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

“Leid mij van de duisternis naar het licht...” PAGINA 6

PAGINA 3

Houd je stevig vast aan 
de waarheid en maak 
rechtschapenheid, vrede, 
liefde en geweldloosheid tot 
wegwijzers voor je leven.
~ Sri Sathya Sai Baba
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O Heer met de gedraaide slurf,

die straalt als miljarden zonnen bij elkaar 

maak mijn pad vrij van obstakels wanneer ik begin

aan een gunstige onderneming.

Vakratunda Mahakaya
Surya Koti Samaprabha

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

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

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

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

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

Het redactieteam

Voorwoord
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Organisatie en missie van de
Shri Satyam Sai World Foundation

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

cultureel en humanitair vlak, voor een ieder,
ongeacht ras, afkomst of overtuiging. Sanatan
Dharma staat voor ‘de eeuwige waarden’ die het
Bestaan, het Leven en de Evolutie dragen, zoals
beschreven in de Vedische geschriften. Wij bidden
allemaal tot dezelfde God, vanuit welk geloof je
ook bidt. Hij zorgt voor iedereen.
Maandelijks houden wij hiertoe een kirtan ofwel
lofzang ter ere van God. Daarnaast organiseert
ShriSSWF een aantal vaste activiteiten per jaar,
zoals het Spiritueel Weekend.
Anno 2013 is sprake van een ‘transitiefase’ naar
een slagvaardige, toekomstvaste en professionele
vrijwilligersorganisatie die de missie van Shri
Satyam Sai blijvend optimaal ondersteunt. 
De eerste stap hierin is het werven van vrijwilligers 
op alle niveaus, die vol enthousiasme en 
toewijding zich willen inzetten voor de foundation.

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

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

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

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

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

Project Bouw Ashram/Spiritueel Centrum

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

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

Een denkbeeldige Ashram ter illustratie en inspiratie.

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

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

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

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

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Namens het bestuur van ShriSSWF

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

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

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

integratie bevorderende activiteiten.
• Onbaatzuchtige dienstverlening aan de gemeenschap en aan de wereld zal bij alle activiteiten een

centraal gegeven zijn.
• Aandacht voor ouderenzorg en stervensbegeleiding.
• Duurzaam energieverbruik zoals gebruik van aardwarmte, wind-en zonne-energie mij,

regenwateropvang, biogas etc.
• Aanleg van biologisch verantwoorde groente- en kruidentuinen om bewoners en bezoekers te

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

van het centrum en afgestemd op de principes van de Vastu Shastra.
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Akhanda Kirtan
Volgens Baba is kirtan een van 
de snelste, makkelijkste en 
veiligste manieren om God te 
bereiken in het tijdperk waar wij 
in leven.

Inhoud van deze editie

PAGINA 4

PAGINA 6

Dierendag
‘Wanneer je voorbij je naam en 
lichamelijke vorm kijkt, zal het 
Atma zijn dat overblijft. Die is in 
alle levende wezens.’ - Baba
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Sri Sathya Sai Baba over stilte
Minder praten - meer werken! 
Er wordt te veel gepraat. Als 
gevolg van overmatig praten, 
wordt spirituele energie verspild. 

Prasad
De prasad wordt na het offeren 
beschouwd als voedsel waarin 
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Nieuwe locatie
Vanaf zaterdag 14 september 2013 vindt de kirtan plaats op de nieuwe locatie in Leusden-Zuid:

Zaal Multifunctioneel Centrum Antares
Maximaplein 7
3832 JS Leusden (Zuid)

LET OP: Het bovenstaande adres is voor TomTom-gebruikers niet eenvoudig te vinden. De locatie 
bevindt zich tegenover een supermarkt van Dirk van den Broek. Indien u “Maximaplein” niet kunt vinden 
adviseren wij u te navigeren naar een nabij gelegen straat “De Hank”.

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

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

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

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

Openstaande vacatures:
√ Coördinator sevadals (ingevuld)
• Sevadal Keuken 
• Sevadal Logistiek 
• Sevadal Opbouw/Afbouw zaal
• Sevadal Techniek
• Sevadal Voedsel serveren
• Website vertalers gezocht
• Zangers en muzikanten

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

Actueel 

“

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

~ Sri Sathya Sai Baba



Busreis naar Londen

Satyam Shivam Sundaram

22Satyam Shivam SUndaramOKtOBEr / nOvEmBEr / dECEmBEr, 2013

www.shrisswf.org/londen2013

www.shrisswf.org/akhanda-kirtan

13/14/15 december 2013

Dierendag 4

Id-ul-Hadj (Bedevaart naar Mekka) Z 6

Divali \ 3

Muharram (Islamitisch nieuwjaar) Z 5

Akhanda Kirtan (24 uur dienst) \ 16/17

Sri Sathya Sai Baba’s geboortedag \]VZY 23

Sinterklaas 5

Kerstavond V 24

Kerstmis V 25/26

ShriSSWF activiteiten 4e kwartaal 2013 Okt Nov Dec

Maandelijkse kirtans 12 23 21

Akhanda Kirtan (24 uur dienst) 16/17

Busreis naar Londen 13/14/15

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

ShriSSWF kalender 2013

Uitnodiging

Akhanda Kirtan
16 en 17 november 2013 te Soest
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Samkirtan
In de Indiase traditie dateert “samkirtan” uit 
zeer oude tijden en is een van de negen vormen 
van bhakti (devotie). Samkirtan betekent het 
gezamenlijk bezingen of reciteren van Gods glorie 
met heel het hart, liefde en devotie. 

Er zijn vier vormen van samkirtan: 
• guna samkirtan (geaardheden)
• leela samkirtan (spel ) 
• bhava samkirtan (gemoedstoestand) 
• nama samkirtan
In deze laatste vorm van kirtan worden de vele 
namen van God gereciteerd en bezongen. De 
gezongen woorden komen via de ether in de 
atmosfeer terecht waar ze eeuwig in de vorm van 
golven voortbestaan. Ze overleven de persoon die 
ze gezongen heeft.

Akhanda Kirtan
Het onafgebroken zingen van deze vormen van 
samkirtan wordt Akhanda Kirtan genoemd. In 
november 1976 heeft Baba de 24 uurs kirtan 
geïntroduceerd. Dit deed Hij om Zijn devotees 
in de gelegenheid te stellen om Zijn verjaardag 
gezamenlijk te kunnen vieren. Sindsdien wordt 

deze kirtan over de gehele wereld gehouden ten 
behoeve van geluk en vrede van alle mensen in de 
wereld. 

Snelweg naar God
Volgens Baba is kirtan een van de snelste, 
makkelijkste en veiligste manieren om God te 
bereiken in het tijdperk waar wij in leven, Kali 
Yuga (het donkere of zwarte tijdperk ) Door kirtan 
te zingen wordt de gehele atmosfeer gezuiverd, 
wordt het hart geopend, verdwijnt angst en 
ervaart men vreugde, vrede en geluk. Velen van 
ons herkennen en ervaren dit gevoel bij het zingen 
van kirtan. De vibrerende energie die tijdens 
kirtan ontstaat, is zeer krachtig. Zij kan je in een 
staat van vervoering of extase brengen waarin je 
een wordt met God. Constante contemplatie op 
God Baba wijst ons er echter op dat Akhanda 
Kirtan iets is wat je onafgebroken je hele leven 
dient te verrichten, niet alleen een paar uur of 24 
uur. Vanaf je geboorte tot aan de dood dient je 
aandacht continu op God gericht te zijn. Om de 
voordelen van kirtan ten volle te ervaren dient 
men er voor te zorgen dat tijdens het zingen de 
aandacht, spraak en handeling krachtig op God 
gericht zijn. “

“ Zing Gods naam met heel je hart, niet met je lippen. Neem je toevlucht tot de naam 
van God en steek veilig de rivier van leven en dood over. Life is a song, sing it!

Binnenkort, op 16 en 17 november, wordt de jaarlijkse Akhanda Kirtan gehouden. Velen van 

ons kijken uit naar deze bijzondere gelegenheid en verheugen zich erop. Wat is Akhanda Kirtan 

eigenlijk en wat is de diepere betekenis ervan? 

Akhanda Kirtan

~ Sri Sathya Sai Baba

“Hari bhajana bina sukha shanti nahin”
  Zonder het bezingen van Gods naam is er geen geluk en vrede.
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Wij mensen zijn net als deze vogels. Niet alleen 
omdat wij individuen zijn in een groot geheel. Maar 
omdat wij allen zielen zijn die een lichaam dragen, 
geschonken door God. Dus als wij omhoog kijken 
naar die grote groep die op reis gaat, mogen we 
herinnerd worden aan onszelf. Ons ware zelf, onze 
atma, die vrij vliegt richting de zon. Want wij zijn 
God, de vogels zijn God, dus wij zijn niet anders 
dan de vogels. In oktober staat er een bijzondere 
dag op de kalender die wereldwijd bekend is, 
maar die niet altijd als een echte feestdag wordt 
erkend: 4 oktober Werelddierendag. De dag die 
in ons land waarin veel dierenliefhebbers wonen, 
betekent dat er een extra kluif voor de hond word 
gehaald en extra suikerklontjes voor je paard. 
Waarom zouden we dierendag moeten vieren? 
Feestdagen zijn meestal herinneringen aan acties 
die ons bewuster maken en ons bewustzijn helpen 
verruimen. Volgens het hindoeïsme is alles een 
stukje Brahman, de Alomtegenwoordige Die alles 
heeft geschapen. Het Al Dat geen vorm heeft, 
maar vorm heeft gekregen in Zijn/Haar schepping. 
Niet alleen de aarde, niet alleen de mensen, maar 
zeer zeker ook de dieren en planten zijn hier een 
onderdeel van. De mens ís een ziel en hééft een 
lichaam. Het atma leeft dus in het omhulsel dat 
wij lichaam noemen. Welke vorm we ook hebben, 
we hebben allemaal de zelfde kern, het atma 
dat ons geschonken is. Volgens het hindoeïsme 
en de wetenschap van de esoterie zijn alle 
bestaansvormen van laag tot hoog betrokken bij 
een evolutionair proces van groei naar ‘moksha’. 
In dit proces doorlopen zij achtereenvolgens de 

fasen van materie, 
het plantenrijk, het 
dierenrijk en het 
mensenrijk. Het 
enige verschil tussen 

dieren en mensen is dat 
dieren een groepsziel 
zijn, terwijl mensen 
geïndividualiseerde zielen 
zijn. Met andere woorden, 
er is een groepsziel 
‘paard’ of ‘hond’ en alle 
individuele paarden en 
honden zijn daarvan 
een uitdrukkingsvorm en delen gezamenlijk 
de opgedane ervaringen en vorderingen. De 
mens heeft zich verder geëvolueerd en mag 
een individuele ziel (atma) zijn. Over een aantal 
miljoenen jaren zullen paarden, honden, katten en 
olifanten zover zijn dat ze ook geïndividualiseerde 
zielen mogen zijn. Daarbij hebben ze de hulp 
van de mens nodig en dat gebeurt ook door 
het domesticeren van dieren, waardoor ze 
menselijke eigenschappen ontwikkelen. Het met 
liefde domesticeren brengt hen dichterbij de 
mens. Natuurlijk moet je ook realistisch blijven. 
Je kan met je liefde voor dieren niet ongestraft 
ieder roofdier in het bos met je liefde willen gaan 
omarmen. De tijger in het wild zal je verscheuren, 
want hij zal zijn natuurlijke aard volgen en jou zien 
als zijn rechtmatige prooi. Baba heeft hier ook op 
gewezen. Alle dieren blijven in diepste kern gelijk 
aan de mens. En dit maakt dat wij respectvol met 
alle levende wezens moeten omgaan. Goden 
hebben een voorbeeldfunctie en dit moeten wij 
observeren en ons aan hen spiegelen. Wanneer 
je kijkt naar de hindoe goden, is hier een hele 
mooie band te ontdekken tussen mens en dier. 
Elke god heeft zijn eigen rijdier dat is voor die 
god. Dat rijdier hoort net zo bij de god als de god 
bij zijn/haar rijdier. Zo rijdt Ganesha op een rat 
en verplaatst Vishnu zich op de rug van de vogel 
Garuda. Het zijn niet slechts pakezels die

Dierendag
Volgens gecontroleerde choreografie bewegen ze zich vloeiend voort door de lucht. Als één 

geheel maar bestaand uit losse individuen. Elkaar beschermend vliegen de vogels naar het 

zuiden om de winter warm door te brengen.

Een “mediterende Lemur”.



Sri Sathya Sai Baba samen met Zijn olifant Sai Gita.
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worden gebruikt en gestald. Ze zijn niet los 
van elkaar te zien. Zo is Nandi, de stier, het 
welbekende rijdier van de god Shiva. Nandi 
word dan ook wel Nandeeshvara genoemd, 
de stierengod. Nandi staat symbool voor de 
individuele ziel. Ondanks zijn dierlijke gedaante is 
zijn ziel samengesmolten met zijn meester Shiva. 
Hij is uitsluitend devotie en dit is een voorbeeld 
voor de mens. Wanneer we ook maar een glimp 
zouden kunnen meekrijgen van hoe hij denkt 
en God ziet, zouden we al heel ver zijn op onze 
weg naar God. Wij moeten niet alles alleen voor 
onszelf doen. Wanneer we een puja doen, worden 
de resten van de offergaven vaak weggegooid. 
Maar wie zijn wij om te bepalen dat het hele 
ritueel alleen voor ons is gedaan en dat onze 
verantwoordelijkheid daarmee stopt? Het is beter 
om de restanten aan de natuur terug te geven. De 
vogels, de mieren, die hier van kunnen profiteren. 
Want wij zijn ook immers verantwoordelijk voor 
alle levende wezens om ons heen. 

De mens neemt vele levens. Door de dieren 
te reduceren tot voedselproducten, door 
commercialisering ontstaan wantoestanden 
zoals plofkippen en dieren die in gevangenschap 
en in veel te kleine ruimtes worden geboren en 
geslacht. Geïnspireerd door de  gedachte dat alle 
wezens zielen zijn en het niet aan ons is om een 
leven te nemen, zijn veel hindoes vegetariër. In 
het jainisme lopen vele gelovigen, monniken en 
nonnen slechts in het witterwijl ze met een bezem 
de straat voor hun voeten vegen zodat ze zelfs 
geen insect kunnen doden. Dit is een extreme 
vorm van ‘ahimsa’ ofwel geweldloosheid. Maar dit 
mag wel een voorbeeld zijn voor ons. Want hoe 
kunnen we nou God doden? Heb respect voor het 
dierenrijk. Gebruik dierendag om je dier extra te 
vertroetelen, maar denk vooral groter. Eet bewust, 
leef bewust.

Citaat Uit: Life History of Shirdi Sai Baba, 
(Levensgeschiedenis van Shirdi Baba), 
hoofdstuk XXX:
Op een avond, in 1917, toen Baba en Tatya 
zaten te praten in de moskee, kwam Lakshmi Bai 
en groette Baba. Baba zei haar dat hij honger 
had. Ze vertelde hem dat ze naar huis zou gaan 
en voedsel zou bereiden en het voor hem zou 
meebrengen. Niet veel later kwam ze terug met 
roti en curry. Baba nam het eten aan en wierp 

het naar de hond die naast hen 
stond. De hond at het voedsel 
helemaal op en kwispelde met 
zijn staart van vreugde. Toen 
vroeg Lakshmi Bai aan Baba 
waarom hij haar de moeite 
had laten doen om voedsel te 
maken en te brengen, terwijl 

hij het zelf niet opat, maar aan een hond gaf. 
Baba antwoordde: ‘Alsjeblieft trek het je niet aan. 
Wanneer je de honger van de hond stilt, stil je mijn 
honger. Ook dieren hebben een atma. Het leven 
van verschillende wezens mag verschillend zijn, 
maar honger is bij allen hetzelfde. Echter, mensen 
kunnen het benoemen, terwijl dieren dat niet 
kunnen. Wanneer je ergens een maag kunt vullen, 
dat is voor Mij volledige voldoening. Onthoud 
dit als de grote waarheid.’ Van de woorden die 
Sai heeft gesproken leren wij dat hij aanwezig 
is in alle levende wezens, alomtegenwoordig en 
onsterfelijk. Laat ons deze woorden herinneren 
in zulke situaties. ‘Je hoeft niet naar verre oorden 
te gaan om Mij te zoeken. Wanneer je voorbij 
je naam en lichamelijke vorm kijkt, zal het atma 
zijn dat overblijft. Die is in alle levende wezens. 
Ik ben atma. Als je deze waarheid zorgvuldig 
realiseert, zal je mijn ware vorm vinden en met Mij 
samensmelten.’ 

““ When you kill an animal, you give him 
suffering, pain, harm. GOD is in every 

creature, so how can you give such pain?
~ Sri Sathya Sai Baba
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Dit jaar worden op 3 november door miljoenen hindoes 

over de hele wereld vele diya’s (aarden lampjes), 

aangestoken om Divali te vieren. Velen van ons kennen 

Divali als het lichtjesfeest. Het is een hindoefeest en is 

gewijd aan Maha Lakshmi, gemalin van Shri Vishnu en 

de godin van het licht, die voorspoed, geluk, succes, 

wijsheid en welvaart schenkt. Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba spreekt tijdens een discourse in september 1997 

over het licht. Wat is licht? Het is het middel waarmee 

wij in staat zijn om verschillende objecten te zien. 

Gedurende de dag zien we dingen door het licht van de 

zon en ‘s nachts door het licht van de maan, de sterren 

en lampen. Wat is het dat ons in staat stelt om de 

dingen te zien door zonlicht of andere bronnen? Het is 

door de ogen. In de droomstaat zien we vele objecten 

hoewel onze ogen gesloten zijn. Wie is de ziener in 

die staat en wie ervaart de droom? Het is de buddhi 

(intelligentie) die in staat is om dingen te zien door de 

eigen helderheid ervan (tejas). In de sushupti staat 

(diepe slaap) is zelfs de buddhi niet aanwezig, maar 

toch wordt een gelukzalig gevoel ervaren. Wie is de 

ervaarder van deze gelukzaligheid? Dat is de atma (de 

inwonende ziel). “Ik ben de atma en de atma ben ik”, 

is de waarheid die moet worden erkend door iedereen. 

Het is de atma die de buddhi activeert waardoor de 

ogen objecten waarnemen. De atma is de waarheid 

en jij bent de atma. Wanneer deze waarheid wordt 

ervaren, dan alleen kan de mens de transcendentale 

eenheid die alles beïnvloedt realiseren.” Als je een diya 

lichtje wilt laten branden, moet je vier dingen hebben: 

ten eerste een diya, ten tweede ghee of olie, ten derde 

een stuk watten/katoen en ten vierde een lucifer(-

sdoosje). Als een van deze ingrediënten ontbreekt, 

kan je het licht van de diya niet aansteken. Deze 

diya kan echter alleen de duisternis uit je omgeving 

verlichten. Hoe kan de duisternis van het hart worden 

verwijderd? Dat kan alleen worden verwijderd door het 

licht van de wijsheid (jnana jyoti)en niets 

anders. Hoe kan dit licht van wijsheid, dit 

geestelijk licht, worden verlicht? Dit moet 

ook vier elementen bevatten: Vairagya 

(onthechting ) is de diya. Toewijding 

(bhakti) is de ghee/olie. Eenpuntige 

concentratie (ekagrata) is het lampepitje. 

Kennis van de Absolute Waarheid is de 

lucifer. Zonder een van deze vier, kan het 

licht van de spirituele wijsheid niet worden 

gekregen. Van deze vier, is onthechting 

(Vairaagya) van de geest het belangrijkste. 

Zonder deze onthechting, zal alle kennis 

van de geschriften niet baten.

Shubh Divali!
Dit jaar worden op 3 november door miljoenen hindoes over de hele wereld vele diya’s (aarden 

lampjes), aangestoken om Divali te vieren. Velen van ons kennen Divali als het lichtjesfeest. 

Het is een hindoefeest en is gewijd aan Maha Lakshmi, gemalin van Shri Vishnu en de godin 

van het licht, die voorspoed, geluk, succes, wijsheid en welvaart schenkt. 

Shri Satyam Sai World Foundation
wenst u allen een Shubh Divali toe!

Tamaso ma jyotirgamaya
(Leid mij van de duisternis naar het licht)
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De eerste stap in de Sadhana is de reiniging van 
de spraak. Praat lief zonder woede. Schep niet 
op over je verworvenheden. Wees nederig en 
enthousiast om te dienen. Let op je woorden. 
Oefen de stilte. Dat zal je verlossen van verspilde 
gedachten en voorkomt afgescheidenheid.
Breng elke ochtend en avond een paar minuten 
door in stilte in een tempel of thuis. Breng die tijd 
door met de hoogste spirituele krachten die je 
kent. Verblijf in Zijn toenemende en inspirerende 
gezelschap. Aanbid Hem mentaal; draag alle 
handelingen die je uitvoert op aan Hem. Je komt 
sterker uit de stilte dan voordat je er in ging. 

Ik dring aan op stilte. Praat minder, praat zachtjes 
wanneer je moet praten. Leg je verdriet, behoeften 
en problemen niet in de oren van degenen die 
hun eigen bagage aan problemen hebben. Ze zijn 
niet geïnteresseerd in het toevoegen van jouw 
problemen aan hun problemen. Ik ben hier om te 
luisteren naar jou, om jou te troosten. Verhef je 
stem niet in het bijzijn van hen die mediteren of 
over Gods naam lezen of schrijven.
Minder praten - meer werken! Er wordt te veel 
gepraat. Als gevolg van overmatig praten, wordt 
spirituele energie verspild. 

Hoe minder je praat, des te meer je mentale kracht toeneemt. Door het toenemen van de 

mentale capaciteit neemt ook het onderscheidingsvermogen toe. Hierdoor ga je het welzijn 

van de wereld inzien in plaats van alleen het individuele welzijn. Deze gevoelens moeten op 

jonge leeftijd gestimuleerd worden. 

Sri Sathya Sai Baba over stilte

Voordat je iets zegt DENK eerst na voor je het zegt;

1. Is het noodzakelijk?

2. Is het de waarheid?

3. Is het vriendelijk?

4. Kan je er iemand mee kwetsen?

5. Komt het ten goede van de stilte?
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De ideale klassieke taoïstische geleerde wordt meestal voorgesteld als een 
kluizenaar en een mystieke individualist. Later heeft het taoïsme ook religieuze 
trekken aangenomen. Volgens het taoïsme is alles in een perfecte harmonie, een 
harmonie die niet statisch is, maar in voortdurende verandering, een voortdurend 
wisselend evenwicht. Het erkent dat alles zijn tegendeel heeft zoals het Yin Yang 
principe. Dat niets kan bestaan zonder dat tegendeel en dat er voor alles zijn 
tijd is. Vanuit het taoïsme leef je in overeenstemming met de werkzame kracht 
die het leven, het heelal, in stand houdt. Tao ontwikkelt zich nog steeds. Wie 
met de ‘stroom van verandering’ mee kan gaan zou ‘de volmaakte mens’ kunnen 
worden. Taoïsme is te omschrijven als een manier van leven die accepteert wat 
er gebeurt, het waardeert en ervan leert. Het aantal aanhangers van het taoïsme 
wordt geschat op ongeveer 50 miljoen, voornamelijk in China en andere delen van 
Azië. Het taoïsme begon ongeveer 2500 jaar geleden in China. De basis van het taoïsme is te vinden in 
het boek: Tao Te Tjing van Lao Tse. Tao Te Tjing betekent: ‘klassieke weg naar de deugd’. Lao Tse is de 
stichter van het taoïsme. Hij leefde waarschijnlijk van 614-517 voor Christus. Volgens de overlevering zou 
Tse de leer van het taoïsme hebben opgeschreven in boekvorm, toen hij op een tocht vertrok waarvan 
hij nooit is teruggekeerd. Er is hierna geen spoor meer van hem gevonden. Toen hij bij de grens kwam 
vroeg een grenswachter aan hem de leer van het taoïsme op te schrijven, waarvan de Tao Te Tjing het 
resultaat is. Dit boek bestaat uit een groot aantal mystieke spreuken in de geest van het taoïsme, zoals 
enkele hieronder beschreven:

1) Ik geloof dat het eeuwige begrepen kan worden als de Tao, of ‘weg’, dat de morele en fysieke orde 

omvat van het universum, de weg van deugd die de Hemel zelf volgt, en het absolute- zelfs zo groot dat 

‘de Tao dat geuit kan worden niet de eeuwige Tao is’. 

2) Ik geloof in de unieke grootheid van de wijze Lao Tse en in zijn discipel Chuang-Tsu.

3) Ik geloof in de inzichten van de geschriften en uiteindelijk autoriteit van de Tao Te Ching en in de 

heiligheid van Chuang-Tsu’s teksten.

4) Ik geloof dat de mens zichzelf met het eeuwige verbindt wanneer hij nederigheid, eenvoud, 

meegaandheid, kalmte en onzelfzuchtig handelen navolgt.

5) Ik geloof dat het doel en de weg van het leven in essentie hetzelfde zijn en dat de Tao alleen gekend 

kan worden door levende wezens die dat in zichzelf realiseren – gedachten over het hiernamaals zijn 

nutteloos.

6) Ik geloof dat het alwetende en onpersoonlijke hoogste onverbiddelijk is, boven de zorg voor 

menselijke ellende, maar dat er lagere godheden bestaan – van de hoge goden die voor eeuwen bestaan 

tot de natuurgeesten en demonen.

7) Ik geloof dat alle handelingen hun tegenovergestelde krachten scheppen, dat de wijzen niet-handelen 

in handelen zullen zoeken.

8) Ik geloof dat de mens een van de tienduizend dingen van manifestatie is, eindig is en voorbij zal 

gaan; alleen de Tao bestaat voor altijd.

9) Ik geloof in de eenheid van alle schepping, in de spiritualiteit van de materiële werelden en in de 

broederschap van alle mensen. 

Het taoïsme is een oosterse levenswijze. Het woord tao betekent ‘weg’. Leven in eenheid 

met de natuur is een belangrijk ideaal. De door de mensen ingerichte maatschappij wordt 

als kunstmatig gezien. Het zich terugtrekken uit de mensenwereld is één van de typisch 

taoïstische fenomenen.

Het taoïsme
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Iemand die de tao volgt, volgt de natuurlijke orde van dingen en wil niet beter worden dan de natuur 
of deugd aan anderen opleggen. De taoist beoefent wu-wei. Dit omvat het zuiveren van zichzelf door 
de voorkeuren en emoties te kalmeren. Dit wordt gedeeltelijk bereikt door middel van meditatie, 
adembeheersing en andere vormen van innerlijke discipline, meestal onder begeleiding van een 
meester. Ook komen hierbij seksuele hygiëne en geneeskrachtige kruiden aan de orde. Zo probeert 
men de vitaliteit te verhogen en zelfs te zweven op de wind om zo de onsterfelijkheid te bereiken. Het 
doel wordt voornamelijk bereikt door goedheid of natuurlijkheid en onthechting. Iets wat in de leer van 
Sai Baba ook prominent aanwezig is. Volgens Sai Baba is het van groot belang eerbied te hebben voor 
elkaars geloof. ‘Laat de verschillende godsdiensten bestaan, laat ze bloeien en laat Gods glorie in alle 
talen en in een verscheidenheid van toon, gezongen worden. Hem vind je namelijk alleen in de diepste 
stilte van je eigen hart.’

Enkele gebruiken vanuit het taoisme zijn bijvoorbeeld dat wanneer je bij Chinezen thuis komt, het 
gebruikelijk is bij het derde of vierde bezoek een cadeautje mee te nemen, bijvoorbeeld fruit, cakes 
of zoetigheid. Pakjes worden niet in het bijzijn van de gast geopend, want dit wordt als onbeleefd 
beschouwd. Geef cadeaus zo mogelijk in even aantallen, (bijvoorbeeld 2 cakes, 4 sinaasappels). 
Oneven aantallen staan voor scheiding, eenzaamheid en dood. Cadeaus worden altijd bij het vertrek 
overhandigd. 
Het is van belang erop te letten nooit de voetzolen naar iemand toe te richten; dit is zeer onbeleefd. 
Kinderen worden niet op het hoofd geklopt en wenken gaat met de handpalm naar beneden. 
Voorwerpen worden met de rechterhand aangereikt en in ontvangst genomen; deze hand wordt ook 
gebruikt om te eten. De linkerhand is bedoeld voor sanitaire doeleinden en is onrein.



Satyam Shivam Sundaram

1010Satyam Shivam SUndaramOKtOBEr / nOvEmBEr / dECEmBEr, 2013

““ Offeren (onder andere prasad) is het grootste geschenk
Behandel me niet als iemand die ver van je af staat maar als iemand die heel nabij u is.

Vraag, dring erop aan, eis Genade van Mij; ga Mij niet loven, je stem verheffen of ineenkrimpen. 
Geef je hart aan Mij en win Mijn hart.

~ Sri Sathya Sai Baba

Meestal is dit 
geschenk in de vorm 
van eetbaar voedsel 
dat eerst wordt 
geofferd aan een 
godheid, een Meester 
of een Avatar. Bloemen 
worden ook geregeld 
gebruikt als offer. 
Veelvoorkomend is dat 
prasad wordt geofferd 
aan een afbeelding 

of standbeeld van de godheid die wordt geëerd. 
Dit offer wordt naivedya genoemd. De godheid 
‘geniet’ vervolgens van het offer of proeft er een 
beetje van. Het offer staat nu tijdelijk bekend 
als bhogya. De prasad wordt na het offeren 
beschouwd als voedsel waarin de zegen van de 
godheid zich heeft gehuisvest: prasāda. Daarna 
wordt de prasad verspreid in Zijn of Haar naam 
onder de gelovigen en soms andere mensen als 
een goed teken. De prasad wordt vervolgens door 
hen geconsumeerd of gedragen (in het geval van 
bijvoorbeeld een bloemenkrans). Het voedsel 
staat symbool voor ons onwetende bewustzijn, 
die we aan God tentoonstellen voor spirituele 
verlichting. Nadat God ons bewustzijn vult met 
kennis en licht en ons lichaam een nieuw leven 
inblaast, worden we zelf ook goddelijk. Als we 
de prasad met anderen delen, delen we met hen 
ook de kennis die we tot zover hebben vergaard. 
In het hedendaagse uitoefenen van het hindoe 
geloof in India zijn de wens om prasad te krijgen 

en darshan te ervaren (het aanschouwen van 
God c.q. God’s zegen ontvangen) vaak de twee 
grootste motivaties om een bedevaart te doen en 
tempels te bezoeken. 
Een strofe uit de Bhagavad Gita over prasad: 
goddelijk prasad verwijdert alle leed en ellende, en 
het kalmeert het hart volledig. 

Historie van prasad
Op spiritueel niveau heeft het woord prasāda een 
rijke historie in het Sanskriet. Vanuit tekstueel 
oogpunt is prasad een mentale toestand van 
goden, wijzen en andere krachtige wezens die 
wordt gekenmerkt door spontane vrijgevigheid 
en het schenken van zegeningen. Prasāda 
wordt al sinds de oudste literatuur, de Rig Veda, 
gezien als een mentale staat en niet als een 
onderdeel van het uitoefenen van een ritueel. In 
latere geschriften, zoals de Shiva Purāna, wordt 
bij prasad ook gerefereerd aan een materiële 
substantie. Vanuit materieel oogpunt wordt 
prasad gecreëerd door het proces van geven 
en ontvangen tussen een menselijke aanhanger 
en een godheid. Het bereiden van prasad wordt 
gedaan zonder tussendoor te proeven, omdat 
het niet wordt beschouwd voor eigen consumptie 
maar als een offer aan Krishna. Sommige strikte 
volgelingen, voornamelijk Hare Krishna’s, eten 
alleen maar prasad, dat wil zeggen dat álles 
wat zij eten eerst is geofferd aan Krishna. Dit in 
tegenstelling to de meeste hindoes die slechts 
een deel van wat zij eten eerst offeren.

Prasad betekent ‘verlicht’ en is letterlijk een barmhartig geschenk dat wordt geofferd aan 

God door middel van puja, een religieus ritueel dat voorkomt in zowel het hindoeïsme als het 

sikhisme. Het is de onwetendheid, door hindoes avidya genoemd, die wordt geofferd. 

Prasad



Satyam Shivam Sundaram

11 SATYAM SHIVAM SUNDARAM OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER, 2013

Citaten van Sri Sathya Baba
Een grootvader van zeventig werd door zijn 
zevenjarig kleinkind gevraagd:
‘Opa, hoe oud bent u?’ De oude man antwoordde: 
‘Twee!’ Het kind keek hem stomverbaasd en vol 
twijfel aan. De oude man vervolgde: ‘Alleen de 
laatste twee jaar heb ik in het gezelschap van de 
Heer doorgebracht, tot dan was ik in het moeras 
van oppervlakkige pleziertjes verzonken.’

Alleen de jaren die je met God hebt geleefd 
mogen als leven worden meegeteld; de rest is het 
niet waard. Besef dat al je bezit, rijkdom en roem 
zeer kortstondig zijn. Hecht je aan de Heer, die 
altijd bij je is, waar je ook gaat.

Hoewel jullie Rama of Krishna niet kunnen zien, 
vereren jullie hen omdat jullie geloven in wat de 
geschriften en ouderen jullie hebben geleerd. 
Maar hoe komt het dat jullie je ouders vergeten, 
terwijl zij toch verantwoordelijk zijn voor jullie 
vooruitgang in het leven? Jullie moeten in de 
eerste plaats jullie ouders dankbaarheid tonen, 

en hun liefde en respect geven. Je bloed, je 
voeding, je hoofd en je geld - dit alles heb je aan 
je ouders te danken. Deze geschenken krijg je niet 
rechtstreeks van God. Jonge kinderen begrijpen 
de betekenis van het woord appel of hond alleen 
als ze een plaatje ervan zien. Net zo is het bestaan 
van God alleen te begrijpen door de ouders te 
zien. Alles wat verband houdt met God is slechts 
indirecte ervaring. Het zijn alleen de ouders die 
je kunt zien en alleen hun liefde kun je voelen. 
Beschouw dus je ouders als God. God zal alleen 
tevreden zijn en zich voor jou manifesteren als jij je 
ouders liefhebt en respecteert. ~ Baba

De liefde van de gopi’s of herderinnetjes voor 
Krishna heeft ertoe geleid dat veel onwetende 
mensen, verstrikt als ze zijn in wereldse 
gehechtheid en verlangens, zich van God hebben 
afgewend. Voordat je een oordeel over iets velt, 
moet je de zaak terdege onderzoeken. De liefde 
van de gopi’s voor Krishna steeg boven het 
lichamelijke uit, was liefde van de ziel voor de 
Alziel, van de rivier voor de zee. Hun vreugde 
wanneer ze zijn aanwezigheid voelden was alles 
overtreffend, evenals hun smart wanneer ze 
voelden dat ze ervan verstoken waren. Dat is de 
reden waarom je onder de liederen van heiligen 
ook liederen vindt waarin de Heer verweten 
wordt dat Hij wreed, partijdig, nalatig, enzovoort 
is! Mensen die dit soort liefde diep ervaren, zien 
niets anders, horen niets anders en gedragen zich 
vanuit werelds oogpunt alsof ze krankzinnig zijn.
~ Baba

“

“ Mensen begrijpen God naar evenredigheid van hun eigen natuur. 
~ Sri Sathya Sai Baba
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De gehechtheid aan zintuiglijke objecten en aan 
het genoegen dat ze geven, is als het roet dat aan 
de binnenkant van het lampenglas kleeft en het 
licht dimt. Maak het lampenglas schoon door elke 
dag de naam van de Heer te herhalen, dan zal de 
vlam voor jou en anderen helder schijnen. Doe ook 
goede daden en begeef je in goed gezelschap. 
Voor de ontwikkeling van een spirituele aspirant 
is een juiste sfeer van essentieel belang. Dat is 
de reden waarom vroeger geestelijke zoekers hun 
huis verlieten en in de hermitage van een wijze 
gingen wonen. Dit kun je vergelijken met een pot 
water ondergedompeld in water. Op die manier zal 
het water in de pot niet door verdamping opraken. 
Zorg er dus voor dat het succes, dat je hebt 

behaald in de bevordering van deugdzaamheid, in 
de uitbanning van verderfelijke gewoonten en in 
de aanvaarding van vaste disciplines, niet wordt 
verspild door laag-bij-de-gronds gezelschap, 
nietszeggend geklets, cynische kritiek of futloze 
inspanning. ~ Baba

“

“ Als de geestelijke disciplines tot innerlijke verfijning leiden,
zul je eenheid met God ervaren.

~ Sri Sathya Sai Baba
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Het voortbestaan van de maandelijkse kirtan en de eventuele nieuwbouw van de ashram hangt volledig 
af van uw donatie. Elke bijdrage is welkom! Door de overheid wordt geen subsidie gegeven. De bouw 
van een ashram vraagt om vaste vrijwillige donateurs en een zeer gedisciplineerde, toegewijde en 
liefdevolle inzet van vele vrijwilligers. 

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

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

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

Word donateur van ShriSSWF! 

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

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

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

1. Gewone giften.

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

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

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

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

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

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

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

Een rekenvoorbeeld:

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

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

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

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



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

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

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

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

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

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

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

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

 Ik machtig de ShriSSWF om: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

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

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

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

 Ik maak: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

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

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

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

Ondertekening

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

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



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

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

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Schenkingsformulier
Ondergetekende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Gaarne aankruisen wat van toepassing is.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

PLAATS: 

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

NAAM: 

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

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

DATUM:

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

HANDTEKENING:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitgever

Shri Satyam Sai World Foundation

Redactie

Shri Satyam Sai World Foundation

Vormgeving

Shri Satyam Sai World Foundation

Bankgegevens

Donatie: 

INGbank nr. 51.84.612

IBAN: NL 14INGB0005184612

BIC: INGBNL2A

KvK: 32.12.09.66

Contactgegevens  

E-mailadres:  info@shrisswf.org

Website: www.shrisswf.org

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

© Colofon

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



Kijk voor meer informatie op www.shrisswf.org

Bhakti (devotie of toewijding) verzekert je van succes, 

zuivert je innerlijke visie en geeft blijvende vreugde.

~ Sri Sathya Sai Baba

““

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


