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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.
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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. 
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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.



Satyam Shivam Sundaram

SATYAM SHIVAM SUNDARAMOKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER, 2015

PAGINA 3

Onze kinderen
De eerste levensjaren zijn het 
allerbelangrijkst voor een kind. 
Daarom moeten zowel moeder 
als vader samen...

Inhoud van deze editie

Recept: Pakora

PAGINA 9

Ayurveda - Alles in de 
schepping is medicijn
Ayurveda is een van de oudste 
geneeskundige wetenschappen op 
Aarde. Het was de eerste...

PAGINA 11

De alom aanwezigheid van God
Een korte anekdote uit het leven 
van Shirdi Baba.

DE DOOD - het grote mysterie
Baba zegt dat de dood een 
vreugdevolle gebeurtenis 
is, een nieuw begin, een 
bewustzijnsuitbreiding, terwijl...

PAGINA 13

Inhoud

1 Actueel

2 ShriSSWF kalender 2015

3 Onze kinderen

4 De rol van de moeder: ‘Bharat’

5 Jnana Vahini
(Het voertuig van eeuwige 
wijsheid)

 
7 Recept: Besan Laddu

8 Recept: Pakora

9 Ayurveda - Alles in de 
schepping is medicijn 

11 De alom aanwezigheid van God 

12 Prayer To Our True Parent

13 DE DOOD - het grote mysterie

15 Over de dood en haar doel

17 Kleurplaat

18 Uitnodiging Akhanda Kirtan

19 Word donateur van
ShriSSWF!

20 Doneren met   
belastingvoordeel

21 Huisregels voor seva en
 kirtan 

24 © Colofon

PAGINA 8



Satyam Shivam Sundaram

1 SATYAM SHIVAM SUNDARAM OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER, 2015

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 Tekstschrijvers voor het nieuwsblad
• 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.

Vertrouw op de Guru,
Hij begeleidt ons op het 

levenspad.

Actueel 
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ShriSSWF activiteiten 4e kwartaal 2015 Okt Nov Dec

Maandelijkse kirtans 17 28 19

Akhanda Kirtan (24-uur dienst) 14/15* en 
7/8**

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

ShriSSWF kalender 2015

Feestdagen 4e kwartaal 2015 Okt Nov Dec

Dierendag 4

Muharram (Islamitisch nieuwjaar) Z 15

Divali \ 11

Akhanda Kirtan (24-uur dienst) \ 14/15* en 
7/8**

Sri Sathya Sai Baba’s geboortedag \]VZY 23

Sinterklaas 5

Kerstavond V 24

Kerstmis V 25/26

*: wereldwijd **: ShriSSWF

Zaterdag 7 november om 18.00 uur en eindigt op 
zondag 8 november om 18.00 uur in Soest.

 MEER INFORMATIE, ZIE PAGINA 18
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Deze voorschriften van eeuwige rechtschapenheid 
geven de mens kennis van het Universele Zelf. 
Het individuele Zelf is hier slechts een aspect van.
De eerste levensjaren zijn het allerbelangrijkst voor 
een kind. Daarom moeten zowel moeder als vader 
samen de verantwoordelijkheid dragen voor een 
juiste opvoeding. Tijdens deze beslissende jaren 
zijn alle vaardigheden, opvattingen, vooroordelen 
en emoties die de toekomst kunnen maken of 
breken, gegrondvest op het karakter. De ouders 
moeten er voor zorgen dat er een fundament 
wordt gelegd dat sterk en stabiel is.
Echter, hoe staan ouders er tegenwoordig zelf 
voor om deze taak goed te kunnen uitoefenen? 
Meestal hebben ze weinig of geen kennis van 
hun eigen cultuur, geloven zij niet in bepaalde 
waarden, volgen ze geen spirituele leefregels 
en kennen zij ook geen innerlijke vrede. Het 
opvoeden van kinderen moet gebeuren in een 
sfeer die eerbied ademt en hun moet devotie, 
dienstbaarheid en samenwerking worden 
bijgebracht. Hun moet respect worden bijgebracht 
voor de ouders, leraren en ouderen. Juist in hun 
kinderjaren moeten zij weten dat de wereld een 
verbazingwekkende schepping van God is en 
dat zijzelf daarvan het meest verbazingwekkende 
voortbrengsel zijn! Een kind weet heel goed 
dat het niet zomaar een samenraapsel is van 
ledematen. Zo jong als ze zijn, kunnen ze zich al 
een voorstelling maken van de Kracht die in hen 
woont en die de drijfveer is achter al hun daden.
Door het zingen van gewijde liedjes (bhajans) 
en het luisteren naar heilige leringen (shravana) 
kunnen ouders en leraren deze verheven waarheid 
diep in hun kinderen laten doordringen. Ga als 

ouder naar bhajan- en 
meditatiebijeenkomsten en 
moedig de kinderen aan 
dit ook te doen. Het is een 
bijgeloof dat meditatie en 
japa wel kunnen wachten 
tot je met pensioen bent. 
Je kunt er nooit te vroeg 
mee beginnen. Hier en nu 
is het meest geschikte moment. Leer je kind het 
rechte pad te bewandelen door te prijzen wat 
goed is in hen en veroordeel dat wat verkeerd is. 
Zo leren zij het beste. Helaas zijn er veel ouders 
die het niet zo nauw nemen en roken, drinken, 
gokken en leugens vertellen in bijzijn van hun 
kinderen. Op deze manier beïnvloeden zij de tere 
ziel van hun kroost op een zeer negatieve manier. 
Zaai in de gedachten van die kleine mensen geen 
haat of minachting voor een geloofsovertuiging of 
een cultus. Leer ze bij het opstaan in de ochtend 
te bidden en dit ook te doen in de avond voor het 
slapen gaan. Doe dit zelf ook: je zult er kalmer en 
vrediger door worden. 
Voor je kinderen doe je alles, je geeft ze alles 
wat je denkt dat ze nodig hebben. Maar een 
comfortabel leven alleen is echt niet alles. Wees 
ook actief bezig met goed doen aan anderen, 
broederschap, gelijkmoedigheid, tolerantie en 
mededogen. Leer dit aan je kinderen. 

Onze kinderen
Onze kinderen kun je zien als pasgeplante jonge bomen, lieflijk om te zien en veelbelovend 

voor de toekomst. Zij kunnen door onze wijze zorg en verstandig gerichte liefde uitgroeien tot 

ideale ingezetenen van het land; ze kunnen burgers worden die de voorschriften, vastgelegd in 

de Sanatana Dharma, begrijpen, waarderen en ervaren en ondergaan.

De Sanatana Dharma is de leidraad van de Shri Satyam Sai World Foundation.
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Sai Baba zegt: “Het zijn met name twee lessen 
die moeders hun kind zouden moeten bijbrengen, 
namelijk de angst voor het zondigen en de liefde 
voor het doen van goede daden. Zijn de moeders 
liefdevol en tonen zij affectie naar anderen, 
zijn zij vrij van angst? Hebben zij compassie en 
een goed karakter? Wordt een baby gewiegd, 
worden en spelletjes gespeeld en worden zij 
onderwezen? Wordt er van hen gehouden?”                                                        
Vooral de liefde die een kind tot 5 jarige leeftijd 
wordt gegeven, is essentieel voor de ontwikkeling 
van het kind. Baba geeft aan dat de oppas niet 
de liefde kan bieden die de moeder wel kan 
bieden en die zo belangrijk is voor het kind. Hoe 
liefdevol de oppas ook is, de liefde van de moeder 
is essentieel. De moderne westerse cultuur 
draagt op veel manieren bij aan een verstoorde 
ontwikkeling, er is vaak sprake van onnatuurlijke 
en inhoudsloze moderne educatie en literatuur en 
verkeerde films.
Er zijn vijf typen moeders, namelijk ‘Deha Mata’ is 
de moeder van het lichaam namelijk de gever van 
het lichaam, ‘Gau Mata’ namelijk degene die melk 
geeft om het lichaam in leven te houden, ‘Bhu 
Mata’ namelijk moeder aarde Zij laat de gewassen 
groeien, ‘Desa Mata’ welke o.a. bescherming en 
liefde biedt wat vervolgens integrale ontwikkeling 
mogelijk maakt en de ‘Veda Mata’ aan de hand 
waarvan het doel van het menselijk leven wordt 
beschreven dit door middel van spirituele educatie 
wat langzaam aan leidt naar kennis van de ziel. 
Baba zegt dat vrouwen eerst het concept ‘thuis’, 
kinderen en echtgenoot moeten begrijpen. Zij 
zouden enthousiasme en vaardigheden moeten 

laten zien om zo tevredenheid en geluk te 
bereiken. Alleen zo kunnen talenten als opoffering, 
vruchtbaarheid, moraal en integriteit naar boven 
komen. Baba heeft gezegd dat Hij graag zou 
willen zien dat moeders vrouwen onderwijzen, 
zodat er goed voor de kinderen wordt gezorgd, 
zodat de kinderen goede burgers worden zoals 
uit het ‘Bharat’ principe spreekt. Bharat betekent 
de altijd zuivere cultuur door de eeuwenoude 
waarheden te praktiseren. Het is gerelateerd 
aan de natuur van de mens en het is gebaseerd 
op een wereld die het menselijk hart inspireert. 
Op deze manier komen goed handelen en 
integriteit naar boven. De Bharat gaat ervan uit 
dat ieder zijn daden opoffert aan God. Het leert 
ook dat elke daad uitgevoerd moet worden met 
devotie, geloof, gehoorzaamheid en nederigheid. 
Een geïntegreerde ontwikkeling kan pas echt 
plaatsvinden als men zijn talenten die hij van God 
gekregen heeft weer terug offert aan Hem. Vanuit 
de Bharat zul je pas echt geluk kennen wanneer 
de omgeving gevuld is met devotie en geloof. God 
is daar waar een ieder op deze manier handelt. 
Men moet niet vergeten dat er alleen tevredenheid 
over het leven zal zijn wanneer permanente geluk 
aanwezig is en dat het leven op een nuttige 
manier ingevuld zal moeten worden. Wanneer 
een moeder vanuit deze principes haar kind 
onderwijst, zal het kind geneigd zijn tot goed en 
integer handelen.
Vanuit ditzelfde principe is de eerste titel van een 
vrouw ‘de Godheid van het huis’. Daarnaast is zij 
de gelijkwaardige helft van de man.

De rol van de moeder: ‘Bharat’
Het moederschap is een gift van God. Het zijn moeders die de toekomst van een land kunnen 

maken of breken. Vrouwen geven aan hoe mooi een cultuur is, als je vrouwen observeert, 

weet je hoe mooi de cultuur is. Het is een vooraanstaande taak van vrouwen om de cultuur te 

beschermen en te verzorgen. Je noemt je eigen land dan ook niet voor niets moederland, ook 

je eigen taal noem je geen vadertaal maar moedertaal.
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De eerste drie obstakels zijn: het lichaam dat 
protesteert, de mind die afleiding zoekt naar van 
alles behalve in díe richting (wie kent dit niet!) en 
het intellect welke zijn interesse verliest en suf 
wordt. Dit alles zorgt er voor dat je regelmatig 
niet in staat bent je te concentreren op het doel, 
de aard van God onderzoeken. Soms verlies je 
je aandacht aan andere zaken, vaak van meer 
wereldse aard en in de directe omgeving. Je 
zou kunnen zeggen dat, de vogel in de hand jou 
probeert te verleiden om het achtervolgen van 
de vogel in de lucht op te geven. Maya doet dit 
met ons, omdat we het zo goed kennen en al 
onze zintuigen erop afgestemd zijn. Sterker nog, 

de zintuigen zijn gemaakt van de materie die ze 
moeten waarnemen. Dit loskoppelen, de aandacht 
naar de vliegende vogel brengen, vraagt veel 
doorzettingsvermogen van de zoeker. Vandaar dat 
Sai Baba dit in ieder van ons zo enthousiasmeert. 
Juist omdat het zo moeilijk is, helpt hij ons met 

zijn liefde en wijsheid. De vierde horde is het feit 
dat Sadhana (de spirituele zoektocht) in spurten 
verloopt. Het ene moment kabbelt je zoektocht 
gestaag voort, het volgende moment zit je in 
een compleet nieuwe ontwikkeling en moet je 
alle zeilen bijzetten om te gaan begrijpen wat je 
nieuwe ervaring is en deze onderzoeken. Wanneer 
we koppig of eigenzinnig worden ons eigen 
ding en wensen te doen, dan kan twijfel en zelfs 
verlies van het enthousiasme om ononderbroken 
te onderzoeken het gevolg zijn. De zoektocht 
naar God kan hierdoor mislukken. Onderbewuste 
drijfveren en motieven kunnen naar boven komen 
en de vastberadenheid nog verder verminderen. 
Angst en woede meegenomen uit vorige levens 
vervormen en leiden het enthousiasme nog verder 
af. Zij versnellen de neerwaartse gang van het 
plezier in het onderzoek en uiteindelijk verdwijnt 
het. 
Er is nog een horde die gekend mag worden: ”Het 
beter is de vijand van het beste”, zegt Swami. 
De beoefenaar van spirituele oefeningen kan er 
ineens achter komen dat hij het Opperste is en dit 
gevoel kan grote vreugde veroorzaken. Hierover 
zegt Sai Baba: ”De zoetheid van deze eenheid 
van subject – object ofwel het verdwijnen van het 
‘Ik-Hij zijn’, is een verleiding die vermeden dient te 
worden. Want het is slechts de op een na beste! 
Het geluksgevoel is net genoeg om een handicap 

Jnana Vahini (Het voertuig van eeuwige wijsheid)

Jnana Vahini is een boek dat door volgelingen van Sri Sathya Sai Baba is geschreven en 

uitgegeven. Het roept op tot een ononderbroken zoektocht naar de aard van God. Hoe 

groter het enthousiasme van de aspirant om zich bezig te houden met dit ononderbroken 

onderzoeken, des te meer dit gekoesterd en aangewakkerd dient te worden, zo zegt Sai Baba 

in hoofdstuk 1. Volgens Sai Baba zijn er vier hindernissen die dit bemoeilijken.

Man en vrouw hebben evenveel 
verantwoordelijkheid in het behouden van 
harmonie in huis. Haar prioriteit ligt thuis, bij de 
kinderen en haar man en als het nodig is bij werk. 
Als vierde titel is zij het symbool van het pad naar 

rechtschapenheid. De vrouw kan studies doen, 
de politiek ingaan etc., als zij thuis maar niet 
verwaarloost, wat de fundering is van haar leven. 
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te zijn in het verder onderzoeken. Het direct 
waarnemen van de eigen realiteit als Brahman, 
het bewustzijn van het zelf als het kosmische zelf, 
gebeurt in een flits wanneer onderzoek oprecht 
en standvastig wordt.” Sai Baba heeft altijd ieder 
onderzoek verwelkomd, zelfs naar zijn almachtige 
mysterie. “Kom, zie, onderzoek, ervaar en dan … 
geloof en vertrouw”. Hij accepteert geen blind 
geloof of vertrouwen. Om het kiemplantje van 
geloof en vertrouwen in het hart van de mens te 
planten en het te voeden met liefde en begrip, 
heeft Swami een ander boek laten schrijven: 
“Stroom van vragen en antwoorden.” Hierin 
beantwoordt hij honderden vragen op allerlei 
vlakken: fysiek, mentaal, sociaal, familie, moraal 
en spirituele problemen. Deze kunnen als richtlijn 
gebruikt worden om in het dagelijks leven naar 
Hem toe te groeien. 
Swami brengt naar het licht, tijdens zijn 
interviews, de verborgen pijnen en kwetsende 
dilemma’s bij de persoon die voor hem zit. 
Eenmaal blootgesteld aan zijn sublieme liefde en 
sympathie, worden ze onschadelijk gemaakt. In 
de Upanishads staat dat de invloed van wijsheid 
en liefde er voor zorgt dat de knopen in het hart 
en de twijfel van de geest in stukken uiteen vallen. 
Vragen stellen tijdens interviews werden zeer 
gewaardeerd enerzijds omdat Swami dan tekst 
en uitleg kan geven aan de oprechte zoeker. 
Anderzijds is hij dan in de gelegenheid om zijn 
liefde en wijsheid nog meer te laten stromen 
naar zijn volgelingen. Wel zegt hij over vragen 
stellen het volgende: “Je stelt deze vragen niet uit 
nieuwsgierigheid maar met de intentie om hulp te 
ontvangen op je weg richting God.” Tijdens een 
van deze sessies komen verschillende fases van 

een Bhakta volgeling ter sprake. Baba legt uit dat 
er drie fasen zijn: Fase 1: Wanneer de volgeling 
volledig overtuigd is van “Ik sta volledig tot Uw 
beschikking”. Fase 2: Wanneer hij standvastig is 
in zijn geloof en vertrouwen “U bent helemaal van 
mij”. Fase 3: Wanneer hij niet langer ik is maar is 
opgegaan in Wij, de bron en optelsom van alle 
‘ik-ken’. “Op eenzelfde wijze“, zegt Baba: “heeft 
een Jnani volgeling ook drie fasen in zijn spirituele 
leven.” Fase 1: Soham = Ik ben Hem. Fase 2: 
Aham Sah: Hij is ik. En als laatste Fase 3: Aham 
eva aham: Ik en ik. De laatste fase van zowel de 
Bhakta als de Jnani volgeling zijn niet verschillend 
van elkaar. Zij vertegenwoordigen het versmelten 
in één verenigend kosmisch bewustzijn. 
Satya Sai Baba heeft alle mensen die naar hem 
toe kwamen altijd geholpen op de paden die men 
kon bewandelen om uiteindelijk op te mogen 
gaan in dit overkoepelende bewustzijn als mens 
op aarde. Alle levenslessen die we daarbij nodig 
hebben, kwamen én komen we tegen in het 
dagelijkse leven. Maar zijn we dicht bij Hem in 
de buurt dan worden de dingen vaak versneld 
zodat we er onder Zijn liefdevolle aanwezigheid 
zonder al te veel problemen doorheen groeien. 
Met elkaar stimuleren we elkaar om op weg te 
blijven en te blijven onderzoeken ondanks de vele 
ongemakken. Geen gemakkelijke omgeving want 
aan de ene kant heb je het dagelijkse leven met 
zijn omgang met anderen en zaken die geregeld 
moeten worden en anderzijds je innerlijke 
spirituele zoektocht die veel obstakels in je 
wakker maakt en naar oplossingen zoekt. Swami 
zegt dat we juist daarom met veel liefde en begrip 
met elkaar moeten blijven omgaan. Want alleen jij 
en Hij weten wat er werkelijk met je gebeurd is en 
wat opgelost dient te worden. Zijn methoden zijn 
net zo effectief als onorthodox en altijd doordrenkt 
van Zijn liefde en wijsheid.
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Recept: Besan Laddu

Eet smakelijk!

Omdat het op 5 september 2015 Krishna Janmashtami (geboortedag van Krishna) is, een 

recept van Besan Laddu. Het is erg makkelijk en snel te maken. Met dit recept kun je ongeveer 

9 -14 laddu’s maken. Het hangt er van af hoe groot je ze maakt.

Verwarm de ghee op een laag vuur. Het 
hoeft alleen goed warm te worden. Zeef 
de ‘gram flour’ zodat je straks klonten 
voorkomt. Het is altijd goed om meel te 
zeven in elk gerecht. Voeg de gram flour 
toe aan de warme ghee en blijf roeren tot 
het een mooie goudbruine kleur krijgt.

Doe het vuur uit en voeg dan de melk 
beetje bij beetje toe, goed blijven roeren 
zodat je een glad beslag krijgt.
 
Schep het beslag over in een kom. De 
amandelen, poedersuiker en kardemom 
kunnen er dan ook bij. Roer alles goed 
tot een geheel. Wanneer het niet meer te 
warm voor je handen is, maak je van het 
beslag balletjes ter grootte van een limoen. 
En klaar is kees!
 
Je kunt ze nog een beetje versieren door 
ze eerst een beetje in ghee te dippen 
en dan door bijv gehakte pistaches of 
amandelen te dippen. Ook kun je rozijnen 
of ander gedroogd fruit door het beslag 
heen doen, maar dat vind ik niet zo lekker, 
dus heb ik dat niet gedaan.

1

2

3

Benodigheden: 

- 180 ml ghee (of normale boter)

- 125 gr ‘gram flour’ (meel) of 

besan (meel van gele erwten)

- 125 ml melk

- 125 gr poedersuiker

- 40 gr amandelen gehakt grof of 

fijn gehakt wat je zelf wil

- 1 theelepel kardemom poeder
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Recept: Pakora
Pakora is een gefrituurde snack wat veel in India wordt gegeten. Je kunt van bijna elke 

groente wel pakora maken. De groente wordt in stukken gesneden en daarna door een beslag 

van bloem gehaald bestaande uit kikkererwtenmeel en verschillende Indiase kruiden en 

daarna gefrituurd. Vaak wordt er chutney of ketchup bij geserveerd.

Zeef de meel en de kikkererwtenmeel in 
een kom en voeg het zout en alle kruiden 
toe. Doe de kruiden naar eigen smaak, 
Vervolgens voeg je beetje bij beetje water 
toe. Meng dat met een garde tot een glad 
beslag. Het beslag moet niet te dun zijn (zie 
foto). Zet het beslag aan de kant en snij dan 
alle groenten in gelijke stukken. Sommige 
groenten (zoals bloemkool) vereisen wel dat 
je ze even blancheert. Aardappelen e.d.kun 
je gewoon rauw door het beslag halen. Dat 
wordt tijdens het bakken wel goed gaar.

Verhit de zonnebloemolie in een diepe pan. 
Om te kijken of de olie heet genoeg is laat 
je een druppel beslag voorzichtig in de olie 
glijden. Wanneer het naar boven komt en 
begint te sputteren is de olie heet genoeg. 
Doe een handvol groenten door het beslag 
en zorg ervoor dat het goed bedekt is 
met het beslag. Gebruik elke keer 1 soort 
groente. Laat ze nu een voor een voorzichtig 
in de olie glijden. Doe er niet teveel in, 
ongeveer 7 of 8 tegelijk, anders koelt de olie 
te snel af. Wanneer de pakoras goudbruin 
en krokant zijn (dit duurt ongeveer 8 
minuten) haal je ze er uit. Laat de pakora’s 
uitlekken op een bord met keukenpapier. 
Serveer met chutney of ketchup.

1

2

Benodigheden: 

- 100 gr. zelfrijzend bakmeel

- 100 gr. kikkerwtenmeel / besan  

/ gram flour

- 1 tl zout

- 2 tl chilipoeder

- 2 tl fijngemalen koriander

- 2 tl fijngemalen komijnzaad

- 2 tl haldi/kurkuma

- Eventueel 1 tl Surinaamse 

masala

- 200 ml lauw water

- 600 gr groente in stukjes 

- gesneden (aardappel, ui,

aubergine, bloemkool, etc.)

- Zonnebloemolie om in te 

frituren
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Ayurveda is een van de oudste geneeskundige 
wetenschappen op Aarde. Het was de eerste 
wetenschap met kennis van het Leven die op 
schrift werd gesteld. In het begin via mondelinge 
overdracht later op palmbladeren, op papyrus en 
weer later op papier zoals we dat nu kennen. Een 
leuk weetje is dat in sommige dorpen in India, 
vaak ver verwijderd van de moderne wereld,  er 
nog steeds heel bijzondere geneeswijzen worden 
ontdekt. 

Zo is er een eenvoudige man die veel kennis 
heeft van de bomen in zijn regio. Hij kent het 
bos rondom het dorp op zijn duimpje. Hij was 
houthakker van beroep en kon mensen van het 
juiste soort hout voorzien. Op een dag kwam er 
een moeder met een heel ziek dochtertje bij hem 
langs en vroeg of hij misschien wist hoe haar 
dochter beter kon worden. De gewone dokter 
had haar opgegeven. Zo’n vraag had hij nog 
nooit eerder gehad. Maar omdat hij heel erg met 
haar te doen had, begon hij te peinzen hoe haar 
te helpen. Na een diepe meditatie kwam hij tot 
het inzicht dat haar dochter het aftreksel nodig 
had van de bast van een specifieke boom in het 
bos die hij wist te vinden. Hij ging de bast van de 
boom halen en gaf het met duidelijke instructies 
aan de moeder mee. Een week later kwam de 
moeder de man bedanken, met een huppelende 
dochter achter haar aan. Al gauw kwam de 
bevolking van het dorp erachter en sommige 
mensen gingen ook naar hem toe. Zo kwam 

het dat hij uiteindelijk zijn gewone werk moest 
neerleggen en zich voltijd ging bezig houden met 
het helpen van anderen. Het bijzondere hier is dat 
hij slechts met drie soorten boombast de meeste 
kwalen van mensen verhelpt! Tegenwoordig 
gebruikt hij ook kruiden. Omdat hij altijd heel 
zuinig leeft kan hij de rest van zijn leven mensen 
die naar hem toekomen gratis helpen. De bomen 
in het bos worden niet meer geveld maar gebruikt 
voor het algemeen welzijn van de mensen. 
Duizenden komen nog steeds jaarlijks naar hem 
toe voor hulp. Tja, hoe kan zoiets nou? Zeker 
als we kijken naar de medicijnenkast van een 
apotheker. Poeh, dan lijkt het schier onmogelijk. 
Maar het kan echt!

Ayurveda ziet alles als een geheel. Er is geen 
afscheiding of er niet bij horen. Alles is medicijn. 
Het is alleen de kunst om het juiste medicijn 
of dit nu een mineraal, plant of dier is op het 
juiste tijdstip toe te dienen. Daarvoor is een 
heel systeem ontwikkeld. Dit begint bij de vijf 
elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. De 
verhouding van de vijf elementen is beschreven 
voor alles in de schepping. De cyclus van de 
sterren, van seizoenen, de dag, de ontwikkeling 
van het menselijk lichaam, het minerale-, 
planten- en dierenrijk, het milieu en klimaat en 
de aandoeningen zelf. Heel eenvoudig gezegd 
wanneer je volgens de Ayurveda weet welke en 
wanneer de ziekte is ontstaan,

Wellicht dat u zich afvraagt wat er nou zo bijzonder is aan Ayurveda ten opzichte van al die 

andere natuurlijke of holistische geneeswijzen. We hebben tenslotte in Europa al diverse 

holistische, alternatieve geneeswijzen. Was alternatieve geneeswijze vroeger een grote 

onbekende, tegenwoordig is het vrij eenvoudig om bij goede therapeuten terecht te komen. Je 

kunt ze zo op het internet vinden of via vrienden of kennissen. Steeds meer mensen maken 

hiervan gebruik omdat ze iets mankeren waar de reguliere geneeskunde nog geen antwoord 

op heeft. Zo ook kun je terecht bij Ayurveda.

Ayurveda - Alles in de schepping is medicijn
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waar in het lichaam en hoe het nu is t.o.v. de 
basisconstitutie, dan weet je ook het juiste 
medicijn te geven waarbij dosering en tijdstip 
(leeftijd, seizoen, tijd op de dag) heel belangrijk 

zijn om weer beter te worden. Deze vijf elementen 
zijn teruggebracht tot drie begrippen, doshas, en 
wel: Vata, Pitta en Kapha.

Deze drie doshas zijn onderling met elkaar 
in balans op een voor iedere persoon unieke 
manier. Wanneer iemand gezond is kan een van 
deze doshas wat meer aanwezig zijn dan de 
andere twee. Bij sommige personen zijn er twee 
doshas die de overhand hebben en in een heel 
uitzonderlijk geval zijn de drie dosha evenredig 
aanwezig. Nog steeds is hier sprake van balans.
Voor ieder levend wezen staat zijn basisconstitutie 
(de onderlinge verhouding van de drie doshas) 
vast vanaf de geboorte. Tijdens zijn leven zijn 
er allerlei interne en externe invloeden die deze 
balans proberen te verstoren. Daarvoor zijn dan 
weer allerlei maatregelen te nemen om deze 
verstoring minimaal te houden of bij onbalans 
van de basisconstitutie deze weer te verhelpen 
naar een gezonde balans. Maatregelen kunnen 
zijn dieet, leefstijl, leefomgeving, therapieën en 
medicijnen. Wanneer een persoon e.e.a. goed 
geregeld heeft op dit gebied zal hij/zij een lang, 
gelukkig en gezond leven kunnen leiden.

Het speciale van Ayurveda is wel dat het 
eeuwenlang voor een Vaidya (Ayurvedische 
dokter) gebruikelijk was om de hele gemeenschap 
gezond te houden. Hij lette op de mensen en 
hielp ze wanneer hij zag dat ze dingen deden die 
bijvoorbeeld tegen hun basisconstitutie in ging. 
Daar werd hij door de koning ook voor betaald, 
om mensen gezond te houden. Niet om ze beter 
te maken. Was dit laatste het geval dan voelde hij 
dat alsof hij zijn werk niet goed gedaan had. 
Dit is een hele andere manier van kijken naar 
gezondheid. Gelukkig zien we ook in Nederland 
nu langzaam aan artsen en specialisten komen 
die zich hebben verdiept in deze geneeskunde 
en mensen in hun praktijk met deze nieuwe kijk 
op gezondheid en genezing helpen. Hopelijk 
duurt het niet lang meer of deze geneeskunde 
is volledig geïntegreerd in het reguliere systeem 
zodat we als mensheid beter in staat zijn om 
onszelf en onze omgeving gezond, gelukkig en 
een lang leven te geven. 

Dosha Elementen Principe
Vata Ether & Lucht Beweeglijk, verdrogend, snel, ruimte, koud
Pitta Vuur (& Water*) Licht, warmte, transformatie
Kapha Water & Aarde Onbeweeglijk, smerend, vast, stromend, koud
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Op een namiddag was Mw. Tharkad klaar met het 
eten koken en legde het voedsel opzij. Juist op 
dat moment kwam er een erg hongerig uitziende 
hond haar huis binnen. Ze zag hoe slecht hij er 
aan toe was en gaf hem twee chapati’s (een soort 
roti). De hond schrokte ze met veel smaak naar 
binnen en ging weer weg. Die avond ging Mw. 
Tharkad naar Shirdi Baba voor darshan. Baba zei 
toen tegen haar: ”Moeder, ik ben tevreden met het 
voedsel dat je Mij vandaag hebt gegeven. Geef 
ieder hongerig wezen voedsel, het zal de alom 
aanwezige Heer bereiken. De chapati’s die jij gaf 
zijn door Mij opgegeten in de gedaante van die 
hond. Zie Mij in ieder wezen. Door hun honger te 
stillen, stel je Mij tevreden. Mijn echte volgelingen 
zijn zij die Mij niet alleen in dit lichaam zien maar in 
alle soorten lichamen.” 

Hiermee is duidelijk gemaakt dat Shirdi Baba 
alomtegenwoordig is en de inwoner is van alles 
dat beweeglijk en onbeweeglijk is.

De alom aanwezigheid van God
Een korte anekdote uit het leven van Shirdi Baba.

“Wij allen zijn een, afkomstig van de familie van eenheid 

en wij zullen terugkeren naar de Bron. Wij behoren tot 

dezelfde familie. Wij zijn familie van elkaar.”

~ Sri Shirdi Sai Baba
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Gebed tot onze werkelijke Ouder

Tvameva Mata ca Pita tvameva 

Tvameva Bandhusca Sakha tvameva 

Tvameva Vidya Dravinam tvameva 

Tvameva sarvam mama Devadeva

Jij bent mijn Moeder en mijn Vader 

Jij bent mijn Vriend en Metgezel 

Jij bent de Wijsheid en Rijkdom 

Jij bent voor mij Alles en mijn God aller goden 
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Waarom zijn we zo angstig voor de dood? Er 
wordt vrijwel niet over gesproken, mensen duwen 
elke gedachte eraan ver van zich af. We hebben er 
ook geen inzicht in. Wat gebeurt er met ons? Is er 
wel of niet leven na de dood? Is er een hemel en 
een hel zoals wordt gepredikt? Mensen zitten met 
veel vragen.
Geboorte en dood, wij zijn er afhankelijk van; 
beiden zijn onontkoombaar.
Terwijl bij de geboorte van een kind de vreugde 
overheerst is bij de dood het verdriet het grootst. 
Baba zegt dat de dood een vreugdevolle 
gebeurtenis is, een nieuw begin, een 
bewustzijnsuitbreiding, terwijl de geboorte pijn en 
verdriet brengt aan het kind. 
Gelukkig zijn er naast Sai Baba, ver-gevorderde 
meesters verbonden aan deze aarde die in staat 
zijn ons inzicht te geven in al deze processen van 
geboorte en dood. De Tibetaanse Meester Dwaj 
Khul (DK) heeft begin 1900 heel veel informatie 
doorgeven (vanaf het mentale gebied) via Mw. 
Alice A.Bailey.
Totaal zijn er zo’n 25 boeken van haar hand 

verschenen die het bestuderen zeer waard zijn.
Onze houding tegenover het sterven, liever 
gezegd het overgaan naar een andere dimensie, is 
er een van angst. Wij mensen re-incarneren heel 
vaak op onze evolutiereis; ons brein echter heeft 
geen herinneringen aan dat stervensproces waar 
we als ziel zo vaak doorheen gaan. Het is echter 
een heel vertrouwde ervaring voor ons, alleen 
weten we dat niet meer. We denken dat we het 
lichaam zijn, dit is niet zo, we krijgen een stoffelijk 
lichaam “te leen” en geven het uiteindelijk weer 
terug aan God en de aarde. “Stof zijt gij en tot stof 
zult gij wederkeren”. Ons bewustzijn verplaatst 
zich uit het stoffelijk naar het etherisch-astrale 
lichaam en trekt zich (na de dood) langzaam 
terug naar de plek waarvan het voor de geboorte 
is gekomen. Bij de dood wordt het “zilveren 
koord” waarvan er 1 naar het hart loopt en 1 
naar het brein, verbroken. Zolang een mens in 
leven is, is hij altijd verbonden via het zilveren 
koord met het stoffelijk lijf. Bij het sterven wordt 
deze energiedraad door de ziel verbroken. Het 
lichaam is zielloos, want de ziel heeft zich terug 

DE DOOD - het grote mysterie
Waarom zijn we zo angstig voor de dood? Er wordt vrijwel niet over gesproken, mensen duwen 

elke gedachte eraan ver van zich af. We hebben er ook geen inzicht in. Wat gebeurt er met 

ons? Is er wel of niet leven na de dood? Is er een hemel en een hel zoals wordt gepredikt? 

Mensen zitten met veel vragen.
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getrokken naar haar eigen gebied. Dit verbreken 
van het “zilveren koord” wordt beschreven als een 
elektrisch schokje, dat is alles wat ervan gevoeld 
wordt. Het doet geen pijn. Het hart stopt met 
kloppen. Het leven gevend beginsel heeft zich 
teruggetrokken.
Het is de ziel die een volgende incarnatie tot 
stand zal brengen. De ziel overleeft dus. Het is de 
opslagplaats van alle belangrijke ervaringen die 
de mens in zijn leven heeft ondergaan. Het wordt 
het Permanente Atoom genoemd. Dat wat blijft 
en meegenomen wordt in de volgende incarnatie. 
Bij een nieuwe incarnatie, een nieuwe geboorte, 
wordt rond dit Permanente Atoom een nieuw 
mentaal, astraal, etherisch en uiteindelijk een 
stoffelijk lichaam gebouwd.
Er zijn veel ergere omstandigheden dan de 
dood die mensen kunnen overkomen, zoals 
verhongering, verminking, folterende pijnen die 
niet weggenomen kunnen worden.

De dood is dan een verlossing. Hemel en hel zijn 
omstandigheden die mensen zelf , in dit aardse 
bestaan, creëren. Zo boven, zo beneden is een 
bekend gezegde dat betekent: zoals je hebt 
geleefd op aarde zo zul je zijn na je heengaan.
Er zijn vele Bijna-Dood-Ervaringen bekend van 
mensen waarin verteld wordt over die mooie 
wereld en liefdevolle opvang door geliefden die 
al aan de “andere kant van het leven” zijn. Veel 
mensen met een BDE zijn voorgoed hun angst 
voor de dood kwijt en zijn zich pas echt goed 
bewust geworden van hun doel in het leven.
De dood is dus niets om angst voor te hebben, er 
is geen leven op deze aarde zonder dood.
Wij mensen zijn als de nieuwe blaadjes die in 
het voorjaar aan de bomen groeien, in het najaar 
verdorren ze en vallen ze af alleen maar om in het 
voorjaar weer opnieuw aan te groeien.

“God geeft je een krans die gemaakt is van al het goede en slechte dat je in 

voorgaande levens hebt gedaan. Je bent geboren met die krans om je nek.”

“Het leven is een lied - zing het 

Het leven is een spel – speel het 

Het leven is een uitdaging – neem hem aan 

Het leven is een droom, maak hem waar 

Het leven is een offer – breng het 

Het leven is liefde – geniet ervan.”

~ Sri Sathya Sai Baba
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Goed beschouwd bestaat er dus geen dood, er is 
alleen maar leven.
De ziel die gelocaliseerd is in het hart, is het 
levensbeginsel, de kern van positieve energie 
waardoor alle atomen van het lichaam op hun 
juiste plaats worden gehouden. De atomen zijn 
onderworpen aan –de-wil-tot-zijn- van de ziel. Dit 
levensbeginsel maakt gebruik van de bloedstroom 
en samen met het endocriene klierenstelsel 
worden de twee aspecten van ziele-activiteit 
samengebracht ten einde een mens te vormen 
tot levende en bewust werkende eenheid, die het 
doel, dat de ziel zich gesteld heeft, dagelijks tot 
uitdrukking brengt.
De dood is letterlijk een terugtrekking uit het 
hart en uit het hoofd van twee energiestromen 
waardoor het bewustzijn verloren gaat en het 
lichaam uiteenvalt.
De dood verschilt in zoverre van de slaap 
dat daarbij dus twee energiestromen worden 
teruggetrokken. Tijdens de slaap is dit slechts 
1 draad van energie, verankerd in het brein 
en wanneer een mens slaapt verliest hij zijn 
bewustzijn. Zijn gevoel van gewaarwording is 

ergens anders op geconcentreerd. De aandacht is 
niet langer op stoffelijke dingen gericht maar heeft 
zich op een andere wereld van bestaan gericht.
Bij de dood worden beide energiedraden 
teruggetrokken; vitaliteit dringt niet langer door 
middel van de bloedstroom binnen en het hart 
houdt op te functioneren terwijl het brein ook niet 
langer meer opneemt; alles komt tot rust. 
De “tempel” is leeg.
We worden bevrijd uit een vleselijk lichaam en dit 
is een zachtaardig proces.
Anders is het wanneer er een gewelddadige, 
plotselinge dood intreedt maar dan is er alleen een 
gevoel van dreigend gevaar en van vernietiging. 
Meer niet.
Voor de mens die nog niet ver ontwikkelt is in zijn 
bewustzijn is de dood vergetelheid en slaap want 
zijn denkvermogen is nog niet zover om erop te 
reageren. Het gebied waar herinneringen worden 
opgeslagen is nog praktisch leeg.
De gemiddelde burger zal na het overgaan een 
voortzetting ervaren van het levensproces en 
de belangen en neigingen die hij tijdens het 
leven had. Hij voelt weinig verschil tussen het 

Over de dood en haar doel
Wanneer een mens overgaat en zijn stoffelijk lichaam verlaat dan maakt hij deel uit van een 

groot eenwordingsproces. –een blad valt van de boom op de aarde en gaat daarin op- . Een 

eeuwig durend proces van eenwording, het komt en het gaat en het komt.
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leven in zijn stoffelijk lijf en zonder dat lichaam. 
Zijn bewustheid blijft hetzelfde. Hij wordt goed 
verzorgd aan de “andere kant”.
De mensen die wreed-zelfzuchtig zijn 
(misdadigers) en zij die alleen voor het materiele 
leven, komen in een “aarde-gebonden” toestand 
terecht. De band die zij met de aarde gevormd 
hebben en al hun begeerten dwingen hen heel 
dicht bij de aarde en in hun laatste omgeving te 
blijven. Wanhopig proberen zij hier weer mee in 
contact te komen.
Soms kan echter een grote persoonlijke liefde 
voor hen die zijn achtergebleven een mooie kant 
zijn van deze zelfde toestand.

Voor de aspirant (devotee) op het spirituele pad 
is het overgaan tevens een direct ingaan in een 
sfeer van dienst waarmee hij geheel vertrouwt is 
en dadelijk herkent. Tijdens zijn leven heeft hij in 
de uren dat hij sliep een terrein van actieve dienst 
opgebouwd en er geleerd. Na zijn overgaan werkt 
hij daar dan de 24 volle uren voor in plaats van 
alleen tijdens de slaapuren, om in tijdstermen van 
de aarde te spreken.
Zoals Baba ons leert: “Onthecht van je stoffelijk 
lichaam, zorg er goed voor, maar het is tijdelijk. 
Het is je tempel waarbinnen je naar God kunt 
groeien. Iedereen moet vroeg of laat sterven. 
Niemand wil graag jaar in jaar uit hetzelfde pak 
dragen. De dood betekent alleen dat er oude 
kleren worden uitgetrokken, om uiteindelijk te 
verwisselen voor nieuwe.“
“Zelfs Avatars verlaten hun lichaam wanneer 
hun taak volbracht is dus hoe zou een mens de 
onvermijdelijke ontbinding kunnen ontlopen?”
“Het is niet mijn wens dat je leeft en ik vrees niet 
voor je dood. Jijzelf bepaalt de toestand waarin je 
verkeert.”
“Het lichaam dat je omhult geeft je de 
mogelijkheid om de Waarheid te realiseren, het 
Goddelijke dat je in feite bent. Het is een middel 
om dat heerlijke doel te verwezenlijken. Het is 
geen doel op zichzelf. Het lichaam zelf kan je geen 
vrede schenken, tenzij je jezelf diepgaand hebt 
leren kennen.”

“Gebruik niet al jouw energie aan verlangens 
van het lichaam; het wordt snel ouder en gaat in 
grote stappen naar het graf. Het leven is als een 
driedaagse kermis, het lijkt op de bloemen die 
’s avonds verwelken. Ouderdom is al 
spoedig ieders lot waarbij alle lichamelijke 
aantrekkingskracht is verloren en je afhankelijk 
wordt van anderen.
Wees dus bereid om te sterven maar bereid 
jezelf goed voor zodat je het kalm en met 
vreugde tegemoet kan zien, alles aan Gods Wil 
overlatend. Voor zo’n houding moet je echter 
jarenlang oefenen. Zie de hand van God in alles 
wat er gebeurt, geef je niet over aan overmatige 
vreugde of diepe droefheid. Je leven wordt dan 
een onafgebroken eredienst (puja) of meditatie 
(dhyana).”
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Kleurplaat
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Programma: 
Het programma begint op zaterdag 7 november om 18.00 uur 

en eindigt op zondag 8 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. 

 
Graag tot ziens op de Akhanda Kirtan!

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 2015

Iedereen is van harte welkom!

Neem dus al uw familie, vrienden en kennissen mee!
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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.
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Shri Satyam Sai World Foundation
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Kijk voor meer informatie op www.shrisswf.org

Alles in de wereld komt voort uit God. 

Als alles van Hem komt, 

wat kun je Hem dan nog aanbieden? 

Het enige wat je Hem kunt aanbieden is je liefde.

~ Sri Sathya Sai Baba

““

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


