
 

Er zitten overeenkomsten in het verhaal uit 
het leven van Shirdi Sai Baba, verderop in de 
nieuwsbrief, en de test die de leerlingen van 
Jezus moesten doormaken. In beide gevallen 
stond de Meester na 3 dagen op…, zou je 
kunnen zeggen. 
De andere overeenkomst is, dat na het fysiek 
heengaan van de Meester de leer wijd en zijd 
is verspreid en heden ten dagen nog 
springlevend is. 
Ook Sathya Sai Baba’s leringen en die van 
onze geliefde Gopala Krishna Baba zijn met 
ons en verrijken ons iedere dag, ondanks hun 
fysieke heengaan.  
Met Pinksteren werd het bewustzijn van de 
leerlingen van Jezus plots verhoogd waarbij 
ze in vreemde tongen gingen spreken. Vaak 
heb ik gewenst dat mij zoiets geweldigs zou 
overkomen. Tja, en daar bedoel ik niet het 
reciteren van Sanskriet mee.  
De leerlingen wisten niet wat hen overkwam. 
Ze deden iets waarvan ze niet wisten dat ze 
dit in zich hadden. Zelf heb ik meerdere keren 
iets dergelijks mogen ervaren en dat was 
meestal in de nabijheid van een Meester. 
 
 

Elke maandag 
om 19:30uur 
 
 

8 mei Bhajandienst géén lunch i.v.m. 

webinar Mohanji 

21 mei schoonmaakdag incl. lunch 

4 juni Mohanji dagevenement Almere 

 

Zondag 8 mei 10:30uur 
bhajandienst  
 
Zondag 22 mei bhajan oefensessie 

Schoonmaakdag 
zaterdag 21 mei.  
Ter voorbereiding op 
het bezoek van 
Mohanji aan onze Sai 
Tempel hebben we 
een schoonmaakdag 
ingepland. Wil je ons 
helpen? We starten om 
10:00uur en we 
eindigen rond 
15:00uur. Voor een 
lunch wordt gezorgd. 
Wil je aangeven of je 
mee komt helpen? 
info@gks-holland.nl  
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Velen van jullie hebben de kans gekregen om bij 
grote Meesters te mogen verblijven. In hun ‘Prana’, 
hun Levensenergie, en daarmee je bewustzijn een 
‘boost’ te geven. We hebben geen idee wát voor 
een ‘Blessing’ het is om dicht bij een Mens te zijn 
met een verhoogd bewustzijn. In het bijzijn, de 
Prana, van de Meester worden je eigen 
beperkingen, overtuigingen en patronen uitgelicht, 
zodat je ze mag overstijgen. Je zou dit een soort 
van ‘vreemde tongen’ kunnen noemen. Het gaat 
voorbij aan dat wat je kent en geeft je nieuwe 
inzichten. 
 
Binnenkort krijgen jullie allemaal de kans om dit ook 
te beleven met de komst van Mohanji naar 
Nederland. Jullie begrijpen vast dat daarmee dit 
verwachtingsvolle gevoel mede door gevoed wordt. 
Je zou het een promotie praatje kunnen noemen, 
zelf noem ik het mijn wens voor ons allen. Nu is het 
de tijd en krijg je de kans om het bewustzijn te 
vergroten… Laat deze kans niet aan je voorbij 
gaan.  
 

Lieve mensen Sai Ram, 

 

Terwijl ik dit schrijf bruis ik vol van verwachting . Dit is de tijd 

waarin we grote stappen kunnen maken om ons bewustzijn te 

verhogen. Hier en nu vindt het plaats, niet morgen, niet gisteren, 

maar NU! Deze nieuwsbrief staat in het teken van bewustzijn en 

ontwaken.  
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Het pinksterfeest kan als volgt worden uitgelegd: Jezus verliet zijn 
volgelingen tijdens Hemelvaart, maar beloofde dat hij ze niet in de steek 
zou laten en terug zou komen. 10 dagen later, op Pinksteren dus, kwam 

Hij terug in de vorm van de Heilige Geest. De leerlingen van Jezus 
ontvingen de Heilige Geest. Ze raakten vol vuur en vlam en werden in 

beweging gezet om het werk van Jezus voort te zetten. 
Vaak wordt de Heilige Geest afgebeeld als een duif of vuur. 

De leerlingen die erbij waren toen de Heilige Geest aankwam, voelden dat 
ze iets bijzonders hadden meegemaakt. Ze wisten wat ze moesten doen: 
andere mensen vertellen over hun ervaringen. Dat was makkelijk voor ze, 
ze spraken namelijk opeens in allerlei vreemde talen waardoor ze met alle 

mensen konden praten. Met Pinksteren vieren we dat Gods Geest 
(Bewustzijn) voor iedereen beschikbaar is. 

 

PINKSTEREN 

‘God is the Seed; The Universe is the Tree, Impulses and passions are the branches, Intelligence is the 
flower, Pure Consciousness is the fruit, Love is the sweetness in the fruit.’ 

 
Shirdi Sai Baba 

 
 Verhaal uit het boek ‘Zeven dagen Shirdi Sai’…. 

Mahalsapati beschermt Shirdi Sai 
Baba’s lichaam gedurende drie dagen 
van afwezigheid. 
Tweeëndertig jaar voordat hij werkelijk 
heenging, had Shirdi Baba de grens 
tussen leven en dood al eens 
overschreden. Op een dag na een 
volle maan in 1886 kreeg hij een 
astma aanval. De aanval was zo 
hevig dat de toegewijden het niet 
konden aanzien. Om zichzelf hiervan 
te bevrijden besloot Shirdi Baba zijn 
levensenergie enorm te verhogen en 
in Samadhi te gaan. Hij zei tegen 
Bhagat Mahalsapati: ‘Bescherm mijn 
lichaam drie dagen. Als ik terugkom, 
zal ik gezond zijn. Als ik niet 
terugkom, begraaf dan mijn lichaam in 
dat open veld daar en zet er als 
markering hindoe- en moslimvlaggen 
bij.’ 
Nadat hij dit gezegd had, viel Shirdi 
Baba op M’s schoot neer. Het was 
tien uur in de avond. Zijn adem was 
gestopt en zijn hart stond stil, het leek 
of hij zijn lichaam verlaten had. M. 
barstte in tranen uit. 
Toen zij M. zagen huilen als een klein 
kind kwamen veel volgelingen 
eromheen staan, rouwend om Shirdi 
Baba’s dood. Binnen een paar tellen 
verspreidde het nieuws zich over heel 
Shirdi en iedereen uit het dorp kwam 
naar de moskee. 
 

Mensen die een hekel hadden aan 
Shirdi Baba eisten op hoge toon: ‘Dat 
lijk zou niet zo lang in het dorp 
bewaard moeten blijven. Het moet 
onmiddellijk begraven worden.’ M. 
was het daar niet mee eens en bracht 
ertegenin: ‘Baba zei dat hij over drie 
dagen weer terug zou zijn. 
Tot dan mag niemand iets met dit 
lichaam doen.’ Men eiste dat er een 
onderzoek zou worden ingesteld en 
dat daarna Baba’s lichaam begraven 
zou worden op de plek die hij zelf had 
aangewezen, maar M. hield dit tegen. 
Met Shirdi Baba’s lichaam op zijn 
schoot bleef hij hem drie dagen lang 
bewaken, terwijl de volgelingen al die 
dagen bij hem bleven bidden.  
 

Toen er drie dagen voorbij waren, 
begon Shirdi Baba 
om drie uur ‘s morgens tekenen van 
leven te vertonen. Zijn ademhaling 
kwam weer op gang en zijn buik 
bewoog. Langzaam gingen zijn ogen 
open en met het uitstrekken van zijn 
armen en benen kwam Shirdi Baba 
weer tot bewustzijn en tot leven. 
De toegewijden dansten uitgelaten 
van opluchting toen zij dit zagen. 
Shirdi Baba bewees hiermee dat hij 
niet het lichaam was, maar het 
allerhoogste goddelijke bewustzijn. 
Hiermee liet hij zien dat het lichaam 
en de inwonende geest van elkaar 
verschillen. Het lichaam mag dan 
sterfelijk zijn, maar het Atma is 
onbegrensd, onsterfelijk, oneindig en 
goddelijk.’ 
 

 



 
 

BESTUUR STICHTING SRI SAI  
MANDIRAM 
  

Bas van Velzen (Voorzitter) - info@gks-holland.nl 
Natascha Chandansingh (Secretaris) - 

nchandansingh@gmail.com 
Kirupa Ratnam (Penningmeester) - kirupatamil@hotmail.com 
Joram van Velzen - joram199871@gmail.com 

Marianne Spruit - f.spruit7@upcmail.nl       

Mohanji’s 1 dag evenement 

Als een ware Obelix heeft Koen op vrijdag 22 april zijn 9e 

kunstwerk afgeleverd voor de Sai Tempel. Een menhir van 

maar liefst 1700 kilo. Dit keer heeft de kunstenaar gekozen 

voor een co-creatie met dochter Thirsa die als een echte 

Michelangelo de letters ‘Sai Tempel’ heeft verguld. Vanaf 

heden staat er een Leusdense Kei in Onderdijk, een bijzondere 

‘milestone’ die mensen naar de Sai Tempel verwijst. 

‘Deer is ut’… had ook gekund maar Sai Tempel leek ons meer 

gepast. 

 

Leusdense kei in 

Onderdijk.. 

LOCATIE SRI SAI MANDIRAM 
(SAI TEMPEL) 
 
Van Velzenstraat 49A, 1693 CV Wervershoof 
(Onderdijk) 
Bas (Kannaiah) van Velzen 0228 855128 

info@gks-holland.nl  
www.gks-holland.com  
www.srisomasaiskandaashram.org  

Zaterdag 4 juni, daags voor Pinksteren, 
organiseert Stichting Mohanji Nederland een 
groots evenement met als thema ‘ The 
Journey to Freedom’ in het Van der Valk 
hotel in Almere. Het is een betaald 
evenement met muziek, presentaties, 
meditaties, een vegan lunch met als hoofd 
‘ingrediënt’ Mohanji’s lezingen met vraag & 
antwoord! 
 
Jullie zijn gewend van de Sai Tempel dat alle 
bijeenkomsten gratis te bezoeken zijn, dus je 
kan je afvragen waarvoor wij deze dag 
promoten? Swami Gopala Krishna vertelde 
ons in 2018 dat GKS activiteiten gratis te 
bezoeken zijn, máár als er kennis overdracht 
in de vorm van scholing is, er wél geld 
gevraagd moet worden als energie 
uitwisseling.  
 

Het dag evenement in Almere is zo’n 
‘scholings’ evenement waarbij, zoals eerder 
benoemd, bewustzijnsverhoging het doel is. 
Hoe geweldig zou het zijn als veel mensen, 
waarvan sommigen nog onbekend zijn met 
Mohanji, hiervan zouden kunnen profiteren. 
Een professioneel promotor is ingehuurd om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken via 
social media en andere kanalen. 
 
Onze Stichting, de GKS, is financieel niet 
betrokken bij het dag evenement, maar wij 
weten uit ervaring welke kosten er gemaakt 
worden als een Meester besluit te komen. 
Liefst vier bezoeken van Swami Gopala 
Krishna aan onze tempel hebben ons wat dat 
betreft genoeg inzicht gegeven om een 
inschatting te hebben wat een bezoek aan 
kosten met zich meebrengt. 
Daarbij, los van alles, is de Stichting Mohanji 
Nederland pas afgelopen maand opgestart 
en heeft geen financiële reserves kunnen 
opbouwen. Het is daarom logisch dat 
entreegeld moet worden gevraagd.  
 

Wij bevelen deze unieke 
bijeenkomst van harte aan! Een 
volle zaal zou een waar welkom en 
eerbetoon betekenen voor zijn 
komst naar Nederland, ondanks 
zijn drukke agenda! Nodig vooral 
kennissen en vrienden uit hierbij 
aanwezig te zijn.  
 
Het Sai Tempel bezoek van 
Mohanji zal een meer besloten 
karakter krijgen, o.a. door 
inwijding van Kriya Yoga 
aspiranten en de beperkte ruimte. 
Over het verdere programma van 
Mohanji zullen wij op een ander 
moment berichten. 
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