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Voorwoord 

Onze Bhakti Marga familie groeit! Steeds meer mensen op hun zoektocht naar liefde en 
geluk vinden hun weg naar het internationale Bhakti Marga-centrum in Springen, om te 
vieren, te zingen, en te dansen met Sri Swami Vishwananda en met ons allemaal, en om in 
deze hemelse vibratie van Liefde te duiken. Wat een Genade is het om het spirituele pad 
onder leiding van Guruji te volgen  en je aan Hem toe te vertrouwen! 
Paramahamsa Vishwananda's ashram, Shree Peetha Nilaya, die zo gevuld is met liefde en 
toewijding, werd bekroond door onvergetelijke zomerhoogtepunten in juni en juli. 
 
Op 13 en 14 juni vierden we samen met Guruji Zijn 41ste verjaardag. We hadden de 

gelegenheid om Hem een puja in de Bhutabhrteshwarnath Mandir (tempel) aan te bieden en 

Hem met 108 yagna's buiten op het grote gazon te vereren. Het was de dag om Hem al 

onze liefde te geven en onze relatie met Hem te verdiepen. 

‘s Avonds nodigde Hij alle bezoekers uit voor een picknick op het grote gazon. 

Wat een onbetaalbaar feest! Niemand zal ooit die kostbare momenten met onze geliefde 

Goddelijke Meester vergeten. 

Het hoogtepunt van juli was het Just Love Festival op 13, 14 en 15 juli. Hoewel het de eerste 

dagen koel en regenachtig was, werd het zaterdagmiddag zonniger voor het kleurrijke Holi-

festival en op zondag was de zomer weer terug. 

De wegwijzers naar het festivalterrein wezen naar Vaikuntha, de hemelse verblijfplaats 

(loka) van Sri Vishnu en Zijn devotees. En inderdaad, de gevel en het hele terrein van de 

ashram was in Vaikuntha omgetoverd. Kijkend naar het tafereel bovenop de ingang van de 

ashram, voelde het alsof je er werkelijk was. 

We registreerden ongeveer 2400 bezoekers, wat ongeveer hetzelfde aantal is als vorig jaar. 

Velen kwamen voor het eerst en maakten contact met Guruji en Bhakti Marga. 

Laat je betoveren door de woorden van Swamini VishwaParagatishwari over het festival: 

"Toen ik in de verblijfplaats van Liefde, Geduld en Eenheid - Shree Peetha Nilaya - 
aankwam, was ik verbaasd om te zien hoeveel dingen er veranderd waren. 
 
De decoratie bij de hoofdingang kondigde een grote vreugdevolle gebeurtenis aan. 
Devotees renden heen en weer in de ashram, soms schoonmakend, schilderend, helpend 
en ze gaven aanwijzingen om de structuren en kraampjes voor de grote dag op te bouwen. 
 
Uiteindelijk kwam het langverwachte moment op vrijdag 12 juli; het begin van het JLF 2019. 
Als hoofd van de Mauritiaanse kraam was het enorm plezierig om eten te koken en te 
serveren met de exotische mix van ons eiland; vol liefde voor het Goddelijke. Het beste deel 
van die dagen was toen Gurudev onze stand bezocht en de devotees speciaal voor Hem 
zongen en dansten. 
 
Het grote podium was bedoeld voor concerten, waarbij artiesten hun devotionele kwaliteiten 
vol liefde en vreugde tot uitdrukking brachten. 
 
Op de laatste dag werd de melodieuze stem van Gurudev fijn afgestemd op Prakriti. De 
koele en rustgevende sfeer van de Ashram vermengde zich met de muzikaliteit en de 
hymnen die Guruji voordroeg, waarbij alle devotees met liefde dansten, 'just love'. 
 
16 juli (Gurupurnima) was als de kers op de taart, die het JLF 2019 was geweest. Het 
voegde er nog de mix van pure bhakti met de geur van de Guru Parampara aan toe. 
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Devotees verzameld in de tuin rond Gurudev, die Pada Sevana Bhakti deden. Ondanks het 
koele weer konden de devotees hun blikken maar niet van Gurudev afhouden en luisterden 
ze naar de ervaringen van andere devotees. Het was een moment dat nog lang gekoesterd 
zal worden. 
 
Jai Gurudev! 
Swamini VishwaParagatishwari (Mauritius) 
 
 

1. Terugblik  

De Zomer Jeugd Sangha met 65 jongeren tussen 12 en 27 jaar vond plaats van 1-8 juli. 

Guruji zegende hen met een Darshan.  

Voor Gurupurnima hadden we op 16 juli 2019 1017 inschrijvingen. Volgelingen, devotees, 

Bramachari/ni's, Rishi's, Swamini's en Swami's uit vele landen kwamen om hun respect te 

betuigen aan hun Satguru Paramahamsa Vishwananda, om Hem te bedanken en hun liefde 

voor Hem te uiten. 

De avondvieringen stonden in de tempel gepland, maar Guruji verhuisde ze spontaan naar 

buiten, naar het grote gazon waar iedereen gelukkig een plekje vond om tot diep in de nacht 

dichtbij Hem te blijven. 

Op 23 en 24 augustus vierden 400 mensen Krishna Janmashtami, Krishna's verjaardag, 

samen met Guruji in de Bhutabhrteshwarnath Mandir. 

➢ Landenweken 

Van 18-25 juli vond een landenweek met 45 deelnemers uit Zuid-Afrika, Mauritius en Kenia 
plaats.  

Een landenweek met 148 deelnemers uit Portugal, Spanje en Latijns-Amerika vond plaats 
van 05-11 augustus. 

145 deelnemers uit Rusland, Letland, Oekraïne en Litouwen vierden hun landenweek van 
26 augustus - 1 september. 

 
 

➢ Rukmini Panduranga Mandir 
  
Het kerstgeschenk van 2018, de gezegende 

murti van Rukmini en Lord Panduranga, werd 

door Guruji meegebracht voor ‘Friends of Bhakti 

Marga’ uit Pandarpur, India.  

Het kan tot eind 2019 in Shree Peetha Nilaya 

worden afgehaald. Nieuwe leden ontvangen het 

als hun welkomstgeschenk. 
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Waarom is de tilak van Panduranga rond?  

Een vaak gestelde vraag. 

Paramahamsa Vishwananda onthult dit mysterie en legt de betekenis ervan uit tijdens een 

Satsang na de inauguratie van de SPN Panduranga Mandir op 14 april 2019. 

Jai Gurudev,.  

PV: Waarom is de tilak voor Panduranga anders? Dit komt omdat Hij Krishna is; 

Panduranga is niemand minder dan Krishna, nietwaar? In het Noorden spreken we over 

verschillende aspecten van Lord Krishna en de Panduranga Leela is het vierde aspect van 

Krishna. Toen Krishna de Leela van Panduranga deed, was Hij niet alleen Zichzelf; in dat 

aspect van Panduranga, Vitthala, was ook Shiva bij Hem. 

Op Panduranga’s hoofd zit een 

Shivalingam. Dit is omdat toen 

Krishna naar Rukmini ging, om de 

Leela als Panduranga uit te voeren, 

Hij eerst naar Shiva ging en zei: “Ik 

ga nu incarneren om die Leela te 

doen, ga nu ook met mij mee.” En 

Shiva ging bovenop Par Panduranga 

zitten.  

Daarom wisten ze lange tijd niet dat 

Panduranga Krishna was. Zelfs 

vandaag de dag nog geloven velen 

dat Vitthoba Shiva is. Nee, in 

werkelijkheid is Hij Krishna. Vanwege 

de Shivalingam echter en omdat er 

op Zijn arm ook Adhishesh, een 

Shesh Nag, een slang, Zijn 

ornamenten zit, daardoor vergissen 

veel mensen zich. Tegenwoordig 

natuurlijk niet meer, maar in de 12e 

eeuw was het diffuus. Zo was het ook 

met Tirupati, Balaji. 

Om op je vraag terug te komen: die 

tilak staat voor Shiva. Het is zeer 

interessant, want heel vaak zijn 

Vaishnava’s en Saivieten gescheiden, 

maar in dit opzicht niet, want Shiva is 

de grootste bhakta van Krishna. Er is 

niemand meer toegewijd dan Lord Shiva. Daarom is het een Shivalingam, zie je. Dat is de 

yoni en de punt is de ling zelf, wat betekent dat Zijn mind altijd gericht is op Zijn bhakta, 

zoals de mind van de bhakta altijd op de Heer Zelf gericht is. Daarom draagt Hij die tilak. 

Shiva is de grootste bhakta van Krishna...Zijn mind is altijd gericht op Zijn bhakta zoals de 

mind van de bhakta altijd op de Heer Zelf is gericht. 

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Vooruitblik 

Data van evenementen voor oktober, november en december 2019 

Oktober/november 
 
• 12 oktober  Darshan in München met Paramahamsa Vishwananda  
• 15 oktober   Shirdi Sai Maha Samadhi 
• 27 oktober  Diwali 
• 02 november  Kartik  
• 16 november  24-uur Maha OM Chanting in SPN 
• 30 november  Babaji Day 
 
 
December 2019 
 
• 24 - 25 december   Kerstmis 
• 27/29 december   Darshan voor mannen en vrouwen 
 
 

3. Kerst- en nieuwjaarsbrief en het kerstgeschenk van Guruji voor 2019  

➢ Kerst- en nieuwjaarsbrief 

De kerst- en nieuwjaarsbrief is het enige FoBM-document dat per post wordt verstuurd. Alle 

overige informatie wordt per e-mail gegeven. Om de kerst- en nieuwjaarsbrief in alle landen 

op tijd te ontvangen, beginnen we medio november met de verzending per post. 

• We versturen alleen de brieven die een volledig postadres, inclusief voor- en 

achternaam, straat met huisnummer, woonplaats, postcode en land hebben .   

• Stuur ons uiterlijk eind oktober een bericht als je je brief liever persoonlijk in Shree 

Peetha Nilaya ophaalt, dan dat je die per post ontvangt. 

• Niet alle FoBM-leden hebben bij hun registratie hun adres opgegeven. Dit is voor ons 

een signaal dat ze de brief niet per post willen ontvangen. Wij respecteren deze 

keuze.   

• Belangrijk:  Geef ons medio oktober s.v.p. schriftelijk bericht als je adres, je naam of 

je spirituele naam veranderd is.: friends@bhaktimarga.org of anjushri@bm365.org 

• Controleer of je de beloofde maandelijkse bijdrage regelmatig hebt overgemaakt. Als 

je niet zeker weet of we het hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar Anjushri:  

friends@bhaktimarga.org of anjushri@bhaktimarga.org 

 

➢ Het kerstgeschenk voor 2019 van Guruji 

Guruji - in Zijn liefde - koos de kerstgeschenken voor de leden van FoBM uit tijdens de 

pelgrimstocht van de ashrambewoners naar Zuid-India in januari 2019. Het is een 

waardering voor iedereen die regelmatig het Bhakti Marga-centrum, Shree Peetha Nilaya, 

met hun financiële bijdragen ondersteunt. De traditie van evenwicht tussen geven en nemen 

is diep geworteld in de Indiase traditie. 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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In onze kerst- en nieuwjaarsnieuwsbrief en in de eerste nieuwsbrief van 2020 gaan we 

dieper in op de details van het geschenk. Voorlopig blijft het nog een verrassing! 

Het is niet mogelijk om het geschenk aan de kerst- en nieuwjaarsbrief te hechten. Daarom 

kun je het ophalen aan de ‘Friends of Bhakti Marga’-tafel bij Urmilaavati en Anjushri aan het 

begin van de adventstijd in december. Houd je lidmaatschapskaart bij de hand. 

4. Renovatiewerkzaamheden 

➢ Reconstructie van de gevel van de tempel  

Vijftig jaar geleden werden bij de bouw 
gewassen betonnen platen gebruikt als 
gevelbekleding van wat nu het tempelgebouw 
is.  
Toen in de herfst van 2018 een gebroken plaat 
begon los te raken, was niet alleen een 
reparatie nodig, maar een volledige 
reconstructie. (Het bleek dat de beugels van 
de borgplaatjes verroest en verrot waren en 
direct verwijderd moesten worden). Een 
moeilijke opgave!   
 
Het was erg moeilijk om een bedrijf te vinden 
dat bereid was deze uitdaging aan te gaan.  

 
Na veel vragen en afwijzingen hebben we in Bad Schwalbach een professioneel bedrijf 
gevonden dat bereid was de platen te verwijderen.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

.   
 
 

De reconstructiewerkzaamheden aan de 
westelijke gevel begonnen in september 2018; 
tussen maart en mei 2019 werden alle betonnen platen van het tempelgebouw verwijderd.   
 
Vervolgens werden warmte-isolatieplaten (mineraal isolatiemateriaal) aan het metselwerk 
voor de isolatie bevestigd en tenslotte werd een rooster aangebracht als balk voor het 
pleisterwerk en de verflaag. Na een aantal offertes vergeleken te hebben, werd gekozen 
voor een zeer goed bedrijf uit Wiesbaden. 
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Naar wens van Guruji zijn de stroken op de 
gevels van deze en de andere gebouwen 
oranje geschilderd. Dit werk was eind 
augustus klaar. 
 
Andere werkzaamheden aan het 
tempelgebouw wachten op een oplossing: 
er moeten nieuwe vensterbanken worden 
gemonteerd en ook de zonwering moet 
worden vervangen, omdat de oude niet 
meer bruikbaar is.  
  
Een deel van de ramen moet worden 
voorzien van ventilatieroosters voor warmte 
en rook. Daarnaast heeft de timmerman 
houten dakranden aan de gevels bevestigd.  
 
Voor de toekomst staat een groot glazen 
dak voor de ingang van de tempel gepland, 
maar de realisatie van dat project moet om 
financiële redenen worden uitgesteld. 
Daarvoor komt er een tijdelijk dak van 
plexiglas, zodat we met droge voeten van 
het schoenenhuis naar de tempel kunnen 
komen!  

 
 

➢ Reconstructie van de westelijke buitentrappen 

De oude trap was bouwvallig en moest worden vervangen. Hij had een slechte en op 

sommige treden zelfs geen draagconstructie. Alle treden waren verschillend en 

ongelijkmatig en vormden dus een veiligheidsrisico op valpartijen, aangezien de meeste 

mensen deze weg gebruiken om bij de hoofdingang van het centrum te komen.  
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5. Verbetering van de faciliteiten van het hotel  

Het is Guruji's wens dat zoveel mogelijk bezoekers de kans krijgen om dichtbij Hem te 

verblijven tijdens de evenementen in SPN.  

Naar aanleiding van Zijn wens, en om meer gasten in het ashramgebouw te laten verblijven, 

zijn de bewoners verhuisd. Sommigen delen nu kamers op de eerste verdieping van de 

ashram (gebouw A), terwijl anderen naar Bhakti Marga-huizen in het dorp  zijn verhuisd. Als 

gevolg hiervan zijn een aantal kamers opnieuw ingericht als gastenkamers.   

Guruji is erg blij met deze verandering en wij zijn blij dat we Hem op deze manier kunnen 

dienen.   

Dankjewel 

Je ziet hoe belangrijk en noodzakelijk je lidmaatschapsbijdragen zijn voor de internationale 
Bhakti Marga-hoofdvestiging. Door jouw regelmatige bijdragen zijn wij in staat om op langere 
termijn enkele noodzakelijke renovaties te plannen en uit te voeren.  
 
Nieuwe verbouwingen zijn al begonnen, zoals de uitbreiding van de Bhakti-shop. Daarom is 
het Hindu-Heiligen-museum naar de Babaji-grot verhuisd. Andere verbeteringen zullen 
binnenkort starten, zoals de renovatie van de Darshan-hal.  
 
‘Friends van Bhakti Marga’ en Bhakti Marga bedanken je van harte voor je financiële steun 
die een belangrijke hulp is bij het onderhoud van Shree Peetha Nilaya! 
 
We kijken er naar uit om je hier vaak als lid van onze Bhakti Marga-familie te mogen 
verwelkomen.  
 
 

 Mataji Anjushri, Martaji Urmilaa and Paartha 

 

Namens 

Shree Peetha Nilaya, Bhakti-Marga-Centre, Springen 

 

 

 

7. Bijlage 

Het doel van je leven 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

Paramahamsa Vishwananda Jayanti in de Ashram  
Shree Peetha Nilaya, 13 juni 2019 
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Op Zijn verjaardag, deelde Paramahamsa Vishwananda, met iedereen de essentie van 
het doel van een mensenleven. Guruji benadrukte ook dat waar we ook zijn, hoe lang 
we ook op het spirituele pad zijn geweest, in welke situatie we ons ook bevinden, we 
nooit mogen vergeten dat Guruji en God altijd bij ons zijn om onze reis naar Liefde te 
begeleiden. 

Het leven zelf is een dienst. Een dienst aan Sriman Narayana, een dienst aan God. 

Paramahamsa Vishwananda 

Jai Gurudev, iedereen! 

Zie je, een incarnatie, geboren worden, dat is een mysterie op zich. Het is een diep mysterie.                

En waaróm is het een mysterie? Omdat allereerst een menselijke geboorte heel bijzonder is.              

Je hebt erover gehoord in vele satsangs, je krijgt een menselijke geboorte niet zo makkelijk.               

Maar eenmaal dat menselijk leven bereikt, is het ook erg belangrijk, hoé je met dat                 

leven omgaat.  

Zie je, iedereen is in het leven tot iets groots geroepen, want je bent niet het beperkte 

wezen,                  dat je denkt te zijn. Je bent meer dan dat. Niet jij alleen… ik heb het over 

de mensheid in zijn geheel. Heel vaak realiseren mensen zich niet waarom het leven er is, 

waarom iemand op aarde komt, waarom iemand geboren wordt. Zoals gezegd wordt: het 

leven zelf is een dienst, maar dienst aan wie? Dienst aan Sriman Narayana, dienst aan God. 

Als je dat eenmaal beseft, heb je je levensdoel zelf bereikt.  

Waarom denk je dat incarnatie plaatsvindt? Waarom komt de Guru? 

De Guru komt voor de devotees. De devotees kunnen niet voor de Guru komen, omdat de 

devotees nog steeds in de grip van Maya zijn.                  

Er is een mooi vers in de Uddhava Gita, eigenlijk, waar Uddhava aan Krishna een vraag 

stelt, Hij zei: „Ik heb U nooit iets gevraagd, weet U.“  Uddhava groeide op met Krishna, maar 

hij had Krishna nog nooit ergens om gevraagd had Krishna nog nooit ergens om gevraagd. 

Dus toen Krishna aan het eind van Zijn incarnatie kwam, vroeg Hij: "Alsjeblieft, Uddhava, 

vraag  Mij iets. Je hebt Mij nooit om iets gevraagd."  

Dus Uddhava dacht: "Wat kan ik Hem vragen? Hij is de Heer Zelf, Hij weet alles. Maar goed, 

ik zal Hem wat vragen.’ En zo vroeg hij allereerst om toestemming, en Lord Krishna stemde 

toe en zei: "Goed, wat je Mij ook zult vragen, zoals wat ik Arjuna gegeven heb de Bhagavad 

Gita heet, zo zal dat wat Ik jou als antwoord geef, jouw naam dragen. Het zal de Uddhava 

Gita heten."  

De eerste vraag die Uddhava dan stelde, luidde: "Wat is een ware vriend?"  

Lord Krishna zei dat een ware vriend iemand is die zijn vriend altijd te hulp schiet, zelfs  

Een ware vriend is iemand die zijn vriend altijd te hulp schiet, zelfs ongevraagd.  

Paramahamsa Vishwananda 

Hij zei: 'Woh, wat een geweldig antwoord geeft U! Mag ik U een tweede vraag stellen?"  

Krishna zei: "Jazeker, stel je vraag."  
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"U hebt me verteld wat een ware vriend is, maar vertel me dan, hoe ziet U de Pandava’s? 

Dat zijn toch Uw echte vrienden? Maar U kwam hen niet te hulp!" 

 Uddhava ging verder en zei: "Toen Draupadi door Dushasana werd meegetrokken, waar 

was U? U zegt dat U een ware vriend bent. Toen de Pandava’s met de dobbelstenen 

speelden, waar was U? Yudhishtir had al met zijn broers gewed, waarom hebt U het spel 

niet stopgezet? Waar was U? U zegt dat U een echte vriend bent!"  

Het verhaal over hoe Draupadi losliet 

Dus, nadat hij klaar was met het stellen van deze vragen, antwoordde Lord Krishna hem en 

zei: "Het is allemaal waar, maar je moet begrijpen dat ik, om te beginnen, gebonden was 

door het gebed van Yudhishtir zelf. Yudhishtir stond het mij niet toe, hij bad dat ik me niet in 

het spel zou mengen. Hij wilde niet dat ik erachter kwam dat hij het spel verloor door 

wangedrag van de tegenpartij. Dus hij stond het mij niet toe. Hij bad en zei dat ik me niet 

met de zaak zou bemoeien. Dus, als iemand mij al door zijn gebed gebonden heeft, hoe kan 

ik me daarin dan nog mengen?"  

Ten tweede heb je het over Draupadi. Draupadi werd aan haar haren meegetrokken. Wat 

deed ze toen? Ze vervloekte Dushasana, ze vervloekte Duryodhan, en zo verder. Ze was 

erg druk met haar eigen kracht. En de Pandava’s, die huilden allen om hun eigen ellende, 

weet je, ze vervloekten Duryodhan. Geen van hen dacht ook maar een seconde aan mij! En 

ik was daar! Ik stond vlak achter de deur!’ Dat is wat Krishna zei, in de Uddhava Gita: "Ik 

stond vlak achter de deur!" Wat betekent dat ‚achter de deur‘? Het kan de deur van de mind 

zijn, die iemand verhindert om de Heer Zelf te zien. Dus ze waren allemaal erg druk met 

zichzelf.  

"En Draupadi op het einde, weet je, toen Dushasana haar ontkleedde, toén had ze het               

heldere inzicht om aan mij te denken. En toén gebeurde ook het wonder! Op dát moment                

kwam ik tussenbeide. Maar ik was er al de hele tijd!"  

Toen zei Uddhava: "Maar Heer, U zei net dat een echte vriend tussenbeide komt zonder               

vragen. U weet goed dat ze niet eens aan U hebben gedacht. Betekent dit dat U alleen maar                  

heltp, als iemand om Uw hulp vraagt?"  

Krishna glimlachte en zei tegen Uddhava: "Uddhava, begrijp het niet verkeerd. Het gaat hier              

om zeer wijze mensen. Beseffend dat ze helemaal alleen zijn, en zich realiserend dat ze aan                

het verliezen zijn, had Yudhishtir - zelfs eventjes - toch een ogenblik aan mij kunnen denken!                

Enkel een gedachte, en ik zou tussengekomen zijn!"  

“Kijk naar Duryodhan. Hij is een wijs man, weet je! Want hij had alles materieel gesproken,                

maar miste het talent om te spelen... En dus wat deed hij? Hij riep de hulp van zijn oom in,                    

die wel bedreven was in het dobbelspel, ook al was het een valsspeler." Toen zei Krishna: 

"Denk je dat, als Yudhishtir om mijn hulp gevraagd had, Ik hem dan niet geholpen zou 

hebben? Zeer zeker wél! Denk je dat, welk getal op de dobbelsteen Duryodhan en zijn 

maten ook zouden hebben gevraagd, denk je dat dat getal eruit zou zijn gekomen, en dat ik 

hen dat zou hebben gegeven? Nee, dat zou ik niét hebben gedaan!” Dat had kunnen 

gebeuren, door slechts één enkele gedachte! En nog iets: wetende dat ik overal in verblijf, 

dat ik altijd de getuige ben van alles wat gebeurt, hoe konden ze denken dat ze alleen 

waren?”   

Dus, hoe kun jij zelf nog wat ondernemen, als je weet dat God altijd bij je is? Dat kan niet! 

Maar dat kwam geen enkele keer in hun gedachten op! Dus dit is een mooi voorbeeld, van 

hoe mensen dit steeds weer vergeten. Omdat ze zo druk zijn met zélf alles op te knappen en 
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na te dénken over hoe je gelukkig kunt worden, vergeten ze dat ze er eigenlijk nooit  alleen 

voorstaan! Guru en God zijn altijd bij hen! Of ze dat nu willen of niet.  Maar heel dikwijls 

speelt het ego op, en denken mensen dat ze groot genoeg zijn, dat ze niemand anders 

nodig hebben. Ze hebben helemaal geen Guru nodig, ze hebben God niet nodig, ze kunnen 

het allemaal zelf wel aan, weet je. Maar het ligt anders, zie je.  

Het is de Guru die voor de discipel komt. De discipel is al honderd, of misschien wel een 

miljoen keer, gekomen om genoeg punya te verdienen om zijn spirituele pad te kunnen 

vervolgen. Maar wat hem scheidt om werkelijk en goed die realiteit te zien, is zijn mind. Zie 

je, zolang de mind vermaakt wordt, denk je dat je gelukkig bent. En dit is waar mensen de 

fout ingaan. Zolang die mind niet wordt uitgedaagd, zul je niet vooruitkomen. Hoe die mind 

uit te dagen, is de taak van de Guru. Want uit eigen beweging, zou jij nooit je mind laten 

veranderen, omdat je zoveel van je mind houdt. Je bent zo gesteld op wat je mind je vertelt, 

je zult niet toestaan die mind uit te dagen. Die mind zelf zal niet toestaan toe dat jij wordt 

uitgedaagd. Omdat jij denkt dat je mind je lieve vriend is. Weet je... Dus, wanneer zo'n 

gedachte opkomt, dat is het moment waarop de Guru verschijnt en die mind uitdaagt. Als je 

die uitdaging accepteert, als je over de brug komt, dán pas kan de transformatie 

plaatsvinden. Anders blijft de mind hetzelfde.  

Hoeveel levens wil je nog? Denk niet dat in elk leven de Guru zal komen. Weet je, dit is een                    

fout die mensen erg vaak maken. Ze denken:‘Elke keer wanneer ik kom, zal de Guru ook                 

komen.‘  Nee, de Guru zal hulp van andere bronnen toestaan en sturen, maar alleen jouw               

Guru kan je echt bevrijden. Het niet zo dat om het even welke Guru jou kan bevrijden. Veel 

guru’s zullen je vertellen: "Ja hoor, wees gelukkig, geniet van de wereld, enzovoort." Dat is 

waar, je moet gelukkig zijn, je moet genieten, maar je moet zeker ook het Allerhoogste 

Geluk als je doel stellen, zelfs als je het niet begrijpt. Maar dat Ultieme geluk zit diep 

binnenin je. En als het dus eenmaal duidelijk wordt wat je werkelijk wilt, dan sta je toe dat de 

Guru het overneemt.  

Zoals ik eerder zei, in de Bhagavad Gita legde Krishna aan Arjuna uit dat het is alsof je in 

een auto zit. In je lichaam woont de Heer Zelf, maar als je Hem toestaat het over te nemen 

en je te besturen, dan wordt het iets heel anders. Als je evenwel op de bestuurdersstoel blijft                 

zitten en zegt: "Nee, ik zal rijden!" dan zegt Hij: "Oké, prima, rijd maar!"  

Jouw plicht is jezelf er voortdurend aan te herinneren dat je niet alleen bent!  

Paramahamsa Vishwananda 

Dus, op die manier, je incarnatie is erg belangrijk, beseffen waarom je hier bent en waarom 

de Guru hier ook is. De Guru is hier niet voor Zichzelf. Ik ben niet gekomen, omdat ik iets 

moet bereiken. Als je zegt dat de devotee incarneert vanwege de Guru… nee, dat is niet zo. 

De Guru komt wanneer jij genoeg punya hebt, zodat je vrij kunt zijn. Dus, op die manier, 

moet ook jij je plicht vervullen door je dat ten volle te realiseren. Het is jouw PLICHT om 

jezelf er voortdurend aan te herinneren dat je nooit alleen bent. Want het is zo gemakkelijk 

om te gaan zitten en ellendig te wezen, zeggende: "Ja, ik ben alleen." Hoeveel mensen 

zeggen dat niet, iedere dag! Deze wereld zit vol met mensen die elke dag zitten te huilen om 

hun ellende. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is te ontwaken. Beeld je in hoe 

enorm het universum is… Vaak denken we dat we zo speciaal zijn… Hoe zouden we nu 

‚speciaal‘ kunnen zijn?  

Als je een relatie met God hebt, ben je ook in Zijn ogen, bijzonder. Net zoals jij dierbaar bent 

voor Hem, is Hij ook dierbaar voor jou. Dat is waarom Krishna zegt: "In het hart van de 

devotee dáns ik."  Hij is in elk hart aanwezig. Maar in elk hart is Hij vaak super-verveeld aan 

het wachten en wachten op de mensen. Stel het je voor! Dát is de reden waarom Sri 
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Ranganath daar in onze tempel ligt. Hij zegt: "In vele harten lig ik daar maar te liggen!" Weet 

je?  "Maar in het hart van de devotee, dáns ik!"... Wat die dans bepaalt, is de relatie die jij 

met Hem hebt. En de Guru is degene die daarvan getuige is, weet je, dat dit ook gebeurt. 

Dus, je bent speciaal vanwege de nederigheid die je (ontwikkeld) hebt. Niet door je trots en                

het ego. Want trots en ego, die zijn er enkel voor nu.  

Zoals ik zo vaak zeg: wanneer eenmaal je sterft, is het daarmee afgelopen! Wie zal zich jou 

herinneren? Als je kleinkinderen hebt, zullen ze nog aan je terugdenken: "Ooit had ik een 

grootmoeder of een grootvader", en daarna is het voorbij. In de volgende generatie wordt er 

niet eens meer aan je gedacht. Dus zo, als je in leven bent, denk je dat je oh zo groot bent. 

Maar dan is het afgelopen. Je denkt dat je in dit hele universum zo groot bent. Stel je dit 

even voor, dat je thuis zit en denkt dat je zo bijzonder bent. Zoals ik zei, je buurman kent je 

waarschijnlijk niet eens. Beeld je het dorp in, of de stad waarin je woont. Hoeveel mensen 

hebben ooit van jou gehoord? Een handjevol. In jouw land, wie ben jij? Niets! In deze 

wereld, hoe bijzonder denk je dat je bent! Je bent niets. En beeld je nu in, hoe dat voor het 

universum zou zijn…  

Weet je, er bestaat een afbeelding waarop alle planeten naast elkaar staan. Dan zie je dat 

de wereld zelf erg klein is. En dan, in dat hele universum, is onze planeet en dit hele 

zonnestelsel  niets.  En toch… wat jou echt bijzonder maakt, is die relatie die je hebt met 

God, met Hem die dat alles geschapen heeft. Dát is wat jou een speciaal gevoel geeft: jouw 

relatie met Hem. Leer Hem kennen! Het punt is dat Hij jou kent. Maar dat jij Hém niet kent. 

En dat is wat je moet gaan leren. En je leert Hem alleen kennen door die nederigheid in je 

hart, alleen wanneer die mind getransformeerd en veranderd is. Dán kun je je ware geluk 

bereiken.   Maar als je alleen aan de beperkingen denkt, wordt het heel moeilijk. Trouwens, 

wie anders dan jijzelf, beperkt jou? Want wat het Goddelijke wil, is dat jij gaat ontwaken, 

weet je. Ontwaak in je volledige potentieel, dit is waarom jij gekomen bent!  

Het Goddelijke wil dat jij in je volledige potentieel ontwaakt. Dit is waarom je gekomen 

bent. 

Paramahamsa Vishwananda 

Natuurlijk vier je vandaag 

de verjaardag van de Guru, 

maar het is ook jouw 

verjaardag!               Omdat 

er geen verschil meer is, 

zodra je deze Realisatie 

hebt. De Guru komt voor 

jullie allen! En dat is wat je 

moet begrijpen.  Dan zul je 

begrijpen waarom jij 

gekomen bent en waar je 

werkelijk naar verlangt.   

 

 

Jai Gurudev 


