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De Gayatri bestaat uit drie delen: Lofprijs, Meditatie 
en Gebed. Eerst wordt het Goddelijke geprezen en 
dan met eerbied gemediteerd en tenslotte wordt een 
beroep gedaan op het Goddelijke om de duisternis van 
onwetendheid te verdrijven en het intellect te ontwaken en 
te versterken. Dhīmahi is gerelateerd aan het meditatieve 
aspect. Dhīyo Yonah Prachodayāt heeft betrekking op 
het aspect van gebed. Hetreciteren van de Gayatri Mantra 
zuivert de geest en verleent toewijding, onthechting en 
wijsheid.
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Kracht en Bescherming van de

Juni 2022 markeert de tweede verjaardag van 
de SSSIO’s wereldwijde tweemaandelijkse 
online 24-uren Akhanda Gayatri-chanting. 
De impact van deze krachtige gebeden op 
het leven van veel mensen is niets anders 
dan wonderbaarlijk. Laten we diep in de 
betekenis, betekenis en voordelen van de 
Gayatri-mantra duiken.

Gayatri: Moeder van Alle Kennis
De Gayatri-mantra is de oudste en krachtigste 
mantra die in de Veda’s wordt gevonden. 
Het wordt beschouwd als de ‘Moeder van 
de Veda’s’ (moeder van alle kennis) - Gayatri 
Chandaso Mata. De Gayatri is ongeëvenaard 
omdat het een mantra, gebed en meditatie 
is. De Gayatri-mantra heeft millennia 
spirituele en materiële voordelen verleend 
aan miljoenen spirituele aspiranten. 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba heeft een 
speciale nadruk gelegd op deze mantra en 
sprak het uit als Sarva Devatha Swarupini 
en Sarva Mantra Swarupini ((belichaming 
van alle godheden en alle mantra’s). Hij heeft 
persoonlijk duizenden mensen ingewijd 
in de Gayatri Mantra, individueel en in 
massaceremonies, ongeacht nationaliteit, 
religie, kaste, geloofsovertuiging, leeftijd, 
geslacht, ras en kleur. Hij benadrukte dat dit 
een gebed is gericht tot het immanente en 
transcendente goddelijke, wat het universeel 
en niet-confessioneel maakt.

De Openbaring van de Gayatri 
Mantra

De Gayatri Mantra werd geopenbaard aan 
de wijze Vishwamitra (mantra drashta 
– ziener van mantra). De presiderende 
godheid is Savitur, of zonnegod die Brahman 
vertegenwoordigt, en de meter waarin het 
wordt gezongen, wordt Gayatri genoemd.

Vishwamitra, geboren als koning genaamd 
Kaushika, was machtig maar vol ego, trots, 
jaloezie en haat. Het kostte hem duizenden 
jaren van soberheid, boetedoening en 
meditatie om de zuiverheid van het hart 
te bereiken. Toen hij eenmaal  verlicht 
en bevrijd was, werden de 24 mystieke 
lettergrepen van de Gayatri Mantra aan 
hem geopenbaard in een staat van diepe 
meditatie. In zijn liefde voor iedereen schonk 
hij het aan de mensheid, en zo werd koning 
Kaushika de wijze Vishvamitra - een vriend 
van het hele universum. Het enige wat we 
hoefden te doen was geboren te worden in 
de Gouden Eeuw van Sai om Zijn oneindige 
wijsheid te ontvangen over de kracht van de 
Gayatri Mantra.

Voordelen van de Gayatri Mantra
De mantra wordt beschreven als Manana 
Trayate Iti Mantra – door te contempleren 
waarop we worden behermd. Het wordt ook 
wel Gayante Trayate Iti Gayatri genoemd 
– chanten waarmee we beschermd zullen 
worden tegen alle obstakels en calamiteiten. 

Editorial

Om Bhur  Bhuvaḥ Suvah
Tat-savitur  Vareñyaṃ
Bhargo  Devasya  Dheemahi
Dhiyo  Yonaḥ Prachodayāt

2

Editorial: Power and Protection of Gayatri Mantra

https://sathyasai.org/gayatri-mantra


In zijn goddelijke toespraak van 23 augustus 
1995 prees Bhagawan Gayatri als Sarva Roga 
Nivarini Gayatri, Sarva Dukha Pariharini 
Gayatri en Sarva Vancha Phalasiddhi 
Gayatri.

	z Sarva Roga Nivarini – Gayatri voorkomt 
alle lichamelijke en geestelijke ziekten.

	z Sarva Dukha Pariharini  – Gayatri 
verwijdert al het verdriet dat voortkomt 
uit ons eigen wangedrag in gedachten, 
woorden of daden (adhyatmica) of 
aandoeningen van andere mensen, dieren 
of externe bronnen die ons niet bekend 
zijn (adibhautika) en de gevolgen van 
grote natuurrampen, zoals aardbevingen, 
overstromingen, branden en orkanen 
(adidaivika).

	z Sarva Vancha Phalasiddhi Gayatri – Het 
vervult alle rechtschapen verlangens in 
ons dagelijks leven. Het vervult ook het 
hoogste verlangen van de mensheid om 
Zelfkennis en bevrijding te bereiken.

In zijn toespraak van 17 maart 1983 zei 
Bhagawan dat het karma (actie) van elke 
dag voor die dag zelf wordt verzoend door 
het reciteren van de Gayatri-mantra.

Deze mantra heeft de unieke kracht om 
vrede en geluk te geven aan het individu, 
het gezin, de samenleving, de natie en het 
hele universum.

Verklaring en Innerlijke Betekenis 
van de Gayatri

Wanneer men de krachtige Gayatri-mantra 
chant met de juiste intonatie en uitspraak 
en een duidelijk begrip van de betekenis, 
wordt het effect ervan exponentieel 
vermenigvuldigd. We zijn gezegend en 
gelukkig dat we een opname hebben van 
onze Heer Sai Zelf die prachtig de Gayatri 
chant om ons te helpen het correct te 
chanten .

Het wordt aanbevolen dat we de Gayatri-
mantra minstens drie keer per dag 
reciteren, idealiter op de kruising van dag 
en nacht (Sandhya), die bij zonsopgang en 
zonsondergang en halverwege de middag. 
Het kan echter ook op elk moment worden 
gezongen, zo vaak mogelijk, met een kalme 

geest en een puur hart vol liefde. Het is goed 
om te chanten als we wakker worden uit bed 
en voordat we gaan slapen. De Gayatri kan 
ook worden gezongen bij het nemen van 
een bad als een offerande aan het goddelijke 
(abhishekam), voor een maaltijd die het 
voedsel heiligt (prasadam), en tijdens 
het lopen als een cirkel om het goddelijke 
(pradakshina).

Mother Gayatri, de godin, wordt afgebeeld 
met vijf gezichten die vijf componenten van 
de Mantra  vertegenwoordigen.

Eerste: Om (AUM) – is het oorspronkelijke 
geluid dat het Nirguna vertegenwoordigt, 
Nirakara-Brahman ,  – het vormloze, 
attribuutloze Brahman dat voorbij alle 
tijd, ruimte en oorzakelijk verband staat. 
De letters A-U-M vertegenwoordigen de 
drie bewustzijnstoestanden, A voor waken 
(Jagrat), U voor droomstaat (Swapna) en M 
voor diepe slaap (Sushupti). De stilte daarna 
is de staat voorbij de drie staten (Turiya), wat 
bewustzijn is. De Mandukya Upanishad gaat 
in detail in op de betekenis van Omkara. 
Heer Krishna prees Omkara in de Gita, ‘Om 
ityekaksharam Brahma’ (Bhagavad Gita, 
8:13). Swami onderstreepte het belang van 
Om door het dagelijkse programma 21 keer 
te beginnen met het zingen van Omkar, 
gevolgd door Suprabhatam. Dit helpt bij het 
zuiveren van de vijf karmendriya’s (organen 
van actie), vijf jnanendriya’s (organen van 
waarneming), vijf prana’s (vitale luchten) en 
vijf kosha’s (omhulsels), wat vervolgens leidt 
tot de realisatie van Atma zoals weergegeven 
door de eenentwintigste Om.

Tweede: Bhur Bhuvah Suvah, genaamd 
Vyahruthis en zijn de manifestatie van 
Brahman. Volgens de uitleg die wordt 
gegeven in de Taitriya Upanishad van 
de Veda’s, vertegenwoordigen ze de drie 
Loka’s - de aarde, de ruimte en de hemel of 
werelden van goden; de drie Prana’s - Prana, 
Apana, Vyana; de drie Veda’s - Rig, Yajur en 
Sama; en de drie goden - vuur, lucht en zon. 
Swami maakte het, zoals Hij zo vaak deed, 
eenvoudig door te zeggen dat de Bhur 
Bhuvah Suvah verwijst naar het lichaam 
(materialisatie), de levenskracht (vibratie) en 
de Atma (straling).
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Derde: Tat Savitur Varenyam, wat verwijst 
naar Savitur – de zonnegod; verwijst ook naar 
Brahman, de bron van de hele schepping, die 
we aanbidden en prijzen.

Vierde:  Bhargo Devasya Dhimahi, we 
mediteren over de goddelijke schittering 
van God, die de duisternis van onze 
onwetendheid verdrijft en de geest verlicht. 
In zijn goddelijke toespraak op 28 juli 2007 
verzekerde Swami ons dat intense meditatie 
van slechts 11 seconden een visioen van het 
goddelijke zou geven. Zo komen we in direct 
contact met de Werkelijkheid en realiseren 
we ons in een flits dat alles Brahman is.

Vijfde: Dhiyo Yonah Prachodayat. We bidden 
voor Dhi (goddelijke intelligentie); Dhi is een 
term die als volgt wordt gebruikt voor onze 
vijf hogere faculteiten:

	z Ten eerste opent deze Mantra ons spirituele 
hart om Brahma vidya (goddelijke kennis) 
te ontvangen en Zelfrealisatie te bereiken, 
het uiteindelijke doel van het menselijk 
leven.

	z Het tweede vermogen is Medha, hoger 
intellect, dat ons in staat stelt om 
fundamenteel onderscheid te maken.

	z De derde faculteit is Prajna of hoger 
bewustzijn. De Upanishads stellen 
Prajnanam Brahma, of het hogere 
bewustzijn is Brahman.

	z Het vierde vermogen is Dhriti, wat hogere 
wilskracht betekent om het juiste te doen 
en de vastberadenheid om vooruitgang 
te boeken op het spirituele pad naar 
Zelfrealisatie.

	z De vijfde faculteit is Smriti, geheugen. We 
ontwikkelen een goed geheugen, wat 
belangrijk is voor het wereldse leven en 
spirituele vooruitgang.

Gayatri: Beschermer en Verlosser
Het wereldwijde 24-uurs zingen van Akhanda 
Gayatri heeft wonderbaarlijke effecten gehad 
op zowel individuen als landen. 

In de zomer van 2021 beleefde West-
Europa twee weken lang een hittegolf met 
temperaturen boven de 36 graden Celsius, dat 
is 14 graden boven de typische gemiddelde 
temperaturen. Hittegolven eisen vaak het 
leven van ouderen, vooral degenen die alleen 
wonen zonder airconditioning. Een uur na 
het einde van de 24-uurs Gayatri-chanting, 
zorgde de hemel voor een daverend onweer 
en verkoelende regen, die de temperatuur 
tot rond de twintig graden bracht, een 
welkome opluchting voor iedereen.

In deze uitgave van ‘Sathya Sai – The Eternal 
Companion’ staat een verhaal over een 
vroom stel uit Denemarken dat in een tijd 
van grote nood de Gayatri ijverig reciteerde. 
Swami reageerde door met hun auto te rijden 
en ze veilig naar de bestemming te brengen 
zonder tussenkomst van de chauffeur. Dit 
wonderbaarlijke voorval laat ons zien dat Hij 
de wagenmenner van ons leven kan worden 
als we ons aan Hem overgeven en met geloof 
en standvastige toewijding tot Hem bidden.

Het chanten van Gayatri zorgt voor een betere 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
bescherming tegen calamiteiten en 
kwellingen en de vervulling van alle 
rechtschapen verlangens. De Gayatri is een 
mantra, gebed en meditatie die ons leidt, 
bewaakt en uiteindelijk leidt tot zelfrealisatie. 

Laten we doorgaan met het chanten van 
de Gayatri met geloof en toewijding en ons 
leven heiligen.

Jai Sairam

Love All  Serve All
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Wees Altijd 
Gelukkig en Vredig

Elk levend wezen in deze 
wereld, of het nu een dier, 

een vogel of zelfs een klein 
insect is, is uit de waarheid 
voortgekomen. Degenen 
die  deze waarheid 
beseffen zijn echte yogi’s. 
Er kan geen activiteit in 
deze wereld zijn zonder 
waarheid .  En dat 
Sathyam (waarheid) 
belichaamd is in slechts 
één persoon, dat is in 
deze Sathyam (Swami) 
(Terwijl Bhagawan dat 
zei materialiseerde hij 
een Hiranyagarbha 
Linga - en liet het aan 
de hele menigte zien). 
Kijk naar dit zuivere en 
onbezoedelde principe. 
Wie anders kan zo’n puur 
bewustzijn manifesteren? 
Denk altijd na over de 
waarheid. Waarheid is 
overal aanwezig. Het 
kan zich ook in jou 
manifesteren als  je 
erover nadenkt en erover 
contempleert. Daarom 
moet je altijd over de 
waarheid contempleren. 

Waarom is dit lichaam 
Sathya Sai genoemd? 
Het heeft deze Naam 

Goddelijke Verhandeling

Divine Discourse

Always be Happy and Peaceful, July 28, 2007



aangenomen omdat Sathya (waarheid) 
eruit voortgekomen is.  Sathyam 
manifesteert zich in het hart van iemand die 
blijft nadenken over de waarheid. Vergeet 
daarom nooit de waarheid. Dharma is de 
reactie, reflectie en weerklank van Sathya. 
Sathyannasthi Paro Dharma (er is geen 
grotere Dharma dan vasthouden aan de 
waarheid). Tegenwoordig geven we veel 
soorten wereldse kennis aan studenten. 
Maar dit is geen echt onderwijs. Echt 
onderwijs houdt verband met de waarheid 
die uit het hart naar voren komt. Waarheid 
heeft geen naam en vorm. What kan 
de vorm van waarheid zijn? Wat is de 
vorm van Dharma? Wat is de vorm van 
Shanthi? Sathya, Dharma, Shanthi, 
Prema en Ahimsa hebben geen vorm. 
Deze waarden die in het hart van de 
mens zijn verankerd, moeten worden 
gemanifesteerd.
De krachten die niet in de mens zijn, 
worden in geen enkel ander levend wezen 
of in enige god gevonden. Beschouw de 
mens daarom als God. Daivam Manusha 
Rupena (God is in de vorm van een mens). 
U beschouwt de mens als een louter 
menselijk wezen. Daarom bega je zoveel 
fouten. Je bent geen mens; u bent waarlijk 
God. Denk dat u God bent en God wordt 
u. Yad Bhavam Tad Bhavathi (net als de 
gevoelens, zo is het resultaat). Als je aan iets 
slechts denkt, heb je alleen maar slechte 
gedachten.

Eergisteren vertelde ik je dat iedereen in 
deze wereld liefde heeft. Maar liefde is van 
vele soorten. Een student houdt van een 
student; een vrouw houdt van een vrouw. 
God is in beide aanwezig. Beide zijn de 
belichamingen van God. De goddelijkheid 
die in elk lichaam is verankerd, is maar één. 

Ekam Sath Viprah Bahuda Vadanti (de 
waarheid is één, maar de wijzen verwijzen 
ernaar met verschillende namen). We 
zouden van iedereen moeten houden, 
aangezien God in iedereen aanwezig is. 
Houd van iedereen, dien iedereen.—Love 
All, Serve All.

God is overal aanwezig; er is geen plaats 
waar God niet aanwezig is. Hij is aanwezig 
in de lucht en in het water, in geluid en licht. 
Daarom is alles in dit universum doordrenkt 
met goddelijkheid. We vergeten deze 
alomtegenwoordige goddelijkheid en 
aanbidden de afgoden in tempels. Er is 
niks verkeerds in het aanbidden van de 
afgoden. Maar men moet zich realiseren 
dat dezelfde God die in deze afgoden 
aanwezig is, ook in ieder mens aanwezig is. 
Ik zeg niet dat het verkeerd is om afgoden 
te aanbidden, maar feit is dat je zelf God 
bent. Beschouw jezelf daarom eerst 
als God en herken dan dezelfde God in 
iedereen. Dan zal er geen fout zijn. In feite 
is je lichaam zelf een tempel die gevuld 
is met goddelijke energie. Men moet 
onderscheidingsvermogen betrachten bij 
het gebruik van deze energie. We zouden 
moeten onderzoeken of deze energie 
God is, of dat dit lichaam God is. In feite 
is dit lichaam ook goddelijk omdat het 
doordrenkt is met goddelijke energie.

 Vergeet God Nooit
God is aanwezig in elk deeltje, elk atoom 
van het universum. Er is geen plaats waar 
God niet aanwezig is. Vergeet daarom 
God niet. En vergeet jezelf niet. Als je jezelf 
vergeet, komt dat neer op het vergeten 
van God. Het is om deze reden dat u wordt 
geadviseerd, Wees Altijd Voorzichtig. 
Dit is het ABC ( Always Be Careful) van 

“Als je echt de essentie van sadhana wilt weten, 
kan dat op een eenvoudige manier worden uitge-
legd. Zorg ervoor dat je je geest elf seconden lang 
stabiel houdt. Zoveel oefening is voldende en zal 
je zeker naar Zelfrealisatie leiden!
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het leven. Zorg ervoor dat je God nooit 
vergeet. Elk moment van je leven zou je 
je moeten afvragen: “Vergeet ik God?” 
Herinner jezelf er altijd aan: “Ik ben ik.” 
Je moet stevig verankerd zijn in deze 
waarheid. Als je dat doet, zullen kwade 
gedachten tegen anderen geen ruimte 
hebben om bij je binnen te komen. Alleen 
onwetenden en mensen met een gebrek 
aan kennis zullen daar anders over denken.

God is aanwezig in alle mensen. De 
hoofden van alle mensen zijn in feite Gods 
hoofden. Daarom wordt God Kosmisch 
Wezen (Virata Swarupa) genoemd. De 
schepping is de manifestatie van Zijn 
Kosmische Vorm. Individuele vormen lijken 
van elkaar te verschillen, maar dezelfde 
Goddelijkheid is in alle vormen aanwezig. 
Krishna zei dat het eeuwige Atma in 
alle wezens een deel is van Mijn Wezen 
(Mamaivamsho Jiva-loke Jiva-bhutha 
Sanathanah). Dus ik alleen ben in ieder 
van jullie aanwezig. Ik ben niet anders dan 
jij; je bent niet anders dan Mij. Ik ben jou; jij 
bent ik. Houd daarom geen enkele vorm 
van meningsverschil aan.

Het enige dat u hoeft te doen, is uw liefde 
versterken. Wanneer de vrucht van liefde 
volledig rijp is in je hart, moet je het sap 
ervan met iedereen delen. Breng daarom 
eerst en vooral de liefde in je hart tot bloei. 
Als je hart verzadigd is met liefde, dan 
zullen alle anderen ook doordrenkt zijn 
met liefde. We mogen niemand haten of 
pijn doen. Tegenwoordig is er overal waar 
we zien haat en alleen haat. We hebben 
onderling meningsverschillen, maar vanuit 
spiritueel oogpunt zijn ze allemaal één. In 
feite zijn alle mensen in de wereld slechts 
nullen; alleen God is de held. God is als 
het cijfer 1, waardoor alle nullen waarde 
krijgen. Elk aantal nullen toegevoegd aan 
1 krijgt waarde. Als je er 1 uithaalt, worden 
ze allemaal teruggebracht tot alleen 
nullen. Geef daarom de hoogste prioriteit 
aan God in je leven.

Zuiver Uw Geest Door Namasmarana
Er is één oorzaak van al uw verdriet, 
evenals uw vreugde en geluk. Dat is 
je geest. Veel mensen hebben een 

verkeerde kijk op de geest; ze noemen 
het de ongecontroleerde geest. Maar 
het is niet de ongecontroleerde geest; 
het is de mensheid. Het is een bron van 
vriendelijkheid en vreugde. Als we onze 
geest maar in goede staat houden, kan 
ons niets ergs overkomen. Beschouw de 
geest als Goddelijk. Dan ben je altijd blij.
Of je nu Atma of geest of bewustzijn 
noemt, ze zijn allemaal één. We kennen 
verschillende namen toe aan hetzelfde 
principe alleen ter identificatie, niet om 
de ware aard ervan te beschrijven. Dit 
lichaam heeft bijvoorbeeld de naam 
Sathya gekregen. Maar deze Naam heeft 
betrekking op het lichaam en niet op Mij. ik 
ben niet het lichaam; ik ben niet de geest; 
Ik ben niet het intellect, ik ben niet de 
Chittha (geheugen en wilskracht), ik ben 
geen verbeelding. Bhagawan is Bhagawan. 
Ontwikkel dit vaste geloof. Veranderingen 
vinden plaats in de geest van sommige 
mensen vanwege het effect van hun 
voedsel en gewoonten, en vanwege hun 
gezelschap. Vertel me wie uw gezelschap 
is, ik zal u vertellen wat u bent. Wat het 
type gezelschap het ook is, u zult dezelfde 
manier van denken ontwikkelen. Sluit u 
daarom alleen aan bij goed gezelschap.

Satsangatwe Nissangatwam,
Nissangatwe Nirmohatwam,
Nirmohatwe Nischala-tatwam,
Nischala-tatwe Jivanmukti. 
(Sanskrit Sloka)

(Goed gezelschap leidt tot onthechting; 
onthechting maakt iemand vrij van 
misleiding; vrijheid van misleiding  leidt tot 
gemoedsrust; standvastigheid van geest 
schenkt bevrijding.)

Bevrijding kan door iedereen worden 
bereikt. Maar wanneer? Wanneer je geloof 
in de waarheid, “Ik ben het Atma”, stevig 
wordt, zul je in een oogwenk bevrijding 
bereiken. “Swami is in mij; Ik ben in 
Swami’, denk zo. Maar met een weifelende 
geest over deze waarheid nadenken heeft 
geen zin. Denk met een stabiele geest: 
“Ik ben Swami, ik ben God, ik ben God.” 
Wanneer je overtuiging standvastig wordt, 
zul je het Goddelijke bereiken dat zonder 
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attributen, onbezoedelde, permanente 
verblijfplaats, eeuwig, puur, verlicht, vrij en 
belichaming van heiligheid is. (Nirgunam, 
Niranjanam, Sanathana-Nikethanam, 
Nithya, Shuddha, Buddha, Muktha, 
Nirmala Swarupinam). Maar als het vuil 
van onreinheid je geest binnendringt, zal 
alles slecht worden. Wanneer uw geest 
vervuild raakt, heeft deze een goede 
behandeling nodig. Wat is dat? Dat is de 
Naam van God. Evenzo wordt ons lichaam 
ook getroffen door ziekten door vervuild 
water te drinken en ongezond voedsel te 
eten. Het is noodzakelijk om het lichaam 
te beschermen. Waarom heeft God je dit 
lichaam gegeven? Het is je gegeven om 
jezelf te realiseren. Maar je vergeet dit 
echte doel en concentreert je geest alleen 
op het lichaam. Wat zit er tenslotte in het 
lichaam? Het lichaam is vergankelijk en 
van korte duur als een waterbel. Als je dit 
begrijpt, zal je leven gezegend zijn.

Laat je niet meeslepen door wat anderen 
zeggen. Zuiverheid van geest resulteert 
in de vervulling van kennis. Wanneer 
je geest zuiver wordt, zul je ware kennis 
verwerven. Zuiverheid van geest is daarom 
zeer noodzakelijk. Houd je geest altijd in 
een staat van zuiverheid. Telkens wanneer 
er kwade gedachten in je opkomen, 
herinner jezelf er dan aan: “Dit is niet 
goed; dit is niet van mij.” Verdrijf die kwade 
gedachten en zeg tegen jezelf: “Dit is niet 
mijn eigendom. Mijn eigendom is goede 
gedachten, goede ideeën, liefde, liefde, 
liefde!” Liefde is God. Leef in liefde. Als je 
stevig verankerd bent in dit principe, zal 
alles goed voor je blijken te zijn.

Zorg Dat Je Geest Elf Seconden 
Stabiel Blijft

Je wordt geteisterd door veel waanideeën. 
Je geest is ongetwijfeld puur en er zitten 
alleen pure gedachten in. Maar van tijd tot 
tijd komen er bepaalde verontreinigende 
gedachten in je op. Zorg ervoor dat 
ze er niet naar binnen gaan. Dat is de 
sadhana (spirituele oefening) die je 
moet ondernemen. Wat is sadhana? Is 
zitten in meditatie en japa (reciteren van 
Gods naam) sadhana? Nee, dit is geen 
sadhana. Wat is meditatie en wat is de 
betekenis ervan? Is zitten in een houding 
en het reciteren van een Naam van God 
meditatie? Nee nee. Wat je moet doen, is 
nadenken over de heilige gevoelens van 
je hart. Je moet nadenken over je ware 
realiteit.

Als je echt de essentie van sadhana wilt 
weten, kan dat op een eenvoudige manier 
worden uitgelegd. Zorg ervoor dat je geest 
elf seconden lang stabiel blijft. Zelfs zoveel 
oefening is al genoeg en  zal je zeker tot 
zelf realisatie leiden! Als je geest blijft 
oscilleren als de slinger van een klok, kan 
het geen meditatie worden genoemd. Het 
is voldoende als je je geest elf seconden 
stil kunt houden. Maar je bent niet eens in 
staat om zelfs zoveel te doen; je geest reist 
in elf seconden naar elf Loka’s (werelden). 
Zelfs in deze korte periode van elf seconden 
kan veel worden bereikt. Het is niet nodig 
dat je jezelf blootstelt aan te veel spanning 
in de naam van sadhana.

Je belast je lichaam te veel en verspilt ook 
je tijd. Tijdverspilling is levensverspilling. 
Niet alleen tijd, je verspilt ook geld. 
Geldverspilling is slecht. Verspil daarom 
geen geld en tijd. Tijd is God, God is tijd. 

“Veel mensen hebben een verkeerde kijk op de 
geest; ze noemen het de ongecontroleerde geest. 
Maar het is niet de ongecontroleerde geest; het 
is de mensheid. Het is een bron van vriendeli-
jkheid en vreugde.
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Denk daarom, ongeacht de tijd die je krijgt, 
aan Swami. Dan heb je zeker Mijn Darshan. 
Niet alleen Darshan, je krijgt ook de 
gelegenheid tot sambhashana (gesprek). 
Er komen veel brieven van toegewijden 
naar mij, waarin staat: “Gisteren kwam 
Swami en sprak met mij.” Je moet ook 
zo’n onwankelbaar vertrouwen in Swami 
ontwikkelen en sadhana doen zoals zij. 
Dan zul je zeker succes boeken. Iedereen 
die hier komt, noemt zichzelf toegewijden. 
Ze hebben wel enige toewijding, maar ze 
zijn zich niet bewust van de eigenschappen 
van toewijding. Ze moeten allereerst de 
ware betekenis van toewijding begrijpen. 
Eerst en vooral moet men geloof 
ontwikkelen.

Waar geloof is, is liefde;
Waar liefde is, is waarheid;
Waar waarheid is, daar is God.

Waarheid is God. Beschouw de waarheid 
als niets anders dan God. U hoeft geen 
speciale moeite te doen om de waarheid 
te kennen. Elf seconden lang nadenken 
over de waarheid is genoeg. Richt je geest 
slechts elf seconden op de waarheid en je 
zult darshan van de Heer hebben. U belast 
uw lichaam onnodig hard door urenlang 
te zitten en daardoor pijn in voeten, 
benen en rug te krijgen. Geef geen ruimte 
aan dergelijke gewrichtspijnen. Veel 
artsen kunnen deze diagnosticeren als 
reumatische pijnen. Maar dit zijn helemaal 
geen reumatische pijnen; dit zijn de pijnen 
veroorzaakt door je misleide sadhana. Als 
je je aan het tijdschema van elf seconden 
houdt, heb je er geen enkele last van.

Ontwikkel Goede Eetgewoonten
Bovendien moet u op een gereguleerde 
manier op tijd eten. Er zijn enkele subtiele 
overwegingen met betrekking tot voedsel. 
Eet geen vlees of vis. Maar buitenlanders 
zijn gewend aan niet-vegetarisch eten. 
Ziekten zoals kanker worden veroorzaakt 
door het eten van niet-vegetarisch voedsel. 
Stop daarom volledig met het eten van 
niet-vegetarisch voedsel. Niet alleen dat, 
mensen uit het buitenland houden erg van 
kaas. Hoe meer je kaas eet, hoe zwakker 

je wordt. Drink ook niet te veel melk. Te 
veel melk is ook schadelijk. Houd rekening 
met bepaalde limieten met betrekking tot 
het drinken van melk. Verdun melk door 
er een gelijke hoeveelheid water aan toe 
te voegen. Dezelfde regel moet worden 
nageleefd met betrekking tot wrongel 
(yoghurt). Het mag niet erg dik zijn; het 
moet dun worden gemaakt door er water 
mee te mengen. Op deze manier moet u 
uw eetgewoonten onder controle houden. 
Gebed tot God voor het eten van voedsel is 
ook zeer noodzakelijk. Als je deze discipline 
met betrekking tot je eten in acht neemt, 
zul je zeker onmiddellijk darshan van de 
Heer hebben. Er is geen noodzaak voor 
langdurige sadhana voor maanden en 
jaren. 

Je kunt altijd in een staat van gelukzaligheid 
blijven. God is de belichaming van 
gelukzaligheid. God is de belichaming 
van eeuwige gelukzaligheid, absolute 
wijsheid, voorbij dualiteit, uitgestrekt 
en doordringend als de lucht, het 
doel aangegeven door de Mahavakya 
Tatthwamasi, één zonder een tweede, 
eeuwig, puur, onveranderlijk, getuige van 
alle functies van het intellect, voorbij alle 
mentale toestanden en de drie attributen 
van Sathwa, Rajas and Tamas

( N i t h y a n a n d a m ,  P a r a m a 
Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, 
Dwandwateetham, Gagana Sadrisham, 
Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, 
Nithyam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee 
S a ks h i b h u t h a m ,  B h a va te e ta m , 
Trigunarahitam).

Mensen zeggen: “Ik wil gelukzaligheid.” 
Waar komt dit geluk vandaan? Is het 
mogelijk om het in een winkel op de 
markt te kopen? Of is het iets dat je in 
een hotel kunt eten? Nee! Geluk komt 
van binnenuit. In feite ben je zelf de 
belichaming van gelukzaligheid. De mens 
is vol gelukzaligheid op het moment van 
zijn geboorte. Later, wanneer hij gehecht 
raakt aan wereldse verlangens, lijdt hij en 
begint te huilen. Verminder daarom je 
gehechtheid aan de wereld.
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Minder bagage, meer comfort, maakt 
reizen een plezier. Geef daarom alle 
onnodige bagage op. ls je gehechtheden 
ontwikkelt, verdrink je in zorgen en heb je 
ook last van lichamelijke zwakte. Zorgen 
zijn slecht voor je gezondheid. Haasten, 
zorgen, en te gekruid eten verzwakken het 
hart van de mens. Als je met moeilijkheden 
wordt geconfronteerd, moet je denken: 
“Ze zullen gaan zoals ze zijn gekomen. 
Ik heb niets met ze te maken.” Wat 
er ook is gekomen, het zal zeker een 
keer gaan. Zo is het ook met je lichaam. 
Daarom moet u alleen gehecht zijn aan 
het lichaam voor zover dat nodig is. U 
dient bepaalde grenzen in acht te nemen, 
anders zal deze overmatige gehechtheid 
uw lichaam nadelig beïnvloeden. Je moet 
altijd voorzichtig zijn.

Liefde Is De meest Krachtigste 
Medicijn

Degenen die sadhana doen en ernaar 
streven om God te zien en met Hem te 
praten, dienen op Mijn advies te handelen. 
Dan zullen ze zeker God zien en met Hem 
praten. Bhakthi (toewijding) is niet beperkt 
tot de uitvoering van puja, vratha en japa 
(aanbidding, rituele geloften en recitatie). 
Ware toewijding is standvastige en 
onwankelbare liefde voor God. Ontwikkel 
zo’n liefde voor God. Er is niets groters dan 
dit. Je mag je lichaam opgeven, maar je 
moet deze liefde nooit opgeven. Liefde 
is eeuwig, onvergankelijk en oneindig. 
Bewaar liefde zorgvuldig. Dan zul je zeker 
goddelijkheid bereiken.

Door de gehechtheid van de mens aan 
de wereld ontwikkelt hij een demonische 
aard. Lust en woede zijn de ergste vijanden 
van de mens. Je moet altijd vol liefde zijn 
met een glimlach op je gezicht. Als je 

opgewekt bent, komt liefde vanzelf naar 
je toe. Maar sommige mensen zetten altijd 
een ‘zuur’ (somber) gezicht op. Zorg altijd 
voor een lachend gezicht. God heeft altijd 
een lachend gezicht. Hij heeft geen spoor 
van zorg of ellende, zelfs geen moment. Ik 
blijf altijd lachen.

Zo velen van jullie zijn uit verschillende 
delen van de wereld gekomen. Wat is de 
bedoeling hiervan? De gedachte alleen 
al dat zovelen van jullie van Mij houden, 
vervult Mij met immense gelukzaligheid. 
Wees niet alleen hier gelukkig, maar waar 
je ook bent. Ik ben altijd vrolijk. Ik ben erg 
blij om jullie allemaal te zien. Dit is je grote 
geluk. Al degenen die hier zijn gekomen, 
zijn vol liefde en toewijding. Dit vervult mij 
met veel enthousiasme. 

Ik heb zin om te lopen en je darshan te 
geven. Er is geen betere remedie dan 
liefde. Uw liefde is Mijn genezing. Dit is 
het krachtigste medicijn. Evenzo is Mijn 
Liefde het krachtigste medicijn voor jou. 
Moge je altijd gelukkig en vredig zijn! Leef 
gelukkig in harmonie met uw gezinsleden. 
Niet alleen dat, laat kleine problemen je 
niet overweldigen. Geef geen ruimte 
aan zorgen. Maak u geen zorgen als uw 
kind of vrouw aan een ziekte lijdt. Heb 
vertrouwen dat alles goed komt. Ga terug 
naar je plaatsen en leid een gelukkig en 
vredig leven. (Bhagawan toont de Linga 
die eerder door Hem is gematerialiseerd). 
Hebben jullie het allemaal gezien? Het 
is vrij zwaar; een Linga groter dan deze 
zal op Sivarathri-dag uit Mijn lichaam 
tevoorschijn komen.

Sri Sathya Sai Baba 
28ste juli 2007

“Als je gehechtheden ontwikkelt, raak je verstrikt 
in zorgen en heb je ook last van lichamelijke 
zwakte. Zorgen zijn slecht voor je gezondheid. 
Haasten, zorgen, en ongezond voedsel verzwak-
ken het hart van de mens.
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VOORDAT IK SRI SATHYA SAI BABA 
ONTMOETTE, WAS IK LID VAN DE 
JEUGDGROEP van een katholieke kerk. 
Ik herinner me nog heel goed een dag aan 
het eind van de jaren tachtig, toen ik op 
mijn knieën in de kerk tot Jezus bad en zei 
hoe ik wenste dat ik tijdens Zijn tijd leefde, 
zodat ik bij Hem kon zijn en Zijn zoete, 
liefdevolle woorden kon horen.

Tot mijn verbazing en geluk hoorde ik 
ongeveer zes maanden na dit incident via 
een vriend dat God inderdaad in India was 
geïncarneerd. Mijn eerste reactie was om 
te denken dat hij gek was. Maar toen hij 
later inspirerende berichten van Sai deelde, 
voelde ik een totale verbinding met Hem 
en gaf ik me meteen aan Hem over.

Het was geweldig om te zien hoe de 
boodschap van Sri Sathya Sai dezelfde 
was als Jezus’ boodschap van liefde en 
mededogen die mijn hart had geraakt. 
Swami zei dat Jezus mensen door 
voorschrift en voorbeeld aanspoorde 
om de goddelijke eigenschappen 
van naastenl iefde ,  mededogen, 
verdraagzaamheid, liefde en geloof 
te cultiveren. Het was prachtig om de 
mogelijkheid te hebben om de bron 
van goddelijkheid te ervaren, om de 
gepersonifieerde liefde onder ons te zien 
wandelen.

Ik zou graag een interessant incident 
willen delen vanaf het moment dat ik 
voor het eerst hoorde over Sri Sathya Sai 
Baba. Swami heeft gezegd dat Hij geen 
blinde acceptatie wilde, Hij spoorde ons 
zelfs aan om Hem op de proef te stellen 
om persoonlijke overtuiging te hebben en 
geloof te ontwikkelen.

Mijn oudere broer, die een vroom christen 
was, geloofde niet in Swami. Voordat ik aan 
mijn tweede reis naar Prasanthi Nilayam 
begon, vroeg ik hem wat hij van Swami 
wilde. Ik voegde er verder aan toe dat hij om 
alles kon vragen, omdat ik er vertrouwen 
in had dat Swami mijn oprechte wens zou 
inwilligen. Mijn broer antwoordde: “Vraag 

Hem om een authentieke afbeelding van 
Jezus Christus.” Ik ging akkoord.

Tijdens mijn volgende bezoek om Swami 
te zien, bracht ik 15 dagen door in de 
Ashram, maar ik vergat het verzoek 
van mijn broer volledig. Voordat ik naar 
Brazilië terugkeerde, bezocht ik een oude 
toegewijde van Swami in Canada. 

Na een paar dagen bij hem thuis te zijn 
geweest, was het tijd om terug te keren 
naar Brazilië. Voordat ik naar het vliegveld 
vertrok, zag ik een kleine foto van Jezus 
Christus op zijn altaar en vroeg hem ernaar. 
Hij antwoordde: “Ken je het verhaal over 
deze foto niet?”

Toen begon hij te vertellen: ‘Ik nam een 
kleurenfoto van Jezus Christus mee om 
die tijdens de darshan door Sai Baba te 
laten zegenen. Op een dag stopte Swami 
voor me en ik hield de foto voor Swami 
om te zegenen. Swami wees naar de 
foto en vroeg: “Wie is deze persoon?” Ik 
antwoordde dat het Jezus Christus was. 
Toen antwoordde Swami dat Jezus er 
helemaal niet zo uitzag. Toen ik vroeg 
hoe Jezus eruitzag, streek Swami met zijn 
hand over de kleurenfoto en veranderde 
deze in een zwart-witfoto met een ander 
uiterlijk van Jezus dan het origineel. Hij 
zwaaide nogmaals met Zijn hand over 
de foto en het werd een kleurenfoto. Dit 
is een kopie van de foto die Swami had 
getransformeerd.” Toen pakte hij de foto 
van zijn altaar en gaf hem aan mij en zei: 
“Hier, het is allemaal van jou!” Ik aarzelde 
om de foto te accepteren omdat het zijn 
kostbare bezit was. Maar hij stond erop 
en zei dat het een kopie is van degene 
die Swami had gezegend en ik mocht 
hem hebben omdat hij extra kopieën kan 
laten maken. Pas toen herinnerde ik me 
het verzoek van mijn broer in Brazilië dat 
ik helemaal vergeten was. Maar Swami 
vergeet niets! Swami kwam me te hulp 
en vervulde mijn gebed. Hij schonk me 
een authentiek beeld van Jezus Christus 
via deze toegewijde van hem uit Canada. Ik 
voelde me opgetogen en dankbaar toen ik 
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aan dit goddelijke spel dacht, waardoor ik 
de belofte die ik aan mijn oudere broer had 
gedaan, kon nakomen. Swami is alwetend 
en Zijn liefde en mededogen voor Zijn 
toegewijden is werkelijk grenzeloos. 

In 2009, Swami schonk me nog een 
prachtige, goddelijke ervaring.

Het was de tijd van Guru Poornima en 
bijna 300 Braziliaanse toegewijden 
waren op bedevaart in Prasanthi Nilayam 
bijeengekomen. Het was de bedoeling 
dat we in de goddelijke aanwezigheid 
zouden zingen en ik had de gezegende 
gelegenheid om Swami een ontwerp te 
laten zien van de programmamap die 
we van plan waren te verspreiden in 
Sai Kulwant Hall.

In deze map stond op de 
openingspagina een foto van Christus de 
Verlosser, een beroemd monument in de 
stad Rio de Janeiro, Brazilië. Toen Swami 
deze foto zag, vroeg Hij me: "Wie is dit?" 
en ik antwoordde: "Jezus Christus, 
Swami!" Toen vertelde Hij me dat Jezus 
er niet uitzag als de figuur van het 
standbeeld. Ik vertelde Hem dat ik het 
zou vervangen door een foto van Swami 
voordat het werd verspreid.

Onmiddellijk herinnerde ik me het 
verhaal dat ik eerder had verteld over een 
soortgelijk incident dat ik hoorde van de 
Canadese toegewijde - zelfs Swami’s 
woorden waren vergelijkbaar. Ik was 
vergeten hoe Hij me meer dan 13 jaar 
eerder een realistisch beeld van 
Jezus had geschonken. Zo 
herinnerde Hij me eraan hoe Hij 
reageerde op de uitdaging van mijn 
broer, door Zijn Alomtegenwoordigheid, 
Alwetendheid en 

Almacht te demonstreren. Hij is altijd bij 
ons, klaar om ons te helpen, als we Hem 
maar met heel ons hart aanroepen.

We hebben het geluk dat we tijdgenoten 
zijn van de Avatar, en vooral dat we Hem 
kunnen herkennen, door Zijn genade. In 
Zijn oneindige liefde creëerde Swami deze 
heilige organisatie genaamd SSSIO, zodat 
we een ideale omgeving kunnen hebben 
om aan onze spirituele vooruitgang te 
werken. Laten we gebruik maken van 
deze once-in-a-lifetime kans en laten we 
altijd klaar staan om Hem met liefde en 
dankbaarheid te dienen.

Jai Sai Ram!
Sergio Espindola 

Brazilië

De heer Sergio Espindola is de voorzitter van Zone 2B 
van SSSIO in Zuid-Amerika, waaronder Argentinië, 
Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Peru, Uruguay en Venezuela. Hij heeft meer dan 30 jaar 
verschillende functies bekleed bij de SSSIO. De heer 
Espindola is afgestudeerd in Telecommunicatietechniek.

Als je tot God bidt, zou je een gevoel van totale overgave moeten
hebben. Als je er echt op gebrand bent om God te realiseren, 

als je hongert en dorst naar God, dan moet je deze alles absorberende 
liefde aankweken. Alleen het uiten van verlangen is niet genoeg. Je 
moet proberen om vereniging met het Goddelijke te ervaren.

Sri Sathya Sai Baba, 
23 November 1996
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Stig Meincke was manager van twee 
bedrijven en gaf seminars en cursussen over 
communicatie en menselijke waarden. Hij was 
een facilitator voor kinderen, adolescenten 
en volwassenen met verschillende soorten 
leerproblemen. Hij is sinds 1983 lid van de 
SSSIO van Denemarken en heeft in vele 
hoedanigheden gediend als Sathya Sai-leraar 
in menselijke waarden, voorzitter van het 
SSSIO-centrum, nationale devotionele 
coördinator, voorzitter van de nationale raad 
van SSSIO Denemarken en coördinator van de 
Sri Sathya Sai Centrum in Kopenhagen. Hij is de 

EEN WINTERAVOND IN DE EIND VAN 
DE JAREN NEGENTIG, toen Birgitte en ik 
onafhankelijk van elkaar werkten aan een SSSIO-
project voor het Sai Centrum in Kopenhagen, riep 
Birgitte plotseling luid: “Moeder ligt op de grond, 
ze kan niet opstaan. We moeten naar Vordingborg 
rijden en haar helpen.” Ik antwoordde: “Wacht! 
Hoe weet je dat zeker?” Ze zei: ‘Ik keek naar 
Baba’s foto naast de computer. Plotseling had ik 
het gevoel dat mijn moeder op de grond lag! We 
moeten er nu heen rijden!’ 

Ik wist van binnen dat het waar was, ook al zei 
ik: ‘Dat kan niet. We zijn 105 km verwijderd; er 
is een hevige sneeuwstorm gaande en er is 
geen hulp bij pech onderweg. Laten we eerst 
de thuiszorginstelling bellen, want die zitten in 
dezelfde stad. Ze hebben een sleutel van het 
appartement van je moeder.” We belden de 
mensen van de thuiszorg, die ermee instemden 
om meteen naar het huis van mijn schoonmoeder 
te rijden. Na ongeveer 30 minuten ging de 
telefoon. Birgitte had gelijk, en ze zeiden dat mijn 
schoonmoeder koud en uitgeput op de trap lag 
en de gouden armband in haar hand vastzat in 
de reling. Ze hielpen haar naar het bed te gaan en 
belden de dienstdoende dokter.. 

Birgitte en ik besloten de lange afstand naar 
Vordingborg te rijden, waar mijn schoonmoeder 
woonde, ook al was er een zware sneeuwstorm en 
werd er gewaarschuwd om niet te rijden vanwege 

Geloof en Geloof en 
GayatriGayatri

Experiences of Devotees
Faith & Gayatri by Mr. Stig Meincke
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gevaarlijke wegomstandigheden. We 
begonnen over wegen te rijden die bedekt 
waren met ongeveer 20 cm sneeuw. Toen 
we de snelweg bereikten en we de oprit 
bereikten, zei ik tegen Birgitte: “Nu moet 
Baba de auto rijden, dit is te gevaarlijk voor 
mij.”

Ik trapte het gaspedaal in en begaf me 
naar de buitenste rijstrook van de weg 
en liet het stuur los. De snelheid bereikte 
langzaam 110 km per uur. Overal lag 
sneeuw, met zicht onder de 50 meter. De 
sneeuw dwarrelde tegen de voorruit en 
het was onmogelijk om iets te zien. We 
begonnen allebei continu de Gayatri 
Mantra te reciteren. Ik wist dat we niet 
genoeg benzine hadden voor de rit, maar 
we hadden genoeg om het volgende 
tankstation ongeveer 40 km verderop 
te bereiken, waar we konden tanken. 
Meerdere keren dacht ik: “Het is gek, dat 
ik het stuur niet vasthoud!” Maar elke keer 
dat ik het stuur pakte, begon de auto uit te 
wijken en te slippen, en ik kon de auto niet 
meer sturen. “Sorry Swami!” – riep ik luid.

Ik tankte bij de volgende halte en ging de 
winkel binnen om te betalen. Twee mannen 
van het wegenwachtteam keken me aan 
en ik vroeg hen naar de toestand op de 
snelweg die voor ons lag. Ze antwoordden 
dat alles gesloten was, zonder hulp van de 
wegenwacht en zonder sneeuwruimer, en 
de politie raadde ons ten sterkste af om op 
pad te gaan.oad. 

Ik stapte weer in de auto en vertelde Birgitte 
wat ik zojuist hoorde over de toestand op 
de weg die voor ons lag. Ik startte de auto 
en reed terug op de snelweg, ging naar 
de buitenste rijstrook en liet het stuur 
los. Toen trapte ik het gaspedaal in en zei 
tegen Swami: “U bestuurt de auto, ik trap 
het gaspedaal in.”. 

Later zagen we de rode achterlichten 
van andere auto’s. Ze reden met zeer 

lage snelheid op de binnenbaan. Ik 
knipperde met mijn koplampen om hen te 
waarschuwen dat er een snel rijdende auto 
nadert. Sommige auto’s leken stil te staan 
terwijl we voorbij reden, want we gingen zo 
hard! Opnieuw dacht ik: “Het is gek, dat ik 
het stuur van de auto niet vasthoud en de 
snelheid te hoog is. Maar nogmaals, telkens 
als ik het stuur aanraak, begint de auto te 
slingeren en kon ik de auto niet sturen.” 
Toen ik het stuur weer losliet, reed de auto 
weer recht en reed soepel verder door 
15-20 cm sneeuw, met af en toe hogere 
sneeuwbanken. We zongen constant de 
Gayatri en baden om Swami’s hulp. Het 
was duidelijk dat Hij onze auto bestuurde!

Na een uur en tien minuten kwamen we 
aan bij het huis van Birgitte’s moeder. 
Op hetzelfde moment stopte er een 
andere auto voor ons. We dachten dat het 
misschien de dienstdoende arts was, want 
hij had een medische tas en liep naar de 
voordeur. 

We gingen allemaal naar de eerste 
verdieping, waar mijn schoonmoeder 
woonde.  Nadat de dokter mijn 
schoonmoeder had onderzocht, zei hij, 
dat ze alleen maar kou had gevat van het 
liggen op de trap en dat het geen ernstige 
ziekte was. Hij vroeg ons waar we vandaan 
kwamen en we vertelden hem dat we in 
Kopenhagen woonden, ongeveer 105 km 
verderop. Hij zei: “Je moet wel een paar uur 
onderweg zijn geweest.” Ik zei: “Nee, maar 
ongeveer een uur.” Toen antwoordde hij: 
“Ik heb 15 km gereden, van Praesto naar 
hier, en het kostte me anderhalf uur om 
hier te komen!” We hadden verder niets 
te zeggen.

Hoe kan iemand Swami’s wonderen van 
liefde verklaren?

Stig Meincke 
Denemarken
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from the
Divine pen
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Binnenin Jou Is 

Het Echte Geluk
Message

Jij als lichaam, geest of ziel zijn een droom, maar wat je werkelijk 
bent is het Bestaan, Kennis, Gelukzaligheid. Jij bent de God van dit 
universum. Je creëert het hele universum en trekt het naar binnen. 
Om de oneindige universele individualiteit te verkrijgen, moet de 
ellendige, kleine gevangenis-individualiteit verdwijnen. Bhakti is 
geen huilen of een negatieve toestand, het is het zien van alles in alles 
wat we zien.

Het is het hart dat het doel bereikt, volg het hart. Een zuiver hart zoekt 
verder dan het intellect. Het raakt geïnspireerd. 

Wat we ook doen, reageert op ons. Als we goed doen, zullen we geluk 
hebben en als we slecht zijn, ongeluk. Binnenin jou is het echte geluk, 
binnenin jou is de machtige oceaan van goddelijke nectar. Zoek het 
in jezelf, voel het, voel het, het is hier, het zelf. Het is niet het lichaam, 
de geest, het intellect, de hersenen. Het is niet het verlangen naar 
verlangens. Het is niet het object van verlangen. Boven dit al ben jij. 
Dit zijn allemaal gewoon manifestaties. Je verschijnt als de lachende 
bloem, als de fonkelende sterren. Wat is er in de wereld dat je naar dat 
alles kan laten verlangen?

Met Zegeningen,

Baba
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Op 14 juli 2021 veroorzaakte recordregen in 
West-Europa catastrofale overstromingen 
en wijdverbreide schade in België nadat 
de rivieren buiten hun oevers traden. 
SSSIO-vrijwilligers uit België, Duitsland 
en Nederland kwamen onmiddellijk in 
actie. In België reisden zeven vrijwilligers 
naar Wallonië om het puin van de 
overstromingen op te ruimen en voedsel, 
kleding en andere spullen uit te delen. De 
groep bezocht vervolgens het kleine dorpje 
Nonceveux (Aywaille), een zwaar getroffen 
gebied, en serveerde warme maaltijden.

Vrijwilligers van SSSIO vonden een gezin 
met vier kinderen die in een kleine, tijdelijke 
caravan (stacaravan) woonden omdat hun 
grotere caravan was weggespoeld. Het 
gezin, met vier kinderen, moest buiten 
koken en een tweepersoonsbed delen. 
Een vrijwilliger zei: “We wilden ze voor de 
winter terug in de grotere caravan hebben.” 
Het project was ingewikkeld omdat veel 
mensen geen verzekering hadden en het 
nog te nat was om met de restauratie te 
beginnen.

Geraakt door de benarde situatie van 
de dorpelingen, ontfermden de SSSIO-
vrijwilligers zich over het hele dorp  met 
de steun van SSSIO, Zone 7 – vooral SSSIO-
leden uit België en Nederland. Ze voorzagen 
de lokale bevolking van voedsel, essentiële 
benodigdheden en brandstof om hun 
caravans te verwarmen en kort daarna 

begonnen ze de ondergelopen caravans 
en hutten te herstellen. Het team voltooide 
negen projecten, waarvan het laatste 
project op 27 april 2022 werd voltooid. Een 
SSSIO-vrijwilliger voegde toe: “We zijn zo blij 
dat we deze kans hebben om deze dienst 
(Seva) te doen.”

BELGIË
Hulp Bij Overstromingen

LIEFDE IN ACTIE

Dienstbaarheid
Humanitaire

Humanitarian Service
Love in Action – Belgium and 
Switzerland
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Op 7 april 2022 namen vrijwilligers van het 
Sri Sathya Sai Centrum van Basel deel aan 
een speciale boomplantceremonie in het 
Kannenfeldpark, een park in de stad. Ze 
plantten een speciale, zeldzame variëteit 
genaamd Sorbus Domestica, of echte 
dienstboom. Het is een oude, inheemse 
boom die in Zwitserland en Oostenrijk als 
bedreigde soort wordt vermeld. 

Tuinprofessionals legden aan iedereen de 
bijzondere kwaliteiten van de boom uit. 
Tijdens de boomplantceremonie zongen 
de vrijwilligers liedjes en sprenkelden 
Vibhuti (Heilige As) op de boomwortels 
en de grond. De National Envirocare 
Coordinator van het Sai Centrum van Basel 
las prachtige gedichten voor, waarvan het 
ene gedicht door hem was gecomponeerd 
(Engelse vertaling bijgevoegd) en het 
andere van de beroemde dichter Goethe. 
Een bord met de naam van de boom in 
prachtige kalligrafie, opgesteld door de 
voorzitter van de Nationale Raad van SSSIO, 
Zwitserland, werd bij de boom geplaatst. 

Alle deelnemers voelden zich gelukkig en 
beschouwden de aanplant als een speciaal 
symbool van vrede en hoop in Europa.

ZWITSERLAND
Boomplantceremonie

Lees meer verhalen over liefdevolle dienstverlening door vrijwilligers 
over de hele wereld op de Sri Sathya Sai Universe-website:

 https://saiuniverse.sathyasai.org

De bomen zorgen voor koele schaduw en zoet fruit voor iedereen, 
of ze ze nu hebben gekoesterd of geschaad. Ze leren de mens 
deze les van gelijkgestemdheid.

Sri Sathya Sai Baba,
 18 juli 1989
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Ode aan de Boom
Jullie bomen
Ik heb u vaak horen praten.
Wie naar u luistert, spreekt
over uw vorm en lengte,
over uw kleuren en bladeren.

Jullie zijn reuzen
vanuit ons oogpunt,
ieder van jullie is uniek,
Jullie hebben een karakter
dat lijkt op dat van een mens.
Zo presenteren jullie jezelf
fijn of knoestig, dapper of ziekelijk,
maar altijd vol waardigheid.
Ieder vertelt zijn eigen verhaal.
Sommigen vertellen over 

lang vervlogen tijden,
anderen gedragen zich jeugdig - wild.
Sommigen laten hun bladeren 

bedachtzaam groeien,
anderen ontspruiten 

bloesems en bladeren
in een mum van tijd.

Jullie geven vorm aan de natuur
en vertellen het verhaal van de aarde.
Als individuen zijn jullie decoratie
of bewakers bij de ingang,
maar samengekomen
worden jullie een bos genoemd.
Geduldig geven jullie fruit en schaduw,

“Ode to the Tree” by Mr. Spiridon 
Zalad
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evenals hout en een verwarmend vuur.
Als bomen zijn jullie verwanten
van mensen.
Goethe noemde jullie kerels.
Mensen en bomen
zijn gebaseerd op de aarde,
een slanke stam kronkelt omhoog,
langs vele armen
en de kroon begroet ons 

met een glimlach
net als ouders naar beneden kijken
op hun kinderen.
Als een boom ken je 
de ups and downs van het leven,
de razende storm,
de verwarmende zon en
de levengevende regen.
Als boom mag je niet ontbreken,
meteen een welkomstbericht sturen.
“Hier ben ik” roep je naar ons.
Met jou in de buurt ben ik nooit alleen.
Je bent maar een kerel,
je vriendschap aanbieden
voor eeuwig.

Je zult mij waarschijnlijk overleven.

Spiridon Zalad

(Ter gelegenheid van het planten van een True Service 
Tree in Kannenfeldpark Bazel, 2022)
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https://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/eternal-companion/vol-1/issue-4/ode-to-the-tree.mp3


Sri Sathya Sai International Organization: 
History
Featuring – Latin America, Part 2: Argentina

 
SSSIO
ZONE 2B
ARGENTINIË · BOLIVIA · BRAZILIË · CHILI · COLOMBIA · ECUADOR · PARAGUAY · PERU

URUGUAY · VENEZUELA

Met
Historie van SSSIO in 
Latijns Amerika – Deel 2

1981
Uriarte, het grootste Sai-centrum 
in Latijns-Amerika, wordt geopend 
in Buenos Aires. Er zijn vaak 400 
toegewijden aanwezig

ARGENTINIË

2017
Medische Kamp in Cordoba

2010
Pre Wereld Conferentie

2001
Opening van Mahatma Gandhi 
School, 287 studenten aanwezig 
momenteel

1985
Sarvadharma Sthupa 
bij het Cordoba 
center
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BRAZILIË

2015
Pre Wereld Conferentie

2007
SSSIO Brazilië presentatie in 
Prasanthi Nilayam

2002
Sri Sathya Sai School van Ribeirao Prieto

1991
Inauguratie van Brazilië’s eerste Sathya 
Sai Center, Vila Isabel.
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TOEN IK WERD GEVRAAGD OM OVER SRI SATHYA 
SAI BABA TE SCHRIJVEN, VRAAG IK WAT IK KON 
ZEGGEN over Zijn liefde en glorie waarover nog nooit iets 
verteld of geschreven is. Aangezien het een liefdevol bevel 
van mijn geliefde Meester is, deel ik graag mijn ervaringen 
als offer aan Zijn lotusvoeten.

Ik wil mezelf kort voorstellen, zodat je de omstandigheden 
kunt begrijpen toen Swami in mijn leven kwam. Op 
zevenjarige leeftijd verloor ik mijn moeder aan een 
hersentumor die haar volledig blind had gemaakt. Twee 
jaar later, terwijl we nog steeds rouwden om haar dood, 
stierf mijn enige broer helaas aan leukemie na vreselijke 
pijn, ziekenhuisopname, transfusies en lijden. Onnodig te 
zeggen dat het meemaken van deze twee sterfgevallen 
op jonge leeftijd een verwoestend effect op mijn leven 
had. Mijn jonge geest werd ertoe gebracht te geloven dat 
God van iedereen houdt behalve van mij, dat God niet 
mijn vriend is, dat Hij anderen geluk geeft maar niet mij, 
en dat een gelukkig gezinsleven voor iedereen is behalve 
mij.

Ik was altijd intellectueel nieuwsgierig en in 1982, toen ik 
in een boekwinkel rondkeek, kwam ik het boek “Sai Baba 
– Man of Miracles” tegen.” Zo begon mijn avontuur met 
de Avatar van dit tijdperk, Sri Sathya Sai Baba.

Vrouwelijkheid
Glorie Van

Magische
De

Plek
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Ik had moeilijke tijden om me aan 
te passen aan de Indiase cultuur en 
tradities en op de een of andere manier 
waren ze niet altijd prettig. Daarbij kwam 
nog de last van de strijd in mezelf, als 
gevolg van kinderpijn, eenzaamheid en 
onvervulde verlangens. Maar uiteindelijk 
begon ik langzaamaan onaangename 
gebeurtenissen en relaties uit het 
verleden los te laten.

Ik realiseerde me langzaamaan dat 
Swami de volledige leiding had, en als 
de perfecte therapeut, liet Hij me bij elke 
reis Zijn onvoorwaardelijke liefde en 
tederheid ervaren. Hoewel Hij niet leek 
te luisteren naar mijn smeekbeden om 
met mijn pijn om te gaan, wist ik in het 
diepst van mijn wezen dat het allemaal 
voor het uiteindelijke welzijn van mijn 
spirituele reis was.

Omdat ik wist wat me te wachten stond, 
begonnen we aan een reis naar Prasanthi 
Nilayam met het idee om te genieten van 
de gelukzaligheid van Zijn darshan. Maar 
het was allemaal niet zo gemakkelijk. 
Een paar dagen nadat ik in de ashram 
was aangekomen, werd ik gekweld door 
het bekende ‘interviewsyndroom’, zoals 
ik grappend het verlangen naar een 
interview noemde dat elke toegewijde 
die een voet in de ashram zet, doordringt.

Op een middag na darshan kwam ik 
gefrustreerd, verdrietig en hopeloos 
naar mijn kamer en ik deed een beroep 
op Swami: “Swami, ik geef het op, ik heb 
geen wensen of  vragen aan U meer. 
Laat me gewoon ervaren dat U me hebt 
aangenomen. Ik wil mijn hoofd op je 
schoot leggen als een dochter bij haar 
moeder.” 

Op dat moment werd er een medische 
conferentie gehouden in Prasanthi 
Nilayam, en gelukkig had de groep artsen 
speciale zitplaatsen tijdens darshan. Als 

onderdeel van de groep had ik vanuit 
‘de eerste rij de darshan’ van Swami van 
dichtbij. Deze fysieke nabijheid vervulde 
me met immens geluk. Het wisselen van 
blikken met Swami verzekerde me dat er 
een echte hart-tot-hart-verbinding met 
Hem was zonder dat er woorden nodig 
waren.

In een van deze darshans matrialiseerde 
Swami een halsketting voor een arts 
en hing die om zijn nek. Op weg naar 
buiten vertelde ik Héctor, mijn man, hoe 
gelukkig die persoon zich moet hebben 
gevoeld, en wat ik het liefste wilde, was 
mijn hoofd op Zijn schoot leggen, zoals 
de arts deed toen Swami de ketting om 
hem heen deed. Het was een verlangen, 
zonder urgentie, gewoon het verlangen 
om me over te geven en mijn gevoelens 
voor mijn Meester opnieuw te bevestigen. 
Dagen gingen voorbij, de conferentie 
eindigde en we keerden terug naar de 
dagelijkse routines van de ashram.

Ik ben niet iemand die veel in de 
darshan-rij praat en snel vrienden kan 
maken. Van tijd tot tijd kwam ik echter 
bepaalde mensen tegen met wie ik een 
hechtere band had. We hebben zelfs 
geen tijd verspild met het uitwisselen van 
onze namen, omdat het niet nodig was. 
We deelden gewoon de vreugde van het 
moment en de meest intieme ervaringen 
van ons spirituele leven..

Het was op een van die Prasanthi 
Nilayam-ochtenden wanneer de zon 
opkomt met het getjilp van vogels, en 
de lucht is gevuld met heilige gezangen 
waarin God wordt geprezen en met de 
geur van jasmijn. Ik ontving een prachtig 
bericht van een vriend wiens woorden 
voor altijd in mijn geheugen gegrift 
staan. De vriend zei:, “Zoek goed, zoek 
goed, deze plek heeft magie, verdwaal 
niet in de drukte van mensen of je geest, 
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concentreer je op Swami en zoek naar het innerlijke uitzicht.” De 
tijd om de darshan-hal binnen te gaan, kwam snel en ons gesprek 
eindigde.

In de darshan-hal, vlak voordat ik begon met mediteren, vroeg ik 
vanuit mijn hart om het ‘innerlijke uitzicht’, wat me veel rust gaf. 
De darshan was zoals gewoonlijk, maar aan het einde zag ik dat 
mijn man, Hector, opstond en me wenkte, wat betekende dat 
Swami ons had geroepen voor een interview! Met bonzend hart 
liep ik naar de verhoorkamer voor wat een eeuwigheid leek. Terwijl 
ik liep, dacht ik dat iedereen mijn hartslag kon horen!

Terwijl ik op het interview wachtte, voordat Swami de kamer 
binnenkwam, had ik een diepgaande mystieke ervaring, waarvan 
ik wist dat de andere toegewijden ook hadden ervaren. Mijn hart 
stroomde over van liefde en dankbaarheid, en ik was zo ontroerd 
dat een stroom van tranen stroomde, en ik kon mijn kalmte niet 
bewaren. Ik was niet in staat om iets te doen om te stoppen wat 
er met mij gebeurde me.

Toen Swami arriveerde, keek Hij me aan en begon het gesprek. 
Ik hervond mijn kalmte een beetje. Het is heel moeilijk om in 
woorden het diepe gevoel van liefde en vreugde te beschrijven dat 
elke cel van mijn lichaam doordrenkte en mijn wezen doordrong, 
de diepte van Zijn blik en de zoetheid van Zijn stem. Misschien heb 
ik een druppel van Zijn Goddelijkheid geproefd en dat is wat ik 
geloof dat Hij mij geschonken heeft. Ik zal deze spirituele ervaring 
als de kostbaarste schat van mijn leven bewaren.
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Met Swami’s belofte dat hij ons spoedig met nog een interview zou 
zegenen, vertrok ik, vol vreugde en vrede alsof de 14 jaar die waren 
verstreken sinds ons laatste interview een verre herinnering was. 
Dit was dezelfde Swami die ons kende, die onze diepste gedachten 
kende. Dit was dezelfde Swami van mijn spirituele verlangen en 
mijn dromen, die van me hield met de liefde van duizend moeders. 
Hij was dezelfde Swami die mijn hart tot tranen bewoog met een 
enkele blik, zelfs als mijn tranen beginnen te stromen, alleen maar 
aan Hem denkend, terwijl ik deze regels schrijf. Het was mijn 
Swami.
Het leven in de ashram ging door zoals voorheen, maar ik had de 
weg naar de “Magische Plek” in mijzelf gevonden. De innerlijke 
ervaringen vermenigvuldigden zich en ik kon echt in mijn 
hart kijken. Ik kon het meisje uit mijn jeugd herkennen; Ik kon 
haar observeren en verzorgen; Ik heb haar onschuld, goedheid 
en eenvoud mogen ervaren. Ik kon haar pijn en eenzaamheid 
voelen, haar zoektocht naar zichzelf, en ten slotte kon ik haar 
met verbazingwekkende diepgang en vastberadenheid in mijn 
volwassen leven integreren.

Zoals Hij had beloofd, riep Swami ons vier dagen later voor een 
tweede gesprek. Met Zijn oneindige liefde en wetende mijn meest 
intieme gedachten, materialiseerde Hij een gouden ketting voor 
mij samen met een hanger met Zijn beeld eraan en Hij plaatste het 
om mijn nek. Hij liet me knielen, mijn hoofd op Zijn schoot leggen 
en fluisterde: “Uw hart is Mijn zetel, uw hart is Mijn troon.” Dat was 
een bevestiging dat Hij mijn overgave aan Hem accepteerde en mij 
zegende met Zijn oneindige Liefde.

Swami bleef me overspoelen met Zijn moederlijke tederheid en 
stond me toe dat moment vast te leggen met een foto, zodat ik altijd 
de herinnering kon koesteren aan dat magische moment waarop 
mijn gebed om mijn hoofd op de schoot van mijn Goddelijke 
Moeder te laten rusten, werd vervuld.

JAI SAI RAM

Dr. Milagro Langlois de Castaneda 
El Salvador

Dr. Milagro Langlois de Castaneda is afgestudeerd in de geneeskunde aan de 
Nationale Universiteit van El Salvador en behaalde een postdoctorale graad in 
psychiatrie aan de Georgetown University in Washington D.C. Ze was professor aan 
de Faculteit Geneeskunde van de Nationale Universiteit van El Salvador. Salvador 
en als voorzitter van de psychiatrie. Ze was docent aan de Faculteit Psychologie van 
de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en zet haar privépraktijk als 
arts voort. Zij en haar man Hector zijn al lange tijd toegewijden van Bhagawan Sri 
Sathya Sai Baba met veel waardevolle persoonlijke ervaringen.
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IDEALE SAI
JONGEREN

Van de
Internationale Sai Jongeren
In dit nummer delen we graag de lancering van Oceaan van Musiek Volume 2, 
hoogtepunten van een Mauritiaanse YA-wandeling en een mooi en inspirerend 
gedicht aangeboden aan onze geliefde Bhagawan door een van onze Sai 
Jongeren, ter herdenking van Aradhana Mahotsavam. Daarnaast presenteren we 
een persoonlijke brief geschreven door Sri Sathya Sai Baba aan Zijn studenten en 
een raadsel om je denkmuts op te zetten! We delen ook graag twee persoonlijke 
reflecties van Sai Jongeren. We hopen dat u van dit nummer zult genieten.

SSSIO Internationale Young Adults Committee

Ter gelegenheid van Sri Sathya Sai 
Aradhana Mahotsavam, kondigen 
de Sai Jongeren van de Sri Sathya 
Sai Internationale Organisatie met 
genoegen de uitgave van Oceaan van 
Musiek, Volume 2. Deze verheffende 
ontelbare levendige melodieën, door 
Sai Jongeren van over de wereld, brengt 
golven van goddelijke gelukzaligheid 
via meertalige Bhajans, devotionele 
liederen en op waarden gebaseerde 
liederen naar de huizen en harten van 
iedereen.

Je kunt Volume 2 beluisteren en 
downloaden op Spotify en Soundcloud:

	z Listen on Spotify

	z Listen on Soundcloud

Als je deel  wilt nemen aan de komende opnames voor toekomstige volumes, neem 
dan contact op met het Oceaan van Musiek-team op oom-team@sathyasai.org.

Houd ons in de gaten want deel 3 komt eraan!

Oceaan van Muziek: Album 
Lancering, Volume 2

30

https://open.spotify.com/album/7GWd66FvY2AYpObTjJnpEU?si=EVwkg_BpRO2ZmCkTVNhaUQ
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mailto:oom-team%40sathyasai.org?subject=Interest%20in%20participating


De Sai Jongeren (Young Adults -YA's) 
van de SSSIO Mauritius begonnen op 
zondag 1 mei 2022 aan een wandeling 
op Le Pouce Mountain, genietend van 
het adembenemende uitzicht. Het 
evenement werd goed bezocht door 
meer dan 70 deelnemers - SSO-studenten, 
YA's en ouderen. De dag begon met 
openingsgebeden waarin de goddelijke 
zegeningen van Bhagawan werden 
opgeroepen. De deelnemers voelden 
zich verbonden met Moeder Natuur, 
toen ze de uitzonderlijke flora en fauna 
ontdekten. Na een paar momenten te 
hebben doorgebracht met de natuur 
voelde iedereen zich vervuld met positieve 
vibraties en rust.

Toegewijden maakten ook van de 
gelegenheid gebruik om wat tijd in 
meditatie door te brengen om een directe 
verbinding met Moeder Aarde en onze 
geliefde Sai te voelen en Zijn zegeningen 

te ontvangen! Met dankbaarheid 
herinnerden toegewijden zich Swami's 
woorden: "De natuur is heel dicht bij God, 
dichterbij dan de mens. Want in de mens 
is er een sluier van onwetendheid die zijn 
zicht vertroebelt en zijn zicht ontsiert. Maar 
de natuur is het puurste handwerk van 
God. Als je in staat bent om van de natuur 
te houden en je ermee in harmonie te 
voelen, ben je veel dichter bij God. Het is 
heel gemakkelijk om God te kennen via 
de natuur.”

De Natuur is een Manifestatie van God;
De Natuur is het Kleed van God

Kun je de 
Bhajans 
raden?

(Antwoorden op pagina 34)

A
B

C
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Goddelijke Leiding – Prema Dhaara
Deze maand delen we weer een liefdevolle brief van de Prema Dhaara-compilatie, 
geschreven door onze geliefde Bhagawan. In deze brief smeekt Swami Zijn studenten 
en toegewijden om geen kostbare tijd te verspillen en voortdurend Zijn heilige 
naam te gedenken om Zijn liefde in hun harten te brengen en Hem de Hridayavasi 
te maken, de inwoner van iemands hart.

Facebook

Twitter

Sai Young Adults
https://sathyasai.org/ya
yacoordinator@sathyasai.org

Instagram Telegram

Spotify Email

Volg de @saiyoungadults accounts on social media

Onophoudelijke Contemplatie
Mijn Geliefde Jongens,
Accepteer mijn liefde. SAI is oneindige liefde. Het is deze liefde die 
doordringt en verschijnt als het hele universum om ons heen. Deze liefde 
zit altijd in jullie harten. Dus je bent niet anders dan het Universum. Het 
Universum is SAI, jouw Sathya Sai, Prema Sai.
Mijn jongens, bedenk eens hoeveel tijd jullie verspillen aan onnodig praten. 
Als u goed op uzelf let, zult u merken dat uw werkelijke werkuren er maar 
een paar zijn. Je slaapt dagelijks acht tot tien uur, terwijl je maar zes uur 
nodig hebt. Trouwens, wanneer je vrij bent van je werk, kun je je geest bezig 
houden met de herinnering aan SAI en zijn zuivere en glorieuze naam op je 
lippen hebben. Je kunt de naam ook zingen terwijl je loopt. Als je maar een 
besluit neemt, kun je overdag voldoende tijd vinden om aan Hem te denken.

Met Liefde en Zegeningen,
Sri Sathya Sai Baba 

Prema Dhara, Volume 2

32

https://facebook.com/saiyoungadults
https://twitter.com/saiyoungadults
https://sathyasai.org/ya
mailto:yacoordinator%40sathyasai.org?subject=Need%20more%20information%20about%20Young%20Adults
https://instagram.com/saiyoungadults
http://t.me/saiyoungadults
https://open.spotify.com/artist/070bUPQHGIPTaEhrS73gkB?si=MsFiB1i5SCOS0bTNaGS5sw
https://lists.sathyasai.org/subscription/oUGXJuWunq


Reflecties van Sai Young Adults
Een initiatief van de Sri Sathya Sai Sadhana of Love (SSSSOL) 
Subcommissie is Reflections of Sai. Dit is een manier voor Sai Young 
Adults over de hele wereld om hun liefde voor Sai te uiten door hun 
ervaringen en hun positieve invloed 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 platforms.

Mej. Nethya Vengadesan
Nieuw Zeeland
Mijn reis met Swami begon toen ik nog maar een baby was. 

Tijdens mijn eerste darshan (publiek), als 8-jarige, vroeg ik me af waarom 
sevadalen (vrijwilligers) de toch al smetteloze, schone granieten vloeren 
bleven schoonmaken. Deze gedachten verdwenen onmiddellijk op 
het moment dat mijn ogen waren gericht op dit stralende, gloeiende 
goddelijke wezen, dat over de gepolijste vloer gleed. Tijdens mijn reis 
begreep ik als tiener de kracht van verlangen tijdens een pelgrimstocht 
naar Prasanthi Nilayam. Met intens verlangen naar Swami's aandacht en 
een voorproefje van Zijn zoete liefde ontwikkeld door intense spirituele 
oefening. Mijn relatie met Swami vorderde gestaag tot een stadium van 
verlangen om Hem volledig te ervaren in Zijn verschillende vormen. 
Als jongvolwassene zat ik in een zoekende fase waarin ik altijd de 
leiding van Swami zocht. Hij zou al mijn twijfels wegnemen. In 2011 
kreeg ik de zegen om brieven aan Swami te overhandigen namens de 
jongvolwassenen uit Nieuw-Zeeland, en hij las geduldig elke brief terwijl 
we zongen. Zijn blik reikte diep in mijn hart en dat was het moment dat ik 
beloofde Swami tot mijn prioriteit te maken.
Tegen mijn kinderen zou ik mijn relatie met Swami omschrijven als 
praktische spiritualiteit. Ik heb overdag momenten om zijn leringen in me 
op te nemen en innerlijke gesprekken met Hem te voeren. We hebben 
mooie momenten waarop mijn kinderen me aansporen om te pauzeren 
en Zijn aanwezigheid te voelen. Onlangs, tijdens een chaotische 
ochtendroutine, verstijfden we plotseling toen we voetstappen op de 
houten vloer hoorden die naar boven gingen naar onze gebedsruimte. 
We renden om te zien of er iemand was, en mijn jongste kind glimlachte 
naar ons en zei: "Baba...daar!" wijzend naar de trap. Een andere keer 
vertelden de kinderen me dat Swami bij ons aan tafel zat en naast hen 
ging zitten.
Omdat we ervoor hebben gekozen om Swami tot onze prioriteit te 
maken, vereist deze toewijding extra inspanning en houdt soms in dat 
ik een kind in mijn armen moet houden terwijl ik een bhajan zing. Het 
maakt mijn reis met Swami echter nog zoeter en avontuurlijker.
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Mej. Renata Dukanova
Zone 8
Mijn reis met Swami begon toen ik ongeveer 12 jaar oud 

was. In die tijd woonde ik bij mijn grootouders in het dorp, toen 
mijn moeder op een dag een kleine kalender met Swami's portret 
meebracht en tegen mijn zus en mij zei: "Dit is God, je kunt met 
Hem praten als je hulp nodig hebt." Ik groeide op in een gezin waar 
we geen enkele vorm van God aanbaden, en plotseling verscheen 
Swami in mijn leven. Ik geloofde dat Hij God is, en ik heb er nooit 
aan getwijfeld. Ik ben buitengewoon gelukkig en door Zijn immense 
genade kwam Swami naar een klein dorp en stal mijn hart! Dat is de 
kracht van Zijn Liefde!
Tijdens mijn eerste reis naar Prasanthi Nilayam in 2006, arriveerde 
Swami in een auto in Sai Kulwant Hall, en ik zag nauwelijks Zijn 
gezicht door de schittering van het autoraam, maar dat moment 
was het belangrijkste in mijn leven. Ik was 16 jaar oud en ik kon de 
impact van dat moment en mijn innerlijke gevoelens niet onder 
woorden brengen. Ik voelde dat ik vele levens op dit moment had 
gewacht, en mijn verlangen werd vervuld. Mijn hart verheugde zich 
toen ik, mijn verlangende en zoekende ziel, God ontmoette.
Ik heb nog nooit een interview met Swami gehad of padanamaskar 
genomen, maar ik ben oneindig dankbaar dat ik Swami's darshan 
bij Zijne Genade heb gehad, want dat is de goddelijke energie van 
gelukzaligheid! Hoewel ik begreep dat Swami God is, raakte ik erg 
gehecht aan Zijn fysieke vorm. In 2012, terwijl ik in Sai Kulwant Hall 
zat, huilde ik terwijl ik wachtte op Swami's darshan, omdat Swami 
niet naar buiten kwam. Tijdens die reis realiseerde ik me dat we 
nu moeten leven volgens Swami's woorden: "Jouw leven is mijn 
boodschap", en dat we niet hoeven te wachten op externe motivatie 
in de vorm van darshan, materialisaties en wonderen. We moeten 
streven naar de realisatie van 'Ik ben God, ik ben Atma', zoals Swami 
ons er telkens aan herinnerde. Hij heeft ons alles gegeven en het 
hangt van ons af hoe we Zijn leringen tot leven brengen.

Antwoorden van de Bhajans
A. Sai Bhajana Bina Sukha Shanti Nahi
B. Kamala Nayana Bhagawan of Kamala Netra 
Saishwara
C. Bhasmabhushitanga  Sai
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SAI! U bent 
in alles, 
altijd voor 
alles!
Een gedicht geschreven door zuster 
Madhuri Manohar (Verenigd Koninkrijk) 
op 24 april 2012, ter herdenking van 
Aradhana Mahotsavam

O, Almachtige Heer! ik buig voor U,
In eerste instantie een bovenmenselijke voor mij,
Jaren gingen voorbij voor de relisatie van God’s incarnatie,
Om naar U te komen, was waarschijnlijk mijn lot.

We bezochten U in Uw verblijfplaats van hoogtse vrede,
Een blik op U, en het leven was op zijn gemak,
Het saffraan gewaad, Uw uiterlijke kleding,
Uw betoverende glimlach heeft ons geïnspireerd.

SAI! U bent in alles, altijd voor alles!
De meester van alles! Om onze oproep te beantwoorden!

De enige pionier van dienstbaarheid,
Iedereen bereiken, in tijden van crisis,
De armen voorzien van basisvoorzieningen,
U bent zo onbaatzuchtig, grenzeloos.

Leert me waarden voor het opbouwen van mijn karakter,
Om het goede pad te bewandelen, nooit te wankelen,
U leerde ons kiezen tussen goed en kwaad,
Die dient als een doelstelling, voor ons levenslang.

SAI! U bent in alles, altijd voor alles!
De meester van alles! Om onze oproep te beantwoorden!

Een jaar geleden was een scène van geïmproviseerde
Leert ons Uw ware waarde te realiseren,
We werden achtergelaten om te hunkeren naar Uw mooie vorm,
Proberen het vormloze nieuwe uniform te grijpen.
We werden door elkaar geschud met pijnlijke tranen,
Plotseling werd het leven gevoeld, gevuld met angsten,
Maar U leidde ons met Uw onzichtbare hand,
Ons troosten door te zeggen dat allemaal was gepland.

SAI! U bent in alles, altijd voor alles!
De meester van alles! Om onze oproep te beantwoorden!

Je gaf ons de innerlijke kracht,
Om deze pijn van oneindige lengte onder ogen te zien,
De belichaming van eindeloos mededogen,
Tot U roep ik, die bescherming nodig heeft.

Voor het overspoelen van ons met zo'n bezorgdheid,
Wat kunnen wij u in ruil daarvoor U bieden,
De Heer van het Universum, U hebt het allemaal,
Accepteer ons als de Uwe, ondanks ons tekort.

U bent in alles, altijd voor alles!
De meester van alles! Om onze oproep te beantwoorden!
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Wat betekent Heb leder(Alles) Lief, Dien Ieder(Alles)?
Heb leder Lief, Dien ieder heeft vele betekenissen die geïnterpreteerd kunnen worden

maar laten we het in 2 delen opsplitsen
Heb Ieder Lief - dit betekent en is een manier om mededogen te uiten

voor alle anderen, ongeacht hun achtergrond.
Dien Ieder(Alles) is een manier om altijd te streven om te dienen ongeacht wie en wanneer.

Dit toont je compassie.
Dit hele gezegde drukt ook uit hoe liefdevol iedereen is

op zichzelf niet genoeg, je moet ook handelen naar je denken.

Oh God,
De zon is weer opgekomen.

Geef me alstublieft de kracht en wijsheid om de beproevingen van vandaag te doorstaan.
Ik geef de woorden van mijn lippen, de gedachten in mijn hoofd
en de acties die ik uitvoer over aan U. Leid mij op het juiste pad.

Om Sri Sai Ram.

Mon Dieu,
Le soleil levé encore une fois.

S’il vous plaît donne moi la force et la sagesse pour les tests d’aujourd’hui.
J’abandonne les mots de mes lèvres, les pensée dans ma tête

Et les actions que je préforme. Conduire moi sur la bonne route.
Om Sri Sai Ram.

Illustratie door Samhita | Groep 1 | Singapore

Aakarsh Balaji | Groep 2 | Thailand

Kurinche Thiyagarajah | Groep 3 | Canada

Educatie
Sai Spiritueel

Sai Spiritual Education
Contributors: Aakarsh, Hasini, Kurinche, Saanvi, 
Samhita, Suhana, and Vedant
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Liefde ligt in Eenheid,
Eenheid ligt in de Gemeenschap,
Gemeenschap is waar thuis is.
Als anderen het licht niet kunnen zien,
als je 's nachts alleen zit,
Het maakt niet uit of ze goed of slecht waren,
Omdat niemand het verdient om verdrietig te zijn,
Deze liefde sterft nooit,
Het groeit elke dag meer voor mijn ogen,
Maar wanneer anderen het licht misschien niet kunnen zien
Het is echt een afschuwelijk gezicht.
Dit Huis is elke dag met mij,
Het schijnt helderder dan de zonnestralen.
De liefde die hier leeft is sterker
dan alle andere die ik ken,
Dit laat dus echt zien dat wanneer je een huis hebt,
laat het nooit meer los.

Illustratie door Saanvi Palai | Groep 2 | VS

Illustratie door Hasini | Groep 2 | SingaporeIllustratie door Vedant Mohan | Groep 3 | VS 

Suhana Katri | Groep 2 | Canada
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Opkomende 
SSSIO Online Evenementen

Data Online 
Evenementen

Dag(en) Festival/Evenement

11-12 juni 2022 Zaterdag, Zondag Akhanda Gayatri

25 & 26 juni 2022 Zaterdag, Zondag Zone 3 Presentatie: 
In dienst van de samenleving

9 & 10 juli 2022 Zaterdag, Zondag Guru Poornima

13 – 14 augustus 2022 Zaterdag, Zondag Akhanda Gayatri

20 & 21 augustus 2022 Zaterdag, Zondag
Zone 2A, 2B Presentatie: 
Sathya Sai Baba in Latijns - Amerika

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/aan te melden.

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 
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SSSIO Events and 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


 Als bevrijding het stoppen van verdriet en het verwerven 
van vreugde betekent, dan is het gemakkelijk. Wat je moet 
doen is al je lasten bij God neerleggen; dat maakt je zorgeloos, 
zonder verdriet. Vervolgens, wanneer je alles beschouwt als het 
Goddelijke Spel (Leela) van de Heer van wie je houdt, klap je in 
je handen van gelukzaligheid wat er ook mag gebeuren, want 
het is allemaal Zijn Goddelijk Spel, en je bent net zo gelukkig als 
Hij is wanneer Zijn Plannen worden uitgevoerd!

Sri Sathya Sai Baba 
11 februari 1964
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