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Je bent een allerhoogste plicht verschuldigd jegens je 
ouders, die verantwoordelijk zijn voor alles wat je bent. Je 
zult minder dan een mens zijn als je hen niet dankbaar 
bent voor alles wat ze voor je hebben gedaan. Ouderliefde, 
betekent voor de kinderen hetgeen wat de zonnestralen 
betekenen voor het bloeien van een bloem. Waar je ook 
gaat, wat je ook bereikt, welke positie je ook inneemt, je 
moet altijd met liefde en eerbied aan je moeder denken.

Sri Sathya Sai Baba, 6 mei 1985

“



Met liefde en dankbaarheid opgedragen aan 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba



Deel 1 | Nummer 3 | mei 2022 

ISSN 2833-2768 (Online)
ISSN 2833-275X (Print)

Copyright © 2022 Sri Sathya Sai World Foundation 
Arcadia, Californië, Verenigde Staten van Amerika

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op 
enige wijze worden verveelvoudigd of gebruikt zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
auteursrechthebbende. 

Neem voor het aanvragen van toestemming contact 
op met de uitgever via info@sathyasai.org.

Eerste elektronische editie maart 2022

Redacteur: Dr. Narendranath Reddy

Uitgegeven door: Sri Sathya Sai Internationale Organisatie

sathyasai.org

http://sathyasai.org
http://sathyasai.org


Inhoud Volume 1 | Nummer 3 | mei 2022

2 Redactie: Gelukzaligheid is Eenheid met God

6 Bereik Verlichting door verlangens op te geven 
Goddelijke Toespraak, 13 mei 2006

 12 Ervaringen van Devotees 
Buddha over Buddhi door Dr. Teerakiat Jareonsattasin 
God: Mijn Liefdevolle Verlosser door mevr. Semali Balasuriya

 18 Van de Goddelijke Pen - Brieven van Swami 
Erken Je Goddelijkheid – Brief naar Prof. Nanjundaiah

 20 Easwaramma – De Uitverkoren Moeder

 24 Humanitaire Dienstbaarheid
Liefde in Actie

 26 Sri Sathya Sai Internationale Organisatie: Historie
Latijns America, Deel 1

 28 Glorie van Vrouwelijkheid
Speel het spel - Wees Gelukkig! door mevr. Dana Gillespie 
Alwetende Goddelijke Vader door mevr. Diana Baskin 
Alomtegenwoordige Goddelijke Moeder door mevr. Lourdes Olivia 

Vallejo Loredo

 32 Ideale Sai Jongeren
Van de Internationale Sai Jongeren
Reflecties van Sai Jongeren door Ekta, Karisni 

 38 Sathya Sai Onderwijs
Educare voor Business door dhr. Jordi Griera en mevr. Suzanne 
 Palermo
Sai Spiritueel Onderwijs (Anvesha, Deepica, Gurvi, Krrish, Jayadita, 

Karina, Mahati, Rachna and ShreyaSai)

 46 Zijn Liefde en Boodschap delen
Openbare Bijeenkomsten door dhr. Leonardo Pablo Gutter

 50 SSSIO Evenementen & Websites



De Taitreya Upanishad verklaart dat God 
Raso vai sah is – God is gelukzaligheid! De 
mens, die van God is gekomen, is ook een 
belichaming van gelukzaligheid. Maar de 
mens is op een eeuwige zoektocht naar 
geluk geweest, ook al is het zijn aard. Het 
is als een muskushert dat buiten naar de 
geurbron zoekt wanneer het uit zijn eigen 
lichaam komt. Waarom ontgaat de mens 
dat geluk altijd? Omdat de mens zijn ware 
aard is ver-geten door de wankelende 
geest. We zijn op zoek naar geluk op de 
verkeerde plaatsen - we zoeken geluk in 
onze relaties met mensen, plaatsen en 
wereldse objecten, waarbij we de schat 
vergeten die in onze aard en in ons zit.

De grote meesters en Avatars komen te 
midden van ons om ons te herinneren 
aan onze ware aard en ons de weg naar 
gelukzaligheid te tonen. Baba zegt: “Geluk is 
vereniging met God.” In vele verhandelingen 
en literaire werken heeft Hij ons duidelijk 
de weg naar liefde en gelukzaligheid 
getoond. Hij zegt dat we verstrikt zijn in 
deze betoverende Maya-wereld in het 
najagen van rijkdom, zinsbevrediging en 
materiële genoegens, waarbij we onze 
ware aard vergeten. Hij liet ons zien dat de 
oplossing ligt in naar binnen gaan in plaats 

van naar buiten gaan, sad-hana - het pad 
naar binnen. Zijn naam, SAI BABA, verzoekt 
ons om altijd binnenin te zien(See Always 
Inside), en dan zullen we Zijn Bewustzijn 
Gelukzaligheid Ziel (Being Awareness Bliss 
Atma) vinden.

Brahmananda
Deze gelukzaligheid, zoals beschreven in 
de Taitreya Upanishad, is veelvoudig (1018), 
triljoen keer groter dan gewoon geluk. 
Een eenheid van gewoon geluk wordt 
Manushyananda genoemd, wat de vreugde 
is die wordt ervaren door een intelligente, 
knappe, jonge man met een nobel karakter 
die alle rijkdom en macht van de wereld 
heeft en een lang leven. Maar dit geluk 
is vluchtig en zoals Swami zegt: “Genot is 
een interval tussen twee pijnen.” Er zijn 
veel hogere niveaus van geluk beschreven 
in de Taitreya Upanishad - het ultieme is 
Brahmananda, dat vele, vele malen groter 
is dan Manushyananda. Dat is de reden 
waarom de Upanishads verklaren: “Yatho 
vacho nivartante aprapya manasa saha” 
(iets dat niet in woorden kan worden 
uitgedrukt of door de gewone geest kan 
worden begrepen).
Heer Krishna zegt in de Bhagavad Gita, 
hoofdstuk 6, Sloka 22, “Yam labdhva cha 

Belichamingen van liefde! Hoe meer men van zijn medemensen houdt, des te 
groter zal de gelukzaligheid zijn die men geniet. Hoe meer je van anderen houdt, 
hoe gelukkiger jij zal zijn. Daarom, als je constant gelukkig wilt zijn, moet je altijd 
van een ieder en alles houden. Liefde is de koninklijke weg naar God. De beste 
manier om tot God te komen is door een ieder lief te hebben en ieder en alles te 
dienen. Dit is de les die Buddha de mensheid leerde.

–Sri Sathya Sai Baba, 21 mei 2000

Gelukzaligheid
is Eenheid met God

Redactie
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apa-ram labham” (als je dat hebt bereikt, 
valt er niets meer te bereiken) - en gevestigd 
te zijn, waarin zelfs de grootste kwelling 
de ene niet zal storen die deze staat heeft 
bereikt. Dit is een staat van oneindige 
gelukzaligheid, niet getint met werelds 
verdriet.

Hoe gelukkig te zijn?
Maar hoe bereiken we die staat van geluk? 
Swami heeft ons de weg gewezen. De 
Kathopanishad zegt, degene die zijn geest 
en zintuigen naar binnen keert, is de echte 
held! Baba heeft het drievoudige pad 
voorgeschreven, w-w-w (niet het pad dat 
alge-meen bekend staat als “World Wide 
Web”) - dat staat voor Werk-Aanbidding-
Wijsheid (Work-Worship-Wisdom). Het 
eerste pad bestaat uit Werk of Karma 
Yoga, dat is liefdevolle onbaatzuchtige 
dienstbaarheid zonder gehechtheid aan de 
resultaten. De tweede is Bhakti Yoga - het 
pad van toewijding, het ontwikkelen van 
absoluut geloof en pure liefde voor God en 
Zijn schepping. Ten slotte is het derde pad 
Jnana Yoga - het pad van wijsheid, waar 
we in onze ware aard verblijven door de 
methode van zelf -onderzoek.

God Buddha
Er zijn veel grote meesters, zoals 
God Buddha, die methoden hebben 
getoond voor eeuwige gelukzaligheid 
en beëindiging van lijden. Buddha, een 
belichaming van liefde, mededogen en 
opoffering, incarneerde rond 500 jaren voor 
Christus. Hij werd geboren als een prins 
genaamd Siddhartha en realiseerde zich 
dat alles, inclusief het luxueuze koninklijke 
leven, slechts tijdelijk was (kshanikam), en 
deze wereld is vol lijden (du-kha). Hij zag 
dat alle wezens worden getroffen door 
geboorte, ouderdom, ziekte, lijden en dood, 
en begreep dat het leven vergankelijk is en 
vol lijden. Daarom besloot hij een oplossing 
te vinden om het lijden te beëindigen en 
onvermengde en blijvende ge-lukzaligheid 
te bereiken.
Heer Krishna, in de Bhagavad Gita, 
hoofdstuk 13, Sloka 9, gaat dieper in op 
de kwalifi-caties van een jnani (verlichte 
persoon): “Janma mrityu jara vyadhi 

dukha doshanu darshanam” - dat het 
leven beladen is met geboorte, ziekte, 
ouderdom en dood; daa-rom streven de 
wijzen ernaar om boven deze staat uit 
te stijgen en eeuwige ge-lukzaligheid te 
bereiken. Prins Siddhartha deed, nadat hij 
afstand had gedaan van Zijn koninkrijk en 
gezinsleven, jarenlang intensief onderzoek, 
boetedoening en diepe medi-tatie op zoek 
naar de waarheid. Hij bereikte verlichting 
onder een Bodhi-boom in Bodh Gaya op 
Vaisakhi Poornima-dag. Prins Siddhartha 
werd Buddha - ‘de verlichte’.’

De Middenweg
In Zijn liefde en compassie voor de mensheid 
deelde Hij de ‘Vier Edele Waarheden’ 
en de weg naar Nirvana met iedereen. 
Boeddha verklaarde dat het antwoord 
ligt in het nemen van de middenweg - 
noch zintuiglijke toegeeflijkheid noch 
zelfkastijding. Men moet matiging hebben 
in eten, slapen en recreatie om gelukkig 
te zijn. Overmatige toegeeflijkheid aan 
zinsbevrediging of extreme deprivatie 
zullen beide leiden tot lijden.

Verlangen — oorzaak van lijden
Heer Boeddha zei dat de wereld vol lijden 
is (dukha), en dat de grondoorzaak van 
lijden verlangen (thrishna) is. Heer Krishna, 
in de Bhagavad Gita, hoofdstuk 2, Sloka 
62, ver-kondigt hoe verlangen leidt tot een 
reeks gebeurtenissen en slechte gevolgen. 
Interesse in zinsobjecten leidt tot begeerte, 
en begeerte leidt tot woede, dan leidt 
woede tot waanvoorstellingen en ten slotte 
leidt waanvoorstelling tot ondergang.

Achtvoudig pad
Lord Buddha verkondigde dat het volgen 
van het achtvoudige pad de manier is 
om een einde te maken aan lijden. Hij 
benadrukte dat men juiste visie (samyak 
drishti), juist denken (samyak sankalpa), 
juiste spraak (samyak vak), juiste actie 
(samyak karma), juist leven (samyak 
jeevanam), juiste inspanning (samyak 
vyayama) moet ontwikkelen. , juiste 
opmerkzaamheid (samyak sathi), en juiste 
concentratie of meditatie (samyak samadhi). 
Dit zal ons naar Nirvana leiden, het bereiken 
van een staat van gelukzaligheid en 
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Heb ieder Lief, Dien een ieder

bevrijding van gebondenheid en verdriet. 
Als men deze staat heeft bereikt, streeft 
men naar niets anders.
Swami vat deze spirituele reis prachtig 
samen door te zeggen dat we ons 
hart moeten zuiveren door de zes 
innerlijke vijanden van verlangen, woede, 
hebzucht, gehechtheid, trots en jaloezie 
te overwinnen door de vijf fundamentele 
menselijke waarden waarheid, juist gedrag, 
vrede, liefde en geweldloosheid in praktijk 
te brengen. Dan worden we zuiver en 
komen we in contact met onze ware aard. 
Dan is er geen twijfel, depressie, angst of 
vrees meer. Dit zal ons voorbij fysieke en 
mentale aandoeningen brengen, en we zijn 
blij dat we het lichaam-geest bewustzijn 
transcenderen.

Licht van Wijsheid Beëindigt 
Onwetendheid

Een belangrijk concept in Vedanta is 
dat de grondoorzaak van al het lijden 
on-wetendheid (ajnana) is. Op het moment 
dat het licht van kennis aanbreekt, datzelfde 
moment, houdt al het lijden op. Dit wordt 
in Vedanta prachtig beschreven door een 
al-legorie. In het donker kunnen we een 
touw zien en vergissen voor een slang, wat 
angst, vrees en zelfs hartkloppingen en 
zweten veroorzaakt. Maar zodra het licht 
schijnt, realis-eren we ons dat het geen 
slang is, maar slechts een touw, en in een 
oogwenk zijn alle angst en ongerustheid 
verdreven, omdat we nu de waarheid 
kennen.
Evenzo spreekt Buddha in het buddhisme, 
in de leer van afhankelijke oorsprong, 
over de 12 nidana’s, of 12 schakels. 
De grondoorzaak van lijden is avidya 
(onwetendheid), de eerste schakel in de 
keten, en na alle schakels eindigt de cyclus 
in de laatste en 12de schakel - jara en 
marana (ouderdom en dood). Maar heel 
opmerkelijk, net als het Ve-danta-concept, 

zodra avidya wordt verdreven, vallen ook 
alle andere schakels meteen in elkaar - wat 
betekent dat het lijden onmiddellijk eindigt. 
Het concept is dus opvallend vergelijkbaar, 
zowel in Vedanta als in het buddhisme.

Easwaramma - De uitverkoren moeder
Moeder Easwaramma was een voorbeeld 
van hoe je een eenvoudig, gelukkig en vredig 
leven kunt leiden. Ze leefde een leven vol liefde, 
mededogen en opoffering. Ze dacht al-tijd 
eerst aan het welzijn van anderen en wilde 
iedereen om haar heen gelukkig maken door 
haar liefde te delen en hen onbaatzuchtig te 
dienen. Ze straalde vreugde uit naar iedereen.
Toen ze de erbarmelijke omstandigheden en 
het lijden in haar gemeenschap zag, deed ze 
namens de mensheid een beroep op Swami 
voor gratis onderwijs, gratis gezond-heidszorg 
en gratis drinkwater. Swami vervulde alle drie 
haar wensen. De oprechte, on-baatzuchtige 
en eenvoudige wensen van de Uitverkoren 
Moeder maakten de weg vrij voor gigantische 
humanitaire projecten over de hele wereld.
Moeder Easwaramma was een voorbeeldige 
toegewijde die een ideaal leven leidde. Haar 
liefde voor God was duidelijk toen ze haar 
laatste adem uitblies en de naam van God Sai 
uitsprak. Heer Krishna zegt in de Bhagavad 
Gita dat wie het lichaam verlaat terwijl hij op 
het laatste moment van zijn leven aan Hem 
denkt, één met Hem wordt (verlicht wordt).
Laten we de leringen van God Buddha en God 
Sai volgen en door hun genade verlichting en 
gelukzaligheid in dit leven bereiken.
Jai Sai Ram.

4





Belichamingen van liefde! Op deze 
heilige dag van Boeddha Poornima 
praten we over Boeddha en poornima 
(volle maan). Maar we onderzoeken 
zelden Boeddha’s leringen, zijn deugden 
en de voorbeeldige manier waarop hij 
zijn leven leidde.

Koning Suddhodhana en zijn vrouw 
Mayadevi voerden jarenlang vele 
spirituele boetedoeningen uit, zoals japa 
(meditatieve herhaling van een mantra 
of Gods naam), tapa (strengheid), vrata’s 
(geloften) en yajnas (rituelen), samen 
met een verlangen om een zoon. Ze 
raadpleegden ook veel astrologen. 
Suddhodhana had geen gemoedsrust, 
omdat de zorg om geen troonopvolger te 
hebben hem dag en nacht achtervolgde. 
Eindelijk werden hun gebeden verhoord 
toen Mayadevi zwanger werd en een 
zoon baarde in Lumbini.

Bereik Verlichting door Afstand 
te doen van Verlangens

Goddelijke 
Toespraak

Alle namen en vormen zijn
 maar de manifestaties van het Opperwezen,
 Wiens Bestaan-Kennis-Gelukzaligheid
 Absoluut en non-duaal is.
Hij is de belichaming van Sathyam, Sivam, 

Sundaram (waarheid, goedheid, schoon-
heid).

(Sanskriet vers)

Attain Enlightenment by Renouncing Desires

Divine Discourse, May 13, 2006 



Helaas stierf Mayadevi kort na de 
geboorte van haar zoon die Siddhartha 
heette. Gautami, de tweede vrouw 
van Suddhodana, voedde het kind met 
liefdevolle zorg op, net als haar eigen 
zoon. Daarom werd hij ook wel Gautama 
genoemd. De astrologen voor-spelden 
dat Siddhartha het koninkrijk niet zou 
regeren; hij zou het koninkrijk verlaten en 
een verzaker worden. De voorspelling van 
astrologen klonk altijd in Suddhodana’s 
oren en bezorgde hem angst toen hij zijn 
zoon zag opgroeien. Hij nam alle voor-
zorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat 
zijn zoon niet het paleis uitstapte en in het 
gezelschap van anderen kwam, uit vrees 
dat hij door hen zou worden beïnvloed. Zo 
beschermde hij zijn zoon twintig jaar lang 
tegen de invloed van anderen.

Siddhartha’s Verlangen
naar de Ultieme waarheid 

Op een dag kwamen de ouders van een 
meisje naar Suddhodhana en spraken hun 
wens uit om hun dochter ten huwelijk te 
geven aan zijn zoon Siddhartha. De naam 
van het meisje was Yashodara. Suddhodana 
accepteerde hun voorstel en voerde het 
huwelijk van Siddhartha met Yashodara 
uit. Dankzij hun liefdevolle aandringen 
bleef Siddhartha zelfs na het huwelijk bij 
zijn ouders in het paleis logeren. Een jaar 
na het huw-elijk verwekte hij een zoon, die 
Rahul heette. Zowel de man als de vrouw 
brachten hun tijd gelukkig door met hun 
zoon.

Ondanks alle gemakken van het paleis en 
een gelukkig getrouwd leven, werd Gauta-

ma’s geest rusteloos toen hij mensen zag 
die getroffen werden door ouderdom, 
ziekte en dood nadat hij zich op een dag 
uit het paleis waagde. Op een nacht was 
er een plotselinge transformatie in zijn 
geest. Terwijl zijn vrouw diep in slaap was, 
stond hij om middernacht op, streelde zijn 
zoon en vertrok naar het bos. Hij 
moest talrijke ontberingen en moeilijk- 
heden in het bos ondergaan. Maar hij 
doorstond alle beproevingen met ver- 
draagzaamheid en vastberadenheid. 
Zijn ouders waren ondergedompeld in 
verdriet, niet in staat om de pijn van de 
scheiding van hun zoon te dragen. Hoe- 
wel Siddhartha ook veel leed onderging, 
marcheerde hij op zijn pad naar het be- 
reiken van zelfrealisatie.
Tijdens zijn reis ontmoette hij een heilige 
man. De heilige man vertelde hem dat de 
oorzaak van zijn angst eigenlijk in hem lag, 
en het was zijn angst die zijn zelfrealisatie 
in de weg stond. Dat gezegd hebbende, gaf 
hij hem een talisman ter bescherming en 
vroeg hem die om zijn nek te dragen. (Op 
dat moment materialiseerde Bhagawan 
die talisman en toonde hem onder een 
daverend applaus aan de gemeente.) 
Dit was de talisman die de wijze aan 
Siddhartha gaf. Toen Siddhartha het om 
zijn nek deed, verd-ween al zijn angst 
ogenblikkelijk. Tot het laatste moment 
van zijn aardse verblijf had Boeddha de 
talisman om zijn nek. Toen hij zijn sterfelijke 
spiraal afwierp, verdween de talisman.

Siddhartha begon intense boetedoening te 
doen, wat lang duurde. Hij bleef zich afvra-
gen: “Wie ben ik? Ben ik het lichaam? Ben 

“Wat leerde Boeddha? Boeddha leerde 
dat iedereen voorzien was met hetzelfde 
goddelijke principe. Ekam sath viprah bahuda 
vadanti (de waarheid is één, maar de wijzen 
noemen het met verschillende namen).
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ik de geest? Ben ik de buddhi (intellect)? 
Ben ik de chitta (bewustzijn)?” Hij kwam 
tot de conclusie dat hij geen van deze was. 
Uiteindelijk ervoer hij de waarheid: “Ik ben 
ik”.”

Erken de eenheid van de hele 
schepping

De Veda’s verklaren, Aham Brahmasmi (ik 
ben Brahman) en Tattwamasi (Dat bent 
u). Zelfs deze twee Vedische uitspraken 
zeggen twee dingen: ik en Brahman, 
en dat zijt. Ware wijsheid ligt in het 
zien van eenheid. Advaita darshanam 
jnanam (Ervaring van non-dualisme 
is ware wijsheid). Het is een teken van 
onwetendheid om te zien dat de dualiteit 
de onderliggende eenheid negeert. 
Dualiteit is niet de waarheid.

Op deze manier deed Boeddha diepgaand 
onderzoek en kreeg uiteindelijk de ervar-
ing van ‘ik ben ik’. Dat is ware realisatie. 
U kunt jarenlang boete doen, u kunt aan 
med-itatie doen en veel yogaoefeningen 
doen. Maar al deze spirituele oefeningen 
geven slechts tijdelijke bevrediging, geen 
eeuwige gelukzaligheid.

Sommige mensen praten over meditatie. 
Zelfs Boeddha pleitte voor de beoefening 
van meditatie. Wat is dat waarop je moet 
mediteren? Wat wordt bedoeld met medi-
tatie? Betekent het dat je je op een bepaald 
object moet concentreren? Nee nee. Dat 
is helemaal geen meditatie. Nadenken 
over het principe van ‘ik ben ik’ is ware 
medi-tatie. Geen enkele andere sadhana 
(spirituele oefening) kan hieraan tippen.

Zolang je het dualistische gevoel van ‘jij 
en ik’ hebt, kun je geen eenheid ervaren. 
Boeddha erkende het principe van 
eenheid en baseerde zijn leven op deze 
waarheid. Onder leiding van vele yogi’s 
had hij verschillende soorten meditatie 
en boetedoening uitgevoerd, maar 
uiteindelijk vond hij ze louter tijdverspilling 
omdat geen van deze hem tot de ultieme 
ervaring van eenheid kon leiden. Hij had er 
spijt van dat hij zijn tijd op zo’n manier had 
verspild. Men dient vervulling in het leven 

te vinden door de tijd op de juiste manier 
te gebruiken. Dit is de primaire plicht van 
de mens.

Belichamingen van liefde! Veel mensen 
voeren verschillende soorten spirituele 
oef-eningen uit, zoals japa (meditatieve 
herhaling van een mantra of Gods naam) 
en dhyana (meditatie) zonder het principe 
van eenheid te erkennen. De tong spreekt 
de naam van Rama uit, maar als er leegte 
in het hart is, is dat gewoon tijdverspilling. 
In plaats van je tijd op zo’n manier te 
verspillen, onderneem je sociale dienst 
en zie je God in iedereen. Dat is ware 
spirituele oefening. Herken de aangeboren 
goddelijkheid van alle wezens.

In de schepping lijken er twee entiteiten te 
zijn, jij en ik. Maar jij en ik zijn in werkelijk-
heid één. Vyashti (individueel) is een 
onderdeel van samashti (samenleving), 
en sa-mashti is een onderdeel van srishti 
(schepping), dat voortkomt uit Parameshti 
(God). Deze Parameshti is Parabrahma 
Tattwa (principe van Brahman). Dat is 
de funda-mentele basis van de hele 
schepping.

Op deze manier moet je de eenheid van 
de hele schepping herkennen. Alleen 
dan kun je Parameshti of het principe 
van Brahman bereiken. Iedereen moet 
zichzelf er con-stant aan herinneren: “Ik 
ben Parameshti, ik ben Parameshti.” Allen 
zijn de beli-chamingen van het Atma 
(Goddelijke Zelf), en ze worden allemaal 
ondersteund door het Atma.

Boeddha ervoer de eenheid van de hele 
schepping. Er was een totale transformatie 
in hem toen hij eenmaal het visioen van 
Ekatma (eenheid van het Atma) had 
bereikt. Hij realiseerde zich dat alle wereldse 
relaties zoals moeder, vader, vrouw en 
kinderen vals waren. Hij transcendeerde het 
lichaamsbewustzijn. Daarom verdien- 
de hij de benaming Boeddha (de ver- 
lichte). De mens zou zijn buddhi (in- 
telligentie) moeten gebruiken om dit 
principe van eenheid te begrijpen. 
Buddhi is van twee soorten. De bud-
dhi die diversiteit in eenheid ziet, is 
wereldse intelligentie. 8
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De mens moet adhyatmische buddhi 
(spirituele intelligentie) ontwikkelen om 
de onderliggende eenheid van de hele 
schepping te realiseren. Het geeft je de 
ervaring van het Atmische principe, dat 
hetzelfde is in de hele schepping. Boeddha 
bereikte de visie van het Atma. Na deze 
ervaring ging hij door met onderwijzen 
dat er maar één goddelijk principe in de 
wereld bestond:

Buddham Sharanam Gacchami,

Sangham Sharanam Gacchami,

Dharmam Sharanam Gacchami.

Boeddha leerde dat het principe van 
eenheid van het Atma het enige ware 
principe in de wereld was. Iemand die dit 
realiseerde door zijn spirituele intelligentie 
te ge-bruiken, was een echte Boeddha, zei 
hij. Behalve het Atma bestond er niets in 
deze wereld.

In deze voorbijgaande en kortstondige 
wereld is één ding waar en eeuwig. Dat is 
goddelijkheid. Dat is waar iedereen naar 
zou moeten streven. Sathyam Sharanam 
Gacchami (Ik zoek mijn toevlucht in de 
waarheid). Ekam Sharanam Gacchami 
(Ik zoek mijn toevlucht in het principe 
van eenheid). Alles is de manifestatie van 
God-delijkheid in deze wereld; er is geen 
tweede entiteit anders dan goddelijkheid. 
Het is het goddelijke principe dat de hele 
wereld regeert.

Toen Boeddha zich deze waarheid 
realiseerde, ging hij samen met zijn 
discipelen van dorp naar dorp om het te 
verspreiden. Hij heeft nooit de behoefte 

gevoeld om rust te nemen. Hij vond het 
zijn plicht om deze allerhoogste kennis 
met zijn medemensen te delen. Zelfs zijn 
vader, Suddhodhana, kwam naar hem toe. 
Ook hij herkende deze waarheid en werd 
getransformeerd.

Wat leerde Boeddha? Boeddha leerde 
dat iedereen begiftigd was met hetzelfde 
god-delijke principe. Ekam sath viprah 
bahuda vadanti (de waarheid is één, maar 
de wijzen noemen het met verschillende 
namen). Dezelfde boodschap werd 
overgebracht door Heer Krishna in de 
Bhagavad Gita toen Hij zei dat alle wezens 
Zijn eigen weerspiegeling waren en dat 
niemand anders was dan Hij. Boeddha 
moest grote ontberingen ondergaan om 
deze waarheid te realiseren.

Veel nobele zielen die tijdgenoten van 
Boeddha waren, erkenden de grootsheid 
van Boeddha. Ze zeiden dat Boeddha de 
waarheid had ervaren, wat ze niet konden 
realiseren. Toen hij alle verlangens opgaf, 
werd Boeddha een toonbeeld van totale 
verzaking. Er was niets in hem behalve 
liefde. Hij beschouwde liefde als zijn 
levensadem. Verstoken van liefde, zou de 
wereld in een leegte veranderen.

Probeer de diepte van Boeddha’s
leringen te begrijpen

Wanneer je iemand groet, begrijp dan dat je 
jezelf groet. Die iemand is niemand minder 
dan je eigen reflectie. Zie anderen zoals je je 
eigen spiegelbeeld in de spiegel ziet. Dit is 
de boodschap die wordt overgebracht door 
de mahavakya (diepgaande verklaring), 
Aham Brahmasmi.

Echt waar, Boeddha is niet slechts één individu. 
Jullie zijn allemaal Boeddha’s. Je zult overal 
eenheid zien als je deze waarheid eenmaal 
begrijpt. Er is eenheid in de schijnbare veelheid. 
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Namen en vormen kunnen verschillen, 
maar alle wezens maken deel uit van 
hetzelfde goddelijke principe. Je zou dit 
een zakdoek kunnen noemen. Je zou 
dit een mantel kunnen noemen. Maar 
beide zijn gemaakt van katoen. Evenzo is 
goddelijkheid het onderliggende principe 
in de schijnbare veelheid van deze wereld. 
Veel zogenaamde geleerden prediken 
tegenwoordig alleen veelvoud. Ze beweren 
de Schriften onder de knie te hebben en 
proberen ze met hun beperkte kennis op 
hun eigen manier te inter-preteren. Hun 
interpretaties komen niet overeen met de 
werkelijkheid. Ze dragen al-leen maar bij 
aan verwarring.

Boeddha leerde dat we geen boosheid 
mogen hebben, dat we de fouten van 
anderen niet moeten vinden en dat we 
anderen geen kwaad moeten doen, omdat 
ze allemaal de belichaming zijn van het 
pure, eeuwige principe van het Atma.

Heb medelijden met de armen en help 
hen voor zover mogelijk. Jullie denken dat 
de-genen die geen eten hebben, arme 
mensen zijn. Je kunt iemand niet arm 
noemen alleen omdat hij geen geld of 
eten heeft. Echt, niemand is arm. Ze zijn 
allemaal rijk, niet arm. Degenen die je als 
arm beschouwt, hebben misschien geen 
geld, maar ze zijn al-lemaal begiftigd met 
de rijkdom van hridaya (hart). Begrijp en 
respecteer dit onderlig-gende principe van 
eenheid en goddelijkheid in allen en ervaar 
gelukzaligheid.

Heb niet zulke enge overwegingen als zo 
en zo is uw vriend, zo en zo is uw vijand, en 
zo en zo is uw relatie, enz. Allen zijn één, 
wees voor iedereen gelijk. Dat is je primaire 
taak. Dit is de belangrijkste leerstelling van 
Boeddha.

Maar mensen onderzoeken de leer van 
Boeddha niet en begrijpen de heiligheid 
van zijn hart niet. Ze praten alleen over 
zijn verhaal. Echt waar, Boeddha is niet 
slechts één individu. Jullie zijn allemaal 
Boeddha’s. Je zult overal eenheid zien als 
je deze waarheid eenmaal begrijpt. Er is 
eenheid in de schijnbare veelheid.

Als je omringd bent door veel spiegels, 
zie je een aantal van je reflecties. Er zijn 
veel re-flecties, maar de persoon is één. 
Reacties, reflecties en weergalmen zijn 
talrijk, maar de realiteit is er één. Als Ik 
hier spreek, wordt Mijn stem door elke 
luidspreker in deze zaal gehoord. Op 
dezelfde manier bestaat het principe 
van eenheid in ons hart, dat we moeten 
erkennen.

Het leven van de mens vindt alleen 
vervulling wanneer zijn geest het principe 
van eenheid ervaart. Het heeft geen zin 
om eenheid tussen mensen tot stand te 
brengen zonder hun geest te verenigen. 
Mana eva manushyanam kaaranam 
bandha-mokshayoh (geest is de oorzaak 
van gebondenheid en bevrijding van 
de mens). Je ziet iemand en zegt dat hij 
een slecht persoon is; je ziet een andere 
persoon en noemt hem goed. Maar in 
werkelijkheid zijn goed en slecht aanwezig 
in je geest en niet in de mensen om je 
heen. Je noemt deze zakdoek wit en deze 
microfoon zwart. Het verschil in kleur 
wordt door je ogen waargenomen, maar 
in wezen zijn zwart en wit één en hetzelfde. 
Iedereen zou zich moeten inspannen om 
eenheid in verscheidenheid te visualiseren. 
Alleen dan kan men goddelijkheid ervaren.

De principes die Boeddha onderwezen 
heeft, hebben een diepe betekenis, maar 
men-sen proberen ze niet te begrijpen. 
Je hebt misschien gezien dat Boeddha 
krullend haar op zijn hoofd had. De ene 
haarlok was met de andere verstrengeld. 
Hierin zit een onderliggende boodschap 
van eenheid. Hij had maar één gevoel in 
zijn hart, het gevoel van liefde. Hij leerde, 
Dharmam Sharanam Gacchami (ik zoek 
mijn toevlucht in gerechtigheid), Premam 
Saranam gachchhami (ik zoek mijn 
toevlucht in liefde).

Verstoken van liefde, menselijkheid bestaat 
niet. We zouden iedereen moeten liefheb-
ben, ongeacht of iemand een arme of een 
rijke man is. Geld mag niet het criterium 
zijn om uw liefde met uw medemensen 
te delen. Geld is niet belangrijk. Geld 
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komt en gaat, moraliteit komt en groeit. 
Doe anderen geen pijn. Help ooit, doe 
nooit pijn. Alleen dan kun je de staat van 
Boeddha bereiken.

Het heeft weinig zin om lange lezingen te 
geven als je het principe van eenheid in 
Goddelijkheid niet beseft. Je mag God bij 
elke naam noemen, zoals Rama, Krishna, 
Boeddha, Sai, enz., maar ze belichamen 
allemaal hetzelfde goddelijke principe. 
Bewaar de bloem van eenheid in het 
altaar van je hart en laat haar geur overal 
verspreiden.

Spirituele praktijken zoals japa en tapa 
zullen niet het gewenste resultaat 
opleveren, tenzij je het principe van 
eenheid erkent. Veel mensen tellen de 
kralen van de ro-zenkrans. Maar wat heeft 
het voor zin om de rozenkrans te draaien 
als de geest de wereld rond blijft gaan? 
Begrijp dat de geest het belangrijkste is. 
Je moet een vaste geest hebben. Alleen 
dan zal je leven worden verlost. Wat heeft 
het voor zin als je geest rond elk object 
zweeft, zoals vliegen die zowel op vuil als 
op laddu’s (een soort zoe-tigheid) zweven.

Sta niet toe dat je geest weifelt tussen goed 
en slecht, eenheid en veelheid. Richt het 
op al het goede en realiseer het principe 
van eenheid. Dat is de koninklijke weg die 
je naar de ervaring van de waarheid zal 
leiden. Aan de andere kant, als je je geest 
toestaat het kromme pad te volgen, zal het 
je nergens heen leiden.

Belichamingen van liefde! Hetzelfde 
goddelijke principe van liefde is in jullie 
allemaal aanwezig. Wanneer je het pad 

van liefde bewandelt, word je zelf Boeddha. 
Vandaag is het Boeddha Poornima. 
Poornima betekent volle maan. De 
onderliggende boodschap van Buddha 
Poornima is dat de geest moet stralen met 
totale zuiverheid zoals de volle maan. Het 
moet zich verenigen met zijn bron, d.w.z. 
het Atma, dat puur en stralend is. Er is 
geen duisternis op de nacht van de volle 
maan. Op deze gunstige dag van Boeddha 
Poornima zouden we volledige zuiverheid 
van de geest moeten bereiken.

Poornamadah Poornamidam,

Poornat Poornamudachyate,

Poornasya Poornamadaya,

Poornamevavashishyate.

Dat is vol, dit is vol.

Wanneer het volle uit het volle wordt 
gehaald,

Wat overblijft is weer het volle.

We moeten deze waarheid erkennen.

Belichamingen van liefde! Het geeft Mij 
grote vreugde om te zien dat jullie allemaal 
hier vandaag zijn samengekomen. Je bent 
met elkaar verbonden door de band van 
liefde. Liefde is er maar één; het is niet 
anders in jou, Mij en anderen. Je hebt je 
liefde verenigd met die van Swami. Liefde 
is één. Leef in liefde.

- 13 mei 2006

Sta niet toe dat je geest weifelt tussen goed 
en slecht, eenheid en veelheid. Richt het op 
al het goede en realiseer het principe van 
eenheid. Dat is de koninklijke weg die je naar 
de ervaring van de waarheid zal leiden.
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In een interview eind jaren negentig zei 
Swami tegen me: “In Thailand denken de 
boeddhisten dat ik gewoon een monnik 
ben.” Natuurlijk weten wij toegewijden dat 
Swami geen monnik is. Hij is veel meer dan 
een monnik. Hij is de oorspronkelijke Boeddha. 
In dit artikel wil ik de universele boodschap van 
Gautama Boeddha met je delen in het licht van 
Swami’s leringen.

Op een keer vroeg Swami me: “Wat is de 
hoogste kennis?” Ik antwoordde: “Praktische 
kennis.” Vervolgens peilde hij dieper: “Hoe 
kom je tot praktische kennis?” En Hij bood 
ook het antwoord: “Door onderscheid te 
maken.” Buddhi is discriminatie. Boeddha 
schenkt alleen buddhi om onwetendheid 
weg te nemen. Ik hoorde dat Swami tegen 
een boeddhistische toegewijde had gezegd: 
“Boeddha is mijn geschenk aan de wereld.” 
Dus herhaalde ik dit citaat in Zijn goddelijke 
aanwezigheid in mijn toespraak tijdens de 

Ervaringen van 
Devotees

Boedha 
over 
Boeddhi

Experiences of Devotees
Buddha on Buddhi by Dr. Teerakiat Jareonsattasin
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viering van Boeddha Poornima, en Swami 
erkende het genadig.

Telkens wanneer een Avatar (Goddelijke 
Incarnatie) komt, geeft Hij nieuwe 
inzichten aan oude leringen en geschriften, 
waardoor ze eenvoudig en gemakkelijk te 
begrijpen zijn.

Als je dieper ingaat op de leer van de 
Boeddha, zoals uiteengezet door Swami, 
komt een ander consistent thema naar 
voren. Hier is een boeddhistisch gebed dat 
Swami prachtig heeft uitgelegd. Buddham 
Sharanam Gacchami en vervolgde met 
Dhar-mam Sharanam Gacchami en 
Sangham Sharanam Gacchami. Maar 
Swami had de volgorde anders. Hij zei dat 
Boeddha als eerste verklaarde: Buddham 
Sharanam Gac-chami; wat betekent 
dat ik mijn toevlucht neem tot buddhi, 
intellect of discriminatie. Toen zei Hij later, 
in de tweede fase, dat als discriminatie op 
individueel niveau is, het vaak egoïstisch is. 
Swami zei dat de Boeddha later de tweede 
fase verklaarde, Sangham Sharanam 
Gacchami; wat betekent dat ik mijn 
toevlucht wil zoeken in de samenleving, 
in de sangham, in de gemeenschap.

Bij een andere gelegenheid vroeg 
ik: “Swami, hoe kunnen we de geest 
veranderen of transformeren?” Als 
psychiater wilde ik graag Zijn antwoord 
horen, want niemand heeft me een 
bevredigend antwoord op de vraag 
gegeven. Swami keek me rustig aan, 
een beetje onschuldig, en zei: ‘Het is 

heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig – 
door discrminatie.” En toen voegde Hij 
eraan toe: “Maar het moet fundamentele 
discriminatie zijn, geen individuele 
discriminatie.” Individuele discriminatie 
is of iets goed voor me is of niet. Terwijl 
fundamentele discriminatie volgens Swami 
is of het voor het welzijn van ie-dereen is, 
goed voor de samenleving. Alleen als 
je fundamenteel onderscheidingsver- 
mogen hebt, kun je de geest 
transformeren. Zo legde Hij dit punt uit.

Eens vertelde Hij me om onthechting 
te oefenen. Ik herinner me nog dat ik 
destijds dacht dat Hij bedoelde, door 
mijn gehechtheid aan de wereld op te 
geven. Ik dacht dat ik daar nog niet klaar 
voor was. Alsof hij mijn gedachten las, zei 
Hij: “Nee, nee, nee! Onthechting is ‘diepe 
gehechtheid aan God’; ‘Onthechting’ 
betekent diepe gehechtheid aan God.” 
En toen zei Hij: “Wat is gehechtheid? 
Gehechtheid is onthechting van God.” Het 
is heel eenvoudig, maar tegelijkertijd heel 
diepgaand.

Swami vertelde graag de verhalen van 
Boeddha, vooral over hoe Boeddha werd 
misbruikt en de lessen die hij leerde door 
zijn reacties op de misstanden.

Ten eerste, toen Boeddha werd misbruikt, 
reageerde of accepteerde hij het niet. 
Swami vertelde het verhaal over Boeddha 
die naar een dorp ging, waar Hij werd 
mishandeld door de dorpelingen omdat 
ze een hekel aan Hem hadden. Boeddha 
glimlachte op zijn beurt alleen maar bij 
het horen van de misstanden en vroeg 
hen: “Als een bedelaar een aalmoes bij 
je komt zoeken en je biedt voedsel aan, 
maar de bedelaar weigert het voedsel aan 
te nemen, van wie is het voedsel dan? De 
dorpelingen erkenden dat het bij de gever 
zou blijven. Toen zei Boeddha: “Hetzelfde 
gebeurt met alle misbruiken die naar Mij 
worden gesmeten. Ik accepteer ze niet. 
Dus waar gaan ze heen? Ze blijven bij je. 
Ze keren terug naar de misbruiker.”

Dit is de eerste reactie van Boeddha, en dit 
is zo wijdverbreid in de huidige wereld van 
sociale media. Na vijf jaar minister te zijn 

De Boeddha zegt de 
De person die misbruik 
maakt en van wie misbruik  
gemaakt is één en de 
dezelfde zijn. Ze hebben 
allemaal de dezelfde 
essentie van goddelijkheid. 
Ze zijn allemaal God, en 
daarom kan niemand van 
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geweest, heb ik dit zo vaak meege- 
maakt op sociale media. Dus mijn eerste 
reactie is dat ik het gebabbel op sociale 
media niet lees en dat ik ze niet meer 
zie om mijn verstand te bewaren. Als 
mensen slechte dingen zeggen, moet 
je dat niet accepteren. Dan gaat het 
terug naar de mensen die ze zeggen. 
Dit is de eerste reactie.

Het tweede antwoord is wat Swami vaak 
illustreerde met een ander verhaal over 
Boeddha. Hij zei dat Boeddha eens onder 
de Bodhiboom zat en dat Zijn discipelen 
eromheen zaten en Hem prezen. Maar er 
waren ook andere mensen verzameld, die 
Hem beledigend waren en slechte dingen 
over Hem zeiden. Nogmaals, de reactie van 
Boeddha was een vriendelijke glimlach. De 
discipelen daarentegen waren woedend 
en wilden de misbruikers in elkaar slaan. 
Maar Boeddha verbood hen en zei geen 
toevlucht te nemen tot geweld en zei 
tegen hen: “Net zoals je vreugde krijgt 
door Mij te prijzen, krijgen zij ook vreugde 
en voldoening door Mij te misbruiken. Zo 
krijgen beide partijen vreugde. Ik heb de 
kans gekregen om te dienen door jullie 
allemaal vreugde te geven.”

Zoals Swami zegt, wanneer iemand 
slechte dingen over je zegt - nummer één, 
accept-eer het niet, en nummer twee, je 
zou blij moeten zijn met de wetenschap 
dat je ze echt gelukkig maakt en ze 
voldoening schenkt. Dit betekent dat je 
de mogelijkheid hebt om seva (service) 
te doen. De derde reactie is heel diep, en 
op spiritueel niveau. Als je deze situatie 

analyseert, komt de eerste reactie van het 
fysieke (wereldlijke) niveau en de tweede 
reactie van het mentale niveau.

Wanneer je je perspectief verandert, zul je 
herkennen dat de derde reactie voortkomt 
uit het begrip en het uiteindelijke besef dat 
we allemaal één zijn. De Boeddha zegt dat 
de misbruiker en de misbruikte personen 
één en dezelfde zijn. Ze hebben allemaal 
dezelfde essentie van goddelijkheid. Ze 
zijn allemaal God, en daarom kan niemand 
een andere persoon misbruiken, omdat 
ze allemaal één zijn. Er is geen ander. Dit 
is Swami’s favoriete leer over de Boeddha.

Swami zei op een manier die de essentie 
van de leer van de Boeddha en Zijn leer 
voor ons samenvat in twee eenvoudige 
termen: “We zouden innerlijke vrede 
moeten heb-ben en liefde van buitenaf.” 
De essentie van Buddham Sharanam 
Gacchami, Sang-ham Sharanam Gacchami 
en Dharmam Sharanam Gacchami kan 
worden samen-gevat als innerlijke vrede 
en liefde van buitenaf, net zoals Hij alle 
Veda’s (geschriften) samenvatte in een 
paar diepgaande woorden: “Help immer, 
kwets nimmer.”

Als we Buddham Sharanam Gacchami 
zingen, eindigen we alt i jd met 
Sayeesha Sharanam Gacchami , 
we zoeken onze toevlucht in Sai! 
Sai Ram.

Dr. Teerakiat Jareonsattasin 
Thailand

Dr. Teerakiat Jareonsattasin is een lange tijd toegewijde van Sri 
Sathya Sai Baba. Eind jaren negentig was hij Cen-traal Coördinator 
van de SSSIO. Hij is momenteel de voorzitter van de Sathya Sai 
Foundation, Thailand.

Dr. Teerakiat Jareonsattasin, arts van opleiding, werkte als 
kinderpsychiater in het Verenigd Koninkrijk. In 2016 werd hij benoemd 
tot minister van Onderwijs, Thailand. Hij ontving de Koninklijke 
Onderscheiding: ‘Knight Grand Cordon of the Most Noble Order of 
the Crown of Thailand’ in 2021. Hij was de ‘Gusi Peace Prize Laureate’ 
in 2019, een prestigieuze prijs voor onderscheidende bijdragen aan de 
openbare dienst. Hij heeft ook een eredoctoraat in computertechniek.
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Semali Balasuriya woont in Californië, 
VS en komt uit Sri Lanka. Ze was een 
onderwijzeres, gespecialiseerd in 
Montessori-onderwijs. Nadat hij naar 
de VS was verhuisd, studeerde Semali 
af aan het Early Childhood Develop-
ment Program aan de Uni-versity of 
California, Los Angeles en gaf hij les 
aan de Oneonta Montessori-school, 
Californië.

Ik kom oorspronkelijk uit Sri Lanka en emigreerde 
met mijn familie naar Californië, VS in januari 1990. 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba kwam begin 1998 
in mijn leven. Na de liefde van Baba, mijn redder, 
te hebben ervaren, deel ik nu mijn verhaal.

Ik ben boeddhist van geboorte. Het boeddhisme 
spreekt niet over God! Toen ik 47 jaar oud was, was 
ik gedeeltelijk verlamd door een ernstige ziekte. 
Ik kon niet lopen, praten of mijn oogleden open 
houden. Ik was erg depressief en gefrustreerd 
omdat ik mijn hele leven een druk en actief 
persoon was geweest. De artsen diagnosticeerden 
mijn aandoening als myasthenia gravis. De enige 
mogelijke behandeling voor deze ziekte was 
het verwijderen van de thymusklier, wat 
enige verlichting zou geven, maar de 
operatie had enkele potentiële risico’s. Mijn 
familie en vrienden baden voor mij en dat is de 
tijd dat de almachtige God in mijn leven kwam.

Boeddha heeft veel zieke mensen gered en voor 
mij was het Swami die mij te hulp kwam, net als 
Boeddha, eeuwen geleden. Na vele obstakels te 
hebben doorstaan, werd door Zijn genade de 
datum voor mijn operatie gepland. Na het nemen 
van röntgen-foto’s en CAT-scans, plaatsten de 
artsen de thymusklier naast mijn hart en besloten 

God
Mijn liefdevolleMijn liefdevolle

VerlosserVerlosser

Experiences of Devotees
God: My Loving Savior by Ms. Semali Balasuriya
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ze de operatie uit te voeren, genaamd 
“thymectomie”, waarbij mijn ribbenkast 
moest worden geopend, vergelijkbaar met 
een bypass-hartoperatie. Ik was erg zwak 
en van-wege de kritieke toestand werd 
mijn familie geïnformeerd dat ik mogelijk 
niet meer zou herstellen na de operatie. De 
operatie was voltooid, maar de pijn na de 
operatie was ondraaglijk.
Ik riep om hulp van God. Door Zijn 
verbazingwekkende genade gaf Swa- 
mi me een duidelijk visioen. Hij ver- 
scheen in zijn fysieke gedaante aan mijn 
bed in het UCLA (University of California, 
Los Angeles) Hospital, en zegende me. 
Als ik terugkijk op mijn leven, kan ik me 
niet voorstellen hoe God mijn zonden 
uit het verleden vergaf en Zijn onvoor-
waardelijke liefde over mij uitstortte. De 
eerste les die Swami me leerde toen ik 
in het ziekenhuis lag, was om voor alle 
wezens te bidden terwijl miljoenen 
leden, veel meer dan ik. Voor mezelf 
bidden was egoïstisch. Hij leerde me 
om met onvoorwaardelijke liefde voor 
iedereen te bidden en troostte me met 
de woorden: “Houd mijn hand vast en 
loop met mij terwijl je je karma uit het 
verleden afrekent.”
Als boeddhist wist ik dat ik de vruchten 
plukte van mijn eigen karma uit het 
verleden. Het is moeilijk te accepteren 
dat ik anderen in mijn vorige levens zo 
veel pijn heb gedaan om zo’n ondraaglijk 
lijden te ondergaan. Maar door Zijn genade 
en leiding be-gon ik voor alle wezens te 
bidden en werd ik vegetariër. Ik begon 
Swami’s leer in praktijk te brengen, 
“Heb alles lief - dien iedereen”. Door Zijn 
oneindige genade reisde ik zelfs naar 

Prasanthi Nilayam met behulp van een 
rolstoel en na twee weken van gelukzalig 
bezoek was ik gezond genoeg om lopend 
terug te keren naar Californië, zonder het 
ge-bruik van een rolstoel.

Helaas was ik niet volledig genezen en 
moest ik verschillende keren worden opge-
nomen op de intensive care vanwege een 
verlamming, waardoor de ademhalingss-
pieren werden aangetast. Ook werd ik 
verschillende keren beademd met een 
beademingsmachine (ventilator) en moest 
ik gevoed worden met een neussonde.

Swami wist dat ik mijn ziekte nog vele 
jaren moest doorstaan, en dus begon 
Hij me beetje bij beetje te leiden en te 
transformeren - zoals het gezegde luidt: 
“De tegenspoed van de mens is Gods kans.” 
Toen begon ik voor anderen te bidden en 
beoefende ik vipassana-meditatie. Beetje 
bij beetje kalmeerde mijn geest en in de 
diepte van de stilte begon Swami tegen 
me te praten en leidde me naar een 
rechtschapen leven. Hij liet me zien dat we 
allemaal Hem toebehoren, Hij is overal en 
alles, en Hij is het aller-hoogste bewustzijn. 
Hoewel mijn fysieke lichaam erg broos 
en zwak was, werd mijn geest sterker 
en sterker en begon ik de pijn te leren 
accepteren en ermee te leven. Ik begon 
Zijn bevelen op te volgen en raakte los van 
de materiële wereld. Hierdoor voelde ik me 
vrij en blij.

De echte levensbedreigende uitdaging 
kwam in juli 2014 toen ik een interne 
bloeding in de maag en in mijn darmen 
kreeg, die niet onder controle te houden 
was. Ik kreeg een levensondersteunende 
maatregel omdat ik letterlijk doodbloedde. 

BEETJE BIJ BEETJE KALMEERDE MIJN GEEST 
EN IN DE DIEPTE VAN DE STILTE BEGON 
SWAMI TEGEN ME TE PRATEN EN LEIDDE ME 
NAAR EEN RECHTSCHAPEN LEVEN. HIJ LIET 
ME ZIEN DAT WE ALLE-MAAL HEM TOEBE-
HOREN, HIJ IS OVERAL EN ALLES, EN HIJ IS 
HET ALLERHOOGSTE BEWUSTZIJN
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Al mijn vitale functies waren kritiek en 
later hoorde ik dat de behandelende 
artsen alle hoop hadden opgegeven 
en de familie adviseerden zich op het 
ergste voor te stellen. De beslissing werd 
genomen om mijn levensondersteunende 
systeem te verwijderen omdat er geen 
vitale functies waren. Later hoorde ik 
ook dat veel Sai toegewijden mij in 
het ziekenhuis bezochten. Som- 
migen van hen waren artsen en 
stemden schoorvoetend in met de 
beslissing om mijn levensonder- 
steunende systeem te verwijderen. 
Mijn familie was er kapot van omdat 
ze niet voorbereid waren op deze 
plotselinge wending. Het enige 
wat op dat moment gedaan kon 
worden, was de Gayatri Mantra 
chanten, wat maar wei-nigen van 
hen om mij heen deden. Maar wie 
wist dat Swami’s wonder zich zou 
ontvouwen? Nadat ze mijn levens- 
ondersteuning hadden uitge- 
schakeld, verbeterden mijn vitale 
functies wonderbaarlijk! Toen ik in co- 
ma was, herinnerde ik me dat ik een 
helder blauw licht volgde, ver weg in 
de lucht. Het volgende dat ik me herin- 
nerde was dat Swami naar me toe 
kwam en me terugleidde in mijn 
kwetsbare lichaam. Toen ik vier 
dagen later uit de coma ontwaakte, 
kon ik Hem levendig aan het voeten-
einde van mijn ziekenhuisbed zien staan. 
Met een grote glimlach zegende Hij me 
met opgeheven handen (abhayahasta) en 
nogmaals spoorde Hij me aan om 

onvoorwaardelijk alle wezens lief te hebben 
en te dienen.

Onze geliefde Swami zei dat Hij is 
gekomen om ons naar huis te breng- 
en en ons moksha (zelfrealisatie) te 
geven. Lijden laat iemand begrijpen 
dat we in deze wereld zijn ge-boren 
om het leven te ervaren, naar binnen 
te gaan, te onderzoeken en onze weg 
terug naar God te vinden. Door deze 
uitdagingen in mijn leven heb ik ge- 
lijkmoedigheid ontwikkeld, heb ik ge- 
probeerd anderen beter van dienst te 
zijn en heb ik geloof ontwikkeld in Swa- 
mi als mijn voogd, gids en ware redder.

Mijn geliefde Swami, almachtige Heer, 
U bent mijn goddelijke moeder, vader, 
leraar en God. Ik heb geen woorden om U 
te bedanken voor het transformeren van 
mij. Door Uw genade ben ik nu vredig en 
aanvaard ik elk moment van mijn leven als 
een zegen van U. Ik houd van je!

Mogen alle werelden gelukkig zijn!

Jai Sai Ram.
Ms. Semali Balasuriya 

VS

God is je enige toevlucht waar je ook bent, in een bos, in 
de lucht, in een stad, in een dorp, op de top van een berg 
of in het midden van de diepe zee.

Sri Sathya Sai Baba, 10 juli 1996



from the
Divine pen
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Erken je Goddelijkheid

Beste Nanjundaiah! Accepteer mijn Zegeningen.

De beste methode om de Vedanta-Filosofie te verspreiden, is 
ernaar te leven. Er is geen andere koninklijke weg.

Leef in GOD. Alles is goed. Laat anderen in GOD leven. Alles komt 
goed. Geloof deze waarheid, u zult gered worden.

Zowel in de laagste worm als in de hoogste mens is dezelfde 
goddelijke natuur aanwezig. De worm is de laagste vorm 
waarin de goddelijkheid meer overschaduwd is door Maya; dat 
(menselijk wezen) is de hoogste vorm waarin het het minst is 
overschaduwd. Achter alles bestaat dezelfde goddelijkheid en 
daaruit komt de basis van moraliteit voort.

Bevestig uw GOD-heid. Gooien in totale vergetelheid, die kleine 
zeepbel barst, het vindt zichzelf, in de hele oceaan. Jij bent het 
geheel, het oneindige, het Al.

Jij bent de Godheid zelf; het heilige der heiligen. De wereld is 
geenwereld. Jij bent het Alles in Alles, de allerhoogste macht 
die niet met woorden kan worden beschreven; met niemand of 
geest. Jij bent die pure ‘Ik ben’. Dat jij bent. De Hemel is in jou. 
Zoek geluk niet in het object van zintuigen. Realiseer je dat geluk 
in jezelf zit.

Met Zegeningen

Sri Sathya Sai Baba
24-4-1974
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DE UITVERKOREN MOEDER
Easwaramma

Easwaramma - De uitverkoren moeder



BELICHAMING VAN LIEFDE, COMPASSIE EN 
OPOFFERINGSGEZINDHEID

Terwijl we Easwaramma-dag vieren op 6 mei en het evenement 
ook vieren als Kinderdag, is er geen betere manier om deze ideale 
moeder en toegewijde te leren kennen die de personificatie is van 
liefde, mededogen en opoffering dan door Swami’s eigen woorden 
te lezen die haar deugden verheerlijken . Ze was zo ontroerd door 
de erbarmelijke omstandigheden van de mensen in haar gemeen-
schap dat ze namens de hele mensheid een beroep deed op Swami 
voor gratis onderwijs, gratis medische zorg en drinkwater. Swami 
vervulde al haar drie wensen.
Moeder Easwaramma’s wens om een kleine basisschool voor de 
kinderen in Puttaparthi te hebben, evolueerde naar de Sri Sathya 
Sai University, die gratis integraal onderwijs biedt van basis- tot 
doctoraal niveau, academische excellentie en voorbeeldig karakter 
combineert. Hierdoor geïnspireerd, bieden Institutes of Sathya Sai 
Education, Sathya Sai Schools en Sathya Sai Education in Human 
Values-programma’s op waarden gebaseerd onderwijs in veel landen 
over de hele wereld.
Haar tweede wens om een klein ziekenhuis in Puttaparthi te hebben, 
is uitgegroeid tot twee ultramoderne Super Specialty Hospitals 
in Puttaparthi en Whitefield, te beginnen met twee bescheiden 
algemene ziekenhuizen. Deze tempels van genezing bieden primaire 
tot tertiaire gezondheidszorg en moderne ultramoderne medische 
zorg, volledig gratis. Dit heeft de Sathya Sai Ideal Healthcare Mission 
over de hele wereld geïnspireerd om honderdduizenden mensen 
gratis gezondheidszorg te bieden via medische kampen, medische 
klinieken en mobiele klinieken.
Haar derde wens was om de inwoners van Puttaparthi van drink-
water te voorzien. Dit heeft zich ontwikkeld tot het gigantische Sri 
Sathya Sai Water-project dat niet alleen in Puttaparthi maar ook in 
andere staten in India van water voorziet aan miljoenen men-sen. Dit 
heeft ook Sathya Sai-toegewijden over de hele wereld geïnspireerd 
om water-projecten te starten om mensen te helpen in gebieden 
met watertekorten in Afrika, In-donesië, Nepal, Sri Lanka, El Salva-
dor en andere landen. Zo effenden de oprechte, onzelfzuchtige en 
eenvoudige wensen van de Uitverkoren Moeder de weg voor gigan-
tische humanitaire projecten over de hele wereld.
Bovenal bleef ze een ideale toegewijde met haar liefde en onwan-
kelbaar vertrouwen in Swami tot ze haar laatste adem uitblies.
De volgende fragmenten zijn geselecteerde fragmenten uit Swami’s 
Goddelijke Toespraken over de glorie van Moeder Easwaramma, 
waarin ze haar eenvoud, adel en mededogen jegens iedereen 
beschrijft.
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De naam onthuld
Haar doel op aarde

Wie is Easwaramma? Zij is de moeder van 
Ishwara (Allerhoogste God). Dit was niet 
de naam die haar ouders haar hadden 
gegeven. Maar na haar huwelijk begon 
Kondama Raju (Swami’s grootvader), een 
van de wijsheid en gezegend met een 
visie op de toekomst, haar Easwaramma 
(moeder van Ishwara) te noemen. Ze werd 
genoemd als Namagiriamma op het 
moment van haar geboorte. Kondama 
Raju vertelde haar dat Easwaramma de 
meest geschikte naam voor haar was, 
aangezien hij voorzag dat ze de moeder 
van Ishwara zou worden.

Sri Sathya Sai Baba, 6 mei 2000

Belichaming van Eenvoud
en Mededogen

EEaswaramma en Subbamma waren altijd 
extatisch als ze mij Pandari-bhajans zagen 
zingen en dansen op hun ritme. Soms gaf 
haar man Pedda Venkama Raju Easwa-
ramma wat geld voor de huishoudeli-
jke uitgaven. Er waren eens twee Anna’s 
bij haar van dit geld. Men kon in die tijd 
twee zakken gepofte rijst kopen voor twee 
Anna’s. Dus kocht Easwaramma twee 
zakken gepofte rijst met de twee Anna’s 
en verdeelde ze onder de kinderen. Ze gaf 
altijd weg wat ze bij zich had.
Ze was de belichaming van opoffering. Ze 
praatte liefdevol met iedereen die bij haar 
kwam. Als toegewijden verdrietig zouden 
zijn dat Swami hen negeerde, troostte ze 
hen door te zeggen: “Wat Swami ook doet, 
het is voor je eigen bestwil.”

Sri Sathya Sai Baba, 6 mei 2000

Haar zorg voor
het Welzijn van de Mensheid

Toen Sai’s glorie zich wijd en zijd begon 
te verspreiden, kwam zij (moeder 
Easwaramma) op een dag naar me toe en 
zei: “Swami, het doet me pijn om kleine 
kinderen van ons dorp helemaal naar 
Bukkapatnam te zien lopen om naar 
school te gaan. Bouw alsjeb-lieft een kleine 
school.” In overeenstemming met haar 
wens richtte ik een kleine school op. Na 
verloop van tijd wilde ze ook hier een klein 
ziekenhuis vestigen. Ze zei dat ze het niet 
kon verdragen dat de moeders de moeite 
namen om hun kinderen naar Bukka-pat-
nam te brengen voor medische behandel-
ing. Daarom heb ik een klein ziekenhuis 
laten bouwen.
De kleine school die ik heb opgericht, is 
vandaag een grote universiteit geworden. 
Het kleine ziekenhuis dat ik heb gebouwd, 
is een Super Specialty Hospital geworden. 
Deze machtige taken konden worden 
volbracht dankzij de Sathya Sankalpa 
(nobele vast-beradenheid) van Moeder 
Easwaramma en Nitya Sankalpa (Goddeli-
jke Wil) van Sai. Haar laatste wens was om 
het dorp van drinkwater te voorzien. Ze 
wees erop dat de vrouwen veel moeite 
moesten doen om water te putten uit 
diepe putten, die bijna waren opgedroogd. 
Ik heb het dorp meteen van drinkwater 
voorzien. Onder het Sri Sathya Sai Water 
Supply Project heb ik nu drinkwater 
geleverd aan het hele district Anantapur.

Sri Sathya Baba, 6 mei 2001

Haar Liefde voor Kinderen
IIk wil je vertellen over een incident dat 
spreekt over haar immense medeleven 
en liefde voor kinderen. In die tijd volg-
den studenten uit verschillende staten 
en landen Summer Classes. Gokak, die 
vroeger de lessen leidde, was een strikte 
discipline. Hij was een man met een groot 
karakter en opoffering. Hij was ook een 
groot academicus. Hij leidde de lessen op 
een voorbeeldige manier.
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Op een dag zaten de studenten te lunchen 
in de eetzaal. Een van de jongens stond op 
en ging naar buiten voordat de anderen 
hun maaltijd konden afmaken. Gokak, die 
dit door het raam zag, riep hem en berispte 
hem voor zijn ongedisciplineerde daad. 
“Als je medestudenten nog aan het eten 
zijn, moet je niet halverwege opstaan, ook 
al heb je al je maaltijden op. Het komt neer 
op het beledigen van hen.” Toen hij dat 
zei, schorste Gokak hem van de lessen. De 
jongen was in tranen, maar Gokak was niet 
bewogen.
De jongen kwam naar de kamer van 
moeder Easwaramma, viel aan haar voeten 
en begon te huilen. Hij vertelde haar over 
de zware straf die Gokak hem had opge-
legd. Hij smeekte haar om hem te komen 
redden. Easwaramma troostte hem en 
stuurde hem weg. Ze zat op de trap waar 
Gokak langs zou komen. Na een tijdje 
kwam Gokak daar.
Ze bood hem haar namaskar (begroeting) 
aan en hij beantwoordde hetzelfde met 
eerbied. Toen zei ze: ‘Toen ik je namaskar 
aandeed, beantwoordde je hetzelfde. Op 
dezelfde manier, als je anderen straft, zul je 
in ruil daarvoor gestraft worden. De jongen 
heeft uit zijn onschuld een fout gemaakt. 
Vergeef hem alsjeblieft en sta hem toe de 
lessen bij te wonen.”
Toen antwoordde Gokak: ‘Moeder, als ik 
hem vergeef, zal dat een slecht precedent 
scheppen voor anderen. Hoe dan ook, 
ik zal hem alleen voor jou vergeven.” Op 
deze manier zou ze haar best doen om 
anderen te helpen en troost en troost te 
bieden. U bent gebonden aan de gevolgen 
van uw acties. Als je op een harde 
manier tegen anderen praat, zal het als 
volmondig bij je terugkomen. Als je 
anderen raakt, komt het terug als 
reflectie. Doe daarom anderen geen pijn. 
Doe goed, wees goed, zie goed en spreek 
goed. Dan zul je gezegend worden met 
rijke beloningen. 

Hoewel moeder Easwaramma geen 
formele opleiding had genoten, ge- 
droeg ze zich voorbeeldig. Ze was ie- 
mand van diepe wijsheid. De leer die 
Moeder Easwaramma meedeelde, bleef 
in het hart van Gokak gegrift.

Sri Sathya Sai Baba, 6 mei 2003

Een voorbeeldige Devotee
Ik zal wijzen op een klein incident 
met betrekking tot de goedheid van 
Easwaramma. De zomerlessen waren in 
Bangalore. ‘s Morgens om 7 uur moest 
het ontbijt geserveerd worden aan 
de studenten. Ze gingen rond nagara 
sankeerthan (devotionele groep die op 
straat zingt) en keerden om 6 uur ‘s ocht-
ends terug. Ik gaf ze darshan (publiek). 
Toen ging ik voor Mijn bad. Ondertussen 
was Easwaramma klaar met haar bad; ze 
dronk zoals gewoonlijk heel tevreden haar 
koffie en nam plaats op de binnenveranda.
Plotseling ging ze naar de badkamer 
en schreeuwde het uit. “Swami, Swami, 
Swami”, driemaal. Hierop antwoordde ik: 
“Komt, komt.” Binnen die periode blies ze 
haar laatste adem uit. Welk groter teken 
van goedheid is er nodig? Ze hoefde niet 
bediend en ver-zorgd te worden. Swami 
zal tijdens de laatste momenten van het 
leven voor een paar keer in de herinnering 
komen.

Sri Sathya Sai Baba, 6 mei 1983

Vandaag vieren we Easwaramma-dag 
om de glorie van het moederschap uit 
te dragen. De wereld wordt ondersteund 
door de gebeden van moeders. Het gebed 
van een vrouw is krachtiger dan duizend 
gebeden van mannen, omdat vrou-
wen puur en teder van hart zijn. Breng je 
moeder nooit tot ongenoegen. Nooit haar 
gevoelens kwetsen. Dan zal God je bij al je 
inspanningen helpen.

Sri Sathya Sai Baba, 6 mei 2001
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Medio maart 2022 zijn er naar verluidt meer 
dan 3 miljoen vluchtelingen die vanuit 
Oekraïne naar Polen en andere Europese 
landen gevlucht. De SSSIO van Polen, 
bi-jgestaan door toegewijden van Sathya 
Sai uit andere landen in Europa, helpt de 
Oekraïense vluchtelingen door voedsel, 
onderdak, kleding en onderdak te bieden, 
evenals emotionele steun. SSSIO-leden delen 
ook snoep, kinderspeelgoed, artikelen voor 
persoonlijke hygiëne en linnenzakken uit aan 
degenen die het oorlogsgebied ontvluchten.

De SSSIO van Hongarije vervoert meerdere 
keren per week voedsel over de grens naar 
Domesz in Oekraïne, waar 120 Oekraïense 
vluchtelingen worden vastgehouden.

In West-Oekraïne wordt voedsel uitgedeeld 
aan mensen in nood in de steden Dnepr, 
Vinnitsa, Chernovsty en Horodenka door 
leden van de SSSIO van Oekraïne.

Lees meer op Sathya Sai Humanitarian Relief website 

NOORD-EUROPA

LIEFDE IN ACTIE

DIENSTBAARHEID
Humanitaire

SSSIO Uganda begon de behoeftigen te 
dienen na 18 maanden, na de afsluiting als 
ge-volg van de COVID-19-pandemie. Op 20 
februari 2022 kookten en serveerden SSSIO-
vrijwilligers warme maaltijden aan meer dan 
200 kinderen in de buurt van het Sri Sathya 
Sai Centre, Kampala.

OEGANDA
Voedsel uitdelen aan 
de minderbedeelden

Humanitarian Service
Love in Action
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Sri Sathya Sai Centers of the Greater Boston in 
collaboration with the International Institute 
of New England (IINE) have helped newly 
arrived Afghan refugee families by providing 
them with groceries during the initial phase 
of their resettlement. Food items, including 
vegetables, rice and spices used in daily 
cooking are bought in bulk and repacked. 
The pilot phase of the grocery project was 
a success, and this has become an ongoing 
service project for the SSSIO Centers of 
Greater Boston. SSSIO volunteers expressed 
great joy in welcoming the newly arrived 
Afghani people to the USA and helping them 
to settle down.

Verenigde Staten 
van Amerika

SSSIO-leden van Indonesië beschouwen 
het als hun verantwoordelijkheid om de 
natuur en het milieu schoon en ongerept te 
houden. Dienovereenkomstig organiseerden 
on-geveer 30 leden van de Sai Study Group 
van Gianyar, Indonesië op de ochtend van 
17 september 2021 een serviceproject. De 
SSSIO-leden verzamelden en verwijderden 
plas-tic afval rond het Saba-strand in Gianyar, 
Bali, en lieten 300 babyschildpadden vrij in 
de zee. 

INDONESIË
Moeder natuur dienen
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Sri Sathya Sai International Organization: History
Featuring – Latin America, Part 1

 
SSSIO
ZONE 2A

COSTA RICA · CUBA · DOMINICAANSE  REPUBLIEK· EL SALVADOR · GUADALOUPE · 
GUATEMALA  HAÏTI· HONDURAS · MEXICO · NICARAGUA · PANAMA · PUERTO RICO

Geschiedenis van 
SSSIO in Latijns-
Amerika - Deel 1

Onderwijs in Menselijke Waarden 
Conferentie in 2012, San Luis Potosí.

Er zijn drie Sathya Sai-scholen in Mexico. 
De eerste school is in 2002 gestart in 
Chihuahua.

1973
Dr. Luis Muñiz en zijn vrouw Gail 
reisden vanuit Mexico naar India 
met het idee om enkele spirituele 
meesters te bezoeken van wie ze 
referenties hadden.

Swami gaf hun toestemming om 
een Sri Sathya Sai-centrum in 
Mexico te openen.

MEXICO
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Izalco-Volcano

Sri Sathya Sai 
InternationalE OrganiSatiE

HISTHISTORORYIE

Deze enorme watertank, gebouwd in 1996, 
is nog steeds van dienste aan meer dan 
1.000 huizen in een gemeenschap.
Dit is een van de 12 waterprojecten die 
zijn gestart door de Sai Foundation van El 
Salvador.

Openbare bijeenkomst in 1982 
met gast Dr. John Hislop.

1975
Emilia (Milita) Martinez en 
haar man, Rigoberto Martinez, 
reisden naar India en waren de 
eerste Salvadoranen die Sathya 
Sai Baba ontmoetten.

EL SALVADOR
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Veel mensen vragen me hoe ik me voel over Sai 
Baba, nu Hij er niet meer is in Zijn fysieke vorm. Mijn 
antwoord is altijd dat het eigenlijk geen verschil 
maakt, omdat ik me altijd zo met Hem verbonden 
heb gevoeld, vooral als ik thuis in Londen ben. Maar 
ik ben niet helemaal waarheidsgetrouw - er zit een 
kleine leugen om bestwil in dit antwoord! Want als 
ik me herinner hoe het voelde toen Hij plotseling 
zou verschijnen voor dar-shan, en de muziek zou 
beginnen, mis ik Hem. Ook al zat iedereen die bij 
elkaar was soms urenlang te zitten, met pijn in benen 
en rug, op het moment dat Hij naar ons toe zou 
lopen, zou ieders hart bonzen van verwachting, de 
geest verheven, pijnen wijken en onze harten zouden 
overlopen van vreugde. Het is onmogelijk om dit 
gevoel volledig in woorden uit te drukken, tenzij men 
het persoonlijk heeft ervaren.
Toen ik ongeveer 40 jaar geleden voor het eerst 
Prasanthi Nilayam bezocht, was het verlangen 
naar persoonlijke aandacht en een audiëntie bij 

vrouwelijkheid
glorie van

Speel het spel - Wees Gelukkig!
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Swami erg sterk. Maar na meer dan 12 jaar 
genegeerd te zijn, accepteerde ik het en 
was ik helemaal tevreden, omdat ik voelde 
dat ik op de juiste plek was om de dingen 
te leren die ik nodig had.
Dat veranderde allemaal toen ik werd 
benaderd om te zingen tijdens de vier- 
ing van de 70ste verjaardag van Swami 
in het Hillview Stadium. Ik had aange-
nomen dat er van mij verwacht zou 
worden dat ik bhajans zou zingen, 
maar mij werd verteld dat Swami in 
plaats daarvan wilde dat ik westerse 
liederen zou zingen; dus natuurlijk was 
ik opgetogen om zijn instructies te 
gehoorzamen. Ik wist dat bluesmuziek 
niet echt te horen was in Prasanthi 
Nilayam en sindsdien heb ik een deel 
van het publiek ontmoet dat ge-
schokt was door deze muziek. Tot dan 
toe werd er alleen Indiase muziek ge-
speeld tijdens vieringen in de ashram, 
maar ik vermoedde dat Swami zich 
voorbereidde om de wereld van muziek 
te openen voor Zijn toegewijden over de 
hele wereld. Het was een geweldige kans 
om Zijn liefde en boodschap als song-
writer te delen, en ik hoopte dat dit aan 
iedereen kon worden overgebracht.
Ik was ervan uitgegaan dat ik het interview 
zou krijgen waar ik zo naar verlangde, 
de dag na het grote concert, aangezien 
iedereen me vertelde dat Swami de 
artiesten doorgaans zou oproepen voor 
een interview. Maar tot mijn teleurstelling 
werd ik weer eens genegeerd. Terwijl alle 
andere artiesten werden uitgenodigd voor 
een interview, werd ik niet uitgenodigd. Ik 
zat alleen buiten en voelde me genegeerd 

en onbemind. Maar een paar maanden 
later, zoals de voorzienigheid het wilde, 
riep Swami me genadig binnen. Wat een 
vreugde om eindelijk geaccepteerd te 
worden! Achteraf besef ik dat ik deze les 
van genegeerd worden nodig had, want 
ik leerde dat “uitstel geen ontkenning is” 
en dat Hij van plan was om mij deze les te 
leren, want alles gebeurt op Zijn timing.

Swami zei altijd dat het beter is om geen 
persoonlijke zaken te delen over wat er in de 
verhoorkamer gebeurt. Maar er is één ding 
dat ik wil delen, omdat het een boodschap 
heeft waar iedereen van kan profiteren. 
Onze geliefde Swami vroeg me een keer of 
ik vragen voor Hem had, want ik had altijd 
gemerkt hoe mensen bij Hem kwamen 
met vragen die beantwoord moesten 
worden. Maar ik voelde me zo totaal 
gezegend en ge-lukkig dat ik helemaal 
geen vragen had. Maar aangezien Hij het 
mij vroeg, wilde ik Hem een vraag stellen, 
en dus vroeg ik: “Swami, wat is de betekenis 
van dit alles?” betekenis van het leven 
en al zijn ups en downs. Swami keek me 
alleen maar aan en zei vijf zeer belangrijke 
woorden: “Speel het spel, wees gelukkig!” 
Hoe eenvoudig en prachtig zijn deze vijf 
woorden, en hoe belangrijk is het om naar 
deze eenvoudige instructie te leven - en 
het is een van de belangrijkste motto’s van 
mijn leven nu.

Bedankt Swami, voor dit en al het andere 
in mijn leven, vooral mijn zangstem!!

Dana Gillespie 
Verenigd Koninkrijk

Mevr. Dana Gillespie kwam vier decennia geleden naar Bhagawan Sri Sathya Sai 
Baba. Ze is een muzikant met een internationale reputatie, die Swami’s boodschap van 
liefde door middel van muziek over de hele wereld deelt. Deze Britse zangeres, actrice, 
liedjesschrijver en blueszangeres treedt op in de Divine Presence of Bhagawan 
Baba sinds haar eerste optreden tijdens Baba’s 70ste verjaardag.
Ze heeft 56 jaar muziekachtergrond met meer dan 61 albums. In de jaren zeventig werd 
ze bekend door haar optredens in de Londense West End-theaters. Dana speelde de 
originele Maria Magdalena in de eerste Londense productie van Jesus Christ Superstar.
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Er waren perioden waarin Swami maandenlang elke avond spirituele 
toespraken hield in de grote zaal van Brindavan. Deze geestelijk 
verheffende toespraken brachten kost-bare waarheidsjuwelen aan het 
licht en verschaften veel leiding en instructies. Het is zeer ongelukkig 
en betreurenswaardig dat er in die tijd niemand aanwezig was om Zijn 
kostbare woorden vast te leggen.
Op een avond, toen Swami een van deze fascinerende lezingen hield, 
vloog een enorme kever - met bungelende, stekelige poten - door een 
open raam naar binnen. Ik was doodsbang voor het wezen. Het zoemde 
luidruchtig en was zo groot als een hand. Ik kreeg visioenen dat het vast 
zou komen te zitten in mijn haar, kronkelend op mijn hoofdhuid terwijl 
ik het probeerde los te krijgen maar alleen maar meer verstrikt raakte. 
Hoe zou ik die los krijgen? Ik zou een schaar nodig hebben die ik niet bij 
mij had om het los te knippen. Alle mensen zaten in volle aandacht naar 
Swami te luisteren; Ik kon niet bewegen, laat staan weggaan. Als het in 
mijn haar zou vliegen, zou ik stil moeten zitten en het moeten verdragen. 
Ik volgde elke beweging van de kever met die ondraaglijke gedachte 
en kon niet langer aandacht schenken aan wat Swami zei. Voordat de 
kever naar binnen vloog, was ik volledig geconcentreerd en verzonken 
in Swami’s bijzonder verhelderende toespraak.
Swami stond aan de andere kant van de kamer - aan de mannenkant 
- en keek niet eens naar mijn richting. Plotseling stopte Hij met praten, 
liep naar de kever en schepte hem op met Zijn hand. Hij keek naar mij 
beneden terwijl hij de ongevaarlijke kever in Zijn hand hield, schonk me 
de liefste, beschermende en alwetende, vaderlijke glimlach toen Hij hem 
uit het raam gooide. Daarna liep hij terug en hervatte het gesprek. Hoev-
eel meer dan een menselijke vader bewaakt en beschermt Hij ons tegen 
onze echte en denkbeeldige angsten?

Uit “Goddelijke herinneringen aan Sathya Sai Baba”

Mevrouw Diana Baskin
Verenigde Staten van Amerika

Alwetende 
Goddelijke Vader

Mevr. Diana Baskin, al meer dan vier decennia 
een fervent toegewijde van Bhagawan Sri Sathya 
Sai Baba, heeft twee zeer inspirerende boeken 
geschreven met betrekking tot haar opmerkelijke 
ervaringen en levensveranderende lessen die ze 
heeft geleerd tijdens haar vele nauwe interacties 
met Baba. Haar boeken getiteld ‘Divine Memories 
of Sathya Sai Baba’ en ‘Divine Lessons from Sathya 
Sai Baba’ hebben vele toegewijden over de hele 
wereld geïnspireerd in hun spirituele zoektocht. In 
de woorden van Dr. John Hislop, een bekende en 

voorbeeldige toegewijde van Baba, zijn haar levendige verhalen en ervaringen weergaloos en 
van onschatbare waarde bij het inspireren van lezers, voor de komende eeuwene.
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Goddelijke Moeder, uit U wordt het Universum geboren
samen met alle wezens van alle werelden!
Uw oneindige kracht manifesteert zich en groeit constant door Liefde,
U bent de Schepping en de materiële uitdrukking van het Opperwezen!
U bent de beweging, de transformatie die alle vlakken doordringt en dit in stand 
houdt.
U bent de Schepping zelf; U bent het vrouwelijke aspect van God!
De natuur in constante en volledige transformatie!
Alle elementen buigen voor de kracht van Uw pracht,
U bent de eigenlijke bescherming, het licht en de kracht van concreetheid die in 
mij woont.
Ik kan niets doen op dit vlak zonder Uw liefde,
Ik buig voor U, O’ Goddelijke Moeder!
Ik erken dat U de weerspiegeling bent van het Wezen, van het Bewustzijn
die alle dingen doordringt en in mij woont.
Geliefde Goddelijke Moeder:
Bedankt voor je transformerende en realiserende kracht
dat beweging en expansie geeft aan het heelal!
Bedankt dat U me hebt gekleed met het vermogen om alle verlangens te 
materialiseren!
Bedankt, want het is alleen via U
dat ik deze ervaring van liefde kan beleven!
Alleen door U kan ik op dit vlak en alle vlakken de goddelijke 
alomtegenwoordigheid en het bewustzijn van universele liefde ervaren!
Moeder: het vrouwelijke principe van liefde stroomt in U,
U bent de Schepper, Bewaarder en Transformator die alles doordringt...!
U bent het licht dat zich manifesteert en zichtbaar maakt wat ik ben!
Dankuwel, moeder van mij! Bedankt voor de kans om te mogen ervaren,
om te leren, lief te hebben, mezelf uit te ontwikkelen!…
en dan, op een dag, mezelf weer op te laten gaan
in de immense oceaan van oneindige gelukzaligheid... die God is.

Mevrouw Lourdes Olivia Vallejo Loredo 
Mexico

Mevr. Lourdes Olivia Vallejo Loredo is een Sai Spiritueel Educatie-lerares in Mexico. Ze 
kwam meer dan 19 jaar geleden naar Swami en heeft meer dan 15 jaar in de SSSIO 
ge-diend. Ze is een professionele fotograaf, grafisch ontwerper, schilder, illustrator en 
schrijver. Ze maakte meer dan zeven jaar deel uit van het docententeam van Sathya 
Sai Onderwijs in menselijke Waarden in Mexico. Ze nam respectievelijk in 2012 en 
2016 deel aan het Internationale Congres van Onderwijs in Sathya Sai Menselijke 
Waarden in de stad San Luis Potosí, S.L.P., Mexico.

Alomtegenwoordige 
Goddelijke Moeder
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Van de
Internationale Sai-Jongeren

We delen graag details over activiteiten en initiatieven die 
de Sai-Jongeren betrokken houden bij Swami's werk. Naast 
het delen over een leiderschapsinitiatief in Indonesië en 
persoonlijke reflecties van twee jongvolwassenen, presenteren 
we een persoonlijke brief geschreven door Sri Sathya Sai Baba 
aan zijn studenten, en vragen we je uw denkmuts op te zetten 
voor een puzzel! We hopen dat je geniet van de update van 
deze maand.

SSSIO Internationale Jongeren Commissie

Met de Genade en
Liefde van Bhagawan Sri 
Sathya Sai Baba, zal de 

Internationale Sai- Jongeren Commissie 
een online Internationale Sai - Jonger-
en Retraite 2022 (IYAR) organiseren.

med: Maak opnieuw verbinding en laad 
je op. Deze Retraite vindt plaats in twee 
sessies van 2,5 uur: om 4 uur p.m. UTC op 
zaterdag 21 mei 2022 en om 3  uur a.m. UTC 
op zondag 22 mei 2022.

De retraite is bedoeld om Sai-Jongeren 
opnieuw te verbinden, hun op te laden 
en nieuwe energie op te doen in hun 
sadhana (spirituele beoefening) en passie 
te ontwik-kelen voor Sri Sathya Sai Baba en 
Zijn universele leringen. We nodigen alle 
YA's uit om met ons in contact te komen, 
terwijl we ons koesteren in de glorie van 
Sri Sathya Sai Baba, Zijn liefde delen en 
gelukkig zijn. Op het programma staan 

inspirerende uitwisselingssessies met 
eminente gastsprekers, to thet 
nadenken zettend stemmende panel-
dscussies, interactieve breakout-sessies, 
spannende activiteiten, verkwikkende 
bhajans en muziek, multimedia-
presentaties en het delen van per-
soonlijke reflecties/transformaties.

Deze retraite is voor de jongvolwassenen, 
door de jongvolwassenen, en we dringen 
er bij elke jongvolwassene op aan om deel 
te nemen, om je ziel bij te tanken terwijl 
we deze reis van goddelijke liefde maken.

Houd ons in de gaten voor meer informatie 
om te delen op sociale mediakanalen. 
Neem voor meer informatie over de retraite 
of andere jongereninitiatieven contact op 
met uw jongerencoördinator of stuur ons 
een e-mail op youngadults@sathyasai.org 
of yacoordinator@sathyasai.org.

Houdt de datum in de gaten: 21 & 22 mei
Internationale Sai-Jongeren RetraiteMAY

21
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Geïnspireerd door het Sri Sathya Sai 
Internationale Leidershcap Programma 
voor Sai Jongeren (SSSILP), startten 
de Zone 4 Nationale Sai Jongeren van 
Indonesië een soortgelijk programma 
genaamd "Program Kepemimpinan 
Sathya Sai (PROKESS)". Het belangrijkste 
doel was om de YA's te voorzien van de 
vaardigheden en kennis om een leider te 
zijn op basis van de leringen van Sri Sathya 
Sai Baba. Het programma was gericht op 
zes diepgaande leiderschapsmodules, die 
zijn aangepast en ontworpen op basis van 
de culturele vereisten van de YA-leiders in 
Indonesië.

Het programma werd gelanceerd in 
juli 2021 en gedurende de 9 maanden 
namen 32 YA's deel aan een maandelijkse 
interactieve sessie van 2 uren. De modules 
behandelden onderwerpen als Sai 
Leiderschap, Alles over Sai, Begrip van de 
Sri Sathya Sai Internatio-nale Organisatie 

(SSSIO) en verschillende ge relateerde 
onderwerpen. Jongvolwassenen die het 
programma voltooiden, kregen aan 
het einde van de module op 19 maart 
2022 diploma's. Deze Sai-jongvol-
wassenen zijn nu beter uitgerust met 
de nodige vaardigheden en kennis die 
nodig zijn om hun rol te vervullen.

Boek Auteur
1. Sathya Sai Baba: Short Autobiography of a Devotee A. Dr. John S. Hislop

2. Man of Miracles B. N. Kasturi

3. Anyatha Sharanam Nasthi C. Phyllis Krystal

4. Sathya Sai Vahini D. Victor Kanu

5. Seeking Divinity E. Sri Sathya Sai Baba

6. Loving God F. Aravind Balasubramanya

7. Living with God G. Anil Kumar

8. Divine Daffodils H. Kuppam Vijayamma

9. Cutting the Ties that Bind I. Howard Murphet

PuzzEl Tijd
OVEREENKOMSTEN MET DE BOEKEN EN AUTEURS

PROKESS Programma
in Indonesië

Antwoorden op de volgende pagina...
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Goddelijke Leiding : 
Prema Dhaara

Deze maand delen we een persoonlijke brief van de Prema Dhaara-compilatie, 
geschreven door onze geliefde Bhagawan. In deze brief heeft Swami Zijn liefde 
uitgedrukt voor al Zijn studenten en toegewijden, en hoe men wijsheid in het dagelijks 
leven moet beoefenen. Hij vermeldt dat liefde de basis van het leven is en dat we er 
al-tijd klaar voor moeten zijn om het in ons dagelijks leven te ervaren. 

Antwoorden op boeken & Auteurs
 1-D, 2-I, 3-H, 4-E, 5-A, 6-B, 7-F, 8-G, 9-C

Liefde – de basis van het leven
Mijn Lieve Jongens,

Aanvaard mijn zegeningen en liefde. Let op uw woorden, let op uw daden, 
let op uw gedachten, let op uw karakter en let op uw hart. Karakter is kracht, 
geduld is alle kracht die een man of een jongen nodig heeft. Sai is niet ver 
van jou vandaan of ergens ver weg. Hij is in je, in je eigen hart. De mens lijdt 
omdat hij Hem daar niet kan ontdekken en de vrede en vreugde niet kan 
ervaren door het ontbreken van deze ontdekking.

Jongens, een liefdeloos hart is een droge woestijn. Liefde is de basis van het 
leven. De lucht die wordt ingeademd en uitgeademd moet liefde zijn, zodat 
het kan worden aangevuld en ontvangen.

Met zegen en liefde

Baba
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Reflecties van Sai-Jongeren
Een initiatief van de Sri Sathya Sai Sadhana of Love (SSSSOL) 
Subcommissie is Reflec-tions of Sai. Dit is een manier voor Sai 
Young Adults over de hele wereld om hun liefde voor Sai te uiten 
door hun ervarin-gen en de positieve impact ervan op hun leven te 
delen. Inzendingen van verhalen van dankbaarheid, wonderbaarlijke 
gebeurtenissen en interacties met Sri Sathya Sai Baba worden 
periodiek gedeeld op YA sociale media .

Mevr. Ekta Melwani
Indonesië
In 2019 was ik gezegend dat ik drie keer door Swami werd 

geroepen naar de Goddelijke Ver-  blijfplaats, Prasanthi Nilayam. Op de 
vooravond van Swami's verjaardag in november 2019, toen ik de ashram 
verliet; zat ik vol met gemengde gevoelens.
Toen de auto de gebouwen in Puttaparthi passeerde, namelijk het Sri 
Sathya Sai Institute of Higher Learning, het Chaitanya Jyoti Museum 
en het Hill View Stadium, voelde ik me gezegend dat ik deze locaties 
kon betreden als onderdeel van de International Sai Young Adults 
evenementen. Op dat moment kwam er een gedachte in me op dat 
ik nog nooit het Sri Sathya Sai Super Specialty Hospital heb bezocht. 
Een seconde later verwierp ik die gedachte en herinnerde mezelf 
eraan dankbaar te zijn dat Swami me met een goede gezondheid heeft 
gezegend.
Toen de auto Puttaparthi uitreed, zag ik een gebouw dat op een 
ziekenhuis leek. Toen het echter donker werd, wist ik het niet zeker en ik 
vroeg de chauffeur of dit gebouw het ziekenhuis was en hij bevestigde 
dat dit het geval was. Zonder dat ik het zelfs maar vroeg, reed hij het 
ziekenhuiscomplex binnen. Hij keek achterom en vertelde me dat ik 
genoeg tijd had om het ziekenhuis te bezoeken en zei dat ik niet te laat 
zou komen voor mijn vlucht. Hij zei zelfs: "Het altaar is prachtig!" Een 
paar seconden lang was ik met stomheid geslagen en vroeg me af of 
deze kleine wens van mij was vervuld. Voordat ik kon antwoorden, zei de 
chauffeur ook dat auto's meestal niet het ziekenhuis in mogen. Er was 
echter geen beveiliging bij de poort die de auto ervan weerhield naar 
binnen te gaan. Toen ik het ziekenhuis binnenliep, was ik vervuld van 
dankbaarheid dat ik nog een gezegende kans had om ook het ziekenhuis 
te bezoeken waar Swami zijn laatste dagen doorbracht.
Toen ik terugkeerde naar de auto om mijn reis naar het vliegveld voort te 
zetten, kon ik niet stoppen met denken hoe aardig Swami is. Hij vervulde 
al mijn wensen, zelfs de kleinste.
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Mevr. Karisni Naidoo
Zuid-Afrika
Tijdens mijn schooltijd werd ik continu gepest omdat ik dik 

was en werd ik soms zelfs een olifant genoemd. Naarmate de jaren 
verstreken, raakte het me emotioneel. Op een dag bad ik en vroeg 
Swami bij het altaar: "Waarom doe je me dit aan? Waarom zeggen 
mensen deze dingen?” Toen ik klaar was met bidden, viel een 
foto van God Ganesha aan mijn voeten. Ik begreep de betekenis 
ervan op dat moment niet, maar het was in mijn droom dat Swami 
verscheen en zei: “Bangaru (Lieve “Goudje”) je bent als God 
Ganesha. Vergeet niet de mooie naam die ik je heb gegeven, wat 
de "Godin van de Olifanten" betekent. Je bent God en je bent voor 
altijd van mij. Iedereen zal het snel beseffen.” Vanaf die dag ben ik 
voortdurend aangetrokken (bewust) om het licht in de duisternis te 
vinden. Want ik weet nu dat mijn lieve Swami elke seconde van elke 
dag bij me is.
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SATHYA SAI
ONDERWIJS

De Verenigde Naties hebben een ambitieus 
programma genaamd “The 17 Sustainable 
Development Goals”, dat in 2030 moet zijn bereikt. 
Zeven daarvan zijn direct gerelateerd aan goed 

bedrijfsbeheer en leiderschap. Het is dus 
essentieel om de stand van zaken van het 

management te verbeteren.

De meeste bedrijven gebruiken één 
strategie voor het management, zoals 
directeuren en managers, en een andere 
strategie voor het personeel. Voor 

de laatsten bevorderen motiverende 
strategieën een positieve houding om hun 

bedrijf beter van dienst te zijn. Tegelijkertijd 
beschikt de managementsector over krachtige 

instrumenten om beter met de eigen emoties en 
doelen om te gaan. Het aanpakken van emoties is 
in de mode sinds Goleman’s boek “Emotional Intel-
ligence”.

Maar op emotie gebaseerde inspiratie is van korte 
duur. Als het management zou steunen op waarden 
en spiritualiteit, zou het veel duurzamer zijn. Er zijn 
honderden boeken over spiritueel management 
te vinden. Maar helaas kopen reguliere bedrijven 

EDUCARE
voor Bedrijvigheid
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Sathya Sai Onderwijs
Educare for Business by Mr. Jordi 
Griera and Ms. Suzanne Palermo



deze aanpak niet. Meer acceptabel is opmerk-
zaamheid, een verscheidenheid aan meditatie-
technieken die het welzijn bevorderen. Het        
brengt echter geen echte spiritualiteit naar                    
de werkplek, zoals we het begrijpen.

Het Instituut van Sathya Sai Educatie 
(Zuid-Europa) (ISSE-SE) staat klaar om  
de samenleving te dienen met zijn 
baanbrekende programma “Educare 
for Business”, dat blijvende voordelen 
behaalt door spiritualiteit, waarbij alle 
belanghebbenden, zowel intern als extern, 
worden samengebracht.

De kern ervan is het concept “The Knack of Holistic 
Leadership”, dat is het vermogen om onder alle 
omstandigheden het juiste antwoord te bieden. 
Het volgt Plato’s advies in zijn boek “The Republic” 
dat “de twee basiscomponenten van het onderwijs 
gymnastiek voor het lichaam en muziek voor de ziel 
zijn”. Met muziek bedoelde hij de weg van de negen 
muzen, die tegenwoordig staan voor weten-
schap, spiritualiteit en de zeven kunsten. Zo heeft 
Educare voor zakenrelaties fysieke training met 
Sathya Sai’s menselijke waarden op een unieke, 
evenwichtige en natuurlijke manier gegeven, en 
kreeg het vanaf 2001 positieve feedback van alle 
bedrijven die het hebben geïmplementeerd.

Oorspronkelijk ontworpen voor zakenmensen en 
de overheid, komt het programma ten goede aan 
mannen en vrouwen van “zeventien tot zeventig”, 
als een naadloze voortgang van ISSE’s effectieve 
programma’s voor kinderen en jonge volwassenen. 
Deze zeer praktische kennisbank wordt jaar na jaar 
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nuttiger in iemands leven: fit blijven, productief zijn 
en vooral gelukkig zijn.

De volledige cursus bestaat uit zes modules die de 
volgende onderwerpen behandelen: Human Values in 
Business, het menselijk brein, ons lichaam, essentiële 
tools, holistisch leiderschap en de voortschrijdende 
ontwikkeling ervan. De officiële lancering is gepland 
op 24 april 2022, Human Values Day.

Het ISSE-SE Business Wing-programma is online 
beschikbaar als gratis service voor alle ISSE’s van de 
SSSIO op http://www.isseducare.org. U kunt ons 
ook schrijven op: holistic.leadership@educaere.org.

Dhr. Jordi Griera 
Spanje

Mevr. Suzanne Palermo 
Switzerland

Jordi Griera is lid van de SSSIO van Spanje. Hij nam 
deel aan de oprichting van het Institute of Sathya Sai 
Education South Europe (ISSE SE) in 2009, waar hij 
verantwoordelijk is voor “Edu-care for Business”.

Jordi Griera is mede-oprichter van de 
ethische com-missie van de Spaanse af-
deling van de International Standards Organi-
zation. Hij is een expert in sociale economie en 
monetaire systemen. Jordi is de voorzitter van de 
Ineval Foundation die hij in 2001 oprichtte voor de 
verspreiding van menselijke waarden in het be-
drijfsleven. Zijn laatste boek is “Wind of Liberation. 
Een gids om vrij en bewust te leven.”

Mevrouw Suzanne Palermo is de onderdirecteur van 
ISSE SE en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de EduCare tijdschriften en het handboek van 
het Instituut. Verder heeft ze deelgenomen aan vele 
seminars in Zuid-Europa. Zij voltooide haar studie aan 
de Academy of Fine Arts of Rome en verhuisde later 
naar Milaan waar ze werkte in het redactieveld voor 
kinderen als illustrator en project ontwerper. Suzanne 
is de auteur van het boek ‘The Story’ van Marty, een reis 
op de planeet Aarde”.

Link
	z https://isse-se.org 
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Karina Mahavir | Groep 2 | Verenigde Staten van Amerika

Kunst illustratie door
Jayadita Pala | Groep 3 | Verenigde Staten van Amerika

Educatie
Sai  Spiritueel

Ik loop naar buiten en zie de bomen,
terwijl ze zachtjes bewegen in de wind. 

Ik loop naar buiten en zie de bladeren,
als ze gracieus vallen, met gemak.

Ik loop naar buiten en zie de bloemen,
en word eraan herinnerd hoe de natuur kracht geeft.

Moeder natuur beschermt ons.

Moeder natuur zorgt.

Ze geeft bomen voor schaduw en zuurstof om te ademen.

Laten we ons realiseren dat we Moeder Natuur nodig hebben,
en het is Moeder Natuur, we hebben het nodig.

Zoals Moeder Natuur geeft, we betalen haar terug door te nemen,
en uiteindelijk kan ze niet meer verder met maken.

We moeten daarom ons steentje bijdragen en beginnen met 
beschermen
Dan met meer ons hart, want als we het nodig hebben,

Geeft Moeder Natuur. Moeder Natuur is
de essentie van al wat leeft.
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Anvesha Guru | Groep 4 | Verenigde Staten van Amerika

Wie was Easwaramma?
Zo niet de ideale vrouw
Sterk en empathisch en vriendelijk
Nooit iemand om in gedachten te beoordelen
Haar eigen opofferen
Zodat het graan van universele liefde kan worden gezaaid
Een verhaal waarnaar Swami verwijst
Alle kinderen denkend als de hare
Ze smeekte Hem om een ziekenhuis te bouwen
Mededogen verlaten als haar overdracht
Met heel je hart in Gods wil geloven
Zodat ze tijdens het spreken nooit schril was
Ze sprak zacht en lief
De troost van een ander was haar traktatie
Een rolmodel voor iedereen
Wiens deugd en vriendelijkheid
We altijd  moeten herinneren
Sairam Beste moeder Easwaramma,
wij allemaal, op deze gunstige dag,
zijn onder de indruk van uw plichtsgetrouwe
onderwerping aan God. Mogen we allemaal proberen U
na te volgen om die perfecte 
toegewijde van Swami te zijn.

Anvesha Guru | Groep 4 | VS



Swami, ik geef me over aan U
Om me te helpen mijn fouten te 
overwinnen,
geef me alstublieft uw begeleiding
Sai, gebruik mijn woorden en daden als... 
een kanaal om anderen te helpen, omdat 
hun geluk me vrede zal brengen
Ik weet dat ik fouten heb gemaakt;
het maakt me mens, en ik zoek vergeving 
om te groeien
Beste Baba, leid me alstublieft om 
de beste zelf die ik kan zijn. 
Een oprecht gebed

EEn OprEcht GEbEd

Gebed en dankbaarheid van 
SSO kinderen over de hele wereld

Rachna K | Groep 3 | CanadaIllustratie door
Mahati Venkataramanan | Groep 1 | Canada

Illustratie door
Deepica | Groep 1 | Singapore

O’ Swami, bedankt voor alles wat U voor me doet
O’ Swami, ik weet dat U er altijd voor me bent
O’ Swami, U bent degene die me helpt als ik twijfel.
O’ Swami, U bent degene die me redt als ik in gevaar ben.
O’ Swami, U bent degene die voor mij een pad heeft gemaakt 
om te volgen
rond deze mysterieuze wereld.
O’ Swami, ik weet dat U van me houdt.
Bedankt voor het begeleiden van mij.
Bedankt dat U me gelukkig, sterk, gezond en moedig hebt 
gemaakt.
Ik zal altijd Uw pad opvolgen Swami,
het pad dat U hard voor gewerkt hebt om mij.   
O’ Swami, sorry als ik iets verkeerd heb gedaan. 
Ik wil alles wissen.
O’ Swami, bedankt voor alles wat U voor me doet 
Ik weet dat U altijd bij me bent.
Ik hou van U Swami.
Mahati Venkataramanan | Groep 1 | Canada

44



aardig en blijWees
Beste Swami,
Bedankt voor al je liefde en genegenheid.
Swami, help me alstublieft om een heer te worden. 
Ik wil de samenleving helpen en 
alle mensen en dieren respecteren.
God geef me het vriendelijke hart om voor anderen  
te zorgen.
Ik wil dat iedereen aardig met elkaar is 
Geef alstublieft geluk, vreugde en vrede 
voor iedereen in de wereld.
Om Sri Sai Ram.

Krrish Harikishore | Groep 1 | Canada

Illustratie door ShreyaSai | Groep 2 | Verenigde Staten van Amerika

Illustratie door
Gurvi | Sai Angels | Thailand



Zijn Liefde en Boodschap delen

Openbare Bijeenkomsten door Dhr. Leonardo 
Pablo Gutter

ZIJN LIEFDE EN 
BOODSCHAP DELEN

Openbare 
Bijeenkomsten

Ik wil publiciteit voor de leringen en de boodschap. Ik wil 
thathwa-prachara, niet vyakthiprachara - publiciteit voor 
principes, niet voor individuen. Dat is belangrijker. Over Mij 
hoef je niet te praten.

Sri Sathya Sai Baba, 20 oktober 1996

Toen Bhagawan Sri Sathya Sai Baba in november 2004 
de Prasanthi Council oprichtte als het bestuursorgaan van 
de Sri Sathya Sai International Organization (SSSIO), 
ontmoette hij persoonlijk haar leden en gaf hun duidelijke 
instructies over het doel en de doelstellingen ervan. Een 
van Zijn Goddelijke instructies was: “Ga naar alle uithoeken 
van de wereld en deel Mijn boodschap.” Het was duidelijk dat 
deze goddelijke instructie niet alleen gericht was tot leden van 
de Prasanthi-Raad, maar tot alle leden van de Sathya Sai-
organisatie. Het verspreiden van de boodschap van liefde, 
onbaatzuchtige dienstbaarheid en de werken van Sathya Sai 
is een gezegend voorrecht dat aan alle leden van de organi-
satie wordt verleend - het is ook een van de belangrijkste 
doelen van de SSSIO. Het houden van openbare bijeen-
komsten om contact te maken met en dienstbaar te zijn aan 
de gemeenschappen waarin we leven, is een manier om 
Zijn boodschap te delen.
In verschillende verhandelingen stelt Baba dat er geen hogere 
dienst is dan werken in de organisatie die Zijn heilige naam 
draagt. Het doel van de organisatie is om elk indi-vidu te helpen 
zich bewust te worden van zijn of haar aangeboren goddelijkheid 
en zich dienovereenkomstig te gedragen - door goddelijke liefde 
in gedachten, woord en daad in het dagelijks leven te brengen. 
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Elk lid van de Sathya Sai-organisatie 
is gemachtigd om de boodschap van 
Bhagawan, zijn liefde en zijn werken te 
verspreiden.
Ten eerste moet men begrijpen dat 
openbare bijeenkomsten bedoeld zijn om 
het grote publiek kennis te laten maken 
met Swami, zijn liefde en zijn univer-
sele leringen. Daarom moeten ze 
worden georganiseerd, gepland en 
ontworpen voor het publiek, dat voor-
namelijk moet bestaan uit degenen 
die nog niet van Bhagawan Sri 
Sathya Sai Baba hebben gehoord. 

Openbare bijeenkomst 
in Argentinië

Ik wil de ervaring delen van een openbare 
bijeenkomst die we vele jaren geleden in 
een stad in het binnenland van Argentinië 
hebben gehouden. In die tijd was daar 
geen Sai Centrum. Daarom vroeg een 
Sai toegewijde of ik een openbare 
bijeenkomst mocht toespreken die ze 
aan het organiseren was om de liefde 
en boodschap van Sri Sathya Sai Baba te 
delen. Ik greep de kans en zei: “Natuurlijk, 
ja.”
Ik reed 300 km naar de ontmoetingsplaats 
en toen ik aankwam, merkte ik dat 
het thea-ter maximaal 300 mensen 
kon bevatten. Ik was bang dat er maar 
weinig mensen zouden komen en dat 
het theater leeg zou lijken. Tegen de 
tijd dat de bijeenkomst begon, 
begonnen de mensen te arriveren en 
vulden het theater volledig. We toonden 
een film over Swami’s leven en zijn 
missie, gevolgd door mijn lezing en 
vragen en antwoorden. 

Plots vroeg een persoon in het publiek of 
hij een ervaring mocht delen.
Hij zei dat hij in een stad op 500 km afstand 
woonde en dat hij de dag ervoor ruzie had 
met zijn vrouw. Hij werd zo boos dat hij 
besloot naar het busstation te gaan en de 
eerste bus naar deze stad te nemen. Hij 
heeft ingecheckt in een hotel om de nacht 
door te brengen. In het hotel zag hij een 
advertentie in een krant waarin iedereen 
werd uit-genodigd voor deze bijeenkomst. 
Hij merkte dat de bijeenkomst gratis was 
en omdat hij niets anders te doen had, 
kwam hij naar de bijeenkomst.
Hij werd midden in de nacht wakker, in 
het hotel, met een ondraaglijke pijn. Hij 
had een maagzweer en was vergeten zijn 
medicijnen mee te nemen. Hij had zoveel 
pijn dat hij niet eens uit bed kon komen. 
Plots verscheen er uit het niets een man 
in de kamer en zei hem dat hij moest 
ontspannen. Toen legde de persoon zijn 
handen op zijn buik zonder hem aan 
te raken, en enkele ogenblikken later 
verdween zijn pijn - en de man ook!
Hij hield vol dat dit geen droom was, en 
het is echt gebeurd. Bovendien is de pijn 
sinds die ontmoeting ‘s nachts nooit meer 
teruggekomen. Maar wat hem het meest 
ver-baasde was dat de persoon die in zijn 
hotelkamer verscheen niemand minder 
was dan de persoon in de film – Bhagawan 
Sri Sathya Sai Baba! Hij heeft Baba voor die 
dag nooit gezien of over Hem gehoord!
Hoewel de openbare bijeenkomst werd 
georganiseerd door een toegewijde, 
zonder andere hulp, was het duidelijk dat 
Swami de echte doener was. Bhagawan 
regelde niet alleen alles, maar nodigde ook 
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de aanwezigen uit en genas zelfs een van 
hen van een medisch noodgeval.

Plannen en houden van
Openbare bijeenkomsten

Het proces van het plannen en houden 
van een openbare vergadering biedt ons 
de mogelijkheid om intens en eensgezind 
samen te werken. Dit geeft de organisatie 
ener-gie en geeft SSSIO-leden de 
mogelijkheid om zelftransformatie door 
liefde in actie te ervaren. Het delen van 
de liefde en de goddelijke leringen van 
Sri Sathya Sai Baba met zoveel mogelijk 
mensen is de hoogste dienst aan de 
mensheid, omdat het leidt tot het ultieme 
doel van het leven - Zelfrealisatie. 
SSSIO-leden kunnen hun gemeenschappen 
en samenlevingen op verschillende niveaus 
dienen:
Door voorbeeldgedrag weerspiegeld in hun 
dagelijks leven. Aangezien Baba’s grootste 
wonder de spirituele transformatie van de 
mens is, is de beste communicatiestrate-
gie om een levend voorbeeld van deze 
transformatie te zijn.
Door middel van geplande bijeenkomsten 
voor nieuwkomers in Sri Sathya Sai Centra.
D o or  informele  b i je enkoms ten 
georganiseerd door SSSIO-leden bij hen 
thuis met fami-lie, vrienden en buren.
Door middel van speciaal geplande 
bijeenkomsten op openbare locaties.
Door middel van grote openbare 
bijeenkomsten georganiseerd 
op landenniveau.
Informatie over openbare bijeenkomsten 
moet op grote schaal worden verspreid op 
de nieuwsforums van de gemeenschap. 
Deze bijeenkomsten kunnen worden 
gehouden in grote theaters die doorgaans 
plaats bieden aan 400 tot 500 personen. 
Het zal toegewijd en intensief werk vergen 
om het publiek bewust te maken van 
deze bijeenkomsten en het aantal 
aanwezigen te maximaliseren.
Alle SSSIO-leden moeten ernaar streven 
dat de goddelijke boodschap nauwkeurig 
wordt weerspiegeld om de deelnemers 
te inspireren om meer te leren over de 
leringen van Bhagawan en de activiteiten 

van de SSSIO. Deelnemers moet-
en een duidelijk begrip krijgen van 
de servicemogelijkheden, zodat ze 
kunnen deelnemen.
Het moet duidelijk zijn dat de SSSIO 
niet probeert de Sathya Sai-organisatie 
te bekeren of agressief op de markt te 
brengen. Elke openbare communicatie 
moet echter zorgvuldig worden bestudeerd 
en gepland, zodat de boodschap duidelijk, 
inspirerend en aantrekkelijk is.
Een zeer belangrijk aspect van het houden 
van een openbare bijeenkomst is het 
bereiken van het grote publiek in de 
gemeenschappen waarin we leven. De 
SSSIO moet altijd gevoelig zijn voor lokale 
tradities, overtuigingen en omstandigheden 
van de lokale gemeenschap. Om een 
theater met een capaciteit van 1.000 of 
2.000 mensen te vullen, zal de outreach-
inspanning substantieel moeten zijn. 
Daarom moeten we alle bes-chikbare 
middelen voor outreach gebruiken, 
inclusief folders, posters, kranten, radio, 
tv, internet en sociale netwerken zoals 
Facebook, Twitter, WhatsApp, enz. De beste 
manier om mensen over een openbare 
bijeenkomst te informeren, is via de televisie 
en het plaatsen van posters op locaties met 
de grootste zichtbaarheid.
We moeten ons realiseren dat het doel 
van ons leven is om onze eigen inher-
ente goddelijkheid te realiseren - om on-
ze ware aard te realiseren - maar als led-
en van de Sai-organisatie is ons doel 
ook om zoveel mogelijk mensen te 
helpen vooruit te komen in hun eig-
en spirituele reis, door ‘Heb alles lief, 
dien alles’ te beoefenen. Dit is de plicht en 
het doel van de Sai Organisatie en elk van 
haar leden.
Ik zou graag een ervaring met u willen 
delen die ik in Paraguay had, waaruit 
blijkt dat wanneer we Zijn werk doen, Zijn 
genade zelfs ongunstige omstandigheden 
verandert om ons te begunstigen, door Zijn 
alomtegenwoordigheid en almacht. 

Ervaringen in Paraguay
Er werd een openbare bijeenkomst 
georganiseerd in Asunción, de hoofdstad 
van Para-guay. Sathya Sai-aanhangers 
van Paraguay maakten in grote kranten 
en radioprogramma’s reclame voor 
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De heer Leonardo Pablo Gutter, psycholoog van beroep, is al meer dan vier 
decennia werkzaam in de Sri Sathya Sai International Organization (SSSIO). 
Hij heeft veel persoonlijke interacties gehad met Bhagawan Sri Sathya 
Sai Baba. Hij startte de Latijns-Amerikaanse beweging van de SSSIO en 
was eerder voorzitter van Zone 2, Latijns-Amerika. De heer Gutter is een 
van de oprichters van de Sri Sathya Sai Trust van Argentinië.

Hij is lid van de Prasanthi Council, directeur van de Sri Sathya Sai 
World Foundation en co-voorzitter van de Intellectual Property 
Committee. De heer Gutter heeft de afgelopen 43 jaar in de enter-
tainmentindustrie gewerkt en vertegenwoordigt enkele van de 
grootste Amerikaanse, Europese en Japanse tv- en bioscoopstudio’s in 
Latijns-Amerika.

de openbare bijeenkomst. Daarnaast 
werden er ook live televi-sie-interviews 
georganiseerd en deze werden breed 
uitgemeten door middel van post-ers op 
strategische locaties in de stad.
Een lokaal winkelcentrum bood zijn 
auditorium aan voor de openbare 
bijeenkomst. Maar die dag was er zware 
regen voorspeld en het begon flink te 
gieten. Er gebeurde echter een wonder 
van wonderen! Kijk, slechts een uur voor 
de geplande starttijd van de vergadering 
stopte de regen, klaarde de lucht op en 
begonnen mensen te arriveren!
D e  organis atoren  hadden  e en 
welkomstgeschenk voorbereid voor 
iedereen die de openbare vergadering 
bijwoonde: een bloem en een brood. Toen 
er geen bloemen of brood meer over waren, 
kwamen ook de gasten niet meer en zat 
de zaal helemaal vol. Er zaten in totaal 600 
mensen en alle bloemen en brood werden 
uitgedeeld, niemand bleef buiten! Toen de 
bijeenkomst was afgelopen, vertrokken de 
gasten en ongeveer 45 minuten later, toen 
iedereen weer thuis was, begon het weer 
heel hard te regenen. Dat is de genade van 
Heer Sai, die voor Zijn toegewijden en Zijn 
werken zorgt!
We zijn Swami dankbaar voor het maken 
van de openbare bijeenkomst tot een 

doorslaand succes. De onderbreking 
van het weer was niet alleen Zijn man-
ier om iedereen welkom te heten 
voor de bijeenkomst, maar het was 
ook een openbaring van Zijn almacht 
en controle over de elementen.
Het is belangrijk om te vermelden dat 
niet alleen degenen die de bijeenkomst 
bijwoonden te weten kwamen over Zijn 
goddelijke incarnatie, maar duizenden die 
de ra-dioprogramma’s hoorden, de kranten 
lazen, de tv-interviews zagen of de posters 
zagen, zagen ook de goddelijke vorm van 
Bhagawan, en zal Hem gedenken. Het 
zaadje werd in hun geest en hart geplant en 
op een dag zal het ontkiemen, waardoor ze 
verder kunnen gaan op hun spirituele pad.

Zijn liefde en licht delen
Er is een pad om deze eeuwige waarheid te 
realiseren. Het pad is om de fundamentele 
menselijke waarden in alle aspecten van 
ons leven in praktijk te brengen. Elke 
persoon die Zijn boodschap ontvangt, 
krijgt een gouden kans om een kwantum-
sprong in spirituele transformatie te mak-
en.
Mogen we allemaal perfecte instrumenten 
en voorbeelden van Zijn liefde en licht 
worden en Zijn universele en eeuwige 
boodschap met iedereen delen.

Dhr. Leonardo Pablo Gutter 
Argentinië

Ik wil niet dat de indruk wordt gewekt dat ik wens dat 
deze Naam en dit Vorm bekend worden gemaakt. Ik ben 
niet gekomen om een nieuwe sekte op te richten, ik wil niet 
dat mensen op dit punt worden misleid.

Sri Sathya Sai Baba, 17 mei 1968
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Datum van online 
evenement

Dag Festival/Evenement

14 & 15 mei 2022 zaterdag, zondag Buddha Poornima

21-22 mei 2022 zaterdag, zondag Internationale YA Retraite

11-12 juni 2022 zaterdag, zondag Akhanda Gayatri

25 & 26 juni 2022 zaterdag, zondag Zone 3 Presentatie:“In dienst 
van de samenleving”

SSSIO heeft online evenementen georganiseerd om Swami’s liefde, boodschap en werk 
met iedereen over de hele wereld te delen. We hebben honderdduizenden mensen 
bereikt via deze online evenementen.

We zullen de online SSSIO-evenementen regelmatig bijwerken. Ga naar sathyasai.org 
voor meer informatie.

Blijf op de hoogte van SSSIO-nieuws en -activiteiten door de SSSIO-
websites te bezoeken en de verschillende communicatiekanalen 
hieronder te volgen/in te schrijven.

Klik op elk pictogram of elke naam om de site te bezoeken.

Facebook Instagram WhatsApp Twitter

YouTube Spotify Telegram Email

	z Sri Sathya Sai International Organization 
	z Sri Sathya Sai Universe 
	z Sri Sathya Sai Humanitarian Relief 
	z Sri Sathya Sai Young Adults 
	z Sri Sathya Sai Education 
	z Healthy Living 

Opkomende
SSSIO Online Evenementen
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SSSIO Evenementen & Websites

https://sathyasai.org
https://facebook.com/sathyasai.org/
https://instagram.com/sathyasaiorg/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGpnu3C8IUGqexIEIkY1jzrs9J7ay_xAuTz8ut0MDL1UOUQxVTlZSlI2S1JXS1hZT0FLUjdSQ01FTCQlQCN0PWcu
https://twitter.com/sathyasai_org/
https://youtube.com/channel/UC-utAMgGxJVomfglWt_XWiQ
https://open.spotify.com/show/38N4uag0pBSlUpO6aZIKMo
https://t.me/sathyasai
https://sathyasai.org/bulletin
https://sathyasai.org
https://saiuniverse.sathyasai.org
http://sathyasaihumanitarianrelief.org/
https://sathyasai.org/ya
https://sathyasai.org/education
https://sathyasai.org/healthy-living
https://sathyasai.org


De essentie van toewijding (bhakti) is liefde en geen formele 
oefeningen in recitatie (japa) of verschillende soorten van 
aanbidding. Aanbidding moet worden aangeboden aan het 
Goddelijke dat in alle wezens woont. Liefde is God. Leef in 
liefde. Liefde is het middel om de gelukzaligheid van het 
Zelf, dat in onszelf gecentreerd is. Het hoeft niet ergens 
anders gezocht te worden. Het kan in jezelf worden 
gevonden wanneer alle gedachten onder controle zijn en 
de geest naar binnen gekeerd. Draag alle daden aan de 
Heer over. Dit is de hoogste kennis. Het is de summum 
bonum van het bestaan. Liefde zou een manier moeten 
worden van het leven. Dat alleen is ware toewijding.

Sri Sathya Sai Baba, 8 oktober 1986

“



sathyasai.org

Heb leder Lief  Dien leder

Help Immer  Kwets Nimmer

http://sathyasai.org
http://sathyasai.org



