze vertonen o.a. de volgende gedragspatronen: 
medelijden, altruïsme, geheugen, zelfbewustzijn, 
rouw en sociaal gedrag. Menig keer zagen 
de omstanders tranen rollen over de wangen 
van Gita. Wanneer de tijd voor darshan was 
aangebroken en Swami iets later verscheen dan 
gebruikelijk was, stond Gita ongeduldig heen en 
weer te zwaaien op haar plek van waaruit ze Baba 
kon zien aankomen. Er was dus een heel sterke 
emotionele en liefdevolle band gegroeid tussen 
Gita en Swami.
In het Hindoeisme speelt de olifant een 
vooraanstaande rol: hij is het symbool van kracht, 
van heilige wijsheid, van intelligentie en macht 
die onoverwinnelijk is en ook van koninklijke 
waardigheid. Na het definitieve heengaan van 
Sai Gita, op 22 mei 2007, werd zij met alle eer 
begraven in het speciaal voor haar gebouwde 
onderkomen dat versierd is met prachtig 
houtsnijwerk in Puttaparthi. Baba heeft ooit 
gezegd, tijdens het leven van Gita, dat zij zo 
ver ontwikkeld was in haar bewustzijn dat ze in 
een volgend leven niet meer als olifant maar als 
mens geboren zou gaan worden. Hieruit blijkt wel 
dat het bewustzijn, wat in alle levende wezens 
aanwezig is, niet statisch is, maar geleidelijk 

doorgroeit. Wanneer we naar belangrijke aloude, 
esoterische kennis kijken, leren we dat er 5 
Natuurrijken zijn:
1. Mineralenrijk, 2. Plantenrijk, 3. Dierenrijk, 4. 
Mensenrijk, en 5. Geestelijkrijk.
Al deze natuurrijken zijn aan elkaar verbonden.

Het bewustzijn van Sai Gita
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een 10 dagen oud olifantje liefdevol door Baba 

geadopteerd nadat hem verteld was dat haar moeder de vorige dag was gestorven.
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Naar dit laatste, geestelijke rijk, zijn wij mensen, 
op dit moment in tijd, bezig naar toe te evolueren. 
Wie daar aan toe is, probeert zich geestelijk 
en spiritueel verder te ontwikkelen en op deze 
manier dichter in de richting van God te groeien. 
Wanneer we eenmaal als mens geboren mogen 
worden heeft ons bewustzijn dus al een hele lange 
weg afgelegd, te beginnen in het mineralenrijk, 
door het plantenrijk en door het dierenrijk naar 

uiteindelijk het mensenrijk en van daaruit 
naar het geestelijk rijk. De dieren zijn op 

zielsniveau middels een groepsziel 
met elkaar verbonden terwijl de 
mensen (op een bepaald moment) 

een geïndividualiseerde ziel kregen. Een 
grote Avatar als Sai Baba heeft de macht om 

een in bewustzijn ver gevorderd dier zoals Sai 
Gita “over te plaatsen” vanuit het dierenrijk naar 
het mensenrijk. Je kunt zeggen dat deze nieuw 
geboren mens dan een relatief “jonge ziel” heeft.
Een dier wordt dus op ’n bepaald moment niet 
opnieuw geboren als dier maar bereikt (afhankelijk 
van de groei van het bewustzijn) uiteindelijk het 
mensenrijk. Voor de eerste keer geboren als 
mens ligt de volgende evolutionaire weg voor 
hem/haar open namelijk het verder vergrote van 
datzelfde bewustzijn richting het Geestelijk rijk. 
Omdat wij mensen bovenaan de evolutionaire 
ladder staan tenopzichte van de onderliggende 
Natuurrijken geeft dit ons tegelijkertijd de 
volle verantwoordelijkheid tenopzichte van het 
mineralen- planten- en dierenrijk. Deze rijken zijn 
aan ons toevertrouwd, zij geven ons ons bestaan 
in de vorm van voedsel, zuurstof etc. Tegelijkertijd 
zijn wij verantwoordelijk voor een juiste manier van 
beheer van de onderliggende natuurrijken. 

Wordt het niet hoog tijd dat dit tot de mensheid 
doordringt zodat we de verantwoordelijkheid voor 
het plantenrijk ( o.a. het Amazone gebied) het 
dierenleven (o.a. de bioindustrie) en het milieu 
kortom, de verantwoordelijkheid voor de planeet 
Aarde en alles wat daarop leeft, daadwerkelijk op 
ons nemen?

Sri Sathya Sai Baba en Sai Gita
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In onze uiterlijke wereld doen de mensen elkaar 
bewust en onbewust veel geweld aan. Willen 
wij hier op aarde in vrede en verzoening met 
elkaar leven dan is ahimsa naar de ander toe 
een onmisbare kwaliteit of noodzaak. Deze 
kernwaarde gaat terug op het jainisme en het 
boeddhisme waar dit spiritueel begrip voorkomt 
in het Sanskriet als: Ahimsa Parmo Dharmah 
(Ahimsa is de Allerhoogste Dharma (Wet)).
De meest bekende persoon uit de recente 
geschiedenis die zich voor ahimsa inzette, is 
Mahatma Gandhi. Zijn leringen over passief 
verzet, satyagraha, of vasthouden aan de 
waarheid, zijn ook nu nog levendig en inspireren 
velen in hun leven. Door de Verenigde Naties is 
Gandhi’s geboortedag, 2 oktober, uitgeroepen tot 
de Internationale Dag van Geweldloosheid.
Sri Sathya Sai Baba zegt over ahimsa in een 
van zijn toespraken het volgende: “Ahimsa 
betekent niet alleen een levend wezen geen 
kwaad doen, zelfs niet door een woord, blik 
of gebaar. Verdraagzaamheid, beheerstheid, 
gelijkmoedigheid, dat helpt je om steeds ahimsa 
te beoefenen. Ahimsa is een van de facetten 
van Waarheid. Als je eenmaal de verwantschap 
tussen alle wezens beseft, de fundamenteel 
atmische eenheid en hun eenheid met God, zul 
je elkaar niet opzettelijk pijn doen of ongemak 
veroorzaken”. Want door een ander pijn te doen, 
doen we in wezen ook onszelf pijn, met als 

gevolg karmische uitwerkingen voor onszelf. Uit 
de toespraak van Baba is duidelijk op te maken 
dat het heel belangrijk is dat wij leven vanuit 
het principe dat wij allen die ene atma (ziel) zijn. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat wij niet alleen 
individueel maar ook op mondiaal niveau een 
bewustzijnsverandering doormaken. Alleen dan 
zullen wij in staat zijn om de conflicten op alle 
niveaus het hoofd te bieden. 
Ahimsa is in principe vooral een innerlijke kwaliteit. 
Voor spirituele mensen is het een belangrijk 
thema in hun leven. Het beoefenen van ahimsa, 
vergeving, actieve liefde, ethiek en mededogen 
is de sleutel van alle traditionele spirituele 
wegen. Als je het spirituele pad bewandelt, is 
het goed om ervan doordrongen te zijn dat er 
naast geweld jegens een ander, ook geweld naar 
jezelf op persoonlijk niveau bestaat. Laat ons dit 
aspect eens nader onderzoeken. Baba zegt dat 
het eten van ongezond voedsel of negatief of 
minderwaardig denken over ons zelf ook geweld 
is. Voedsel beïnvloedt op een zeer subtiele manier 
onze geest en denken. Ongezond of niet satvisch 
voedsel, zoals vlees, beïnvloedt je dus op een 
negatieve manier. Je geest kan er rusteloos 
van worden, je kunt last krijgen van negatieve 
emoties of zelfs lichamelijk ziek worden. Negatief 
of minderwaardig denken over jezelf maakt je 
ongelukkig. In plaats van vrede en geluk ervaar je 
lijden, verdriet en innerlijke conflicten.

Ahimsa of Geweldloosheid
Vooral een innerlijke kwaliteit

Een van de vijf universele menselijke waarden 

uit de leringen van Sri Sathya Sai Baba is 

ahimsa. Dit Sanskriet woord dat vertaald 

wordt als geweldloosheid (non-violence) is 

een thema waarbij in eerste instantie vooral 

wordt gedacht aan geweldloosheid in de 

uiterlijke wereld.
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Hoe ontstaan innerlijke conflicten?
Er wordt gezegd dat innerlijke conflicten ontstaan 
omdat wij ons identificeren met allerlei zaken die 
wij in wezen niet zijn. Stel je hebt een mooie vaas 
geërfd van je overgrootouders. De vaas is daarom 
heel dierbaar voor jou. Als iemand nu die vaas 
breekt, wordt je heel verdrietig, je hart breekt. 
Je hebt je immers met de vaas geïdentificeerd. 
Zo hebben wij ons met veel zaken in ons leven 
geïdentificeerd: de kleren die wij dragen, het huis 
waar je in woont, familie en vrienden, je lichaam 
en zelfs je gedachten en emoties. Alles is een deel 
van jou geworden. Als je een moment rustig zou 
kunnen zitten en je zelf met niets zou identificeren 
zou je in vrede met jezelf kunnen zijn en je ware 
zelf kunnen ervaren. Als je dit moment en jezelf de 
vrijheid geeft om er gewoon te zijn, dan is er geen 
conflict of geweld, noch naar jezelf, noch naar de 
ander, noch naar het leven.
Hier volgt een mooi verhaal over Boeddha en 
geweldloosheid: Er was eens een man die had 
gehoord over de Boeddha en dat hij zo vredig en 
geweldloos was, ongeacht wat hij tegenkwam. 
Deze man besloot om de goddelijke meester te 
testen. Drie dagen deed hij grof en onhebbelijk 
tegen de Boeddha. Hij had op alles wat de 

“Geweldloosheid is één van de facetten 

van Waarheid. Als je eenmaal de 

verwantschap van alle wezens beseft, 

de fundamenteel atmische eenheid 

en hun eenheid met God, zul je elkaar 

niet opzettelijk pijn doen of ongemak 

veroorzaken.”

~ Sri Sathya Sai Baba

Boeddha zei of deed, iets aan te merken. Hij viel 
de Boeddha verbaal aan, probeerde een boze 
reactie aan hem te ontlokken, maar de Boeddha 
wankelde nooit. Steeds reageerde hij geduldig 
met liefde en vriendelijkheid. Ten slotte hield de 
man het niet langer uit. “Hoe kon u zo vredig en 
vriendelijk zijn, terwijl ik u alleen maar vijandig 
bejegende?” De Boeddha antwoorde: “Als iemand 
je een geschenk van woede of vijandigheid 
aanbiedt en je accepteert het niet, dan is het 
nog steeds van de gever.” Waarom zou je ervoor 
kiezen overstuur te raken van iets wat niet van jou 
is? Als je het hart ontwapent, empathie beoefent 
en geweldloosheid in jezelf ontwikkelt zal dat 
je zeker vooruit brengen op je spirituele pad. 
Vanzelfsprekend zal dat ook bijdragen aan een 
betere wereld. 

“Aham Brahmasmi”, uit het Sanskriet vertaald, 
betekent: Ik ben het Brahman, het Universum. Wij 
zijn niet in de wereld, wij zijn niet van de wereld, 
maar de hele wereld is in ons.
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Waarvoor leeft de mens eigenlijk?
Mensen stellen nu hun vertrouwen in de voorbijgaande en onwerkelijke wereld en vergeten God, die 

de belichaming van waarheid is. Dit is de wortel van alle ellende en problemen waar de mens mee te 

maken krijgt. Jullie zeggen dat jullie met moeilijkheden geconfronteerd worden. Waar kwamen die 

vandaan? Moeilijkheden zijn het gevolg van je vroegere daden en gedachten. Alles in deze wereld is aan 

verandering onderhevig. God is het enige onveranderlijke principe. Waarvoor leeft de mens eigenlijk? 

Alleen om te eten, te drinken, te slapen en uiteindelijk te sterven? Kan het leven van de mens op die 

manier heilig genoemd worden? Bij de geboorte is iedereen zuiver en heilig. Naarmate men ouder 

wordt, verliest men geleidelijk deze zuiverheid. Dit is onjuist! Men dient die zuiverheid altijd te bewaren. 

Vestig de onveranderlijke en eeuwige God in de tempel van je geheiligde hart en offer Hem je liefde. 

Daardoor kun je gelukzaligheid ervaren. Dit is de belangrijkste plicht van ieder mens.

Afdwaling...
Ravana was een groot geleerde. Hij beheerste 64 takken van kennis, inclusief de taal van zoogdieren, 

vogels en insecten. Hij bezat de kennis, rijkdom en voorspoed die de hemel evenaarde. Hij gebruikte 

zijn strenge discipline als middel om meesterschap over de fysieke wereld te krijgen, waarbij hij zijn 

geloof vestigde in de waarneembare wereld en niet in de Schepper. Hij wenste geen onderzoek te doen 

naar de Schepper van de waarneembare wereld. Het universum is eigendom van de Schepper. Rama 

was de Schepper zelf en Sita was Rama’s goddelijke energie (shakti). Ravana gaf toe aan begeerte, 

verlangens en hebzucht, koesterde haat en vijandschap ten opzichte van Rama en ontvoerde moeder 

Sita. Wat was het resultaat? Niet alleen hij, maar zijn hele koninkrijk werd vernietigd. Ondanks zijn hoge 

kennis en bekwaamheid slaagde hij er niet in de innerlijke goddelijkheid te herkennen en richtte hij zich 

te gronde door zijn morele afdwaling. Zo leert het epos Ramayana duidelijk de les dat alleen spirituele 

wijsheid heil brengt en van wezenlijk belang is.

“Het licht van wijsheid schijnt alleen in een zuiver hart.” 

~ Sri Sathya Sai Baba

“Beteugeling van je zintuigen wijst op groei in wijsheid.”

 ~ Sri Sathya Sai Baba
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Daksha is de eigenschap van sterke vastberadenheid om zuivere handelingen te verrichten. De 

vastberadenheid moet zich beperken tot handelingen die zuiver zijn, behulpzaam zijn voor anderen en 

je verheffen. Onder alle omstandigheden moet je besluiten op goede wijze te handelen en je strikt te 

onthouden van elke onzuivere handeling. Iemand die dit kan volbrengen wordt daksha genoemd en zo 

iemand is de Heer zeer dierbaar. Udasina betekent vrij zijn van elke gehechtheid. Het betekent dat men 

kalm en onverstoord blijft bij lof of blaam, vrede of smart, verlies of winst, genoegens of pijn, en niet 

opgetogen raakt bij voorspoed of ontmoedigd bij mislukking. Bezwijk nooit voor lasterpraatjes en wees 

niet uitgelaten vanwege toegezwaaide lof. Lof en blaam zijn als voorbijtrekkende wolken; zo moeten ze 

ook behandeld worden. Als je ze serieus neemt, zullen ze aanleiding geven tot agitatie in de geest, wat 

kan leiden tot demonische neigingen. Elke toegewijde die deze heilige deugden bezit is de Heer zeer 

dierbaar.

Vrij zijn van gehechtheid...

“God is je meest dierbare, meest liefdevolle en meest

enthousiaste metgezel, kameraad en verwant.” 

~ Sri Sathya Sai Baba
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Samkirtan 
In de Indiase traditie dateert “samkirtan” uit 
zeer oude tijden en is een van de negen vormen 
van bhakti. (devotie) Samkirtan betekent het 
gezamenlijk bezingen of reciteren van Gods glorie 
met heel het hart, liefde en devotie.

Akhanda Kirtan
Het onafgebroken zingen van samkirtan wordt 
Akhanda Kirtan genoemd. In november 1976 heeft 
Baba de 24 uurs kirtan geïntroduceerd. Dit deed 
Hij om Zijn devotees in de gelegenheid te stellen 
om Zijn verjaardag gezamenlijk te kunnen vieren. 
Sindsdien wordt deze kirtan over de gehele wereld 
gehouden ten behoeve van geluk en vrede van 
alle mensen in de wereld. 

Snelweg naar God
Volgens Baba is kirtan een van de snelste, 
makkelijkste en veiligste manieren om God te 
bereiken in het tijdperk waar wij in leven, Kali 
Yuga (het donkere of zwarte tijdperk) Door kirtan 
te zingen wordt de gehele atmosfeer gezuiverd, 
wordt het hart geopend, verdwijnt angst en 
ervaart men vreugde, vrede en geluk. Velen van 
ons herkennen en ervaren dit gevoel bij het zingen 
van kirtan. De vibrerende energie die tijdens kirtan 
ontstaat, is zeer krachtig. Zij kan je in een staat 
van vervoering of extase brengen waarin je een 
wordt met God. Wij heten allen die mee komen 
zingen tijdens de Akhand Kirtan van harte welkom 
en wensen jullie een mooie en gezegende kirtan 
toe.

Akhanda Kirtan
Op 8 en 9 november 2014 wordt wereldwijd Akhand Kirtan gehouden.

Wat is Akhanda Kirtan eigenlijk en wat is de diepere betekenis ervan?

Zonder het bezingen van Gods naam is er geen geluk en vrede.

“Hari bhajana bina shuka shanti nahin”
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Programma: 
Het programma begint op zaterdag 15 november om 18.00 uur 
en eindigt op zondag 16 november om 18.00 uur.

Plaats: 
Desmond Tutuschool (EHBO Gebouw) 
Molenstraat 8a, 3764 TG Soest.

Tijdens de Akhanda Kirtan zijn er voor de aanwezigen diverse 
faciliteiten beschikbaar, zoals eten, drinken en dut-ruimte.  
Wilt u graag voorzingen? Dan is dit een mooie gelegenheid. 

Heeft u vragen, ideeën of wilt u seva dienst doen? Geef het aan 
bij de informatietafel tijdens de Akhanda Kirtan.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u en uw gezin 
samen met ons de Akhanda Kirtan bijeenkomst zouden 
bijwonen. Wij verzoeken u echter vriendelijk uw goede wensen 
en humeur mee te nemen, maar uw fototoestel en filmcamera 
thuis te laten.

Gelieve uw eigen slaapspullen mee te nemen.

Akhanda Kirtan is een 24-uur durende kirtan (lofzang voor God) die wereldwijd wordt 
gehouden. “Het zuiveren en verheffen van de geest is het hoogste doel van Akhanda Kirtan”

UITNODIGING AKHANDA KIRTAN 2014

Iedereen is van harte welkom!

Neem dus al uw familie, vrienden en kennissen mee!



Satyam Shivam Sundaram

13 SATYAM SHIVAM SUNDARAM OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER, 2014

De mythe over hoe de deva’s (goden) aan amrit 
(nectar) komen is er zo een, zoals wij in ons 
nieuwsblad Satyam Shivam Sundaram van het 2e 
kwartaal 2013 beschreven.
Van deze mythe zijn verschillende versies 
in omloop, veroorzaakt door de tijd en de 
verschillende vertellers door de eeuwen heen. 
Het voor velerlei uitleg vatbaar zijn van een mythe 
maakt het moeilijk om er iets over te schrijven. 
Met de eigen specifieke levenservaring en 
inzichten kan ieder voor zich zo’n verhaal als het 
karnen van de oceaan invoelen en begrijpen. 
Aan de lotusvoeten van Sri Sathya Sai Baba leg 
ik deze bescheiden poging neer om een aantal 
thema’s uit het verhaal toe te lichten. 
Allereerst iets over de tijd waarin deze gebeurtenis 
zich voordeed. In deze versie van het verhaal 
is weggelaten dat de karnstok bestaat uit een 
schildpad en een berg. De schildpad geeft de 
tijd aan waarin dit spel tussen de deva’s en de 
asura’s (halfgoden) zich afspeelt. In de Vedische 
geschriften wordt de evolutie van de aarde 
uitgedrukt in de verschijningsvormen waarin 
God zich op aarde kon manifesteren; het aardse 
evolutieproces zou je kunnen zeggen. Het tijdperk 
van de schildpad is er een van. Op de rug van de 
schildpad ligt de berg Madura. Dit duidt de plaats 
aan waar dit spel zich afspeelt. Madura in deze 
tijd is een Indonesisch eiland ten Noordoosten 
van de kust van Java. Het is de top van een 
berg die zich grotendeels onder water bevindt. 
De witte oceaan staat symbool voor wat we 
zouden kunnen noemen de zuivere oer-substantie 
waaruit alles ontstaat in de kosmos. De slang 
die gebruikt wordt als touw om te karnen staat 
symbool voor het fijn stoffelijke kanaal. Het is 
het kanaal waarlangs van boven naar beneden 

én van beneden naar boven de fijnstoffelijke 
creatieve energie loopt. Het raakt alle elementen 
aan die nodig zijn om te scheppen. Van beneden 
naar boven is dat: aarde, water, vuur, hart, 
lucht, ether en goddelijke kennis. De kracht, de 
energie, waarmee gekarnd moet worden zegt 
iets over de intensiteit en de hoeveelheid energie 
(vuur, transformerende kracht) die nodig is om, 
uiteindelijk, amrit 
te laten ontstaan. 
Beiden, deva’s en 
asura’s zijn nodig 
om deze klus tot 
stand te brengen. 
De deva’s zorgen 
ervoor dat de 
asura’s de kop van de slang vastpakken. De 
asura’s zijn zo gretig naar amrit dat ze er geen 
acht op slaan. Hun hebzucht zorgt ervoor dat 
ze niet in de gaten hebben dat de kop van de 
slang een gevaarlijke plek is. Daar komen ze pas 
achter wanneer de slang veel gif uitspuugt. Hun 
gedachten waren niet bij God en het verrichten 
van Zijn werk (amrit creëren) maar meer bij wat 
zij willen en belangrijk vinden (ik, ego, mind). 
Deze drie zou je als het gif kunnen zien dat de 
slang uitspuugt en ervoor zorgt dat er eerst 
allerlei andere geschenken uit de oceaan omhoog 
komen. De deva’s daarentegen houden de staart 
vast. De staart is de onderkant van de creatieve 
energie, dicht bij de aarde. Dit staat voor goed 
geaard zijn en hierdoor goed geconcentreerd 
bezig zijn met de taak die voor hen ligt. Veel 
mythen gaan over ‘goed’ versus ‘kwaad’. In de 
tijd dat dit zich afspeelt, leven deva’s en asura’s 
nog samen in één wereld. Het onderlinge verschil 
tussen de twee groepen is niet zo groot. 

Mythen als boodschap voor het leven
Mythen uit het Vedische tijdperk zijn niet zomaar verhalen. Vaak zitten er meerdere diepere 

boodschappen, betekenissen en symboliek in verborgen. Het is het inzicht van de lezer wélke 

hij of zij er uit weet te halen.
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Goed en 
kwaad zijn hier 
respectievelijk 
de deva’s en de 
asura’s. Beide 
groepen hebben 
zo hun eigen 
agenda wat je 

terugvindt in hun gedrag en interesses. De deva’s 
houden zich meer bezig met bidden en heilige 
plaatsen bezoeken en zijn niet geïnteresseerd in 
materiële zaken. De asura’s houden zich daar niet 
mee bezig. Zij zijn een beetje jaloers en lui. Alles 
waar de deva’s in hun ogen recht op hebben, 
willen zij hebben. Dit resulteert in hebzucht en 
materialisme. Hebzucht is een slechte raadgever 
die ervoor zorgt dat ze uiteindelijk hun doel niet 
bereiken. De asura’s hebben daarnaast ook last 
van lustgevoelens waardoor ze blijven dartelen 
met de nimfen. Jammer want hierdoor missen ze 
het ontstaan van een prachtige edelsteen, een 
heel mooi wit paard en nog enkele geschenken. 
Ze houden zich zo bezig met het spel van de 
nimfen dat ze moe worden en stoppen met karnen 
(scheppen). Hun slechte gedrag doet de godin 
van het geluk, Lakshmi, besluiten naar de deva’s 
te gaan. Haar keuze doet de balans weer meer 
in het voordeel van de deva’s bewegen. Geluk of 
eigenlijk het inzicht om op tijd juist te handelen 
is nu in het voordeel van de deva’s beland. Aan 
het einde vragen de deva’s of de mooie godin 

Lakshmi bij 
hen wil blijven. 
Wetende dat zij 
bij hen veilig is en 
haar gaven ten 
‘goede’ gebruikt 
worden, besluit 
zij zich bij hen 

aan te sluiten. De asura’s kunnen zich niet goed 
concentreren op dat wat er werkelijk toe doet in 
dit hele scheppingsproces en laten veel mooie 
kansen lopen die tijdens het karnproces ontstaan. 
De deva’s, gericht op het goddelijke, weten dat 
opoffering van persoonlijk welzijn (Shiva die het 

gif opdrinkt, de deva’s die ondanks vermoeidheid 
doorgaan met karnen) je innerlijk sterker maakt 
zodat je uiteindelijk krachtiger in de schepping 
staat voor het ‘goede’. Shiva is erg alert en plukt 
zelfs de maan uit de oceaan wanneer die opkomt. 
Aan de maan wordt een verkoelende kalmerende 
eigenschap toegeschreven (satvisch) als ook dat 
het de geest naar binnen richt. Door deze op zijn 
voorhoofd te plakken (het hoofd koel houden) 
zorgt Shiva ervoor dat de deva’s bij de les blijven, 
te weten het karnen van de oceaan totdat er amrit 
uit tevoorschijn komt. Met het verschijnen van 
Heer Dhanvantari en de pot met amrit worden 
de asura’s woedend. Ze vinden dat de deva’s 
genoeg hebben ontvangen. Wat ze niet beseffen, 
is dat ze weinig ontvangen door hun eigen slechte 
gedrag, hun hebzucht en lustgevoelens voor de 
nimfen. Ze besluiten het amrit waar ze nauwelijks 
voor hebben gewerkt, weg te grissen. Shri Vishnu 
ziet dit op tijd en voordat het te laat is maakt hij 
gebruik van hun tekortkomingen door zich als een 
hele mooie nimf te tonen aan de asura’s. Weer 
vallen de asura’s in hun eigen gemaakte valkuilen 
van lustgevoelens en hebzucht, waardoor ze 
misgrijpen. Hierdoor krijgen de deva’s de kans 
om de pot met amrit onderling te verdelen en op 
te drinken. Woedend over de truc van Shri Vishnu 
beginnen de asura’s ruzie te maken. Ze geven 
de schuld aan de deva’s in plaats van dat zij hun 
eigen tekortkomingen inzien. Maar omdat de 
deva’s het amrit onderling al verdeeld hebben en 
opgedronken zijn ze niet meer te verslaan. Door 
hun onsterfelijkheid, verkregen door het drinken 
van amrit, is hun band met God verder verstevigd.
In dit mythologisch verhaal worden verschillende 
soorten slecht gedrag genoemd die de asura’s 
langzaam opbouwen: jaloezie, hebzucht, luiheid, 
agressie, woede en lustgevoelens. Hierdoor 
verliezen ze uiteindelijk de totale controle over 
zichzelf. Een oorlog is het gevolg. In hun razernij 
en woede verliezen zij alle controle over dat wat 
hen in de wereld van de deva’s houdt en vervallen 
ze tot rakshasa’s (demonen). Hun status, welvaart, 
directe band met God, het mooie uiterlijk en hun 
plek in de godenwereld verliezen ze. Ze vallen in
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Sai Ram lieve mensen,
Eindelijk is het ons dan gelukt om vorm te geven aan een project waarbij ouderen kunnen samenwerken 
aan verschillende activiteiten binnen de stichting ShriSSWF.
De grondslag van dit ‘Senioren Project’ is het bevorderen van het algemeen welzijn van de ouderen 
(35+) binnen de stichting volgens de Vedische filosofie, door deze in een eigentijds jasje te plaatsen in 
de Nederlandse/Westerse cultuur. Onder algemeen welzijn wordt verstaan: gezondheid van lichaam en 
geest, maatschappelijke betrokkenheid, saamhorigheid en zingeving in het leven. Dit alles wordt vorm 
gegeven door het ontwikkelen van activiteiten waarbij samenwerken in de geest van de leringen van 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba / Shri Satyam, tot uiting komen.
Een belangrijk kenmerk van het ‘Senioren Project’ is het verbeteren van de kwaliteit van het leven 
door het verminderen van de eenzaamheid en het geven van een doelgerichtheid door participatie aan 
activiteiten binnen de stichting.

Opgestarte activiteiten 

‘Haak Maar Aan’
In januari 2014 zijn we begonnen met een laagdrempelig 
kleinschalig project: ‘Haak maar aan’. 
In dit project zijn nu een aantal dames actief bezig met de 
haaknaald. De eerste presentatie van deze groep heeft 
iedereen tijdens het Happy Family Weekend kunnen zien 
in de vorm van een gehaakt hartje op de kussensloop. 
Met veel plezier hebben de dames hieraan gewerkt. De 
resterende hartjes zijn naar de kinderopvang gegaan. 
Alwaar ze er gevulde hartjes van hebben gemaakt.
Een ander onderdeel van dit project is sloffen haken. 

Met veel plezier kunnen we jullie mededelen dat sinds januari 2014 het senioren project is 

opgestart. Uit de enquête zijn veel wensen naar voren gekomen, waarvan we hopen die in 

de komende jaren te gaan verwezenlijken. Over de volgende twee projecten kunnen we nu 

melding maken:

de door hen zelf gecreëerde duisternis. De deva’s 
die zich niet bezig houden met zelfverrijking in 
welke vorm dan ook en uitsluitend bezig zijn om 
de Schepper en de schepping te eren, lijken in 
eerste instantie aan het kortste eind te trekken, 
maar uiteindelijk zijn zij de overwinnaars. 
Beide krachten goed en kwaad zijn nodig om iets 
in de schepping tot stand te brengen. Maar de 
geschenken die hieruit voortkomen, gaan naar 

degenen die zich richten op God en Zijn spelregels 
volgen ongeacht de problemen in het dagelijkse 
leven. Blijf je dus inspannen volgens de richtlijnen 
van Bhagavan Baba. Hoe moeilijk dit ook is. 
Uiteindelijk is Hij er dan om alles ten goede 
te keren. Met geloof, doorzettingsvermogen 
en vertrouwen kun je alles tot een goed einde 
brengen.

Senioren Project
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Iedereen die warme voetjes wil hebben kan bij de cadeautafel sloffen kopen of bestellen. Dan worden 
ze op maat gemaakt. Schroom niet om de dames achter de tafel hierover aan te spreken. Wij haken 
graag voor jullie!
Gedurende een kalenderjaar willen we samen met deze groep dames een aantal keren ons presenteren. 
Willen jullie meedoen, dan kunnen jullie je aanmelden bij de intekentafel of via de website van SSSWF. 
Daar staat het e-mail adres van de stichting al klaar.

‘Shri Sailent Walking’
Het doel van deze activiteit is, het in eenheid met de natuur en 
elkaar, langzaam met aandacht en in stilte, wandelen. Daarbij 
innerlijk afstemmen op Shri Satyam of een andere vorm of aspect 
van het goddelijke. Alle leeftijden zijn welkom. Velen onder ons 
moeten een flinke afstand afleggen voordat we op het Sherpa 
terrein zijn in Baarn. Voordat je deelneemt aan de kirtan kan 
het wellicht als prettig ervaren worden om wat te onthaasten 
en de beslommeringen van alle dag achter je laten. Een fijne 
methode om dit te doen is wandelen zonder met elkaar te 
spreken en de kracht van de stilte te voelen. Het spirituele 
aspect aan deze activiteit is het bewust worden van de 
verbondenheid met Moeder Aarde en Haar Natuur; het bewust 
bewegen van voeten neerzetten, ademhalen, armen bewegen, 
enzovoorts. Het uiteindelijke doel is het bewust worden van je 
eigen gedachten en deze tijdens de wandeling tot rust brengen. 
Na het wandelen, over het groene terrein van het Sherpa complex, is 
er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te 
wisselen in de frisse gezonde buitenlucht of bij slecht weer binnen.

‘Shri Sailent Walking’ verslag van zaterdag 27-9-2014
Tijdens de kirtan-zaterdag van afgelopen augustus hebben we voor het eerst, via de informatietafel, 
bekendheid gegeven aan een nieuwe activiteit, het ‘Shri Sailent Walking’. Voorafgaande aan iedere 
kirtan is het initiatief opgestart om een stilte wandeling organiseren. Deze duurt maximaal één uur 
en iedereen die het leuk vindt om daar aan deel te nemen is van harte welkom. Voor de kirtan van 
afgelopen september heeft de eerste wandeling plaats gevonden. Tot ons grote plezier was er al een 
redelijke opkomst. Onder leiding van Mw. Minush Pijnenburg hebben een aantal dames en één heer 
deelgenomen aan deze activiteit. Bij navraag bleek dat de deelnemers genoten hebben van het in 
stilte bewust wandelen. Dit is zeker een goede start en een goede aanleiding om deze activiteit door te 
zetten. Dus bij de volgende kirtan bent u allen, jong en oud, van harte uitgenodigd. Voor meer gegevens 
zie hieronder. 

Algemene informatie:
Activiteiten Begeleider Mw. M. Pijnenburg

Datum Voor iedere kirtan, eerst volgende datum 25-10-2014

Tijdstip 17.15 -18.15 uur

Tijdsduur maximaal 1 uur

Verzamelplek Speelveld beneden bij de keukeningang.
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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 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.

Doneren met belastingvoordeel
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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. 

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: 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 IBAN: NL 14INGB0005184612,t.n.v. Stichting Shri Satyam Sai World Foundation-sponsoring, 
 Wielewaalstraat 110, 3815 EM Amersfoort, o.v.v. bijdrage kirtan.

IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

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

Ondertekening

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

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



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: 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 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



Help Ever, Hurt Never
~ Sri Sathya Sai Baba
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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: 

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

Ik heb geen naam, noch hoor ik op een bepaalde 

plaats thuis. Roep mij aan met welke naam dan ook 

en ik zal antwoord geven. Verlang naar mij, waar je 

ook bent, en je kunt me daar zien. Wanneer je belijdt: 

‘Ik behoor u toe’, antwoord ik: ‘Jij bent van mij’.
 

~ Sri Sathya Sai Baba

““

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


