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Er was eens een hardwerkende boer. Deze boer ontdekte 
op een dag dat hij zijn horloge verloren was in de schuur. 
Het was geen gewoon horloge, maar het had een grote 
waarde voor de boer. Het horloge was namelijk van zijn 
vader geweest, die al een tijd geleden overleden was. 
Dit was het enige wat hij nog van zijn vader had. 

Na bijna de hele dag gezocht te hebben tussen het hooi, 
gaf de boer het op. Hij kon het horloge maar niet vinden 
en had ook nog een hoop ander werk te doen. De boer 
kwam toen op het idee om hulp in te schakelen. Hij 
vroeg een groep kinderen die vaker vlakbij de schuur 
speelden om hulp. Om het aantrekkelijker te maken voor 
de kinderen, beloofde hij een beloning uit te geven aan 
diegene die het horloge zou vinden. “Diegene die mijn 
horloge vindt, krijgt een puppy van mij!” Dat vonden de 
kinderen natuurlijk erg leuk en beloofden dan ook de 
boer zijn horloge te gaan zoeken. 

Vol enthousiasme renden de kinderen de schuur in om 
te gaan zoeken. De kinderen zochten ook erg lang naar 
het horloge, maar konden deze niet vinden tussen al 
het hooi. Ook zij gaven de zoektocht naar het horloge 
op. Net toen de boer het wilde opgeven, kwam één van 
de kinderen terug en vroeg de boer om nog een kans. 
De boer keek het jongetje aan en zei: ‘Ach, waarom ook 
niet?’ Het jongetje zag er oprecht uit en leek zeker van 
zijn zaak. De boer gaf het jongetje toestemming om te 
gaan zoeken en stuurde hem terug naar de schuur. 

Na een tijdje kwam het jongetje terug met het horloge 
in zijn hand. De boer kon zijn ogen niet geloven. Hij was 
tegelijkertijd blij en verrast. Met een verbaasde toon in 
zijn stem vroeg hij aan het jongetje: “Hoe ben jij erin 
geslaagd het horloge te vinden in je eentje, terwijl de  
groep kinderen en ik het na zo lang zoeken niet hebben 
kunnen vinden?” Met een glimlach antwoordde de 
jongen: “Ik heb niets anders gedaan dan op de grond 
zitten en luisteren, gewoon rustig zitten luisteren. Door 
de stilte kon ik het tikken van het horloge horen. Toen 
ben ik in die richting gaan zoeken, en daarom heb ik het 
horloge nu in mijn hand.”

Het moraal van dit eenvoudig verhaaltje is dat Moun 
(m*n = stilte) erg belangrijk is. Een rustige geest kan beter 
nadenken dan een gestreste en ongeordende geest. 
Gun je geest (je gedachten) elke dag minstens een paar 
minuten stilte. Mediteer en kom tot rust. Een van de 
voordelen van meditatie en stilte is dat je er beter van 
leert luisteren. Meditatie en stilte leiden tot een stressvrij 
en gezond leven. Dit leidt weer tot afname van egoïsme, 
groei in spiritualiteit en een hogere geschiktheid om 
anderen te helpen op een kalme wijze. 

~ “Binnenkort zal stilte overgaan in een legende. De mens 
heeft zijn rug gekeerd naar stilte. Dag na dag vindt hij 
machines en apparaten uit, die het geluid laten toenemen 
en de mens afleiden van de essentie van het leven: vrede, 
meditatie…”~

De kracht van stilte
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Navratri is een Utsav (¬Tsv = feestdag) die vier keer 
per jaar negen nachten lang plaatsvindt, maar waarvan 
er slechts twee gevierd worden. Navratri is een 
samenvoeging van de woorden Navam (nvm( = negen) 
en Ratri (r;i] = nacht). Dit festival draait om meditatie en 
zelfreflectie, waarmee je het kwade in jezelf ontdekt en 
probeert te overwinnen. De bedoeling is dat je dit op zo 
een manier doet dat de slechte eigenschappen niet meer 
terugkomen nadat je ze eenmaal hebt overwonnen. In 
de vorige Sangh Kiran zijn de eerste drie bronnen van 
menselijk leed behandeld; dit vervolgartikel zal een 
tweede verzameling van innerlijke vijanden van de 
mens belichten.

4. Lobh (lo.)
Lobh betekent hebzucht en is gebaseerd op meer 
verlangen dan nodig is voor je en dus geen genoegen 
hebben met wat je al hebt. Hoe meer je van iets hebt 
(groter huis, meer macht, meer geld), des te beter jij je 
voelt. Personen met hebzucht associëren zichzelf met 
materiële zaken en koppelen hun waardigheid hieraan. 

De Purana’s (pur;,) vertellen dat iemand die gierig is 
zich van nature minderwaardig voelt zonder materiële 
zaken. Dit wijst op het missen van vertrouwen in jezelf 
of Bhagwaan en daarom plaatst men dit vertrouwen in 
materiële spullen om zo zekerheid te vinden. Tekort aan 
vertrouwen zal enkel nadelige gevolgen opleveren voor 

het leven van een persoon.  Het zal relaties met anderen 
breken aangezien niemand een gierig persoon, die geen 
genoegen vindt in wat hij heeft, kan waarderen. 

De Arthved (aqRved = Dharmgranth over economie) leert 
ons dat materiële vooruitgang geen probleem is, zolang 
je het vertrouwen in jezelf en Bhagwaan behoudt. Zo 
weet je altijd precies wat je wel en niet nodig hebt en 
zal je altijd de middelen kunnen creëren om vooruit te 
komen, ongeacht de situatie. Wij moeten namelijk geen 
genoegen nemen met een slechte situatie, maar vooruit 
blijven gaan in onze ontwikkeling. 

Hierbij is het belangrijk om op te passen met het 
materiële; neem je meer dan nodig is dan zal je te 
veel tijd kwijt raken in het beheren ervan. De materie 
bezit jou als het ware en zo kun je geen innerlijke rust 
bereiken. 

Om Lobh te overwinnen moet je eerst beseffen dat alles 
op deze wereld een begin en einde heeft. Alles is tijdelijk, 
enkel de ziel en Bhagwaan zijn tijdloos en oneindig. Het 
is daarom tijdverspilling om al je tijd, kracht en moeite 
te stoppen in zaken die ooit zullen vergaan. Vertrouw 
in Bhagwaan en jezelf om tevredenheid, eenvoud en 
innerlijke rust te bereiken.

5. Moh (moh)
Moh betekent (zelf )bedrog en ontstaat wanneer men 
de realiteit niet onder ogen wilt zien. Dit gebeurt door 
zaken ‘op te leuken’ of minder erg voor te doen dan ze 
zijn. Het misleiden van jezelf of anderen, omdat een 
leugen of illusie aantrekkelijker klinkt dan de harde 
waarheid, oftewel liegen. Deze vorm van onzekerheid 
(emotionele instabiliteit) zal echter ertoe leiden dat 
anderen misbruik van jou kunnen maken en dat jij 
verkeerde beslissingen neemt. 

Het bekendste voorbeeld uit onze geschriften is dat van 
koning Dhritrashtra die wist dat zijn zoon Duryodhan 
bezig was met Adharm (a/mR = slechte zaken). Uit angst 
om de liefde van zijn zoon te verliezen, zag hij ernstige 
zaken door de vingers of deed deze minder erg voor dan 
dat ze werkelijk waren. Dit zelfbedrog werkt averechts, 

9 vijanden van de mens
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want de waarheid zal uiteindelijk harder aankomen en 
je zal er niet op voorbereid zijn. Zelfbedrog leidt altijd 
tot zelfdestructie, omdat je ervoor kiest in een illusie te 
leven. Hierdoor zal je nooit vooruit komen en de ernst 
van bepaalde zaken niet of te laat inzien. 

Om Moha te overwinnen dien je in harmonie met 
jezelf en anderen te leven. Accepteer wie jij bent (zie je 
slechte eigenschappen en kwaliteiten onder ogen) en 
accepteer hoe je medemens is. Zelfbedrog is de angst 
om op een eerlijke en open manier te kijken naar onszelf 
en anderen. Waar het licht van Satya (sTy = waarheid) 
schijnt, zal de duisternis van Moha (moh = zelfbedrog) 
niet zijn. 

6. Irsha (éW;R)
Irsha betekent jaloezie en komt voort uit de woede of 
het verdriet dat we ervaren wanneer een ander iets 
heeft wat wij zelf niet hebben. Het voelt aan als een 
aanval op jouw superioriteit als persoon. Vaak ontstaat 
dan het verlangen om te zien hoe de ander zijn geluk 
kwijtraakt of verliest aan jou. 

Jaloezie komt onvermijdelijk voort uit trots, ijdelheid en 
ahankaar (ah&k;r = vals ego), want je kunt niet tegen 
iemand die jouw meerdere is. In plaats van leren van 
de ander en naar hetzelfde doel streven beschouw je 
diegene als een concurrent. Je wilt datgene hebben 
wat een ander heeft, niet omdat je er al naar verlangde, 
maar omdat je niet kunt uitstaan dat een ander meer 
heeft dan jij. Dit kan zelfs haat tot gevolg hebben, want 
je gunt anderen namelijk niets dat jij zelf ook niet kunt 
hebben. Dit zal je gedachten negatief beïnvloeden, 
hoogstwaarschijnlijk woede creëren en voor innerlijke 
onrust zorgen. 

Om Irsha te overwinnen moet men nederig zijn 
tegenover anderen. Men moet dankbaarheid 
ontwikkelen en herkennen en erkennen wat men heeft 
als mens in zijn eigen leven; wat men heeft bereikt en 
gehad van vrienden, familie en Bhagwaan. Dit noemen 
we Santosh (s&toW = acceptatie). Wij dienen tevens 
oprechte vrijgevigheid te ontwikkelen door anderen 
al het goeds te gunnen en welgemeend te geven. Zo 
trainen wij onszelf om jaloezie te bestrijden. 

Deel 2
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Zoals velen van jullie gemerkt hebben, vond gedurende 
de periode van 24 tot 26 maart de nucleaire veiligheidstop 
(Nuclear Security Summit) plaats in het World Forum 
Theater te Den Haag. Vele wegen rondom de grote 
steden waren afgezet, zodat de vele prominenten uit 
de 53 deelnemende landen veilig vervoerd konden 
worden. Maar waar ging die nucleaire veiligheidstop 
precies over en wat was er zo belangrijk aan? 

Wat is nucleair materiaal?
Voordat we kijken wat de veiligheidstop inhield, 
moeten we natuurlijk eerst weten wat het onderwerp 
zelf inhoudt. Er zijn verschillende soorten nucleair 
materiaal: radioactief materiaal, nucleair materiaal en 
verrijkt uranium.

Radioactief materiaal is al het materiaal dat straling 
uitzendt omdat de atoomkern instabiel is. Deze 
stoffen worden veelal in ziekenhuizen gebruikt. De 
straling hiervan kan schadelijk zijn voor de cellen in 
het menselijk lichaam. Nucleair materiaal is radioactief 
materiaal waarvan de celkern splijtbaar is. Dit materiaal 
is hoog radioactief en dus gevaarlijk.

Verrijkt uranium is een verzamelterm voor uranium dat 
meer splijtbare uraniumdeeltjes bevat dan natuurlijk 
uranium. Des te meer splijtbare deeltjes, des te 
radioactiever en gevaarijker het uranium is. Er zijn twee 
soorten  verrijkt uranium:  hoogverrijkt uranium (HVU) 
en laagverrijkt uranium (LVU). Laagverrijkt uranium is 
uranium dat minder dan 20% is verrijkt en hoogverrijkt 
uranium is meer dan 20% verrijkt. Als er meer dan 80% 
van het uranium is verrijkt spreken we van ‘weapons 
grade’ uranium . Dit wordt in kernbommen gebruikt. 
In Nederland wordt dit alleen nog gebruikt in de 
kernreactor in Petten.

Wat houdt de nucleaire veiligheidstop in?
Op de NSS-top in Den Haag hebben de 53 staatshoofden 
en regeringsleiders, en ook vertegenwoordigers van de 
VN en het Internationale Atoomagentschap (IAEA), zich 
twee dagen lang gebogen over de vraag hoe ze de kans 
kunnen verkleinen dat gevaarlijk nucleair materiaal in 
handen valt van terroristen.

De deelnemers willen dit middels drie wegen bereiken: 
door de hoeveelheid gevaarlijk nucleair materiaal 1. 
op de wereld te verkleinen
door de voorraden die er zijn beter te beveiligen2. 
door de landen beter te laten samenwerken. (Dit 3. 
kan doordat ze bijvoorbeeld meer informatie met 
elkaar delen.)

Het initiatief voor deze NSS-top, die van 2010 in 
Washington en die van 2012 in Zuid-Korea kwam van 
president Obama. Hij is bang dat terroristen nucleair 
materiaal zullen gebruiken om een ‘vuile’ bom te maken: 
een bom waarin nucleair materiaal is verwerkt. Bij een 
explosie in een grote stad zou deze veel slachtoffers 
kunnen maken. Een deel van een desbetreffende stad 
zou voor jaren onbewoonbaar kunnen worden. In 2016 
volgt waarschijnlijk opnieuw een NSS-top in de VS. 
Mogelijk wordt dan een internationaal verdrag getekend 
dat het risico dat nucleair materiaal in verkeerde handen 
valt, verkleint.

De resultaten van de NSS
Zoals vaker, is het lastig gebleken unaniem 
overeenstemming te bereiken over bepaalde zaken. 
De onderwerpen en thema’s op de NSS waren echter 
dusdanig gewichtig, dat veel landen bereid waren 
water bij de wijn te doen. Alle staatshoofden en 
regeringsleiders willen het namelijk moeilijker maken 
voor terroristen om er met nucleair materiaal en 
informatie vandoor te gaan om zo een kernbom of vuile 
bom te maken. Eén van de belangrijkste afspraken die 
tijdens de NSS gemaakt is, is om de voorraden nucleair 
materiaal in de wereld te verkleinen. 

Verschillende landen hebben beloofd hoogverrijkt 
uranium om te zetten naar laagverrijkt uranium en hun 
voorraden plutonium te verminderen. Zo draagt Japan 

Algemene kennis
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315 kilo plutonium over aan de Verenigde Staten. Ook 
moeten voorraden volgens de deelnemende landen 
nog beter beveiligd worden. Radioactieve materialen 
worden veel gebruikt in ziekenhuizen, fabrieken 
en universiteiten. Sommige van deze locaties zijn 
toegankelijk voor publiek en hierdoor een makkelijk 
doelwit voor terroristen.

Van de 53 deelnemende landen willen er 35 landen 
de regels van het Internationaal Agentschap voor 
Atoomenergie (IAEA) omzetten in nationale wetten. 
Die regels zijn nu nog niet verplicht en worden dat wel 
als ze in eigen wet- en regelgeving worden vastgelegd. 
Ook mag het Agentschap controles uitvoeren op 
locaties waar nucleair materiaal opgeslagen ligt. De 
groep van 35 bestaat uit de Verenigde Staten en de 
meeste Europese lidstaten. Onder andere Rusland en 
China hebben de verklaring niet ondertekend. Eerder 
bleek dat de afspraak die bij de vorige NSS-top in Seoul 
gemaakt is om in 2015 geen hoogverrijkt uranium meer 
te gebruiken, niet gehaald kan worden.

Discussie
De behaalde resultaten hebben gemengde doch 
overwegend positieve reacties opgeleverd. Een aantal 
mensen vindt namelijk dat de kosten voor de NSS veel te 

hoog zijn, omdat de kosten boven de 24 miljoen euro (!) 
zijn opgelopen. Menig politici, zoals de burgemeesters 
van Amsterdam en Den Haag, vinden deze investering 
echter meer dan gerechtvaardigd omdat volgens hen 
de kosten ruimschoots worden terugverdiend door 
toerisme als gevolg van alle aandacht (lees: gratis 
reclame) die Nederland heeft gekregen.

Anderen zijn van mening dat er veel meer uit de NSS 
gehaald had kunnen worden. Er is veelal gesproken over 
radioactief materiaal dat voor de energievoorziening 
en in ziekenhuizen wordt gebruikt. Slechts 10% van 
al het radioactief materiaal wordt echter voor deze 
doeleinden gebruikt; 90% zit opgeslagen of is zelfs al in 
atoomwapens verwerkt! Hier is echter nauwelijks over 
gesproken, laat staan afspraken over gemaakt.

Conclusie
Over het algemeen spreekt men van een geslaagde 
nucleaire veiligheidstop, maar er zijn zeker 
kanttekeningen te plaatsen aan de besproken 
onderwerpen. Vrijwel iedereen is het er echter over eens 
dat er met deze top een belangrijke stap in de juiste 
richting is gezet. Men is zich bewust van het belang van 
de NSS en beseft dat we nog een lange weg te gaan 
hebben.

De nucleaire veiligheidstop
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Bedrijfsbezoek aan omroep OHM
Op 29 januari 2014 kwam het Commissariaat voor 
de Media op bezoek bij de publieke Hindoe oproep 
OHM. Het is niet precies duidelijk wat de reden van dit 
bezoek was, omdat het Commissariaat dat niet heeft 
geopenbaard.

Al eerder bracht het Commissariaat een bezoek aan 
OHM. In juli 2013 kreeg de organisatie een boete 
opgelegd voor gebrekkige administratieve organisatie. 
De boete bedroeg een bedrag van €2.500,-. 

Het Commissariaat voor de Media is de organisatie 
die toezicht houdt op publieke televisie- en radio-
omroepen. Het Commissariaat controleert of deze 
instellingen zich houden aan de eisen die gesteld 
worden in de Mediawet. 

Als levensbeschouwelijke omroep staat OHM al onder 
verscherpt financieel toezicht. Dit verscherpte toezicht 
houdt in dat OHM naast de normale controle extra wordt 
gecontroleerd. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of 
OHM haar geld goed besteed voor mediadoeleinden. 
OHM ontvangt bijna twee miljoen euro aan financiën 
per jaar en daarom vindt er zo een strenge controle 
plaats. 

Bierbrouwer gebruikt Hindoe goden
In Australië heeft een bierbrouwerij Hindoe goden 
gebruikt voor commerciële doeleinden. Het gaat om het 
etiket op de flessen gemberbier. Ondanks het feit dat 
dit geen alcoholhoudende drank is, werd de verpakking 
door vele Hindoes als belediging gezien. 

Het gezicht van Ganesh Bhagwan is afgebeeld met 
het lichaam van Lakshmi Mata. Ook andere, minder 
specifieke religieuze aspecten zijn afgebeeld.

Rajan Zed, voorzitter van de Universal Society of 
Hinduism, vindt deze afbeeldingen zeer ongepast. 
Hij heeft het bedrijf verzocht om deze etiketten te 
verwijderen. De Australische onderneming heeft 
vervolgens omstreeks midden november 2013 haar 
excuses aangeboden en sindsdien worden de etiketten 
niet meer gebruikt.  

Verkiezingen in ‘s werelds grootste democratie
Op maandag 7 april 2014 zijn de Chunaav (cun;v = 
verkiezingen) in India van start gegaan. De Indiase 
verkiezingen zijn bijzonder, want India kent de 
grootste democratie ter wereld. Een Loktantra (lokt&] 
= democratie) houdt in dat een volk het eigen land 
bestuurt via politieke partijen. Via de verkiezingen 
kunnen burgers stemmen op de politieke partijen. 
De partij die de meeste stemmen krijgt, heeft de 
verkiezingen gewonnen en moet dan voor een paar jaar 
regeren. 

Voor India leveren de verkiezingen veel organisatiewerk 
op. De Sarkaar (srk;r = regering) verwacht ongeveer 
440 miljoen euro te besteden aan organisatiewerk. 
Van de ongeveer 1,21 miljard mensen in India mogen 
ongeveer 815 miljoen stemmen. De verkiezingen zelf 
duren zes weken. Op 16 mei wordt de verkiezingsuitslag 
bekend gemaakt.

Hindu nieuws
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Zeer bijzonder is een nieuwe optie op het 
registratieformulier. Normaal geven mensen als geslacht 
op dat zij man of vrouw zijn. Deze keer was zelfs een 
derde optie aanwezig voor kiezers die niet als man of 
vrouw wilden worden geregistreerd. Van deze optie is 
ongeveer 28.000 keer gebruik gemaakt. 

Een echtscheidingsritueel?
Een veelbesproken onderwerp dat niet echt iets 
‘nieuws’ maar wel actueel is, is de echtscheiding binnen 
het Hindoeïsme. In februari (2014) heeft OHM twee 
programma’s uitgezonden over de echtscheiding. Naar 
aanleiding daarvan is de discussie over het onderwerp 
weer aangewakkerd. Dat Hindoestanen in Nederland 
scheiden is een feit. Is echtscheiding volgens het 
Hindoeïsme eigenlijk wel mogelijk? Deze vraag wordt 
op verschillende manieren beantwoord, mede omdat 
Dharm dit vraagstuk niet rechtstreeks beantwoordt. De 
Dharmgranths (/mRg[Nq = heilige geschriften) vermelden 
vrijwel niets over de echtscheiding. Hierdoor komen 
mensen met verschillende antwoorden. 

Grofweg zijn er twee opvattingen te onderscheiden. 
Sommigen zijn van mening dat echtscheiding niet 
mogelijk is. Bij een Vivaah (ivv;h = huwelijk) smelten de 
twee zielen samen. Echtscheiding zou dus logischerwijs 
niet mogelijk zijn. Wanneer het echter misgaat binnen 

een huwelijk, moet er naar andere oplossingen gekeken 
worden binnen het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme heeft 
namelijk voor ieder probleem een oplossing. Verder 
melden de geschriften niets over de echtscheiding of 
over een echtscheidingsritueel. 

Anderen vinden dat echtscheiding wel mogelijk moet 
zijn, ook al staat er niets over in de Dharmgranths. Zij 
stellen dat het Hindoeïsme moet worden gebruikt om 
maatschappelijke problemen op te lossen. Het blijkt dat 
mensen behoefte hebben aan de echtscheiding. Een 
nieuw echtscheidingsritueel kan de ex-echtgenoten 
helpen om verder te gaan met het leven. Het ritueel 
dient ter aanvulling op het Hindoeïsme. 

Terwijl de discussie voortgaat, wordt het 
echtscheidingsritueel door sommigen inmiddels 
uitgevoerd. Het ritueel houdt in dat vrouwen de 
Sindoor (isNdUr = vermiljoen) op hun hoofd met een 
natte wattenbol van boven naar beneden wegwassen 
om deze vervolgens aan de natuur terug te geven door 
het bijvoorbeeld in het water te gooien. Daarna zouden 
zij ‘volgens het Hindoeïsme’ gescheiden zijn. Wat vind 
jij hiervan? Moet het Hindoeïsme de echtscheiding een 
plaats geven? Of moet er naar andere mogelijkheden 
worden gezocht binnen het Hindoeïsme om de 
goddelijke status van het huwelijk te behouden?

Hindu nieuws
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Iedereen heeft het over Swaasthya (Sv;SQy = gezondheid). 
Laten we kijken naar een aantal voorbeelden uit het 
dagelijks leven:

“Hoe gaat het met je gezondheid?”•	
“Ik wens je veel geluk en gezondheid toe.”•	
“Dat is slecht voor je gezondheid!”•	

Maar wat zeggen we precies als we het woord 
gezondheid gebruiken? Het is verstandig om eerst te 
onderzoeken wat de definitie van het woord is.

Definitie van gezondheid
Wanneer we opzoek gaan naar de definitie van 
gezondheid zijn er verschillende bronnen die we 
kunnen raadplegen.

Van Dale: 
ge•zond•heid	(de;	v)
het gezond-zijn: gezondheid! gezegd bij het proosten, 
als iemand niest enz.

World Health Organization (WHO): 
“Health is a state of complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of disease 
or infirmity.”
Vertaling: 
“Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, 
geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het 
ontbreken van ziekte of gebrek.”

Ayurved, volgens Sushruta:
smdoW^ sm;iGnXc sm/;tuml^iÿy;^)

p[sNn;TmeiN{ymn^ SvSq ”it ai./Iyte_

~ suÅut s&iht; sU]Sq;n 15/10 ~
samadoshah samagnischa samadhatumalahkriyaah,

prasannaatmendriyamanah swastha iti abhidheeyate.
~ sushruta samhita, sutrasthan, hoofdstuk 15, vers 10 ~

Degene wiens Dosha (= bio energie), 
Agni (= spijsverteringsvuur), Dhatu (= weefsel) en 

Mala (= uitscheidingsproduct) in balans zijn, en 
wiens Aatma (= ziel), Indriya (= zintuigen) en 

Man (= geest) vreugdevol zijn, is gezond.

De 3 Dosha’s (dox = constituties / bio energieën)
De 3 Dosha’s zorgen voor een goede werking van 
de verschillende weefsels van het lichaam en dat de 
onnodige afvalstoffen uit het lichaam verwijderd 
worden. De Dosha’s zijn ook verantwoordelijk voor 
bewegingen, zintuigen en andere activiteiten die het 
menselijk lichaam en de geest beïnvloeden. Elke storing 
veroorzaakt in deze Dosha’s kan uiteindelijk zorgen voor 
ziektes. Deze Dosha’s zijn:

Vata (1. v;t, opgebouwd uit lucht en ether);
Pitta (2. ipÊ, opgebouwd uit vuur en water);
Kapha (3. kf, opgebouwd uit water en aarde) .

De 13 soorten Agni’s (aiGn = spijsverteringsvuren)
Volgens de Ayurved (a;yuveRd = Dharmgranth over 
gezond leven) is een gebrek aan evenwicht in  de 
Jatharagni (j#r;iGn = het spijsverteringsvuur) de 
oorzaak van de meeste ziektes. Het gaat hier niet alleen 
om de spijsvertering, maar ook om de energie achter 
alle metabolische processen (stofwisseling) van het 
lichaam en hiermee ook het  lichamelijk welzijn. De 13 
Agni’s zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

Jatharagni – de “hoofd-Agni” die actief is in de maag 1. 
en het maag-darmkanaal;
Bhutagni – de 5 Agni’s uit de Panch Mahabhoot 2. 
(pHc mh;.Ut = 5 oerelementen);
Dhatwagni – de 7 Agni’s, die aanwezig zijn in/voor 3. 
elke Dhatu (weefsel).

Swaasthya
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De 7 Dhatu’s (/;tu = weefsels)
De Dhatu’s zijn in principe de lichaamsweefsels 
die verantwoordelijk zijn voor de werking van de 
organen en de structuur van het lichaam. Alle Dhatu’s 
zijn opgebouwd uit een vorige en ontwikkelen zich 
aan de hand van de voeding die afkomstig is uit het 
spijsverteringsstelsel. Deze Dhatu’s zijn:

Rasa dhatu – 1. rs /;tu – bloedplasma;
Rakta dhatu – 2. rKt /;tu – bloedcellen;
Mamsa dhatu – 3. m;&s /;tu – spierweefsel;
Meda dhatu – 4. med /;tu – vetweefsel;
Asthi dhatu – 5. aiSq /;tu – botweefsel;
Majja dhatu – 6. mJj; /;tu – zenuwweefsel;
Shukra dhatu – 7. xuÿ /;tu – reproductief weefsel.

De 3 Mala’s (ml = uitscheidingsproducten) 
Mala’s zijn de stoffen of afvalstoffen die door het lichaam 
afgescheiden worden. Ze zijn eigenlijk bijproducten die 
gevormd zijn door verschillende activiteiten die in het 
lichaam plaatsvinden. De onderstaande 3 Mala’s worden 
beschouwd als de belangrijkste uitscheidingsproducten 
van het lichaam.

Purish – 1. purIW – ontlasting;
Mutra – 2. mU] – urine;
Sweda – 3. Sved – zweet.

De Aatma (a;Tm; = de ziel)
Gezond zijn heeft niet alleen te maken met lichamelijke 
gezondheid, maar zeker ook met spirituele gezondheid. 
Bewustzijn van het feit dat we de Aatma zijn, zorgt voor 
verbondenheid met deze bron van Anand (a;nNd = 
gelukzaligheid), waardoor we innerlijk geluk ervaren en 
geluk brengen voor de mensen om ons heen.

De Indriya (”iN{y = de zintuigen) 
De Indriya zorgen ervoor dat we de wereld om ons heen 
op een mooie manier kunnen ervaren, wanneer we hen 
op een evenwichtige manier inzetten: niet te veel, niet 
te weinig. Onze zintuigen zijn:

Shabda – 1. xBd– geluid – oren;
Sparsha – 2. SpxR – aanraking – huid;
Roopa – 3. åp – vorm / kleur – ogen;
Rasa – 4. rs – smaak – tong;
Gandha – 5. gN/ – geur – neus.

De Man (mn = geest / gedachten / wil)
De Man geeft onze geestelijke staat weer. Een 
gebalanceerde Man is een teken van geestelijke 
gezondheid. Deze balans kenmerkt zich door goede 
intenties en een streven/doel in het leven waarbij niet 
alleen aan de individu, maar ook aan de maatschappij 
wordt gedacht.

Wanneer al het bovenstaande in balans is, wordt een 
persoon volgens de Ayurved als een gezond individu 
gezien.

Wat is gezondheid?
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xBd %oj 
(shabd khoj = woordzoeker)

Zoek de onderstaande woorden in het diagram en streep ze door. De woorden kunnen in alle richtingen 
voorkomen.

S K A I R U A G A H A M I S I

W H A T N A V R A T R I R H N

H L A R N Q H D O T M A T A I

N U U K T A D K N Q S O A I R

N H G O T H H L D I S W R L A

K S A Z R I Y G L K G C L A H

S I D D H I D A A T R I A P C

K R X I O C H N Y R R O A U M

P T G Z Z C D U L A D C K T H

U P A V A A S Q V J N N J R A

S C L G M Z T S R C G I A I R

Z Z R A I M V A N M A R H H B

O U T R U S A H S I H A M P C

D A K U S H M A N D A P E Y S

U G V T V E N T B Z V X O V J

BRAHMCHARINI     CHANDRAGHANTA     DURGACHALISA

KAALRATRI     KARTHYAYANI     KUSHMANDA     MAHAGAURI 

MAHISHASUR   NAVRATRI   RAMNAVMI  SHAILAPUTRI  SHAKTI

SIDDHIDAATRI     SKANDAMATA     TRISHUL     UPAVAAS

Puzzel
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Kleurplaat
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Het edelmetaal Svarna (Sv,R = goud) is te vinden in bijna 
alle vormen van steen en aarde, maar alleen op een 
select aantal plekken is het dusdanig geconcentreerd 
dat er winstgevend gemijnd kan worden. Dit mijnproces 
kan in sommige gevallen leiden tot het verkrijgen van 
goud in een pure vorm. Voor het grootste gedeelte is 
dit echter niet zo en is het goud gemengd met zilver 
of een ander metaal. Er bestaat een uitgebreid proces 
om uiteindelijk puur goud over te houden. In het kort 
kunnen we zeggen dat onzuiver goud in ovens verhit 
wordt tot hoge temperaturen, waarna onzuiverheden 
uit het gesmolten goud weggewerkt kunnen worden. 

Het bovenstaande goudzuiveringsproces kan als 
metafoor gebruikt worden voor de wijze waarop 
ons karakter in elkaar zit. De verhitting is symboliek 
voor Tapasya (tpSy;), wat de innerlijke zuivering van 
onszelf inhoudt. Karaktervorming is uiteindelijk een 
verloop waarbij continue Parishram (pirÅm = moeite) 
en doorzettingsvermogen vereist is voor kritische 
zelfreflectie en kennisvergaring. 

Charitra nirmaan (cir] inm;R,) kan vertaald worden als 
karakterontwikkeling. Karakter is een verzameling van de 
mentale en morele kwaliteiten die een individu bezit en 
vormt een drijfveer  om juist te handelen in het dagelijks 
leven. Voorbeelden van karaktereigenschappen zijn 
betrouwbaarheid, leiderschap en moed; dergelijke 
eigenschappen beschrijven wie wij als persoon in 
essentie zijn. Vyaktitva (VyiKtTv = persoonlijkheid) 
omschrijft de wat oppervlakkigere elementen die een 
persoon kenmerken en is in tegenstelling tot karakter 
subjectief van aard. Het kan gedefinieerd worden als 
de som van manieren waarop iemand reageert op de 
omgeving en hoe hij of zij de sfeer omgekeerd zelf 
beïnvloedt. Voorbeelden hiervan zijn vriendelijkheid, 
assertiviteit en creativiteit. 

Karakter is moeilijker waarneembaar dan  
persoonlijkheid, omdat morele en mentale 
eigenschappen voornamelijk tot uiting komen in 
specifieke situaties. Het is bijvoorbeeld eenvoudiger om 
te herkennen of iemand zich open opstelt tegenover 
anderen of zich vriendelijk gedraagt, dan wanneer 

het gaat om hoe standvastig hij of zij is. Daarnaast is 
persoonlijkheid veelal opgebouwd uit aangeboren 
‘ingrediënten’, terwijl karakter voortkomt uit datgene 
wat van jongs af aan aangeleerd wordt. 

De verdere ontwikkeling en verandering van het 
karakter vindt plaats op verschillende manieren. Zo 
kan het waarnemen van voorbeeldige eigenschappen 
in onze omgeving een bron zijn van motivatie om 
dergelijke eigenschappen ook in onszelf te vormen. Een 
andere methode is gebaseerd op het ervaren van leed 
ten gevolge van onze eigen slechte eigenschappen 
of tekortkomingen. In beide gevallen moet er eerst 
een zaadje geplant worden voordat iemand een 
eigenschap kan ontwikkelen. Deze stap staat symbool 
voor het herkennen van (het belang van) waardevolle 
eigenschappen. Pas nadat de inspiratie aangewakkerd 
is om verbetering aan te brengen in ons leven kunnen 
de volgende stappen van implementatie plaatsvinden. 

Het daadwerkelijke belang van een sterk karakter 
wordt doorgaans onderschat, waardoor doelbewuste 
moeite om ons karakter te versterken vaak ontbreekt. 
Effectieve karakterontwikkeling brengt waardevolle 
eigenschappen met zich mee, zoals oprechtheid, 
belangeloosheid, verantwoordelijkheid, discipline, 
(morele) moed en spiritualiteit. De vorming en verfijning 
van ons karakter kunnen we zelf beïnvloeden door 
gewoonten aan te leren die helpen om een moreel 
kompas voor onszelf samen te stellen. Voorbeelden 
van dergelijke gewoonten zijn het structureel lezen van 
educatieve inhoud en het bediscussiëren van situaties 
of persoonlijkheden. 

De komende edities van de Sangh Kiran zullen daarom 
aandacht besteden aan diverse ideale eigenschappen 
en illustrerende voorbeelden hiervoor. Het doel van 
deze stukken is het bevorderen van de herkenning van 
goede eigenschappen en het creëren van praktische 
reflectiemomenten voor onszelf. Benut deze momenten 
om per eigenschap voor jezelf na te gaan in hoeverre je 
dit hebt ontwikkeld, hoe het hebben van een dergelijke 
eigenschap jou zal beïnvloeden, en hoe je het je eigen 
zou kunnen maken. 

Charitra nirmaan
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In de komende edities van de Sangh Kiran besteden we aandacht aan het leren lezen en begrijpen van de taal 
Hindi (ihNdI). We beginnen met de Varnamālā (v,Rm;l; = het alfabet). Deze bestaat uit 11 Svar (Svr = klinkers) en 
33 Vyanjan (Vy&jn = medeklinkers). Elke klinker heeft een bijbehorende Mātrā (m;]; = afkorting). Deze vervangt de 
klinker op het moment dat deze in het midden van een woord voorkomt. Hieronder staan de Svar en Mātrā.

In de volgende Sangh Kiran edities zullen we leesoefeningen doen. Dit overzicht kan dan van pas komen.

Hindi - De Svar & Mātrā
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Dit jaar was het weer zover! De Europese Shibir, een 
kamp die om de 2 jaar plaatsvindt, stond weer voor 
de deur. Van 18 tot en met 21 april 2014 gingen er 60 
mensen van Nederland naar de Shibir, waar er een totale 
Sankhya van meer dan 200 bijeenkwam. Jong en oud, 
Shikshaarthi’s en ouders, Swayamsevaks en Sevika’s van 
Nederland tot Zweden waren allemaal aanwezig. Dit 
jaar vond de Shibir plaats in Hamburg te Duitsland. Dit 
is niet heel ver, dus een gezellig heen- en terugreis met 
de bus kon niet missen! 

Een Europese Shibir geeft ons een unieke kans om 
samen te komen en na te denken over hoe wij de Hindoe 
samenleving in de verschillende Europese landen 
gezamenlijk kunnen organiseren. Ook is het een hele 
grote stap in onze algemene ontwikkeling en kunnen 
wij in een dergelijke gezelschap veel van elkaar leren.  
Wij hopen jullie de volgende keer allemaal te zien! 

Tot over 2 jaar! Namaskār

“Dit was de 2e Europese Shibir die ik heb meegemaakt, 
en ik vond het weer erg leuk. Ik heb een betere band 
gekregen met de mensen uit Nederland en uit het 
buitenland. Het was erg leuk  om te zien dat allemaal 
mensen uit verschillende landen aan 1 zelfde interesse 
werken. Ik raad jullie zeker aan om over 2 jaar mee te 
komen.  En neem jullie ouders ook mee, want het is een 
familie Shibir.  Hoop jullie allemaal over  2 jaar te zien.” 

~ Karishma – 15 jaar – Vinayak Shakha  ~

“De Europese Shibir was voor mij de eerste keer. Ik 
vond het best spannend, maar voelde me er al snel op 
mijn gemak. Iedereen was heel vriendelijk. Ik heb veel 
geleerd en nieuwe mensen ontmoet. Het was een leuke 
ervaring!”  

~ Devyani – 13 jaar – Kalyaan Shakha  ~

“Deze Shibir was mijn eerste ervaring met Shakha ooit. 
De busreis naar Hamburg was erg gezellig. Eenmaal 
aangekomen maakte de Shibir voor mij een chaotische 

indruk. Er waren natuurlijk ook positieve aspecten zoals 
de gezelligheid, het eten, de vriendelijke mensen uit 
Europa en de indeling van het programma. Ik miste 
soms echter wel de diepgang. Al met al zie ik de Shibir 
als een nieuwe en interessante ervaring waar ik redelijk 
positief op terugkijk.  

~ Siddhant  – 18 jaar  ~

“De Europese Shibir in Hamburg heb ik ervaren als een 
spirituele vakantie, waarbij ik veel kennis en wijsheid 
heb opgedaan en tot rust ben gekomen. Ook was deze 
Shibir voor mij een mooie mogelijkheid om te netwerken 
met Sevak’s en Sevika’s uit andere landen. Vasudhaiva 
Kutumbakham werd hier letterlijk in de praktijk gebracht. 
Daarnaast heb ik mijn kookkunsten zeer goed weten te 
ontwikkelen door mee te helpen om Nasi te maken voor 
meer dan 200 personen (het resultaat mocht er wezen). 
Ik kijk erg uit naar de volgende Europese Shibir!”  

~ Harish – 24 jaar  ~

“Samen met mijn broertjes en vader heb ik de Europese 
Shibir in Hamburg mogen meemaken. Ik heb de Shibir 
als heel erg leerzaam en gezellig ervaren. Veel nieuwe 
mensen ontmoet en leren kennen. Het programma zat 
goed in elkaar, met hele interessante workshops (vedic 
mathematics, geet, yoga). Er werden veel handvaten 
aangereikt om zelf dieper op verschillende onderwerpen 
in te gaan. Met vele heb ik zelfs nog steeds contact via 
social media. Ik en mijn familie zijn zeker van plan naar 
de Shibir in Finland te gaan.” 

~ Raishrie – 18 jaar – Shakti Shakha  ~

“Voordat ik besloot om te gaan naar de Europese 
Shibir in Hamburg was ik niet heel bekend met Hindu 
Swayamsevak Sangh. Mij was gevraagd om mee te 
gaan naar de Shibir en ik heb absoluut geen spijt dat ik 
ja heb gezegd. Er waren in totaal meer dan 200 mensen 
aanwezig uit verschillende Europese landen. Met al deze 
mensen werden gezamenlijk verscheidene activiteiten 
ondernomen, van sport en spel tot aan workshops. Dit 
heb ik nooit op zo een schaal meegemaakt en het was 
voor mij enorm inspirerend. Ik ben er de volgende keer 
dan ook weer graag bij!” 

~ Angelo – 26 jaar ~

EU Shibir 2014
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Op 27 april 2014 vond de Spardhaa plaats in Den 
Haag.  Verschillende Shakha´s verspreid over heel 
Nederland kwamen bij elkaar om te laten zien wat zij 
het afgelopen jaar hebben geleerd. Deze Spardhaa 
bracht in verschillende opzichten nieuwe werkwijzen 
en inzichten met zich mee. Zo was de nadruk van het 
oorspronkelijke competitiegevoel omgezet in een 
atmosfeer van eenheid en saamhorigheid. Het juist 
toepassen van de kennis die je in de Shakha meekrijgt 
maakt je de echte winnaar. 

Shikshaks, Shikshika’s en juryleden hebben goed 
gelet op de Shikshaarthi’s. Waar is deze Shikshaarthi 
goed in? Werkt hij of zij wel goed samen? Wat is een 
sterk punt van de Shikshaarthi? De uiteindelijke prijs 
was een certificaat met de naam, Shakha en het 
allerbelangrijkste: de eigenschap waar de Shikshaarthi 
in uitblinkt. Dit varieerde van leergierigheid tot het 
aanwakkeren van het licht in een ander. Het stilstaan 
bij deze eigenschappen is belangrijk, omdat dergelijke 
kwaliteiten er uiteindelijk voor zorgen dat wij op een 
dag ons uiteindelijke doel kunnen bereiken: Vishwa 
Shaanti (ivXv x;iNt = wereldvrede). 

“De Spardhaa 2014 was een aparte ervaring. Deze 
Spardhaa was het resultaat van een relatief korte maar 
krachtige, efficiënte en effectieve voorbereiding. Het idee 
was om dit jaar meer onderdelen met saamhorigheid 
in het programma te hebben en het gevoel van Eekta 
(Ekt; = eenheid) meer naar voren te brengen. Als we 
kijken naar het verloop van de dag is dit zeker gelukt. 
Er waren vele blije gezichten en bij alle onderdelen is 
er veel interactie geweest met elkaar. Met bekenden 

maar nog belangrijker, met minder bekenden. Aan het 
einde van de dag heeft iedereen dan ook een certificaat 
mogen meekrijgen met daarop één of meerdere 
eigenschappen waar hij/zij in uitblinkt. Dit maakte de 
“beoordeling” dan ook persoonlijker, en op deze manier 
was niet één Shakha maar iedereen de winnaar! 
Mijn dank gaat uit naar alle aanwezigen en een ieder die 
een bijdrage heeft geleverd om deze dag mogelijk te 
maken. Zonder jullie was deze mooie dag niet mogelijk 
geweest!” 

~ Prashaant – Kaaryawah Spardhaa 2014 ~

Eén van de juryleden gaf ook zijn mening over de 
Spardhaa, waarin duidelijk wordt dat de idealen van 
Sangh voor zowel jongeren als ouderen waardevol zijn. 

“Mijn naam is Hira Ramdajal en ik ben de vader van 
Raishrie en Sharvesh. Ik heb al vaker een Spardhaa 
meegemaakt, maar er nooit aan deelgenomen. Mijn 
kinderen doen het al jaren, maar na de Shibir en de 
Spardhaa te hebben meegemaakt, zie ik hoe mooi 
Shakha eigenlijk is. Het gevoel van saamhorigheid heb 
ik nu werkelijk ervaren. Ik heb de kinderen niet alleen 
mogen beoordelen, maar ook echt aan het programma 
deelgenomen. Hoewel ik de Khel Kho-Kho nog voor geen 
meter snap, vond ik het wel heel erg leuk! Ik heb hele 
mooie Geets gehoord, Ni-Yuddha voordrachten gezien, 
leerzame Charchaa onderwerpen meegekregen en het 
trotsheid gevoel kwam weer helemaal opborrelen. Ik 
raad alle ouders wiens kinderen op Shakha zitten aan 
een keertje mee te draaien. Hopelijk ervaren zij net zoals 
ik hoe mooi Shakha is.” 

~ Hira – Jurylid Spardhaa 2014 ~

Spardhaa 2014
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Bouddhiek Vibhaag (b*iõk iv.;g)
In de Shakha hebben we verschillende Bouddhiek 
activiteiten, zoals Amrit Vachan, Charchaa (cc;R = 
discussie) en natuurlijk Bouddhiek. Om ervoor te zorgen 
dat de inhoud van deze activiteiten een goed niveau 
heeft en er steeds nieuwe stof beschikbaar is, heeft 
Sangh de Bouddhiek Vibhaag. Deze Vibhaag heeft als 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor informatie over 
de Hindu Dharm, de cultuur, de geschiedenis en actuele 
maatschappelijke onderwerpen. Deze informatie wordt 
in de Shakha’s verspreid door middel van de Sangh Kiran 
en verschillende syllabi.

De Vibhaag bestaat op dit moment uit twee delen: de 
Sangh Kiran redactie en de syllabi redactie. De Sangh 
Kiran redactie bestaat uit acht personen die zorgen voor 
de uitgave van de Sangh Kiran. De Swayamsevaks en 
Sevika’s die in deze redactie zitten, doen zelf onderzoek 
naar de onderwerpen van de Sangh Kiran, schrijven 
artikelen hierover en werken aan de vormgeving. 
Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat iedereen die naar de 
Shakha komt steeds nieuwe informatie krijgt over de 
Hindu Dharm en de Samaaj. 

De syllabi redactie bestaat uit twee personen, die zich 
bezig houden met het verbeteren van de bestaande 
syllabi en het uitbrengen van nieuwe. In tegenstelling 
tot de Sangh Kiran, die vele verschillende onderwerpen 
bevat, gaat een syllabus over één onderwerp. Het doel is 
om hiermee een zo volledig mogelijk beeld te schetsen 
over het onderwerp en diepgaandere informatie te 
bieden. Swayamsevaks en Sevika’s die het doen van 
uitgebreid (literatuur) onderzoek en het schrijven van 
artikelen leuk vinden, werken hieraan.

Uiteindelijk is het belangrijkste doel van de Bouddhiek 
Vibhaag om inspiratie mee te geven, waardoor de 
kennis en wijsheid van de Hindu Dharm in het leven 
wordt toegepast.

Sharierik Vibhaag (x;rIirk iv.;g)
Deze Vibhaag is verantwoordelijk voor Sharierik 
binnen heel Sangh. Sharierik staat voor de lichamelijke 
ontwikkeling. Om meer uniformiteit te krijgen en 

vanwege behoud en uitvoering van lange termijn 
doelstellingen is de Vibhaag ontstaan. De doelstellingen 
van de Vibhaag zijn om als aanspreekpunt te fungeren 
voor alle Shakha’s met betrekking tot Sharierik en te 
zorgen voor de juiste administratie en uniformiteit van 
uitvoering van Sharierik lesstof. Daarnaast is het de 
bedoeling om specialisten te ontwikkelen.

De afgelopen jaren heeft de Vibhaag ervoor gezorgd 
dat er twee documenten zijn waar alle stof in staat: de 
Khel syllabus en de Sharierik file. Voor Spardhaa, Varg en 
Shakha lesstof kan er altijd een beroep gedaan worden 
op de Vibhaag. Uniforme training met behulp van 
checklists is de volgende stap.

Sampark & Vistaar Vibhaag (sMpkR a*r ivSt;r iv.;g)
Sampark & Vistaar Vibhaag is binnen Sangh 
verantwoordelijk voor de interne en externe contacten. 
Zo proberen wij contact te onderhouden met ouders 
van de Swayamsevaks & Sevika’s en hen erbij te 
betrekken. Extern gezien leggen wij contact met 
diverse organisaties binnen de gemeenschap om 
enerzijds te weten wat in de gemeenschap speelt en 
anderzijds eventuele samenwerkingsverbanden aan 
te gaan bij het organiseren van activiteiten dan wel bij 
kennisuitwisseling. Momenteel focussen wij ons op de 
Hindoe basisscholen en wordt getracht het contact met 
deze scholen te versterken en uit te breiden.

Niddhi Vibhaag (ini/ iv.;g) 
Sangh is een organisatie en een organisatie heeft 
inkomsten en uitgaven. Het is de taak van Niddhi 
Vibhaag om ervoor te zorgen dat de zalen worden 
gehuurd en de rekeningen worden betaald, maar ook 
dat er wordt gekeken naar het werven van inkomsten. 
Dit kan zijn door middel van (maandelijkse) Daan (d;n = 
donatie), Daan in natura, etcetera. 

Momenteel is het de voornaamste taak van Niddhi 
Vibhaag om de inkomsten te verhogen en te stabiliseren. 
Dit is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat alle 
Shakha’s wekelijks kunnen plaatsvinden en de grotere 
zalen en locaties van onder anderen de Spardhaa en de 
Varg gehuurd kunnen worden.

Verslag Vibhaags
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Iedereen kent wel één of meer mensen met wie hij Jhagara (Zg@Ď; = ruzie) heeft (gehad) of wie hij niet erg mag. 
Deze personen zullen altijd komen en gaan in het leven. Vaak beschouwen wij hen als een vijand: een tegenstander 
van ons. Wij zien hen daardoor als een negatief persoon, terwijl dat vaak helemaal niet nodig is. 

Goede voorbeelden van vijanden zijn te vinden in de geschiedenis van India. Zo is er een aantal groepen die Bharat 
heeft aangevallen. Denk bijvoorbeeld aan de Grieken, Mughals en Britten. Andere voorbeelden van vijanden zijn 
te zien in de verhalen van onze Mahapurush. Ravan was de vijand van Shri Ram en de Kauravs waren de vijanden 
van de Pandavas. 

Het is echter slecht om te spreken in termen van vijanden. Door mensen als jouw vijand te zien, zet je diegene 
als het ware in een hokje in jouw denksysteem: het hokje ‘vijanden’. Het is niet vreemd dat mensen in hokjes 
denken. Dat betekent dat wij onze gedachten op een bepaalde manier ordenen. Wij ordenen onze gedachten 
onder anderen over personen en dus ook over mensen die wij als vijanden beschouwen. Het gevolg hiervan is 
dat wij vooroordelen kunnen hebben over deze personen en dat wij ons dan anders gedragen naar die personen, 
zonder dat we hen werkelijk goed kennen. Wij moeten mensen niet in hokjes stoppen, maar proberen neutraal 
naar iedereen te kijken. Op deze manier zijn wij in staat om ook de goede eigenschappen van een persoon in 
te zien. Door mensen als vijand te beschouwen, zullen wij voornamelijk hun slechte eigenschappen zien. Door 
negatief over bepaalde personen te denken, vallen de positieve eigenschappen ons niet goed op.

Daarnaast is het belangrijk te weten hoe wij om moeten gaan met zulke mensen. Het citaat van Gautam Buddha 
(g*tm buõ) leert ons dat wij altijd positief moeten blijven, ook al hebben anderen ons pijn gedaan. Het is geen goed 
idee om pijn met pijn te bestrijden, want dat maakt de situatie alleen maar slechter. Spreekwoordelijk gezegd gooi 
je dan olie op het vuur en dat pakt zelden positief uit.

Een beter idee is om altijd vriendelijk te blijven. De vierde Lakshan (l=, = eigenschap) van Dharma (/mR) – Kshama 
(=m;) – leert ons om te vergeven. Door te vergeven accepteer je datgene wat jou is overkomen en laat je het los. 
Vergiffenis biedt de kans om opnieuw te beginnen en er alsnog het beste van te maken. Als iemand jou heeft gekwetst, 
dan kun je door diegene te vergeven een nieuwe start maken. Nelson Mandela, een zeer bijzondere oud-president 
van Zuid-Afrika die veel mensen heeft geïnspireerd in het dagelijks leven, leert ons om in onze Virodhis (ivro/I = 
tegenstanders) te geloven. Uiteindelijk zijn zij ook mensen; ook zij hebben positieve karaktereigenschappen. Door 
te vergeven zijn wij in staat om ons niet alleen te focussen op de negatieve kenmerken van een persoon.

Tenslotte halen ‘vijanden’ het beste uit jezelf. We mogen dankbaar zijn dat wij ook te maken krijgen met personen 
met wie wij bepaalde conflicten hebben. Deze situaties zijn leermomenten en in die situaties moeten wij het beste 
uit onszelf halen, ook al zijn de gebeurtenissen niet altijd even prettig. 

Leerrijke citaat
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“Vijandschap wordt hier op aarde nooit door vijandschap vernietigd;  
door niet-vijandschap wordt ze vernietigd, dat is een eeuwige wet.” 

~ Gautam Buddha ~ 

“Verras je tegenstanders door in hen te geloven.” 
~ Nelson Mandela ~



Als we kijken naar mensen om ons heen dan zien we hoe een ieder uniek is op zijn of haar eigen manier. Verschillende 
omstandigheden zorgen ervoor dat wij allen een andere ontwikkeling doormaken, een eigen Vyaktitva (VyiKtTv = 
persoonlijkheid) vormen en andere doelen nastreven in het leven. Het zorgvuldig bestuderen van de intenties van 
verschillende personen brengt ons echter tot de conclusie dat er een diepere gelijkenis verborgen zit achter deze 
zichtbare verscheidenheid. Iedereen verlangt er uiteindelijk naar om blijvend gelukkig te zijn en geen enkele vorm 
van leed te ervaren. 

Agyaanta (aD;nt; = onwetendheid) kan ervoor zorgen dat wij dit doel nastreven op manieren die ons juist verder 
van Anand (a;nNd = gelukzaligheid) brengen. De juiste Gyaan (D;n = kennis) kan ons daarentegen helpen dichterbij 
gelukzaligheid te komen. Deze weg kan in grote lijnen worden omschreven als het creëren van Shaanti (x;iNt = 
rust) in onszelf. Eén van de grootste oorzaken van onrust komt voort uit het onbeheerst reageren op dagelijkse 
gebeurtenissen om ons heen. 

De bovenstaande Amrit Vachan geeft een samenvatting van manieren die toegepast kunnen worden om innerlijke 
stabiliteit op te bouwen. Er wordt uitgelegd dat de wijze waarop wij kiezen om te reageren op de buitenwereld 
mogelijkheden biedt om ons bewustzijn te zuiveren. Deze mogelijkheden worden uitgelegd op basis van vier 
categorieën: gelukkige, ongelukkige, goede en slechte mensen (of gebeurtenissen). Er wordt aanbevolen om ten 
alle tijden vriendelijk te zijn tegenover het geluk van een ander, medelevend en steunend te zijn voor mensen in 
leed, blij te zijn wanneer mensen goed en rechtvaardig handelen, en neutraal en beheerst te blijven tegen slechte 
daden. 

Deze adviezen zijn op zichzelf erg eenvoudig van aard. Alle vormen van interactie met mensen waar we relaties mee 
hebben zijn immers vereenvoudigd naar slechts vier verzamelingen van emoties om uit te kiezen. De uitdaging zit 
echter in het herkennen van de kansen om je karakter, wilskracht en stabiliteit te verfijnen en op basis hiervan de 
bovenstaande richtlijnen consequent toe te passen. Het vergt standvastigheid en discipline om te leren bewust 
en beheerst om te gaan met iedere vorm van interactie. Het bewerkstelligen hiervan is een leerproces waar tijd, 
moeite en aandacht aan besteed moet worden, zodat we uiteindelijk steeds beter kunnen denken en handelen op 
manieren die zowel innerlijke als maatschappelijke harmonie bevorderen.  

mw]Ik¨,;muidtope=;,;& su%du^%pu<y;pu<yivWy;,;& .;vn;ti’Êp[s;dnm(_ 
maitreekarunaamuditopekshaanaam sukhaduhkhapunyaapunyavishayaanaam 

bhaavanaatashchittaprasaadanam.

Het bewustzijn wordt gezuiverd wanneer men de gewoonte ontwikkelt om vriendelijk te 
reageren op blijdschap, medeleven te tonen bij verdriet, met genoegen te reageren op deugd 

en neutraal te blijven tegen ondeugd. 
~ Yoga Sutra 1.33 ~

Amrit Vachan

Maitri  =  vriendelijkheid, zachtheid 
Karuna   =  medeleven,  mededogen
Mudita   =  genoegen, verblijden  
Upekshanam  =  neutraliteit 
Sukha   =  geluk, blijdschap 
Dukha   =  leed, verdriet 

Punya   =  goed, deugdzaam 
Apunya  =  slecht, kwaadaardig 
Vishayanam  =  over deze onderwerpen
Bhavanatah  =  gewoonten ontwikkelen
Chitta   =  bewustzijn 
Prasadanam  =  gezuiverd, verhelderd, kalm
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Shuddha saatvik prem
xu« s;iTvk p[em apne k;yR k; a;/;r hw_ /O_

p[em jo kevl smpR, .;v ko hI j;nt; hw)

a*r ¬sme& hI Svy& kI /Nyt; bs m;nt; hw_

idVy Eese p[em me& éXvr Svy& s;k;r hw) 1)

ivXv jnnI ne iky; v;TsLy se p;ln hm;r;)

hw Õp; ”skI iml; hw p[;, tn jIvn hm;r;_

.iKt se hm ho smipRt bs yhI ai/k;r hw) 2)

j;tI .;W; p[;Nt a;id vgR .edo& ko im$;ne)

dUr aq;R.;v krne tm aiv´; ko h$;ne_

inTy JyoitmRy hm;r; údy Sneh;g;r hw) 3)

koi$ a;\%o& se inrNtr a;j a;\sU bh rhe hw)

a;j anign bN/u du^sh y;gn;E\ sh rhe hw_

du^% hre su% de& s.I ko Ek yh a;c;r hw) 4)

shuddha saatvik prem apane kaarya ka aadhaar hai

prem jo keval samarpan bhaav ko hi jaanta hai
aur usme hi swayam ki dhanyataa bas maanta hai
divya aise prem me ishwar swayam saakaar hai [1]

vishwa janani ne kiya vaatsalya se paalan hamaara
hai kripa iski mila hai praan tan jeevan hamaara

bhakti se ham ho samarpit bas yahi adhikaar hai [2]

jaati bhaashaa praant aadi varg bhedon ko mitaane
door arthabhaav karne tam avidya ko hataane

nitya jyotirmay hamaara hriday snehaagaar hai [3]

koti aankhon se nirantar aaj aansu bah rahe hai
aaj anagin bandhu duhsah yaatanaaye sah rahe hai
dukh hare sukh de sabhi ko ek yah aachaar hai [4]

Zuivere liefde is het fundament van ons werk (Sangh Kaarya).

Deze zuivere liefde kent enkel de emotie van offeren. Slechts deze vorm van geven zorgt voor onze eigen 
vooruitgang en welzijn. In deze heilige vorm van liefde is Bhagwaan zelf aanwezig.

Moeder Aarde heeft met heel veel liefde voor ons gezorgd. Het is door haar zegen dat wij beschikken over een 
lichaam en een leven. Hiermee hebben wij enkel het recht om haar vol devotie te dienen.

Gezien wij allen dezelfde Moeder (Aarde) hebben, is het aan ons om verschillen in rassen, talen, afkomst, kasten en 
overige ongelijkheden weg te nemen. De heersende gedachte dat alles draait om materiële vooruitgang, dienen 
we weg te nemen. We dienen de maatschappij te ontdoen van duisternis en onwetendheid. Laten onze harten 
altijd lichtpunten zijn die liefde uitstralen voor iedereen.

Uit vele ogen in de wereld vloeien er tranen van verdriet. Ontelbare broeders en zusters doorgaan heel veel 
moeilijkheden en onderdrukkingen. Laat ons motto zijn om verdriet bij allen weg te nemen en iedereen geluk te 
geven. 

aqR - Arth - Betekenis
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Zomervakantie
Gedurende de maanden juli en augustus zal de Shakha niet in de gymzaal plaatsvinden. Meer informatie over •	
een eventuele locatie in de buitenlucht en de herstart van de Shakha in de gymzaal rond september ontvangt 
u via de Mukhya Shikshak of Shikshika van uw Shakha. 

Tijdens de aankomende zomervakantie zullen de jaarlijkse Shibir en Varg wederom georganiseerd•
worden voor zowel Sangh als Samiti. Deze zullen plaatsvinden in Den Haag op de volgende data:

Shibir zondag 20 juli - dinsdag 22 juli 2014 
Varg zondag 20 juli - zondag 27 juli 2014 

Meer informatie is te vinden in de uitnodiging die via uw Mukhya Shikshak of Shikshika 
te verkrijgen is. Voor eventuele vragen kunt u mailen met info@hssnl.org. 

Vibhaags
In deze editie heeft u een introductie kunnen lezen over de werkzaamheden van de verschillende•
werkzaamheden die binnen Sangh worden uitgevoerd. Wilt u iets betekenen voor een Vibhaag of Sangh in het
algemeen? Neem dan contact op via info@hssnl.org.

• 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 maart 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.

Soechna




