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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! 

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
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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 2015 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. 



Satyam Shivam Sundaram

SATYAM SHIVAM SUNDARAM APRIL / MEI / JUNI, 2015

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 
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ShriSSWF activiteiten 2e kwartaal 2015 Apr Mei Jun

Maandelijkse kirtans 18 30 13

Happy Family Weekend 22 t/m 25
 
N.b.: Voor het realiseren van deze activiteiten is uw inzet als vrijwilliger nodig.

ShriSSWF kalender 2015

Feestdagen 2e kwartaal 2015 Apr Mei Jun

Witte Donderdag V 2

Goede Vrijdag V 3

Hanuman Jayanti \ 4

Pesach Y 4 t/m 10

Pasen V 5 en 6

Sri Sathya Sai Baba’s Mahasamadhi dag \]VZY 24

Nationale Jongerendag \]VZY 4

Bevrijdingsdag V 5

Moederdag 10

Hemelvaartsdag V 15

Pinksteren 24 en 25

Geboortedag van Boeddha ] 25

Wesak (Boeddha dag) ] 1

Vaderdag 21
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Een man vindt een cocon van een vlinder en neemt deze mee naar zijn huis. Op een dag verschijnt er 
een kleine opening in de cocon. De man kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt om zich door de 
kleine opening naar buiten te werken.
 
Het lijkt erop dat het proces niet langer meer vooruit gaat. Het ziet er naar uit dat de vlinder zover 
gekomen is als hij kan en niet meer verder komt. Dus besluit de man de vlinder te helpen. Hij neemt een 
schaar en knipt de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig losmaken.
Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en natte, verfrommelde vleugels. De man verwacht dat de 
vlinder elk moment zijn vleugels zal uitslaan en blaast de vleugels nog even droog. Maar het gebeurt 
niet, de vlinder vliegt niet weg. De rest van zijn leven blijft hij rondkruipen met een gezwollen lichaam en 
natte, verfrommelde vleugels. De vlinder al nooit in staat zijn om te vliegen.
De man was ongeduldig en begreep niet dat de krappe cocon en de worsteling nodig was om door de 
opening te kruipen. Het proces van ontpoppen was noodzakelijk om het lichaam van de rups te verlaten 
en te transformeren in een vlinder. Zonder de worsteling was de vlinder niet klaar om in vrijheid uit te 
vliegen. 

Soms zijn worstelingen exact wat we nodig hebben in het leven.
Als we onszelf toe zouden staan zonder obstakels door het leven te gaan, zouden we invalide zijn. We 
zouden nooit zo sterk worden als wat we kunnen zijn.
We zouden nooit kunnen vliegen.

Korte verhalen

De Vlinder

Verhalen zeggen vaak meer dan een theoretische uitleg. Ze maken dingen duidelijk zonder dat 

het aan jou of jouw situatie gebonden is, het zijn gewoon herkenbare dingen in ieders leven. 

Een kort verhaal hierover inspireert, zet aan tot denken of ontroert....
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Twee engelen die samen reisden stopten om te overnachten in het huis van een rijke familie. De familie 
was onbeleefd en weigerde de engelen te laten verblijven op de kamer in het gastenhuis. In plaats 
daarvan werden de engelen naar de koude kelder gestuurd. Terwijl ze hun bed maakten op de harde 
vloer, zag de oudste engel een gat in de muur en repareerde het. Toen de jongste engel vroeg waarom, 
antwoordde de oudste engel: “De dingen zijn niet altijd wat ze lijken.”

De volgende nacht kwamen de twee engelen aan bij het huis van een zeer arme, maar gastvrije boer en 
zijn vrouw. Na het delen van het kleine beetje voedsel dat ze hadden, liet het paar de engelen slapen in 
hun bed, waar ze van een goede nachtrust konden genieten.

Toen de volgende ochtend de zon opkwam, troffen de engelen de boer en zijn vrouw in tranen. Hun 
enige melkkoe, die hun enige bron van inkomsten was, lag dood in de wei.
De jongste engel was heel boos en zei tegen de oudste engel: “Hoe kon je dit laten gebeuren? De 
eerste man had alles en toch hielp je hem!” zei hij beschuldigend. “En de tweede familie had bijna niets, 
maar was bereid alles te delen, en laat je hun koe doodgaan.”

“Dingen zijn niet altijd wat ze lijken,” antwoordde de oudste engel. “Toen we in de kelder van het eerste 
huis waren, zag ik dat er goud was opgeslagen in de muur. Omdat de eigenaar zo geobsedeerd was 
door hebzucht en niet bereid was om zijn geluk te delen, heb ik de muur afgesloten zodat hij het goud 
niet meer zou vinden. De vorige nacht toen we sliepen in het boerenbed, kwam de engel des doods zijn 
vrouw halen. In plaats daarvan gaf ik hem de koe. Dingen zijn niet wat ze lijken. “

Soms is dat precies wat er gebeurt als dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Als je deze 
overtuiging hebt, hoef je er alleen maar op te vertrouwen dat elke uitkomst altijd in jouw voordeel is. 
Ook al zie je dat niet meteen.

Twee engelen
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Recept: Laddu
Laddu is een zoete, Indiase lekkernij die ook wel de favoriete mithái is van Ganesha. 

Tijdens Ganesha Chaturthi bieden gelovigen hem schalen vol laddu’s aan. 
Lees het recept en probeer het uit!

Doe de melk in een pan en breng die aan de 
kook. 

Voeg de suiker toe aan de melk. Wanneer 
het geheel wat dikker wordt, doe er dan de 
geraspte kokos bij. 

Laat het nog even koken en roer alles goed 
door.
 
Wanneer het geheel wat dik is geworden doe 
dan het vuur uit en blijf roeren totdat het een 
beetje afkoelt. 

Daarna kan je met de hand balletjes laddu’s 
maken.

1

2

4

3

5

Benodigheden: 
- 250 ml melk
- 500 gram suiker
- Een halve verse kokosnoot 

(geraspt)
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De zon is een bron voor energie voor ons, Hij zorgt voor de nodige vitamine D waar tegenwoordig 
zo’n tekort aan is en het zorgt ervoor dat wij de dag naast de nacht kennen zodat wij normaal kunnen 
functioneren. Ook geeft de zon de zo belangrijke warmte af, Hij verwarmt de aarde, verwarmt alle 
levende wezens enz. Zonder de zon zou er kortom geen leven zijn op aarde, Hij wordt dan ook wel de 
God van ons zonnestelsel genoemd. Door Hem werken de krachten van Brahma, Vishnu en Shiva op 
elk niveau. Een manier om je dag in alle rust te beginnen is ‘de zonnegroet.’

De zonnegroet, in het Sanskriet ‘Surya Namaskár’ genoemd, is een spirituele oefening. Het is een 
ochtendritueel dat veel gebruikt wordt bij yoga en zorgt ervoor dat je iedere ochtend weer goed 
in contact komt met jezelf en het geeft je de energie om de dag weer goed aan te kunnen. Het is 
daarnaast een effectieve manier om los te worden, te stretchen, het geeft massage van alle gewrichten, 
spieren en organen en brengt deze in balans. De zonnegroet bestaat uit 12 in elkaar overlopende 
houdingen of asana’s. 

Surya Namaskár
De Zonnegroet

In deze tijd van drukte en door de moeizame energieën van het Kali Yuga tijdperk zijn mensen 

vaak op zoek naar rust. Rust binnen de sleur van de dag, de mobiele telefoon die constant 

afgaat maar ook binnen alle verplichtingen die mensen hebben en de verwachtingen die men 

van elkaar heeft. 

Doe je mee? Volg de 12 stappen van De Zonnegroet.
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1. Pranamasana

We beginnen als volgt. Ga als het lukt in de richting staan van de 

opkomende zon, dan zet je je beide voeten tegen elkaar. Breng de 

handen samen in ‘bidhouding’ bij het hart. Je kunt je armen ook langs je 

lichaam houden.

2. Hasta uttanasana

Adem in en strek je armen naar boven. Buig langzaam naar achteren, 

terwijl je je armen boven je hoofd gestrekt houdt. Let er wel op dat je 

niets forceert.

3. Uttanasana

Buig naar voren en adem daarbij langzaam uit. Je handen breng je 

rustig naar de grond.

4. Godhapitham

Adem in en breng je linkervoet zo ver mogelijk naar achteren. Houd je 

handen op de grond en zorg nu dat de rechtervoet tussen de handen 

blijft staan. Houd je hoofd omhoog.

5. Adho mukha svanasana

Adem uit en breng je rechterbeen naar achteren. Je staat op handen en 

tenen met je heupen omhoog. Hierbij kijk je naar de vloer.

6. Ashtanga namaskara

Terwijl je je adem inhoudt, breng je je lichaam naar de vloer, vanuit 

de knieën naar je voorhoofd toe. Totdat je knieën, borst, handen en 

voorhoofd de grond raken. Je heupen en onderbuik blijven omhoog.

De Zonnegroet - 12 stappen
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7. Urdhva mukha svanasana

Adem nog steeds in. Strek de armen. Laat de heup zakken. Richt het 

bovenlichaam vanaf je middel omhoog. Buig naar achteren en kijk 

omhoog. Benen liggen naast elkaar.

8. Adho mukha svanasana

Adem langzaam uit en trek je heupen op van de grond. Je benen en 

armen blijven gestrekt en je hoofd komt in één lijn met je armen.

9. Godhapitham

Adem langzaam in, buig je rechterbeen en zet er een grote stap mee 

naar voren. Beweeg je linkerknie naar de grond. Weer kijk je omhoog.

10. Uttanasana

Adem langzaam uit, houd de handen op de grond en breng de 

linkervoet naast de rechtervoet tussen de handen. Buig vanuit de 

heupen en probeer de buik in de richting van de bovenbenen te 

brengen. Zoals in stap 3.

11. Hasta uttanasana

Adem in en strek de armen naar boven. Buig langzaam naar achteren. 

Zoals bij stap 2.

12. Pranamasana

Adem rustig uit en kijk weer met de voeten tegen elkaar en gevouwen 

handpalmen naar de opkomende zon. 
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Spirituele groei
Mensen hebben steeds meer behoefte aan 
geestelijke leiding, omdat ze steeds meer lezen en 
te weten komen over de niet-materiële wereld. De 
spirituele boekwinkels schieten als paddestoelen 
uit de grond. Deze wereld ervaren is vaak niet 
mogelijk vanuit een boek. 
Veel mensen raadplegen mediums, om via die 
weg antwoorden te krijgen op hun levensvragen. 
Mediums (waarzeggers, helderzienden etc.) 
krijgen informatie uit de astrale wereld. Er zijn 
twee werelden die door elkaar heen lopen en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de 
stoffelijke wereld (het heelal inclusief de aarde) 
en de fijnstoffelijke wereld: de astrale wereld. De 
astrale wereld is de wereld van geesten/entiteiten 
zonder zwaarstoffelijk lichaam en je astraallichaam 
is je geestlichaam. Zo geven ze ook ideeën/
ingevingen waardoor het lijkt alsof we ze zelf 
terstond verzonnen hebben. Ze doen niets anders 
dan ons sturen in hun richting, in hun voordeel. 
Zij werken in voornamelijk het gevoelcentrum (de 
zonnevlecht) en het lager denkvermogen. Alles 
wat zich dus op stoffelijk niveau afspeelt speelt 
zich daadwerkelijk af op astraal niveau.

Voor het welslagen van de goddelijke zoektocht, 
zoals in elk ander aspect van het leven, is het 
noodzakelijk om Gods wetten na te leven. De 
algemene kennis die geleerd wordt op school, 
moet je leren van een leraar die er alles van weet. 
Om spirituele waarheden te begrijpen is het 
noodzakelijk te beschikken over een spirituele 
leraar of guru, die God kent en begrijpt.

De rol van de guru
De Guru Gita (verzen 17) beschrijft treffend 
de guru als “verdrijver van de duisternis“. Een 
waarlijk, God-lichtbrengende guru is iemand die 
in zijn verwezenlijking van zelf-meesterschap 
heeft gerealiseerd dat zijn identiteit met 
de alomtegenwoordige Geest is. Hij is bij 
uitstek geschikt om leiding te geven aan de 
spirituele zoeker op zijn of haar actieve reis 
naar volmaaktheid. Zijn primaire taak is als een 
spiegel dienen, een perfect voorbeeld zijn voor 
de mensheid. Hij die getrouw de ware guru volgt, 
wordt net als hij. De guru helpt de leerling op zijn 
eigen niveau te verwezenlijken.
God spreekt de wereld toe via Zijn verlichte 
toegewijde. Om die reden is, van alle acties, de 
meest wijze om af te stemmen op de wil van de 
guru, die naar jou gezonden is door de Heer in 
antwoord op jouw zielsverlangen. De guru is niet 
door zichzelf verklaard als guru; hij is de guru die 
door God verzocht is om mensen terug naar Hem 
te leiden. Als er weinig spiritueel verlangen is, dan 
stuurt de Heer boeken en leraren om je verder te 
inspireren. Als het verlangen sterker wordt, dan 
stuurt Hij de ware guru.

Een guru is heel verschillend ten opzichte van een leraar of predikant. Hij is een baken van het 

geestelijk licht in onze wereld en leert ons de universele spirituele principes die ten grondslag 

liggen aan alle religies en culturen. Betekenis “guru”: geestelijk leermeester, gezaghebbend 

leider.

Begeleiding door je geestelijke leermeester

“Als mensen verkeerd handelen, moeten ze 
krachtig gecorrigeerd worden. Swami doet dit 
ook. Aan hen die zich aan Zijn voorschriften 
houden, geeft Hij alles wat ze nodig hebben. 
Maar als ze, na lange tijd met liefde en geduld 
behandeld te zijn, nog steeds niet gehoorzamen, 
straft Swami streng. Hij straft, omdat Hij die 
mens lief heeft en omdat Hij weet dat, als Hij 
niet straft, die mens schade lijdt.” 
~ Sri Sathya Sai Baba
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Een levende belichaming van Waarheid
De guru is een ontwaakte God, die de half 
slapende, onwetende, onbewuste Godheid in de 
discipel (volgeling) aanwakkert. De sympathie 
en diepe visie, die de ware guru heeft, ziet de 
toegewijde lijden in de fysieke, emotionele, 
mentale, spirituele staat. Daarom voelt hij zich 
geroepen deze onzelfzuchtige taak op zich te 
nemen en de toegewijde te allen tijden bij te 
staan. Zoals de Heer is de guru is de grootste 
gever, zijn generositeit kent geen grenzen.
God stuurt de toegewijde naar de guru en die laat 
de toegewijde nooit in de steek. Zelfs wanneer 
hij zijn fysieke lichaam heeft verlaten, zal zijn hulp 
altijd worden verleend aan alle toegewijde over de 
hele wereld, zolang ze maar blijven luisteren. Denk 
nooit voor een moment dat de guru fysiek afwezig 
is van jou, hij is niet anders van je. 
De guru houdt al zijn toegewijde in de gaten. 
Wanneer de ware toegewijde aan zijn of haar guru 
denkt in de stille diepten van de ziel, dan weet hij 
of zij dat Hij dichtbij is.
Binnen in je hart stromen constant tranen 
voor God. Wanneer je God overtuigd hebt met 
verlangens naar Hem, dan zendt Hij iemand – je 
guru – om je dichterbij God te brengen. Luister 
daarom altijd naar je hart. Alleen hij die God 
kent kan anderen laten zien hoe je Hem kunt 
leren kennen. De guru-discipel relatie is liefde 
in haar hoogste vorm, de hoogste expressie 
van vriendschap. Deze relatie is gebaseerd op 
onvoorwaardelijke goddelijke liefde en wijsheid. 

Het is de meest heilige relatie van alle soorten 
relaties. Hij of zij die deelneemt aan deze relatie is 
op het pad van zelfrealisatie.
Vriendschap tussen de guru en discipel is eeuwig. 
Er is complete overgave, er is geen dwang, zodra 
een discipel de training van zijn of haar guru heeft 
geaccepteerd.
Indien de adviezen van de guru niet worden 
nageleefd, dan heeft de persoon geen vertrouwen 
meer in de guru. De guru weet alles van zijn 
discipelen. Zodra de discipel de guru los laat, dan 
keert na verloop van tijd de discipel terug naar de 
guru. Het gevolg hiervan is dat de 1-op-1 relatie 
met de guru komt te vervallen. 
De toegewijde die de adviezen van de guru in 
praktijk brengt zal zijn of haar leven zuiveren en 
wordt getransformeerd. Ernstige dwaling wordt 
vernietigd door goed gezelschap, door het 
gezelschap van heiligen, en door toewijding aan 
de boodschappers van God. Zelfs de gedachte 
aan de heiligen zal helpen de illusie te verdrijven.
Twijfel dus nooit aan je guru, volg altijd de weg 
van Waarheid. Hij heeft alleen het allerbeste 
met je voor. Blijf tijdens alle beproevingen die je 
doorstaat positief, moedig, vol vertrouwen en vol 
overgave aan je guru. De grens tussen het goede 
en het slechte pad is zeer klein. Het is de kunst 
van balanceren op een koord. Volg nauwlettend 
de adviezen op van je guru, die jou naar het Licht 
van God zal begeleiden.

De guru leeft altijd in het hart van de discipel.
 

~ Sri Sathya Sai Baba

“

“

“Een guru is een licht dat een weg laat zien, maar de bestemming is God. Men is de guru dankbaar, 
maar het is God die men aanbidt. Tegenwoordig aanbidt men de guru, en dat is heel fout. Als de 
Heer je guru is, hoef je je nergens zorgen over te maken. Net zo als een liefhebbende moeder zorgt 
voor haar kind, zo zorgt de Heer voor Zijn toegewijde, als die zich heeft overgegeven aan God met 
volledig geloof in Hem. Er is geen reden om je ergens zorgen over te maken. Werkelijk alleen God 
is guru. Alleen God is in je. Zij die buiten je zijn, zijn geen guru’s. Ze zijn een of ander soort leraren. 
Alleen God kan de duisternis in je verdrijven; alleen door Gods genade.” ~ SSSB
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Durga is dus een incarnatie van Parvati en 
belichaamt de afschrikwekkende kant van de 
zachtaardige Parvati. Durga kwam niet als baby 
maar volgroeid, als volwassene, ter wereld, klaar 
om de strijd met demonen aan te gaan. Durga 
wordt meestal afgebeeld met 8, 10 of meer armen 
en handen die allerlei wapens en voorwerpen 
vasthouden. Zij zit op een vahana, tijger of 
leeuw genaamd Dawon. (Een vahana is meestal 
een rijdier dat bij een bepaalde Godheid hoort). 
De goden gaven haar allemaal een geschenk. 
Shiva manifesteerde een drietand voor Haar 
uit Zijn eigen drietand; een wiel (chakra) werd 
Haar gegeven door Vishnu; Varuna gaf Haar Zijn 
schelphoorn; Kala Purusha (de God van tijd) gaf 
Haar een schild en zwaard; de Maruts gaven 
Haar boog met pijl; Yama gaf Haar een scepter 
(dit is de God van de dood); Brahma gaf Haar 
een waterpot; Vishwakarma (de architect van de 
wereld) schonk Haar de bijl en een harnas; Surya 
gaf Haar Haar schittering. Zo kwam Durga in het 
bezit van alle soorten symbolen en wapens. Durga 
kent geen angst en is geduldig. Wanneer Durga 
kwaad is komt Kali uit Haar mond tevoorschijn.
Zij is het verenigde symbool van alle goddelijke 
krachten die tevoorschijn komen wanneer de 
destructieve krachten op aarde de overhand 
dreigen te krijgen. Het is Haar taak om de dharma 
(rechtvaardigheid) in de wereld te herstellen.
Bekend is het volgende verhaal over Durga:
Er was eens een demon met de naam 
Mahishasura die een grote verwoesting had 
veroorzaakt op aarde en in de hemel. Hij had de 
gedaante aangenomen van een buffel (mahish). 
Godin Durga ging de strijd met hem aan en 
vocht gedurende 9 dagen en nachten met deze 

demon en op de tiende dag tenslotte vierde Zij de 
overwinning. Dit wordt vandaag de dag 2 x per 
jaar gevierd als Nauratri en de laatste en tiende 
dag als Vijayadashmi. In de maanden maart-april 
en in oktober.
Het vereren van Mata Durga tijdens dit Nauratri 
Festival is geschikt om obstakels te verwijderen 
en om angst, ziekte, negativiteit te elimineren. 
Door de Hindoes wordt puja gedaan, thuis en in 
de tempels (mandirs). Er worden yagya’s verricht 
en voedsel aan de priesters (pandits) aangeboden; 
ook wordt er gevast door toegewijden aan Durga.
Toen Shri Rama tegen de demonenkoning Ravana 
vocht riep Hij Durga aan en kreeg de overwinning. 
In de Mahabharata (een heel belangrijk epos) 
vroeg Heer Krishna om de kracht van Durga en 
kon toen de Kaurava’s verslaan.
Mata Durga symboliseert de felle, onstuimige, 
strijdbare Goddelijke Moeder en kan worden 
vereerd voor materieel gewin in deze wereld en 
geestelijke vooruitgang in de volgende wereld.

Mata Durga: de grote Moeder Godin
Durga is een tamas-vorm van Parvati of Adishakti. Haar naam betekent: Onoverwinnelijk, Zij 

die moeilijk benaderbaar is, Ontoegankelijk. Parvati wordt ook Amba –Moeder- genoemd of 

Annapurna. Zij belichaamt de vrouwelijke oer energie (shakti), het universele vrouwelijke 

principe waar alle kracht en energieën uit voortkomen.
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Mijn toevlucht (Psalm 91)

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.

Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.

Zijn trouw is een veilig schild.
 

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;

open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont

en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer: 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
 

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.

Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,

maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent.

Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst.

Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.

copyright Sela
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Geluid uit de ether, het voelen van de wind, vorm 
van het vuur, smaak van water en de geur van 
de aarde. De mens wil graag mooie geluiden 
horen die zijn gehoor strelen, het wind-element 
zorgt er voor dat we zachte gladde dingen willen 
voelen op onze huid, het vuur-element laat ons 
zoeken naar mooie vormen die het oog bekoren, 
het water-element laat je verlangen naar eten en 
drinken dat fijn proeft op de tong en het aarde 
element zorgt er voor dat de mens verlangt naar 
heerlijke geuren.
Kama (begeerte) heeft een zoon met twee 
hoofden: Boosheid en Hebzucht, een tweekoppig 
monster. Door deze drie kwaadaardige valstrikken 
wordt het blijvende geluk je onthouden.
Wanneer de mens alle moeite en inspanning die 
hij zich nu getroost om zichzelf en zijn gezin een 
comfortabel leven te bezorgen op God zou richten 
dan zou hij oneindig veel gelukkiger kunnen zijn. 
Maya zorgt er voor dat Gods Aangezicht voor 
hem verborgen blijft, terwijl God hem toe straalt 
vanuit elk schepsel, mens, dier, natuur en ook elk 
voorwerp. Alles is God, er is niets anders. 

Maya’s aard wordt bepaald door Tamas (duisternis 
en onwetendheid).
Wanneer je diep in slaap bent bestaat alleen het 
zelf, maar juist dan komt Maya (illusie) of Ajnana 
(onwetendheid) hun storende en overheersende 
rol spelen. Je bent Brahman maar je bent je er niet 
van bewust. Het verschil met een mens die Weet 
(de Jnani) is dat hij zich hiervan bewust is, dat 
Brahman en hij Een zijn.
Maya is niet echt en onverklaarbaar. Je kunt niet 
zeggen dat ze niet bestaat want overal is Maya 
werkzaam. Voor een verlichte heilige en de wijze 
mens (Jnani) bestaat er echter geen Maya meer, 
dan is het een merkwaardig verschijnsel. Voor 
mensen die Maya alleen verstandelijk benaderen 
is het niet uit te leggen; voor een gewoon mens is 
zij echt.
Gezien vanuit een esoterisch standpunt is Maya 
verbonden met het astraal lichaam wat weer 
verbonden is met het energetisch centrum de 
zonnevlecht (chakra) , ter hoogte van de maag. 
Het stoffelijk lichaam sluit hierop aan. 

Maya (Illusie)
De mens wordt achtervolgt door Maya in gedaante van Kama, (begeerte) en Trishna, (hevig 

verlangen).Trishna vraagt om geluid, voelen, aanraking, vormen, geuren. De vijf elementen 

waaruit de mens is samengesteld creëren deze eigenschappen.
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Wil je verder komen, oefen dan je geest om zich 
niet te hechten aan dingen die zowel ten goede 
als ten kwade kunnen veranderen. Laat je geest 
niet door het klatergoud van aardse rijkdom en 
roem aangetrokken worden maar richt hem op de 
eigen innerlijke bron waaruit duurzame vreugde 
vloeit. Je beloning zal rijk zijn. Je geest wordt 
zelf de Goeroe als hij eenmaal de zoete smaak 
van Shravana, Manana en Nididhyasana heeft 
geproefd, van meditatie en bewustwording. Hij zal 
je steeds verder leiden.
Onze geest brengt ons zowel de aangename 
als onaangename geuren en kleuren van deze 
wereld. Richt hij zich op vuil, dan vindt je dit 
weerzinwekkend; richt de geest zich echter naar 
heerlijke, heldere geuren en kleuren dan brengt 
ons dat geluk.
Zoals de wind wolken verzamelt uit alle 
windstreken brengt de geest veel teleurgestelde 
verwachtingen in het bewustzijn omhoog. Maar, 
de geest kan ook alle donkere wolken verdrijven!
Houdt je geest onder controle, je kunt dan 
onverstoorbaar zijn. De aller hoogste vrede 
(Shanti) is dan je beloning. De belangrijkste 
training is dus: controle verkrijgen over je geest en 
niet als een dolle aap van de hak op de tak laten 
springen. Laat je niet mee nemen in richtingen 
die niet gewenst zijn. De geest is een prachtig 
instrument waarmee je tot bevrijding of slavernij 
kan komen. Dit hangt af van je eigen houding. 
Waarvoor kies je? Dwalen op doodlopende 
weggetjes of, kies je de koninklijke route tot aan 
de deur van Zelf.
Van nature is de geest altijd onstandvastig, die 
onrustige beweeglijkheid moet tot rust worden 
gebracht want hij is in wezen de levenskracht 
die vorm heeft gekregen en zal alleen rust 

vinden als hij EEN wordt met de Oorspronkelijke 
Levenskracht (Chaitanya) en dat is God.
Chaitanya kent geen vreugde of smart maar is 
altijd in evenwicht en volmaakt.
IK BEN DAT. Ik blijf onbewogen. Mijn toestand is 
Sama-di of Intelligentie, die is Sama, standvastige, 
onaantastbare, onveranderlijke Wijsheid.

De Geest (2)
Onze geest kan ons maken of breken. Wanneer de geest betrokken is bij wereldse zaken dan 

kan hij je tot een soort van slavernij voeren. Maar, beschouwt de geest de wereld als een 

tijdelijk iets, dan wordt hij door een onthechte houding licht en vrij (Vairagya).
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Koning Dhritarashtra vraagt in de Bhagavad Gita 
aan zijn vriend Sanjaya, “Vertel mij, o Sanjaya, wat 
mijn zonen en die van mijn broer Pandu van plan 
zijn op het slagveld in Kurukshetra?”
Sanjaya antwoordt: “O Koning! Uw oudste zoon 
Prins Duryodhana nadert leider Dronacharya, de 
guru van uw zonen, evenals de Pandava’s. Ik zie 
dat Duryodhana spreekt met Dronacharya. Hij 
zegt: “O Meester! Kijk goed naar ons dappere 
leger met zoveel gerenommeerde krijgers. Ze zijn 
afkomstig uit verschillende plaatsen om ons te 
steunen en om voor ons te vechten. Gelieve Sire, 
zorg ervoor dat de eerbiedwaardige Bhishma, 
onze leider, goed beschermt is te allen tijde’.”
Sanjaya vervolgt: “Alle grote strijders aan beide 
kanten blazen op hun hoornschelpen, ze zijn klaar 
om de strijd beginnen. Ik kan ook zien dat Krishna 
en Arjuna blazen op hun hoorns blazen.”
“Arjuna zit in een strijdwagen met Krishna. Krishna 
zelf als de wagenmenner. Vliegen vanaf die wagen 
is een kenmerk van Hanuman.”
“Arjuna vraagt aan Krishna: ‘Krishna, kunt U de 
wagen naar een plek rijden midden tussen de 
twee legers? Ik wil graag een korte blik werpen op 
onze vijanden, de kwade Kauravas.”
“Krishna rijdt de wagen naar het midden, zoals 
gevraagd en zegt: ‘Daar, Arjuna, kijk goed naar uw 
tegenstanders’.”

“Arjuna observeert de beide kanten met krijgers. 
En wat ziet hij? Niemand anders dan zijn 
grootvader, zijn leraren, zijn neven en vele andere 
familieleden, zijn vrienden en ga zo maar door. 
Sommigen zijn opgesteld aan de ene kant en de 
rest op de andere.”
“Arjuna is diep verontrust door wat hij ziet en 
zegt: ‘Krishna, als ik om me heen kijk, zie ik alleen 
maar vrienden en verwanten. Moet ik mensen van 
mijn eigen bloed doden omwille een koninkrijk? 
Nee Krishna, ik kan mijn vrienden en familie niet 
doden. Wat voor plezier kan ik beleven in het 
vermoorden van dierbaren? Welke voordelen? 
Integendeel, het is een zonde om een koninkrijk te 
winnen noch het vermoorden van iemand van je 
eigen volk.”
“Misschien zijn de Kaurava’s verblind door 
hebzucht en willen oorlog voeren, maar dat 
betekent niet dat ik dat ook moet doen. Ik hoef 
niet op dezelfde wijze te worden verblind door 
hebzucht, jaloezie net als de rest. Ik kan het 
gewoon niet aanvechten. Het is beter dat mijn 
vijanden mij doden dan dat ik hen dood.”
Na het zien van dit alles zegt Sanjaya; 
“Dhirtarashtra, ik kan nu zien dat Arjuna zijn boog 
laat zakken in zijn wagen, vervuld van diepe 
angst.”

Bhagavad Gita

“Je bent de bewoner, je bent niet het lichaam en niet je gedachten.”
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OM TRIAMBAKAM YAJAMAHE
SUGANDHIM PUSHTI VARDANAM

URVARUKAMIVA BANDHANAN
MRITYOR MUKSHEEYA MAMRITAT

OM SHANTI SHANTI SHANTI

Wij aanbidden u, Shiva met de drie ogen.
U bent de heerlijke vreugde, de geur van het leven, die ons voedt,

onze gezondheid herstelt en maakt dat we goed gedijen.
Zoals de rijpe komkommer bevrijd wordt van de plant,

vragen wij u ons te bevrijden van gehechtheid en dood,
in het belang van onze onsterfelijkheid.

Mantra: Maha Mrityunjaya
De Maha Mrityunjaya Mantra is een gebed tot God Shiva voor bescherming tegen alle ziektes, 

armoede en vrees en dat Hij ons zegent met voorspoed, een lange levensduur en goede 

gezondheid.



Satyam Shivam Sundaram

17 SATYAM SHIVAM SUNDARAM APRIL / MEI / JUNI, 2015

Bevrijder

Geboden

Geest

Gita

Groei

Guru

Krishna

Leermeester

Levenskracht

Mantra

Maya

Mediteren

Moeder

Schuilplaats

Spiritueel

Toevlucht

Vrede

Ziel

Zoektocht

Zonnegroet

Woordzoeker
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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
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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
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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

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



Kijk voor meer informatie op www.shrisswf.org

Vergeef een ander zijn fouten en tekortkomingen, 

maar wees streng tegenover je eigen fouten.

~ Sri Sathya Sai Baba

“

“

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


