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De koekjesdief
Op het vliegveld was er een vrouw die aan het wachten was
op haar vlucht. Omdat de vlucht vertraagd was, zocht ze in
de winkeltjes naar een leuk boek, kocht een zak met koekjes
en ging lezen.
Na een tijdje merkte de vrouw dat er een man naast haar zat.
Wat ze niet kon geloven was dat de man twee koekjes nam
uit de zak naast haar. Ze wilde geen ruzie veroorzaken, dus
bleef ze stil. Voor ieder koekje dat de vrouw at nam de man
er ook één, waarna de vrouw steeds geïrriteerder raakte en
hem boos aankeek. “Als ik niet zo aardig was, had ik hem er
allang van langs gegeven!”, dacht ze.
Toen er nog maar één koekje over was pakte de man het
koekje en brak deze door midden. De ene helft at hij zelf op
en de andere helft gaf hij aan de vrouw waarna hij glimlachte.
Ze greep het koekje uit zijn handen en dacht bij zichzelf:
“Hoe durft deze man nou naar me te glimlachen! Hij steelt
mijn koekjes en bedankt me niet eens!”
De vrouw wachtte nog steeds op het vliegtuig en na een
tijdje werd de vlucht eindelijk omgeroepen. Zo snel als ze
kon pakte de vrouw al haar tassen en liep zonder achterom
te kijken naar de gate waar het vliegtuig stond.
Aangekomen in het vliegtuig begon zij in haar tas te zoeken
naar het boek dat ze aan het lezen was. Tot haar grote
verbazing vond ze naast het boek ook nog de zak met
koekjes die ze gekocht had.
“Als mijn koekjes hier zijn, dan waren die andere koekjes van
de man zelf. En was hij dus gewoon met mij aan het delen!”
mompelde de vrouw zachtjes. Ze realiseerde zich dat zij juist
verkeerd zat en zij de dief was, maar het was helaas al te laat
om haar excuses aan te bieden.
Dit verhaaltje leert ons dat wij niet zomaar onze eigen
conclusies moeten trekken zonder de waarheid te weten.
Ondanks dat de vrouw zonder te vragen van zijn koekjes zat
te eten, bleef de man aardig en geduldig naar de vrouw toe.
Zo moeten wij in het dagelijkse leven ook delen. Niet alleen
koekjes, maar ook juiste kennis. Want alleen met juiste kennis
komen wij verder in het leven en kunnen wij een verandering
betekenen voor de samenleving!

Ontvangen is goed,
maar geven is veel beter.
Desalniettemin is delen het beste.
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Wat is kennis?
In de shaastra’s (x;S] = heilige geschriften) worden de
begrippen gyaan (D;n) of vidya (iv´;) gebruikt als wordt
gesproken over zuivere kennis. Maar wat is kennis eigenlijk?
Verschillende mensen, religiën en culturen over de hele
wereld hebben hier elk een eigen kijk op. Volgens onze
Nederlandse ‘Van Dale’, is kennis “het geheel van wat iemand
weet”. Echter, binnen de Hindu dharm (/mR) wordt veel breder
gedacht over wat nou eigenlijk wel en wat geen kennis is.
In het leven zijn er vele onderwerpen waarover, en vele
activiteiten waarmee we kennis kunnen verzamelen. Door
te begrijpen waar kennis naar leidt, kunnen we onderscheid
maken tussen welke vormen van kennis voor belang
zijn voor ons en welke niet. Elke vorm van kennis brengt
namelijk inzicht met zich mee met verschillende resultaten
als gevolg.
Drie soorten gyaan
Shri Krishna legt in de Bhagavadgeeta uit dat er drie soorten
gyaan en, daarmee samenhangend, drie soorten buddhi
(bui« = intellect) zijn. Het soort gyaan is afhankelijk van
reinheid van de buddhi, die op haar beurt afhankelijk is
van de reinheid van lichaam, voedsel, woorden, daden en
gedachten. De verzen zijn hieronder weergegeven.

sRv.UteWu yenwk& .;vmVyymI=te)
aiv.Kt& iv.KteWu tJD;n& ivi« s;iævkm(_

sarvabhooteshu yenaikam bhaavamavyayameekshate,
avibhaktam vibhakteshu tajgyaanam viddhi saatvikam.
De kennis die de mens in alle verschillende wezens
vanuit een gevoel van eenheid dezelfde ene ziel
laat zien, is kennis van de geaardheid goedheid.
~ bhagavadgeeta 18.20 ~

pOqKTven tu yJD;n& n;n;.;v;NpOqiGv/;n()
veiÊ sveRWu .UteWu tJD;n& ivi« r;jsm(_

prithaktvena tu yajgyaanam nanabhaavaanprithagvidhaan,
vetti sarveshu bhooteshu tajgyaanam viddhi raajasam.
De kennis die de mens in alle verschillende wezens
vanuit een gevoel van verdeeldheid verscheidenheid
laat zien, is kennis van de geaardheid hartstocht.
~ bhagavadgeeta 18.21 ~

yÊu ÕTSnvdekiSmNk;yeR sKtmhwtukm()
atæv;qRvdLp& c tÊ;msmud;útm(_

yattu kritsnavadekasminkaarye saktamahaitukam,
atattvaarthavadalpam cha tataamasamudaahritam.
De kennis die materie ziet als de hoogste waarheid,
de ware betekenis niet bevat en kleingeestig is,
is kennis van de geaardheid onwetendheid.
~ bhagavadgeeta 18.22 ~

p[vOiÊ& c invOiÊ& c k;y;Rk;yeR .y;.ye)
bN/& mo=& c y; veiÊ bui«^ s; p;qR s;iævkI_

pravrittim cha nivrittim cha kaaryaakaarye bhayaabhaye,
bandham moksham cha ya vetti buddhih sa paarth saatviki.
Het intellect dat de weg van het gezinsleven en de weg
van de asceet, het verschil tussen plicht en geen plicht,
angst en geen angst en gebondenheid en verlossing
echt kent, is een intellect van de geaardheid goedheid
~ bhagavadgeeta 18.30 ~

yy; /mRm/m| c k;y| c;k;yRmev c)
ayq;vTp[j;n;it bui«^ s; p;qR r;jsI_

yayaa dharmamadharmam cha karyam chaakaryameva cha,
ayathaavatprajanati buddhih sa paarth raajasi.
Het intellect dat het verschil tussen dharm en adharm en
plicht en geen plicht niet daadwerkelijk kent, is een
intellect van de geaardheid hartstocht.
~ bhagavadgeeta 18.31 ~

a/m| /mRimit y; mNyte tms;vOt;)
sv;Rq;RiNvprIt;&Xc bui«^ s; p;qR t;msI_

adharmam dharmamiti ya manyate tamasaavritaa,
sarvaarthaanviparitaamshcha buddhi sa paarth taamasi.
Het intellect dat adharm als dharm ziet en alles omgekeerd
benaderd, is een intellect in de geaardheid onwetendheid.
~ bhagavadgeeta 18.32 ~
Kennis van de geaardheid goedheid (sato guna)
Sattvik (s;iævk = spiritueel) gyaan is waardoor we alle
levende wezens als één zien, in welke lichaamsvorm dan
ook. Men realiseert zich dat iedereen enkel de ziel is, elk met
een ander lichaam. Dit inzicht komt voort uit een stabiele
(sattvik) buddhi. Met deze buddhi heeft men een zuiver
onderscheidingsvermogen waardoor men het verschil
tussen plicht en recht, dharm en adharm (a/mR = onrecht),
onthechten en hechten helder voor ogen heeft. Eerbied,
doorzettingsvermogen en controle over de zintuigen zijn
van belang bij het verkrijgen van sattvik gyaan. Uiteindelijk
wordt hierdoor ‘eenheid in verscheidenheid’ daadwerkelijk
ervaren en is men in staat te werken in het welzijn van
iedereen.
Kennis van de geaardheid hartstocht (rajo guna)
Rajasik (r;jisk = hartstochtelijk) gyaan is waardoor
men alle levende wezens, inclusief zichzelf, los van elkaar
ziet. Verschillende belangen zorgen voor onenigheid en
daardoor onrust in de samenleving. Dit inzicht komt voort
uit een onrustige (rajasik) buddhi. Met deze buddhi heeft
men moeite om een helder onderscheid te maken en te
bepalen wat de plichten zijn. Men is continu in twijfel wat
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Wat is kennis?
dharm is en wat adharm. Arrogantie, waardoor men denkt
beter te zijn dan anderen, draagt bij aan ontwikkeling van
rajasik gyaan. Men kijkt minder naar zichzelf en meer naar
anderen, waardoor spirituele vooruitgang in het leven
moeilijk te bereiken is. Doordat men naar buiten is gekeerd,
is besluitvorming vaak gebaseerd op emoties en prikkels
van de omgeving. Het welzijn van iedereen komt hierdoor
regelmatig in gedrang.
Kennis van de geaardheid onwetendheid (tamo guna)
Tamasik (t;misk = onwetend) gyaan is waardoor het
lichaam en andere materiële zaken als enige waarheid
beschouwd wordt en men hier sterk aan gehecht raakt.
De absolute waarheid is volledig versluierd, wat zorgt
voor een egocentrisch leven die leidt tot geweld en
leed in de samenleving. Dit inzicht komt voort uit een
inert (tamasik) buddhi. Met deze buddhi ervaart men
onwaarheid als waarheid en ziet men alles omgekeerd van
hoe het daadwerkelijk is. Men handelt in het nadeel van
de samenleving en heeft de overtuiging dat het handelen,
ondanks alle zichtbare angst en leed, juist is. Leven zónder
ontwikkeling, eerbied en bewustwording draagt bij aan
ontwikkeling van tamasik gyaan. Door dit tekort aan zuivere
inzicht, is besluitvorming vaak gebaseerd op behoeften en
verlangens van lichaam en zintuigen. De wereld draait alleen
om de eigen verlangens, waardoor welzijn van iedereen niet
meer van belang is.
Op basis van de bovenstaande verdeling van gyaan, kunnen
we bij onszelf nagaan welke van de vormen herkenbaar zijn.
In elk persoon kunnen alle drie vormen in verschillende mate

voorkomen. Aan de gevolgen van ons handelen kunnen we
herkennen welke vorm van gyaan overheerst. Handelen
vanuit emotie en onwetendheid hebben allen kortstondig
geluk en zelfs conflicten, leed en angst als resultaat.
Herkenning van deze resultaten in ons leven betekent dat
rajasik en tamasik gyaan nog overheersen. Gelukkig is de
mens altijd in staat om door spirituele ontwikkeling sattvik
gyaan te verkrijgen wat zorgt voor blijvend geluk in het
eigen leven en harmonie in de samenleving.
Studeren met gyaan
Door gyaan beseffen we wat het werkelijke doel van het
leven is, waardoor we inzichten ontwikkelen voor onze
levensinrichting. Betekent dit dat materiële kennis slecht of
onbelangrijk is? Zou je geen schoolvakken hoeven volgen?
Zou je het nieuws en de politiek niet hoeven volgen? Het
antwoord daarop is: nee! Materiële kennis is van groot
belang voor de levensonderhoud. Alles wat we leren op
school zorgt ervoor dat we taken in de gemeenschap
kunnen vervullen. Waarom we studeren hangt samen met
het soort gyaan dat bij ons overheerst. Wanneer sattvik
gyaan overheerst, studeren we om onze plichten in de
samenleving te vervullen. Bij overheersing van rajasik gyaan
studeren we voor een betere maatschappelijke positie. Het
vervullen van de eigen materiële verlangen is de enige
reden om te studeren bij overheersing van tamasik gyaan.
Bij het studeren vergaren we materiële kennis. En hoewel dit
erg belangrijk is, kan de reden voor het vergaren van deze
kennis sterk verschillen door de soorten gyaan. Door vanuit
sattvik gyaan te studeren en te werken, kunnen we zowel
maatschappelijk als spiritueel een volmaakt leven leiden.
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Charitra nirmaan
Aatmabodh (a;Tmbo/ = zelfkennis) kan omschreven worden
als een vorm van bewustzijn over ons innerlijk. Er is een
verschil tussen extern- en intern-gerichte kennis, waarbij
externe kennis gaat over de wereld om ons heen en interne
kennis over datgene wat zich in onszelf bevindt.
Pahalaa udaaharan (phl; ¬d;hr, = voorbeeld 1)
Siddharth Gautam Buddh - is«;qR g*tm bu« - Kali Yug
Een voorbeeld van iemand die spirituele zelfkennis zocht
was Siddharth Gautam. Siddharth werd ongeveer 2500
jaar geleden geboren als de zoon van heerser Suddhodana
(su«odn) en zijn vrouw Maha Maya (mh; m;y;). Suddhodana
regeerde over de Sakya stam in het noorden van Bharat.
Toen Siddhart nog erg jong was, werd er voorspeld dat hij
later een machtige koning zou worden óf op zoek zou gaan
naar spirituele verlichting. Suddhodana wilde niet dat zijn
zoon het spirituele pad op zou gaan, omdat Siddhart dan - in
zijn ogen - erg veel moeilijkheden zou moeten doorstaan en
een armoedig leven zou leiden. Hij dacht dat zijn zoon veel
beter af zou zijn met een koninklijk leven in het weelderig
raajmahal (r;jmhl = paleis) en omringde Siddhart daarom
met alle luxe die hij zich maar kon inbeelden.
Zo groeide Siddhart op in een prachtige omgeving met
dienaren die alles deden wat hen opgedragen werd. Hij
trouwde op jonge leeftijd met Yasodhara (yso/r;) en bleef
het afgezonderde leven leiden dat zijn vader voor hem

wenste. Hij kende geen ziekte, ouderdom, sterfte of leed,
want dat werd verboden in het veilige oord dat binnen de
paleiswanden gecreëerd was. Ook zorgde zijn vader ervoor
dat hij niet in aanraking kwam met religieuze en spirituele
leringen om Siddhart te beschermen van een mogelijke
‘lijdensweg’. Ondanks het feit dat Siddhart alle rijkdom, status
en macht had waar velen slechts van konden dromen, was
hij niet tevreden en bleef hij het gevoel ervaren dat er iets in
zijn leven ontbrak. Tegen de wil van de koning, trad de jonge
prins op een dag buiten de wanden van het paleis en zag na
zo veel jaren bedrog hoeveel leed er daadwerkelijk bestond.
Na deze ervaring verliet hij zijn vrouw en pasgeboren zoon
om op zoek te gaan naar ware kennis over zichzelf.
In zijn zoektocht naar verlichting doorging Siddhart
jarenlang meditatie, vasten en strikte religieuze methoden,
waarna hij uiteindelijk inzag dat het pad naar verlichting
en ultieme zelfkennis gebalanceerd moest zijn. Het was
niet het pad van extremisme wat tot succes zou leiden,
maar de zogenaamde middenweg. Met deze nieuwe kijk
ging Siddhart die avond zitten onder de Bodhi boom en
mediteerde tot aan zonsopkomst. Hij zuiverde zijn innerlijk
en bereikte verlichting op vijfendertigjarige leeftijd, waarna
hij gekend zou worden als Buddh (bu« = de verlichte).
Gedurende de rest van zijn leven verspreidde hij de kennis
van dharm, zodat hij anderen kon helpen in het bereiken
van hun verlichting. Het levensverhaal van Gautam Buddha
illustreert onder andere hoe zuivere zelfkennis kan leiden tot
innerlijke rust en de ervaring van volmaaktheid.
Hoewel spirituele zelfkennis niet de focus krijgt in dit artikel,
benadrukt het bovenstaande voorbeeld wel het belang van
zelfkennis. We kunnen nog zoveel wereldse rijkdommen
bezitten, maar zonder kennis van onze ware zelf kunnen
we hier geen langdurige voldoening uit halen. Intrinsieke
kennis gaat namelijk over het begrijpen van bijvoorbeeld
onze gedachten en gevoelens, verlangens en overtuigingen.
Daarnaast maakt het zoeken naar heldere antwoorden op
belangrijke levensvragen deel uit van het uitbreiden van deze
zelfkennis. Een vijftal van dergelijke reflectievragen staat in
de tabel op de volgende pagina weergegeven. Probeer deze
vragen voor het verder lezen eerst zo goed mogelijk voor
jezelf te beantwoorden.
Aatmabodh als kompas
Zelfkennis wordt verkregen door actief te reflecteren op
jezelf en dus na te denken over jezelf. Het vergaren van deze
vorm van kennis is nuttig, omdat het een parkaar (prk;r =
kompas) vormt wanneer er (onverwachte) veranderingen
optreden in je levensloop. Het maakt verschillende facetten
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eerlijke zelfkennis
Prashna (p[Xn = vraag)

Vyaakhyaa (Vy;:y; = toelichting)

Wie ben ik?

Schrijf 10 keer op een blaadje onder elkaar “Ik ben …” en vul de zinnen zonder
teveel nadenken aan.

Wat zijn mijn doelen in mijn leven?

Schrijf een zo gedetailleerd mogelijk levensverhaal van jezelf zoals je dat in een
geschiedenisboek terug zou willen lezen.

Wat zijn mijn sterke en verbeterpunten?

Teken een grote T op een leeg vel papier en schrijf linksboven op sterktes en
rechtsboven zwaktes. Vul het lijstje aan door kritisch na te denken over jezelf. Vraag
aan het eind eventueel een familielid, kennis of goede vriend om aanvullingen.

Welke waarden vind ik belangrijk?

Welke morele waarden streef jij na als persoon? Welke idealen vind je echt
belangrijk?

Hoe maak ik mijn keuzes?

Maak een eigen ultieme stappenplan voor het nemen van de beste besluiten. Hoe
wijk je hier in het dagelijks leven van af? Welke prioriteiten volg je in je keuzes?
Komen de antwoorden van bovenstaande vragen terug in je overwegingen?

van het leven makkelijker, doordat je een stevig uitgangspunt
hebt om vanuit te redeneren in tijden van onzekerheid. Je
kunt hierin de vergelijking maken met een girgit (igrig$
= kameleon) die in verschillende omgevingen van kleur
verandert. Een kameleon die niet weet wat zijn aard is, kan
erg makkelijk - maar onterecht - aannemen dat hij datgene
is waar hij in verandert door zijn omgeving. Wanneer de
kameleon echter weet dat het zijn natuur is om zich aan te
passen aan omgevende kleuren, dan begrijpt het beter dat
de veranderingen slechts tijdelijk zijn. Precies zo zijn vele
onderdelen van onze identiteit ook slechts tijdelijk van aard
en dienen we het onderscheid te maken tussen datgene wie
en wat wij daadwerkelijk zijn en zaken die ons kortdurend uit
balans brengen.
Naast een kompas die richting biedt bij onzekerheid en
tegenslagen, vormt zelfkennis een belangrijke hulpbron in
termen van (persoonlijk) leiderschap. Een effectieve leider
kent zichzelf en is zich bewust van de factoren die invloed
uitoefenen op beslissingen die hij of zij neemt. Dit inzicht
leidt er uiteindelijk toe dat men meer kan bereiken in het
leven, omdat er kennis aanwezig is over de oorzaak van zijn of
haar intrinsieke motivatie. Op het niveau van interacties met
anderen leren we anderen beter te begrijpen en waarderen
en zijn we beter in staat om hen te begeleiden.
Universele behoeften
Iedere persoon heeft behoeften die hij of zij graag vervuld
wil hebben. Er zijn een aantal overkoepelende categorieën
van behoeften die uiteindelijk universeel zijn. Iedereen kent
deze in bepaalde mate, maar de hoeveelheid per behoefte is
verschillend. Hieronder staan de belangrijkste opgesomd.
1. Suraksha (sur=; = zekerheid)
Iedereen houdt tot op een zekere hoogte van het hebben
van zekerheid over een aantal zaken. We willen er zo zeker

mogelijk van zijn dat we geen leed ervaren en dat we op zijn
minst comfortabel kunnen leven. Een groot aantal besluiten
dat we nemen baseren we dan ook op onze behoefte aan
zekerheid. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ouders
die hun kinderen afraden om kunstenaar te worden, omdat
het minder zekerheid biedt dan een regelmatig uitbetaalde
baan.
2. Anishchitataa (ainiXctt; = onzekerheid)
Als we echter volledige zekerheid over alles zouden hebben
en we exact kunnen voorspellen wat er op welk moment
en op welke manier zal gebeuren, dan vinden we het niet
meer even leuk. We hebben een behoefte tot afwisseling,
verandering en onzekerheid. In de positieve zin komt dit
voor als verassingen in ons leven. In de negatievere zin
kan onzekerheid zich presenteren als problemen die we
tegenkomen. Ondanks het feit dat ze niet zo leuk zijn als
verrassingen, hebben we problemen nodig om te leren en
vooruit te komen.
3. Saarthaktaa (s;qRkt; = zingeving)
Mensen hebben de behoefte om zich in enkele opzichten
belangrijk, speciaal en uniek te voelen. Bij sommigen
uit dit zich in de vorm van het hebben van een goede
baan, het verdienen van geld of het hebben van mooie
bezittingen. Anderen doen dit door waarde te hechten aan
hun identiteit, bijvoorbeeld in de vorm van een bepaalde
verantwoordelijkheid, rol of het hebben van status. De
verschillende methoden hebben gemeen dat zij allemaal
een middel zijn om een bepaalde zin in het leven te vinden.
4. Prem (p[em = verbondenheid en liefde)
Uiteindelijk is ieder individu op zoek naar het gevoel van
saamhorigheid en het ervaren van liefde. Dit kan in de vorm
van bijvoorbeeld vriendschappen, familiebanden of een
huwelijk.
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5. Vikaas (ivk;s = groei/ontwikkeling)
Wanneer een bepaald aspect in ons leven geen groei meer
kent dan zal het uiteindelijk komen te vervallen. Facetten
zoals kennis, organisaties en relaties vereisen continue
aandacht en investering, zodat ze kunnen groeien in hun
waarde en uiteindelijk waardevollere bijdragen kunnen
leveren op andere gebieden.
6. Bijdragen aan iets groters
Vroeg of laat ontstaat er een behoefte om deel uit te maken
van iets wat groter is dan ons eigen bestaan; om bij te kunnen
dragen zonder hier iets terug voor te verwachten.
Nu we een overzicht hebben van de belangrijkste categorieën
van menselijke behoeften, kunnen we aan het werk om onze
eigen ‘kaart’ van behoeften uit te tekenen. Ga hiervoor per
onderdeel na hoe belangrijk je dit vindt, hoe je dit tot nu
toe in je leven terugziet en waar je tegen problemen aan
loopt. Het kan op sommige gebieden namelijk zo zijn dat je
wel op zoek bent naar vervulling ervan, maar dit nog niet
gelukt is. Rangschik de behoeften van meest belangrijk naar
minst belangrijk. Aandachtig en eerlijk werken aan het leren
kennen van jezelf en de gevonden kennis toepassen in je
leven op deze wijze zorgt voor de omzetting van zelfkennis
in zelfwijsheid.
Dusaraa udaaharan (dUsr; ¬d;hr, = voorbeeld 2)
Ganeshji - g,exjI
Een mooi voorbeeld van het hebben en benutten van
zelfkennis is één van de verhalen van Ganeshji. Op een
dag kregen Ganesh en zijn broer Kartikeya (k;itRkey) een
opdracht van hun ouders om te bepalen wie van hen het
slimst en meest getalenteerd was. De taak die beide broers
moesten volbrengen was om zo snel mogelijk de gehele
wereld rond te gaan.
Direct nadat de opdracht gegeven was haastte Kartikeya
zich naar zijn vaahan (v;hn = voertuig), een mor (mor =
pauw), waarmee hij de ronde om de aarde begon. Ganeshji
ging echter rustig zitten en begon na te denken. Een paar
ogenblikken later pakte hij de handen van Shiv Bhagwaan
en Parvati Mata en begeleidde hij hen naar hun zitplaats. Hij
liet zijn ouders zorgvuldig zitten, liep zeven rondjes om hen
heen en deed na iedere ronde pranaam (p[,;m = buiging).
Nadat hij klaar was verkondigde hij trots dat hij de opgave
succesvol volbracht had en daarmee de uitdaging had
gewonnen. “Maar hoe ben je zo snel langs alle werelddelen,
bergen en oceanen heen gegaan?” vroegen Shivji en Parvati
Mata verbaasd. Hierop antwoordde Ganesh Bhagwaan
CN

glimlachend: “Onze geschriften leren ons dat onze ouders
gelijk zijn aan de drie werelden bij elkaar. Ik ben niet de gehele
wereld rondgegaan, maar ik heb zeven ronden gemaakt om
trailokya (]wloKy = de drie werelden) heen.”
Ganeshji had zijn fysieke ondergeschiktheid ten opzichte
van zijn oudere broer geaccepteerd en gebruikte in plaats
hiervan zijn intellectuele kracht om de uitdaging te winnen.
Hij had dus in eerste instantie voldoende zelfkennis om in
te zien waar zijn tekortkoming en waar zijn kracht lag. Ten
tweede accepteerde hij beide kanten van zichzelf volledig,
waarna hij ten slotte zijn kracht in zijn voordeel benutte.
Om kennis over jezelf daadwerkelijk toe te kunnen passen
in de vorm van wijsheid, is er dus een tussenstap van
zelfacceptatie nodig. Dit houdt in dat je datgene wat je
over jezelf te weten komt als startpunt accepteert, zodat je
dit naar je beste capaciteit kunt benutten en waar nodig
kunt verbeteren. Hiervoor is het van essentieel belang dat
we zelfkennis opdoen, de waarde hiervan begrijpen en hier
voldoende tijd voor uittrekken. Vervolgens is het aan ons
om eerlijk te zijn in het leren kennen van onszelf, zodat we
hetgeen dat we vinden geheel en zonder oordeel kunnen
accepteren. Pas dan zijn we in staat om onze ik volledig tot
zijn of haar recht te laten komen en te kunnen ontwikkelen
tot een volwaardigere zelf.
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Swaasthya - mal
In de vorige editie van de Sangh Kiran hebben we kunnen
leren wat verschillende dhatu’s (/;tu = weefsel) zijn en
hoe de vorming van deze verschillende weefsels tot stand
komt. Nu we de basis kennen en wat dieper op de stof in
kunnen gaan, zullen we de verschillende soorten mal (ml =
afvalstof ) behandelen. Mal’s zijn de uitscheidingproducten
of afvalstoffen van het lichaam. Dit zijn bijproducten die
gevormd zijn door verschillende activiteiten die in het
lichaam plaatsvinden. Er zijn twee soorten Mal, namelijk
dhatu mal: afvalstoffen van de dhatu’s & aahaar (a;h;r =
voeding) mal: afvalstoffen gevormd uit voedsel. In de vorige
editie zijn de dhatu mal reeds behandeld. In dit artikel gaan
we door met de aahaar mal.
Volgens de Ayurved zijn wij niet alleen datgene wat wij
eten, maar ook datgene wat wij verteren. Als gevolg van
metabolische processen die in het lichaam plaatsvinden,
worden er afhankelijk van het ingenomen voedsel
voortdurend afvalproducten gevormd. Niet alle voeding
die wij innemen wordt gebruikt om de dhatu’s te voeden,
omdat het lichaam niet alles op kan nemen. Als dit wel het
geval zou zijn, dan zouden de eventuele “afvalstoffen” ook
als voeding gebruikt worden, wat weer leidt tot misvormd
weefsel. Daarom is het ontzettend belangrijk dat een juiste
hoeveelheid voeding genuttigd wordt en ook een juiste
hoeveelheid afvalstoffen het lichaam verlaat. Een juiste
frequentie van deze processen is zeer van belang, zodat de
processen in het lichaam optimaal plaats kunnen vinden en
een goede gezondheid in stand blijft.
De mal’s zijn het derde aspect uit de drie-eenheid die ook
bestaat uit dosha’s (doW = bio-energie) en dhatu’s. Wanneer
er een goede balans is tussen deze drie aspecten, is sprake
van aarogya (a;roGy = gezond/vrij van ziekten). Een
disbalans tussen deze drie aspecten leidt logischerwijs tot

een slechte gezondheid of ziektes. Binnen de Ayurved wordt
er veel aandacht besteedt aan uitscheidingsfuncties. Deze
zijn namelijk erg belangrijk voor het behoud van een goede
gezondheid en het weghouden van ziekten. Een goede
werking van het uitscheidingssysteem zorgt voor een goede
mentale, fysieke en geestelijke staat. Daarnaast kan een
goed uitscheidingssysteem de levensduur en de kwaliteit
van leven van een persoon verhogen. De onderstaande
drie aahaar mala’s worden beschouwd als de belangrijkste
uitscheidingsproducten van het lichaam die gevormd
worden uit voeding.
1.
2.
3.

Purish
Mutra
Swed

–
–
–

purIW
mU]
Sved

-

ontlasting;
urine;
zweet.

Purish, mutra en swed worden ook wel dushya
(dUãy = verwerpelijk) genoemd, omdat deze drie
uitscheidingsproducten voor ziekten kunnen zorgen,
wanneer sprake is van disbalans in de dosha’s. Deze ziekten
worden met name door malinikaran (milnIkr, = toxificatie)
veroorzaakt.
Purish (purIW = ontlasting)
Purish is het afvalproduct dat afkomstig is van het
spijsverteringsstelsel. De kleur en vorm hiervan kan
verschillen per persoon en is afhankelijk van de toestand van
het gehele spijsverteringskanaal, de voeding en gezondheid
van een persoon. De Ayurved zegt het volgende over een
normale ontlasting:
•

Purish is een product gevormd uit de elementen
aarde en water. Voor een gezonde stoelgang zullen
wij dus deze twee elementen tot ons moeten nemen.
Een voorbeeld van aarde: het eten van producten

Disbalans

Symptomen

Adviezen

Vat

Harde en droge ontlasting;
Minder dan één keer per dag ontlasting;
Moeite met ontlasting (droogte).

Gebruik van ghee (tijdens de warme maaltijd);
Vermijd voedsel waar het lucht element in voorkomt
(bijvoorbeeld salade, chips, etc.);
Op tijd eten.

Pitt

Meer dan drie keer per dag (losse) ontlasting;
Zure reflux;
Ontlasting met gele kleur of tint.

Minder zure producten nuttigen;
Geen koolzuurhoudende dranken;
Vermijd veel uien, knoflook, zout, peper of kruiden;
Komijn, koriander en venkel thee worden aangeraden,
alsmede het eten van granaatappel;
Niet snel eten.

Kaph

Langzame ontlasting;
Erg geoliede ontlasting;
Plakkerige ontlasting.

Minder olierijk voedsel nuttigen;
Niet te veel tussendoortjes;
Meer bewegen.
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waarin vezels uit hele granen zitten.
Een voorbeeld van water: het drinken van warm water
(geen koud water);
Een normale stoelgang vindt dagelijks plaats;
De ontlasting moet halfvast zijn met een slijmerige laag
en zou op het water moeten blijven drijven;
De ontlasting moet nergens aan blijven plakken;
De ontlasting produceert minimale geur.

•
•
•
•

Wanneer er een verstoring is tijdens de vorming van purish
kan dit lijden tot constipatie, diarree, winderigheid, zwaarte
of pijn (zowel in de buikstreek als tijdens de ontlasting). Aan
de hand van de symptomen kan worden bepaald wat de
oorzaak van de verstoring is en welke maatregelen genomen
kunnen worden om de balans te herstellen. Een globaal
overzicht hiervan is te zien in de tabel op de vorige pagina.
Mutra (mU] = urine)
Mutra is een vloeibaar afvalproduct van het lichaam dat
uitgescheiden wordt door de nieren (door middel van de
filtratie van bloed). Het wordt vervolgens uitgescheiden via
de urinebuis. Problemen zoals urineweginfecties, nierstenen,
buikpijn en verschillende soorten blaasstoornissen kunnen
veroorzaakt worden door te veel of te weinig productie van
urine. Ook het aantal keer dat men urineert, kan leiden tot
verschillende klachten.

de transpiratie stimuleert. Een sauna is ook goed. Echter is een
swedana (Svedn = stoombehandeling) volgens Ayurved pas
verantwoord, wanneer het hoofd zich niet in dezelfde ruimte
bevindt. Het hoofd bevat veel vocht (hersenen) en moet
niet uitdrogen. Vandaar dat binnen de Ayurved alleen met
een stoomcabine gewerkt wordt, waar het hoofd buiten de
stoomruimte blijft. Mocht men niet de beschikking hebben
tot een stoomcabine en naar een reguliere sauna gaan, dan
is het verstandig om een natte baddoek om het hoofd te
wikkelen en deze constant te bevochtigen met water.
Het is belangrijk om op onze voeding te letten, maar ook
op de afscheiding hiervan via de verschillende wegen.
Het is raadzaam om al deze afvalstoffen niet onnodig
lang in het lichaam te houden. Dit zorgt alleen maar voor
extra afvalstoffen en kan leiden tot onnodige ziektes. Het
is daarom aan te raden om in de ochtend een glas warm
water te nuttigen en vervolgens naar het toilet te gaan
om het lichaam letterlijk en figuurlijk te “ontlasten” van de
verschillende mal’s. Door er alleen al voor te zorgen dat we
dagelijks minimaal twee liter warm water te drinken, doen
we ons lichaam al heel erg veel goeds. Als hier ook nog
een goed ritme in zit met betrekking tot het nuttigen van
gezonde maaltijden, dan heeft u een mooie basis gelegd
voor een gelukkig en gezond leven.

Om een aantal van deze klachten te voorkomen is het
allereerst raadzaam om dagelijks minimaal twee liter water
te drinken. Wanneer we spreken over het drinken van water
wordt er vanuit de Ayurved de voorkeur gegeven aan warm
water. Het gebruik van koffie en zwarte thee wordt afgeraden,
zeker in de ochtend op lege maag, omdat dit niet goed is
voor het “opstart- en filteringsproces” van de nieren. Het is
gezonder om dagelijks verschillende soorten kruidenthee te
drinken in plaats van zwarte thee en koffie.
Swed (Sved = zweet)
Swed is de vloeistof die het lichaam verlaat via de
huid middels de poriën. Zweet bestaat voornamelijk
uit water en opgeloste mineralen en zorgt voor de
temperatuurregulering en smering van de huid. Te veel of
te weinig productie van zweet, de uitscheiding hiervan en
de frequentie kunnen leiden tot jeuk, infecties van de huid,
irritatie, een branderig gevoel of juist een te koud gevoel.
Wanneer er een sterkere zweetgeur aanwezig is, zou dit aan
kunnen duiden dat er ama (am = onverteerde voedselresten/
afvalstoffen) aanwezig zijn in het lichaam. Daarom is het
belangrijk om te blijven bewegen of te sporten aangezien dit
SH

Uitscheidingsstelsels van het menselijk lichaam
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Yogasan - vriksh asan
Een van de belangrijkste eigenschappen is het hebben van
zelfvertrouwen, zodat je stevig in je schoenen kunt staan. Er
zijn verschillende yoga asans die hier symbool voor staan.
Een van ze is vriksh asan (vO= a;sn = boom houding).
Een boom staat diep geworteld, sterk en stabiel in de grond.
Door zijn wortels neemt hij water en voedingsstoffen op
waardoor hij kan groeien. Hoe gezonder de wortels, hoe
beter hij kan groeien. Hoe sterker en dieper de wortels liggen
des te beter hij weerstand kan bieden tegen harde winden.

Voordelen van vriksh asan:
•
Het bevordert een rechte houding;
•
Het maakt de voeten en benen sterker;
•
Het zorgt voor meer flexibiliteit in de heupen;
•
Het helpt de concentratie te verbeteren;
•
Het breng balans en evenwicht in je geest.

De wortel van de mens is het zelfvertrouwen, het geloof in
je eigen kwaliteiten en eigenschappen. Een gezonde dosis
zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je op een goede manier
verder kunt groeien. Bijvoorbeeld, wanneer je leert fietsen
gaat het makkelijker als je gelooft dat je het kunt. Wanneer je
bang bent dat je gaat vallen, stel je het misschien steeds uit
of is het leren fietsen iets dat je als te moeilijk ervaart.
Ook zorgt een sterk zelfvertrouwen ervoor dat je beter met
tegenslagen om kunt gaan. Wanneer je bijvoorbeeld gepest wordt op school, heeft dat minder invloed op je, omdat
je gelooft dat je een goed persoon bent met mooie eigenschappen en kwaliteiten. Je laat je, net als de boom, niet zomaar wegwaaien.
Zelfvertrouwen kun je krijgen door enerzijds lichamelijk sterk
en gezond te zijn en anderzijds geestelijk stabiel en rustig te
zijn. Het doen van vriksh asan kan je daarbij helpen.
Stap

Aandachtspunten

1.

Sta recht met je armen langs je lichaam.

2.

Til je linkervoet op en plaats de zool ervan plat aan de Vind je evenwicht;
binnenkant van je rechterdijbeen, zo veel mogelijk in de Zorg ervoor dat je rechterbeen recht is.;
buurt van de bovenkant van je dijbeen.
Zorg ervoor dat je heupen recht blijven (niet naar voren of
achteren gekanteld, niet naar links of rechts gedraaid).

3.

Zet je handpalmen tegen elkaar en houd ze – in namaste Zorg ervoor dat je schouders recht zijn (laat ze niet hangen
mudra – voor de borst.
en duw ze ook niet te ver naar achteren);
Zorg ervoor dat je ruggengraat recht is.

4.

Kijk recht voor je uit, alsof je kijkt naar een voorwerp in de
verte. Een gefocuste blik helpt een stabiele evenwicht te
houden.

5.

Blijf staan in deze houding en houd rekening met een
rustige ademhaling. Probeer op een ontspannen manier
lange en diepe ademhalingen te nemen.

6.

Breng je handen langs je lichaam.

7.

Zet je linkervoet neer naast je rechtervoet.

8.

Herhaal deze houding met je rechtervoetzool tegen de
binnenkant van je linkerdijbeen.

Behoud je rechte houding.
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De Millenniumdoelen
Het jaar 2000 is een bijzonder jaar, aangezien een nieuwe
millennium begint; een gebeurtenis die maar één keer in
duizend jaar plaatsvindt. Dit bijzondere moment vormt
de inspiratie voor de landen en leiders die deel zijn van de
Verenigde Naties om zich gezamenlijk in te zetten voor de
verbetering van onze wereld. Samen stellen ze 8 doelen op
om armoede, honger, kindersterfte en ziekte tegen te gaan en
te zorgen voor onderwijs, gelijke rechten, duurzaamheid en
betere internationale samenwerking. Er wordt afgesproken
om deze United Nations Milennium Development Goals, in
Nederland bekend als de Millenniumdoelen, voor het einde
van het jaar 2015 bereikt te hebben.
Nu het bijna zover is, is het belangrijk om ons af te vragen:
‘hoe staan we er nu voor?’ en ‘gaan we de doelen bereiken?’
In deze reeks van vier artikelen wordt per keer gekeken naar
twee doelen en de resultaten die tot nu toe zijn behaald.
Hiervoor wordt informatie gebruikt van de volgende
bronnen:
•

De speciale VN website voor de Millenniumdoelen
(http://www.un.org/millenniumgoals/);
The Millenium Development Goals Report 2014 van de
VN;
Global Monitoring Report 2014/2015 van de Wereldbank;
De Millenniumdoelen website van de organisatie
OneWorld (http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/
millenniumdoelen).

•
•
•

De symbolen van de Millenniumdoelen
vlak na de Tweede Wereldoorlog op 24 oktober 1945 is
opgericht door 51 landen om internationale samenwerking
te verbeteren. De organisatie wordt heel vaak met haar
afkorting benoemd: de VN. Door de jaren heen is het aantal
landen dat lid is van de VN blijven groeien en vandaag de dag
zijn het er 193. De VN probeert met deze landen de volgende
vier hoofddoelen te bereiken.
1.
2.
3.

4.
De Verenigde Naties (VN)
Voordat we kijken naar de Millenniumdoelen, beginnen we
eerst met een korte introductie van de Verenigde Naties.
De Verenigde Naties is een internationale organisatie die

Het behouden van vrede in de hele wereld;
Het ontwikkelen van vriendschappelijke banden tussen
landen;
Het helpen van landen om samen te werken voor
de verbetering van de levens van arme mensen, het
overwinnen van honger, ziekte en analfabetisme
alsmede het bevorderen van respect voor elkaars
rechten en vrijheden;
Het zijn van een centrum waar de inzet van landen om
deze doelen te behalen op elkaar wordt afgestemd.

Door de jaren heen hebben de leden van de VN vele
vredesmissies ondernomen, internationale problemen
opgelost en afspraken gemaakt, waaronder de
Millenniumdoelen.
Doelen en doelstellingen
Bij het bestuderen van de Millenniumdoelen is het
belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen doelen
en doelstellingen. Doelen geven algemeen weer wat je
probeert te bereiken. Met de Millenniumdoelen wordt
geprobeerd om de wereld te verbeteren, maar hoe weet je
of je dit echt bereikt?

Het logo van de Verenigde Naties (VN)
AK

Deze vraag kan worden beantwoord door middel van
het opstellen van doelstellingen. Een doelstelling is een
concrete, gedetailleerde weergave van de eindsituatie die
je probeert te bereiken. Bij het opstellen van doelstellingen
wordt het SMART-principe veel gebruikt. Dit wordt hier niet
verder uitgewerkt, maar door te googelen naar deze term
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Deel 1
kun je de informatie vinden die dit principe beschrijft. Bij
het opstellen van de Millenniumdoelen zijn per doel ook
doelstellingen gesteld, zodat echt gemeten kan worden of
de doelen worden bereikt.

van 23 jaar of ouder is dit €69,31 per dag. Dit betekent dus
dat een persoon die leeft in extreme armoede per dag bijna
70 keer minder verdient en te besteden heeft dan iemand
die het minimumloon verdient in Nederland.

Het jaar 1990
Met de Millenniumdoelen probeert de VN de wereld beter te
maken. Om te weten of je iets beter hebt gedaan, is het nodig
om in ieder geval twee keer te meten. Als je bijvoorbeeld als
doel hebt om sterker te worden en de doelstelling stelt om
binnen een maand twee keer meer gewicht te kunnen tillen
dan vandaag, kun je vandaag meten hoeveel kilogram (kg)
je kunt optillen en dit over een maand herhalen. Tussendoor
ga je natuurlijk trainen om ervoor te zorgen dat je sterker
wordt. Kun je vandaag 10 kg optillen en over een maand 20
kg, dan heb je jouw doelstelling en doel bereikt. Voor deze
twee meetmomenten worden bij onderzoeken de volgende
termen gebruikt.

In het geval van honger wordt gekeken naar de hoeveelheid
calorieën die een persoon per dag binnenkrijgt. Hiervoor
is een internationale norm per leeftijdscategorie
afgesproken. Voor een kind van 10 jaar is dit gemiddeld 1500
kilocalorieën per dag en voor een volwassene gemiddeld
2100 kilocalorieën. Wanneer een persoon voor een langere
periode veel minder dan deze voorgeschreven hoeveelheid
energie binnenkrijgt door middel van zijn/haar voeding, dan
spreek men van honger.

1.
2.

De nulmeting;
De eindmeting.

Voor de Millenniumdoelen worden de cijfers van 1990
gebruikt als nulmeting en zal de eindmeting in de meeste
gevallen plaatsvinden in 2015. Het is dus belangrijk om deze
jaartallen in gedachte te houden. Wanneer er bijvoorbeeld
wordt gezegd dat de armoede met de helft moet zijn
afgenomen, betekent dit dus dat er in 2015 twee keer minder
arme mensen moeten zijn dan in 1990. Om de voortgang
te meten vinden er meerdere tussenmetingen plaats in
bijvoorbeeld 2005, 2010 en 2012.
Milleniumdoel 1

Het eerste Millenniumdoel heeft dus te maken met het
zorgen voor stabiele inkomsten van meer dan $1,25 per dag
per persoon en voldoende voedsel om aan de internationale
energienorm te voldoen. Om dit te bereiken heeft de VN drie
doelstellingen opgesteld voor dit doel.
1A: Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat leeft
van minder dan $1,25 per dag gehalveerd.
In 1990 leefde 36% van de wereldbevolking onder de grens
van $1,25 per dag. In 2010, vijf jaar voor de eindmeting, heeft
een meting plaatsgevonden en is het percentage van de
wereldbevolking dat leeft onder de armoedegrens al gedaald
naar 18% en is de doelstelling (in percentages uitgedrukt) dus
behaald. Wereldwijd gezien is deze doelstelling weliswaar
behaald, maar tussen verschillende regio’s zijn er grote
verschillen. Zo is in Oost-Azië een enorme daling zichtbaar
van 60% naar 12%, terwijl Sub-Saharisch Afrika in 20 jaar tijd
slechts een kleine daling laat zien van 56% naar 48% en heel
ver verwijderd is van de doelstelling van 23% in 2015.
In absolute aantallen heeft er een daling plaatsgevonden van
1,9 miljard extreme armen in 1990 naar 1,2 miljard in 2010.

Het eerste Millenniumdoel gaat over extreme armoede en
honger. Om te weten wat hiermee bedoeld wordt, moeten
we kijken naar de definities die gebruikt worden voor deze
termen. De term extreme armoede wordt gebruikt wanneer
een persoon minder dan $1,25 (ongeveer €1,00) per dag
heeft om van te leven. Ter vergelijking kunnen we kijken
naar het minimumloon in Nederland. Voor een volwassene

Percentage dat leeft van minder dan $1,25 per dag
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Dit is een enorme daling van 700 miljoen mensen, maar nog
geen halvering. De procentuele daling komt immers ook
voor een deel door de groei van de wereldbevolking van 5,2
miljard naar 6,9 miljard. In 2010 is het nog steeds zo dat bijna
1 van de 5 mensen leeft van minder dan $1,25. Op papier is
de doelstelling dus weliswaar behaald, maar is er nog veel
werk aan de winkel als het gaat om Sub-Saharisch Afrika en
Zuid-Azië waar 30% van de bevolking in extreme armoede
leeft.
1B: In 2015 hebben alle mensen aanvaardbaar werk,
inclusief vrouwen en jongeren.
Om definitief uit armoede te komen is het belangrijk dat
mensen goed werk hebben waarmee ze een toekomst voor
zichzelf kunnen opbouwen. Goed werk betekent aan de ene
kant dat mensen genoeg verdienen met het werk dat ze doen,
maar aan de andere kant ook dat ze bepaalde zekerheden
hebben, zoals arbeidscontracten. Cijfers uit het jaar 2012
geven aan dat 15,1% van de werkzame beroepsbevolking in
ontwikkelingslanden minder dan $1,25 per dag verdient. In
1990 was dit nog 48,2%. Deze daling ziet er dus ogenschijnlijk
goed uit. Wanneer de grens echter naar $4,00 per dag wordt
verhoogd, is te zien dat 60,9% van de bevolking minder dan
dit bedrag verdient.
Een ander groot probleem is zekerheid als het gaat om werk.
Een meting uit 2013 laat zien dat 54% van de mannen in
ontwikkelingslanden en 60% van de vrouwen werk verricht
dat ze geen zekerheid voor de toekomst geeft. In SubSaharish Afrika en Zuid-Azië zijn de percentages zelfs nog
hoger.
De cijfers laten ook een grote ongelijkheid tussen mannen
en vrouwen zien. De doelstelling is om te zorgen voor
aanvaardbaar werk voor iedereen. Tot dusver is dit dus niet
gelukt, aangezien de meerderheid van de bevolking in
ontwikkelingslanden onaanvaardbaar werk verricht.

Percentage wekenden met een onzekere toekomst (2013)
AK

1C: Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat honger
lijdt gehalveerd.
In 1990 leed 24% van de wereldbevolking honger. Dit komt
neer op 1 van de 4 mensen. Door de inspanningen van de
afgelopen twee decennia is het gelukt om dit percentage
terug te brengen tot 14% voor de periode 2011-2013,
wat neerkomt op 842 miljoen mensen. Wanneer wordt
gekeken naar regionale ontwikkelingen valt Sub-Saharisch
Afrika weer op. Hier heeft namelijk maar een daling van
8% plaatsgevonden en lijdt 1 van de 4 mensen nog steeds
honger in 2013. Een opvallende regio is West-Azië waar
het percentage in tegenstelling tot de rest van de wereld is
gestegen.

Percentage van de bevolking dat honger lijdt
In de cijfers over het aantal mensen dat honger lijdt,
zijn ook gegevens over kinderen terug te vinden. In de
leeftijdscategorie tot vijf jaar oud zijn er in 2013 wereldwijd
99 miljoen kinderen die ondervoed zijn. Verder lijden 66
miljoen kinderen die naar school gaan honger. Schattingen
van investeringen die nodig zijn om alle honger in de wereld
uit te bannen variëren tussen $30-70 miljard per jaar. Het
voeden van alle schoolkinderen die nu honger lijden (66
miljoen) zou volgens het World Food Program (WFP) $3,2
miljard per jaar kosten. Zoals het er nu naar uitziet, is het
waarschijnlijk dat de doelstelling van halvering van het
aantal mensen dat honger lijdt, wordt behaald. Dit betekent
echter nog steeds dat 12% van de wereldbevolking eind
2015 honger zal lijden.
Stof tot nadenken
•
Volgens het World Wealth Report 2013 van Capgemini
zijn er wereldwijd 12 miljoen miljonairs die een
gezamenlijk vermogen van $46200 miljard hebben;
•
De OESO-landen (overwegend rijke landen) gaven
in 2012 volgens eigen cijfers ruim $350 miljard
dollar uit aan landbouwsubsidies die zorgen voor
oneerlijke concurrentie ten opzichte van boeren in
ontwikkelingslanden;
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Deel 1
•

•

In de Verenigde Staten van Amerika (VSA) wordt volgens
het Ministerie van Landbouw van de VSA jaarlijks 30%
van het voedsel verspild dat een geschatte waarde van
$161 miljard heeft;
Volgens de Nederlandse overheid verspillen wij 14%
van ons voedsel dat een geschatte waarde heeft van
€2,5 miljard. Nog eens €2,5 miljard wordt verspild in het
proces van producent tot consument.

Millenniumdoel 2

Percentage kinderen dat op school zit
ontwikkelde landen zich nog een beetje verbeteren. Voor
Oceanië is de uitdaging wat groter en Sub-Saharish Afrika
zal in het komend jaar hard aan de slag moeten. Al met al is
het in 2012 nog steeds zo dat 58 miljoen kinderen niet naar
school gaan.

Het twee Millenniumdoel richt zich op onderwijs voor
iedereen. In vele landen is het nog steeds zo dat kinderen
niet naar school kunnen gaan en zwaar werk moeten
verrichten. Dit berooft ze van hun jeugd en vergroot de
kans dat ze een leven lang arm blijven, omdat ze geen
goede opleiding krijgen waarmee ze een betere toekomst
kunnen opbouwen. Deze nadelen gelden trouwens niet
alleen voor kinderen, maar ook voor miljoenen volwassenen
die nooit goed onderwijs gekregen hebben. Hierdoor
kunnen ze niet lezen en schrijven en maken ze weinig kans
op beter werk. Goed onderwijs is een basisvoorwaarde
om tot een duurzame oplossing te komen voor armoede.
Naast het geven van voedsel en zorgen voor goed werk is
deze basisvoorwaarde essentieel. De VN heeft het doel om
te komen tot basiseducatie voor iedereen omgezet in één
doelstelling.

Naar school gaan is iets anders dan school afronden.
Het is in 2012 weliswaar zo dat 90% van de kinderen in
ontwikkelingslanden naar school gaat, maar van die 90%
maakt slechts 73% het volledige basisonderwijs af. Dit
betekent dat 1 van de 4 kinderen die naar school gaan op een
gegeven moment uitvalt. Hierdoor zijn er in 2012 wereldwijd
nog steeds 126 miljoen jongeren (15-24 jaar) en 781 miljoen
volwassenen (25+ jaar) analfabeet.
Stof tot nadenken
•
In het schooljaar 2012-2013 zijn er volgens cijfers van
het Nederlands Jeugd Instituut 88.655 schoolkinderen
die ongeoorloofd verzuimen (spijbelen).

2A: In 2015 volgen alle kinderen, jongens en meisjes,
volledig basisonderwijs.
In 2015 gaat ieder kind op de wereld naar school en rond het
in ieder geval het basisonderwijs af. Met deze doelstelling
probeert men deze twee resultaten te bereiken. Bij het
opstellen van deze doelstelling is men iets soepeler geweest
als het gaat om het woord ‘alle’. Dit betekent hier dat minimaal
97% van de kinderen naar school gaat. De cijfers van 2012
laten zien dat er nog veel moet gebeuren om de doelstelling
van minimaal 97% te bereiken. In de ontwikkelingslanden is
een verbetering zichtbaar van 80% naar 90%. Als we kijken
naar het streven van 97% of meer, dan moeten de regio’s
Latijns-Amerika, West-Azië, Centraal-Azië, Zuid-Azië en de
Sangh Kiran Juni 2015 								
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Hindu Nieuws
De eerste vegetarische stad in India
Na een hongerstaking van Jainistische monniken in 2014
kent de Indiase stad Palitana als eerste een vegetarisch
beleid. Het beleid houdt in dat de consumptie en verkoop
van vlees-, vis- en eiproducten verboden is.
Dat sommige vestigingen van het miljoenenbedrijf
McDonald’s in India alleen vegetarisch eten serveren, is de
afgelopen twee tot drie jaren groot nieuws geweest in het
kader van het vegetarisme. De Indiase stad Palitana heeft in
2014 grotere stappen gemaakt. Sinds (het najaar van) 2014
kent deze stad in de provincie Gujarat een vegetarisch beleid.
Daarmee wordt vegetarisme op basis van hindoeïstische
grondslagen bedoeld. Dat wil zeggen dat het verboden is
zowel vlees- en visproducten te consumeren als ei(producten).
Ook is het verboden dergelijke producten in Palitana te kopen
of verkopen of om bepaalde werkzaamheden te verrichten
die tegen de ideeën achter het vegetarisme ingaan, zoals het
vangen van vis.
De stad Palitana is voor Jains een belangrijke historische
plaats. Een belangrijk deel van de inwoners is aanhanger van
het Jainisme en in de stad zijn een aantal tempels van deze
stroming te vinden. Ongeveer tweehonderd Jainistische
monniken zijn verantwoordelijk voor het vegetarische
beleid van de stad. Zij hebben in 2014 een hongerstaking
gehouden om Gujarat te overtuigen de slachting van dieren

te verbieden. Die staking heeft tot succes geleid, want de
stad kent nu een vegetarisch beleid.
De twijfel bestaat overigens of de stad Palitana daadwerkelijk
de eerste vegetarische stad is. In Pushkar en Rishikesh geldt
al jarenlang een verbod op non-vegetarisch eten. Of Palitana
de eerste stad is geweest blijft dus de vraag. Duidelijk is in
ieder geval zeker dat het beleid een grote stap is voor het
vegetarisme.
Charcha-vraag: Wat denk jij dat de achterliggende gedacht
is van het vegetarische beleid van de stad? Waarom zouden
de monniken volgens jou zijn gaan staken?
De multiculturele kersttrui
Eind november 2014 heeft de Britse webwinkel
Britishchristmasjumpers.com een unieke trui in de
verkoop gezet, speciaal voor de kerst. Deze trui bevat
namelijk verschillende religieuze symbolen, zoals het
aum-teken.
In Engeland en Amerika zijn kersttruien in grote mate
populair. Deze dikke en warme truien zijn vaak te herkennen
aan afbeeldingen van sneeuwvlokken, sterren, rendieren of
kerstbomen.
De Britse webwinkel Britishchristmasjumpers.com heeft een
speciale kersttrui voor 2014 op de markt gebracht. De trui
bevat namelijk tal van religieuze symbolen, zoals die van
de islam, het christendom, het hindoeïsme en het sikhisme.
Ook wordt er rekening gehouden met de behoeften van de

De Jain tempels van Palitana
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Hindu Nieuws
niet-religieuze klant. De trui bevat namelijk tevens symbolen
van het atheïsme, maar ook tekens uit de Chinese filosofie en
zelfs het vredesteken is op de trui te vinden.
Britishchristmasjumpers.com beschouwt deze bijzondere
trui als een manier om de feestdagen daadwerkelijk samen te
vieren. Daar zijn feestdagen immers voor bedoeld, meent de
webwinkel. De multiculturele trui hoort bij het hedendaagse
Engeland.
Charcha-vraag: is het gepast om symbolen van andere
religies op een kersttrui te zetten, zonder dat die religies iets
met kerst te maken hebben?
Ganga rivier: komt haar schoonheid en zuiverheid ooit
nog boven water? (II)
De afgelopen jaren is de Ganges of Ganga rivier
wereldwijd steeds meer onder de aandacht gebracht.
In de vorige editie van de Sangh Kiran is de heilige en
spirituele betekenis van deze rivier in kaart gebracht (I).
In dit deel volgt een korte schets van de hedendaagse
toestand van onze heilige rivier (II). Daarna komen nog
enkele ideeën en oplossingen en mogelijkheden naar
voren die zijn bedacht om de rivier te reinigen (III).
De Ganga rivier is tegenwoordig een van de meest vervuilde
rivieren ter wereld. Hoe komt het dat de heilige rivier zo is
vervuild? Drie hoofdredenen zijn denkbaar. Allereerst is
het goed mogelijk dat pesticiden en kunstmest, die in de
landbouw worden gebruikt, regelmatig in het water terecht
zijn gekomen. Ten tweede wordt het water vervuild door

de industrie. Verschillende bedrijven lozen bijvoorbeeld
industrieel afvalwater in de Ganges. Ten derde zijn de
stadsmensen zelf ook direct verantwoordelijk voor de vieze
toestand van de rivier. Naast as en afval gooien zij ook dode
dieren in het water. Ook rioolwater komt in de rivier terecht.
Al deze factoren spelen een grote rol in de vervuiling van
de rivier. Wat zijn de gevolgen van die vervuiling? Door de
vervuiling kunnen bacteriën en ziektes zich gemakkelijk
verspreiden. De kans dat bepaalde epidemieën sneller
uitbreken wordt door die vervuiling vergroot. Daarnaast gaat
het ecosysteem achteruit. Ook vindt ontbossing plaats langs
de rivier, omdat bomen niet voldoende voedingsstoffen
krijgen uit de grond wegens grondvervuiling. Als laatste
zijn er nog allerlei andere negatieve gevolgen, zoals de
ondraaglijke stank op bepaalde plaatsen in de zomer
vanwege de hitte.
Voor meer informatie: http://dspace.library.uu.nl/bitstream/
handle/1874/207700/De%20Ganges%20-%20puur%20
en%20vervuild%20%5Bdef%5D.pdf?sequence=1
Prashna aur Uttar (Vraag & Antwoord)
Heb jij een vraag over het Hindoeïsme? Wil jij meer te weten
komen over een bepaald onderwerp? Of heb jij misschien een
vraag of opmerking over een aspect van de Hindoe Samaaj
of over bepaalde Hindoe gerelateerde ontwikkelingen die
zich zowel in Nederland als elders in de wereld voordoen?
Richt je vraag of opmerking aan info@hssnl.org. Jouw vraag
of opmerking wordt dan in de volgende editie behandeld. U
vraagt, wij draaien!

De vervuiling in de Ganga
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Puzzel

a&k a*r a=r

(ank aur akshar = cijfers & getallen)
De letters komen overeen met een cijfer. De letters van SHRI RAM en E, N, Q, X, Y en Z zijn al gegeven. De ontbrekende letters
moet je zien te achterhalen. Niet alle letters hoeven gekoppeld te worden aan een getal. Laat je niet in verwarring brengen!
Weet jij wat Shri Ram had gedaan?
Veel succes!

A

B

C

D

E

25
N

G

H

I

1

18

U

V

13
O

P

14

S

H

R

Q

R

S

4

22

23

I

R

T

A

M

.

.

J

K

L

W

.

X

Y

Z

7

16

10

.

.

.

__ __ __

__ __ __ __

__ __

23

22 25 20

8

2

1

22 18
.

.

.

.

.

.

22 25
.

.

3
.

.

.

13
.

__ __ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __ __

8

9

12 25 15

23

.

.

9

5
.

.

.

.

.

.

1

.

18 12
.

.

6

18

.

.

__ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __

13 14

27 22

27

9

.

.

.

.

.

9
.

15 21
.

.

2

13

.

.

13 14
.

__ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

20 13 27

23 18 27 25

20 25 27 25
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Kleurplaat
De hereniging van Maa Sita & Shri Raam
Nadat Sita Mata ontvoerd is, gaat Shri Raam opzoek naar haar. Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij de vaanar die hem beloven
te helpen. Ze vinden Maa Sita uiteindelijk en komen erachter dat ze gevangen wordt gehouden door Ravan. Wanneer het niet
lukt om het probleem op een vredige manier op te lossen, vindt er een oorlog plaats tussen Shri Raam en Ravan. Na vele dagen
van strijd wint Shri Raam en worden hij en Maa Sita met elkaar herenigd.
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Amrit Vachan
Ñ x;iNt^ x;iNt^ x;iNt^

aum shaantih shaantih shaantih
In deze editie van de Sangh Kiran staat de shaanti mantra (x;iNt mN] = mantra voor vrede) centraal als amrit vachan. De
shaanti mantra wordt in de praktijk vaak gereciteerd ter afsluiting van gebeden en meditaties, maar heeft op zichzelf ook een
erg diepzinnige inhoud. We kunnen hier de voornaamste thema’s van rust en harmonie in herkennen. Voordat wij harmonie in
de wereld kunnen creëren, moeten we deze rust en harmonie eerst in onszelf ontwikkelen. Maar wat houdt innerlijke rust nu
eigenlijk in en hoe kunnen we dit bevorderen?
Stel je eens voor dat je je in een raajmahal (r;jmhl = weelderig paleis) bevindt, waar iedereen elegant gekleed is en deftig
met elkaar praat. Omdat je zelf een simpel persoon bent die zich in een geheel nieuwe omgeving verkeert, voel je je niet
helemaal op je gemak. Plotseling komt de aatitheya (a;itqey = gastheer) naar je toe en vertelt - tot je grote verbazing - dat
het prachtige paleis jou erfgoed en eigendom is. Alle keurig uitziende personen die zich hier bevinden zijn jouw dienaren en
zullen ervoor zorgen dat alles wat je hartje begeert werkelijkheid zal worden. Dit komt in eerste instantie misschien als een
grote verrassing aan, maar naarmate de tijd verstrijkt begin je er gewend aan te raken dat jij het voor het zeggen hebt.
Je bent dezelfde persoon die voorheen voorzichtig binnentrad in de vreemde omgeving met het koninklijk uitziende
gezelschap. De kennis dat jij de eigenaar van het mooie paleis bent, was dus een belangrijke ontdekking die je liet beseffen
hoe invloedrijk je daadwerkelijk bent. Je kunt daardoor veranderingen doorvoeren waar je dat wenst. Omdat je sommige
meubels en chitra (ic] = schilderij) eigenlijk niet heel mooi vindt, besluit je deze weg te doen en te vervangen met decoraties
van jou eigen smaak. Van het personeel ontsla je degenen waarvan je vindt dat zij de werksfeer bederven en neem je andere,
betrouwbaardere dienaren in dienst. Dit doe je om jou paleis zo mooi mogelijk eruit te laten zien en het zo goed mogelijk te
laten functioneren.
Het paleis in dit verhaal is een metafoor voor onze man (mn = gedachten en gevoelens). Totdat het besef ontstaat dat wij onze
gedachten zelf in de hand hebben, worden we aanzienlijk gelimiteerd hierdoor. Dit is vergelijkbaar met het moment voordat
we wisten dat wij eigenlijk een gezag houdende positie hebben in het paleis. Hierna weten we dat wij het paleis net zo mooi
kunnen inrichten als dat we zelf willen, maar ervoor zouden we slechts de bevelen van de aanwezigen opvolgen. Precies zo
moet men beseffen dat het gezag over gedachten en gevoelens bij iedere individu zelf ligt. Vaak denken we afhankelijk te zijn
van gebeurtenissen in onze omgeving, maar zijn wij uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hoe ons paleis van gedachten en
gevoelens eruit ziet. Soms zijn er invloeden van buitenaf die je uitnodigen om boos, bezorgd, verdrietig, hebberig, jaloers of
oordelend te worden. We komen er – door middel van mediteren, kennisvergaring en zelfintrospectie – echter langzamerhand
achter dat wij niet onze gedachten en gevoelens zijn, maar hier los van staan en controle over kunnen hebben. Regelmatige
abhyaas (a>y;s = oefening) zorgt ervoor dat onze beheersing van gedachten en gevoelens steeds stabieler wordt.
Het verwijderen van meubilair en personeel staat symbool voor het opruimen van de man en het creëren van ruimte tussen
individuele gedachten. Eenvoudig uitgelegd is innerlijke vrede datgene wat wij ervaren wanneer we in staat zijn onze
gedachtegang af te remmen. Gedachten zijn vaak erg aanwezig en ontstaan zonder dat we ons hier erg bewust van zijn.
Wanneer we geen controle hebben over onze geest, dan volgt het namelijk die impulsen waardoor het denkt vreugde te
ervaren. Net zoals we bepaalde mensen wel graag verwelkomen in ons paleis en andere (negatievere) personen niet, leren we
positieve gedachten toe te laten en nadelige gedachten niet. Iemand die erin slaagt zijn of haar gedachten op deze wijze te
zuiveren en balanceren, bereikt uiteindelijk de Allerhoogste vorm van vrede en gelukzaligheid. Een dergelijk persoon realiseert
zich dan dat de vrede en rust die wij vaak in de buitenwereld zoeken eigenlijk allang al in onszelf was.
Het globale proces van innerlijke rust creëren kunnen we dus als volgt samenvatten:
1. Besef dat jij zelf in controle bent van je gedachten en gevoelens, niet andersom;
2. Met deze kennis kun jij je geest net zo mooi en sterk inrichten als dat jij zelf wilt;
3. Realiseer dat we eigenlijk geen innerlijke rust hoeven te ‘creëren’, want wij zijn in essentie die rust en vrede waar we –
bewust of onbewust – naar op zoek zijn.
AV
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Leerrijke citaten
Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
~ Artikel 1 Grondwet Nederland ~

Behandel gelijke gevallen gelijk,
behandel ongelijke gevallen ongelijk
~ Aristoteles ~
Mensenrecht: ieder mens dient gelijk te worden behandeld
Ieder mens heeft recht op een gelijke behandeling, dat wil zeggen dat iedere mens als een gelijke moet worden beschouwd,
ook al zijn er verschillen tussen mensen. Dit universeel uitgangspunt of beginsel van gelijkheid heeft een onmiskenbaar grote
waarde en is bijvoorbeeld te vinden in het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet. Het recht op een gelijke behandeling
betreft een mensenrecht, waarin geen onderscheid wordt gemaakt in bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid (dat wil zeggen: politieke voorkeuren of ideeën), ras of geslacht. Het doel is om discriminatie op basis van deze
kenmerken tegen te gaan.
Wat is een gelijke behandeling?
Een gelijke behandeling houdt in dat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld. Dit wordt ook wel formele gelijkheid
genoemd. Een belangrijk nadeel van formele gelijkheid is dat een gelijke behandeling van mensen in ongelijke situaties
onwenselijk is. Denk bijvoorbeeld aan bejaarden en jonge kinderen. Deze twee groepen zouden feitelijk bezien juist niet op
dezelfde manier moeten worden behandeld, omdat zij totaal andere behoeften hebben.
Een nog duidelijker voorbeeld is het niveauverschil tussen kinderen op school. Niet alle kinderen zitten op hetzelfde niveau,
de één is nou eenmaal intelligenter dan de ander in rekenen of taal. Als ieder kind daadwerkelijk op dezelfde manier les krijgt,
zal niet iedereen evengoed profiteren van het schoolsysteem. Sommige kinderen kampen met een bepaalde achterstand,
bijvoorbeeld in taalkwesties. Het is als school juist goed om kinderen, die ergens moeite mee hebben, extra aandacht te geven,
zodat zij zich omtrent hun knelpunten beter kunnen ontwikkelen. In feite houdt die extra aandacht positieve discriminatie in,
want bepaalde niet-autochtone scholieren krijgen door die extra hulp meer aandacht dan een ander. Die discriminatie in
extra aandacht is er echter om de feitelijke ongelijkheden of verschillen tussen bepaalde kinderen weg te werken, zodat zij
uiteindelijk wel gelijk aan elkaar kunnen zijn qua niveau. De een kan bijvoorbeeld extra aandacht krijgen in geschiedenis, de
ander kan weer extra aandacht krijgen van de economiedocent. Daarna, als de achterstand in grote mate is verholpen en het
niveau ongeveer op dezelfde hoogte is, is een verschil in behandeling onnodig. Deze vorm van feitelijke gelijkheid (ongelijke
gevallen ongelijk behandelen) wordt ook wel substantiële gelijkheid genoemd.
Welke lering kunnen wij hieruit trekken?
(1) Als persoon of leider is het van belang om iedereen gelijk te behandelen, omdat mensen aan elkaar gelijk zijn, ongeacht
bijvoorbeeld religie of ras. Concreet betekent dit dat wij anderen niet moeten discrimineren of dat wij niet racistisch moeten
zijn. Door iedereen als een gelijke te zien, wordt de internationale eenheid en vrede beschermd. De wereld heeft immers vele
oorlogen gekend. Ook vandaag de dag wordt nog oorlog gevoerd. Veelal gaat het om religieuze of etnische spanningen in
combinatie met het streven naar macht. Denk bijvoorbeeld maar aan de Tweede Wereldoorlog, de Indiase strijd tegen de
Mughals of de huidige strijd van en tegen de Islamitische Staat. Als die oorlogvoerende mensen elkaar als gelijke zouden
zien en alle verschillen, zoals ras en religie, weg zouden denken, zou de wereld er rooskleuriger uitzien en zou er weinig
aanleiding zijn om zulke oorlogen uit te vechten. (2) Een tweede les is dat een ongelijke behandeling van mensen soms
juist kan bijdragen aan een gelijke behandeling, omdat gekeken wordt naar welke behoeften bepaalde mensen hebben.
Door bepaalde (groepen) mensen als het ware voor te trekken of anders te behandelen, kan de overheid bereiken dat deze
mensen daadwerkelijk en feitelijk bezien als gelijke kunnen worden behandeld, doordat er oog is voor hun omstandigheden
en situatie.
Charcha stelling: moeten autochtone scholieren anders worden behandeld dan allochtone scholieren?
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Hindi - schrijfoefening
In deze editie van de Snagh Kiran besteden we aandacht aan het schrijven van de eerste 5 vyanjan (Vy&jn = medeklinkers) die
de varnamālā (v,Rm;l; = het alfabet) van het Hindi (ihNdI) kent. Dit kun je leren door de volgende stappen te volgen:
1.
2.
3.

Bestudeer de eerste vier vakjes goed om te schrijfwijze te leren;
Trek de letters volgens het voorbeeld over;
Gebruik de lege vakjes om het zelfstandig te schrijven te oefenen.

Zie Sangh Kiran editie mei 2014 voor de uitspraak van de medeklinkers.
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Deepjyoti pranaam
dIpJyoit p[,;m( tuZe int dIpJyoit p[,;m( _
xu.&krI tU jg kLy;i, m;tOxiKt p[erk tU m;nI)
koi$ koi$ údyo& me& a&ikt m&glmy tv n;m_
tuZe int dIpJyoit p[,;m( _ /O_

deepajyoti pranaam tujhe nita deepajyoti pranaam.
shubhankari tu jag kalyaani maatrishakti prerak tu maani,
koyi koyi hridayo me ankit mangalmay tav naam.
tujhe nita deepajyoti pranaam [ref ]

r;m;y, v;LmIik ÕtI tU)
lv kux jnnI Svym( SfUitR tU_
idVy cirt sIt; se Jyoitt)
p[k$ óE ÅIr;m _ 1_

ramayan Valmiki kriti tu,
Lav Kush jannani swayam sphoorti tu.
divya charit Sita se jyotit,
prakat huve Shri Raam [1]

?yey m;gR ke dIpSq&. tU)
kIi$ kro& k; Snegb&/ tU_
k, k, =, =, ivXvsmipRt)
ikE kmR inãk;m _ 2_

dhyeya maarga ke deepastambha tu,
koti karo ka snehabandha tu.
kan kan kshan kshan vishwasamarpita,
kiye karm nishkaam [2]

JyoitmRy hw m;gR hm;r;)
c&cl mn Kyo& .[m me& h;r;_
tv jIvn ke SmOit sumno& me&)
p[erk xiKt mh;n _ 3_

jyotirmay hai maarga hamaara,
chanchal man kyo bhrama me haara.
tav jeevan ke smriti sumano me,
prerak shakti mahaan [3]

aqR - Arth - Betekenis
Licht van de Diya, ik groet u altijd. U bent de brengster van geluk en voorspoed in onze wereld. U staat gelijk aan de kracht
van een moeder en bent een grote inspiratiebron voor ons allen. Het voorspoedige licht dat u brengt, huist in de harten van
velen. Ik groet u altijd.
U bent vergelijkbaar met de Ramayan die licht brengt in ons leven. Net zoals de moeder van Lav en Kush niet werd geboren
maar is gemanifesteerd, zo manifesteert uw licht zich eveneens. Verlicht door het goddelijke karakter van Sita Mata, verscheen
de grootsheid van Shri Raam.
U verlicht het pad naar ons doel toe. Van vele handen bent u de band die liefde representeert (rakhi). Zonder er iets voor terug
te vragen, is uw licht overal en op elk moment bezig om met volledige overgave de wereld te dienen.
De weg die leidt naar ons doel is verlicht door u, maar waarom zijn onze gedachten nog steeds instabiel en verdwaald in
illusies/verbeeldingen? Uw leven is een grote bron van inspiratie om ons uit deze illusies te helpen.
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Soechna
Zomervakantie
•
In verband met de zomervakantie zullen de Shakha’s in de maanden juli en augustus niet doorgaan. De Shakha’s starten
weer in de gymzaal vanaf 1 september 2015.
Vibhaags
Momenteel zijn wij op zoek naar mensen die de Sangh Kiran kunnen afdrukken (kleur). Indien u hier (eenmalig of
•
structureel) toe in staat bent dan kunt u contact opnemen via info@hssnl.org.
•

In Juni 2014 heeft u een brief ontvangen betreffende de financiële situatie van Sangh. Mocht u aan de hand hiervan nog
vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via penningmeester@hssnl.org.

Overig
•
Ideeën of verbeterpunten voor de Sangh Kiran of de Shakha´s? Deze zijn van harte welkom en kunnen te allen tijde
worden doorgegeven aan de Mukhya Shikshak of Shikshika van de Shakha.

