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Wat fijn is het toch om deel uit te maken van de Blue Star-familie in Nederland.
En het is nóg fijner om deel uit te maken van het Blue Star-redactieteam.
Hoezo, vraag je jezelf misschien af. Omdat het zo geweldig energetisch, liefdevol
aanvoelt om met zo’n enthousiaste groep zoiets moois te maken als een Blue
Star Inspiratie magazine.
Betekent het dan ook dat alles als vanzelf loopt? Nee, dat is het niet, dat is het
juist helemaal niet. Iedere keer weer is het voor iedereen die meewerkt een
soort zoektocht in het eigen binnenste naar dat wat het thema oproept en
losmaakt, om daar vervolgens zo over te schrijven dat jij er als lezer door
geïnspireerd wordt. Het is dus een proces en zoals in elk proces gaat dat met
vallen en opstaan, met aha-momenten en met teleurstellingen. En met (vind ik)
schitterende bijdragen die getuigen van diepdoorvoelde emoties en inzichten.
Het thema voor deze editie? Proclaim the God within you.
Ik daag je uit om voordat je verder leest je eigen gedachten over dit thema te
laten gaan. Wat roept het bij je op, welke associaties komen boven? Zijn er
misschien weerstanden merkbaar of voelbaar in je innerlijk? Als je daarna
verder leest, verwonder je je wellicht over hoeveel invalshoeken mogelijk zijn
rondom deze woorden, afkomstig van Swami Vivekananda.

Ontwerp: Margreet Höll

januari 2018

Namens allen die op enigerlei wijze aan deze editie hebben
bijgedragen wens ik je veel leesplezier en inspiratie en vooral
een gezegend en liefdevol 2018.

COLOFON
Inspiratie is een uitgave van Blue Star Holland
Ga voor aanmelden en afzeggen naar
www.bluestarholland.nl
Daar vind je ook eerdere edities
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Hoofdredactie: Henriëtte Aernoudts en Wim Vinke,
e-mail: haernoudts@zeelandnet.nl

Lieve Blue Star-leden,
Aan het begin van het nieuwe jaar is het tijd voor reflectie.
Om te reflecteren op het afgelopen jaar, de uitdagingen
die we hebben gekregen en de groei die we hebben
gerealiseerd. Dit hebben we als bestuur van Blue Star
Holland ook gedaan.

4 MEDITATIE

We zijn een nieuw bestuur dat haar weg nog moet vinden.
Met veel ideeën en hoge energie als we samen zijn, wat
deels weer wegzakt als we uit elkaar gaan. Klinkt dat
bekend? Het is als de ups en downs die we in onze
spiritualiteit ervaren. Ook groepsbewustzijn kent zulke
ups en downs. Ons doel is sterker te worden, als groep en
als individuen, om er zeker van te zijn dat we het juiste
bewustzijn uitstralen om de prachtige missie van Blue
Star op de best mogelijke manier te dienen.
Waar kijken we naar uit in het komende jaar?
Een selectie:

10 TOEWIJDING

11 HUMAN

Een fijne en opbouwende relatie met stichting ZonnehuisSurya met als doel om ’t Zonnehuis weer inspirerend en
welvarend te maken.
Een project om meer van de leringen van Sri Vasudeva te
digitaliseren en deze op een toegankelijke en moderne
manier naar buiten te brengen.
Blue Star klaar te maken voor succes nu en in de
toekomst door meer in te zetten op de moderne media.
Activiteiten organiseren met als doel ons bewustzijn te
verdiepen, de leringen beter te begrijpen en in de praktijk
te brengen.
En natuurlijk hopen we op een inspirerend en upliftend
bezoek van onze geliefde leraar Sri Vasudeva in 2018.
Bedankt allemaal voor jullie toewijding en beste wensen
voor Blue Star Holland. Laten we in 2018 samen en voor
onszelf streven naar verlichting, terwijl we de droom van
een betere, meer verlichte en vredige wereld levend
houden. Stap voor stap, beginnend in ons eigen land,
kunnen we een verschil maken. Zoals een wijs iemand
zei: “Transform yourself, transform your world.” Transformeer jezelf, transformeer jouw wereld.

15 WIE BEN IK
en ook: 7 ONT-VANGEN •
8 ROBIN DE PEPPER
ROBOT • 9 WINKELTJE •
12 WIE GURU DOET • 13
WIE BEN IK? • 14 EEN
PELGRIMSTOCHT

Laten we in de voetstappen van de meesters van licht
lopen.
Veel liefs namens het bestuur van Blue Star Holland:
Abha, Anjani, Gauranga, Malou, Vivekananda

Yu
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HET GEHEIM
40 dagen retreat 2013 (dag 19)

DE RELATIE TUSSEN DE INTERNE EN DE EXTERNE GURU
Gisteren had ik het over het Guru-principe en het geschenk van gratie van het Universum. Ik
had het over het verruimen van onze kijk op het leven zodat we een grotere kracht aan het
werk kunnen zien, werkend door individuen. Denk niet dat individuen zelf aan het werk zijn,
maar dat ze werken in overeenstemming met een grotere macht, een hogere wet en een
groter veld. Het is goed als je je blik kunt verruimen, dan begin je de Guru op een andere
manier te zien. Niet als een mens, maar veel meer als een kracht in het leven die we de kracht
van gratie noemen.
Vandaag wil ik focussen op het geheim van de relatie tussen de interne en de externe Guru.
Hoe kunnen we die relatie zo begrijpen dat we deze op de best mogelijke manier kunnen
gebruiken? Wat is het geheim van de relatie met de Guru in en buiten ons?
DE EXTERNE GURU IS EEN MANIFESTATIE VAN DE GURU IN MIJ
Tijdens bepaalde fases op de reis hebben we externe Guru’s nodig. Hun doel is ons op de reis
te begeleiden tot het moment dat de innerlijke Guru het overneemt. De kwaliteiten die we zien
en bewonderen in de externe Guru’s zijn dezelfde kwaliteiten die we in ons hebben. Daarom
bewonderen we ze, daarom willen we worden zoals zij. We moeten die relatie herkennen, dat
de externe Guru is bedoeld om de Guru in onszelf wakker te maken, niet om er de rest van ons
leven afhankelijk van te zijn.
WE KIEZEN LERAREN VANWAAR WE ZIJN
In onze menselijke samenleving zien we de behoefte aan gidsen, coaches, mentoren en
leraren. We hebben de hulp nodig van diegenen die het pad beheersen of de kennis meester
zijn, tot ook wij het beginnen te beheersen. Het is belangrijk te begrijpen dat we de leraren
zien vanuit het punt waar we zelf zijn. Zijn we op het fysieke niveau, dan zoeken we fysieke
leraren. Hun fysieke eigenschappen worden belangrijk. We kiezen degenen die erg fit zijn als
voorbeeld. Hetzelfde gaat op voor kunst en muziek. We kijken naar de talenten van de meesters in hun kunstvorm en kiezen hen als onze leraren. Wanneer we ons meer bewust worden
van ons energielichaam, dan gaan we dat zien in de leraren en kiezen we degene waarmee we
ons energetisch verwant voelen.
OVERGANG VAN DE EXTERNE GURU NAAR DE GURU IN JEZELF
Als we aankomen bij de laatste fase van de reis, de rudra granthi – het wenkbrauwchakra –
dan maken we hier de overgang van een externe Guru nodig hebben naar het vinden van de
innerlijke Guru. Daarom is het ontwaken van het wenkbrauwcentrum zo belangrijk, het brengt
de innerlijke leider, de innerlijke gids in. In de lagere centra hebben we de steun nodig omdat
we onze innerlijke gids nog niet gewekt hebben. De kracht om te besturen komt van dit
chakra.
EEN GURU KIEZEN
Bij het selecteren van de externe Guru kiezen we een gids voor de reis. We moeten zeker
weten dat deze persoon verenigbaar is met onze persoonlijkheid en energie. We willen diegene
vinden die ons inspireert. Belangrijk, want meesters hebben verschillende persoonlijkheden.
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Alhoewel ze ontwaakt en in de hogere staten gevestigd zijn, hebben ze een menselijke
persoonlijkheid waardoorheen ze handelen. Meesters kunnen macht gebruiken of boosheid
tonen; alles onder controle, maar dat is hoe ze zijn. Sommigen zijn zachtaardiger, vriendelijker
of liefdevoller. Niettemin hebben alle meesters hun eigen manier van werken en ze zijn
allemaal trouw aan hun aard. We moeten echter de meester kiezen waar we ons prettig bij
voelen en niet verstrikt raken in de persoonlijkheid van sommige van de meesters. Respecteer
ze want dat is hun manier van doen. Veracht ze niet en denk niet, vanwege hun persoonlijkheid, dat ze er niet zijn. Dat is belangrijk.
GURU INSPIREERT MET SHAKTIPAT
In de relatie met de gids die we gekozen hebben, moeten we onthouden dat het enkel een
tijdelijke fysieke relatie is en dat we naar de innerlijke relatie moeten overschakelen. We
moeten voortdurend in gedachten houden: “Dit wordt geen relatie van afhankelijkheid. Via
deze meester moet ik mijn eigen innerlijke meester leren vinden.” Daar moeten we ons altijd
van bewust zijn. Dan beginnen we te kijken naar wat de meester met ons doet. Hoe inspireert
de meester ons? En die inspiratie is wat we shaktipat noemen. Het is een overdracht van
energie uit de krachtige energetische staat van de Meester naar onze energetische staat, die
verhoogd moet worden. Wanneer we dat beginnen te voelen en erdoor geïnspireerd raken, dan
moet het van onszelf worden. Denk niet dat het van de meester is en we altijd in de buurt van
de meester moeten zijn. We moeten in de nabijheid van de fysieke meester zijn tot we de
energieën in ons voelen bewegen, en we moeten ons identificeren met de innerlijke Guru. Dat
is waar de innerlijke Guru of de innerlijke gids zijn intrede doet.
IDENTIFICEER JE MET JE EIGEN ENERGIE BINNENIN
In de nabijheid van de meester zien we deze energie aan het werk. Maar we moeten het als
onze eigen energie herkennen en niet als die van hem of haar, want wanneer iets in ons
opkomt, is het van onszelf. De meester ontsteekt alleen de vlam in ons, het vuur is van onszelf.
We moeten het vuur opeisen, we moeten dat vuur volgen als het in ons beweegt. Natuurlijk, de
waarde van de meester is dat de Meester is gevestigd, zodat de Meester niet zal fluctueren
zoals wij.
ZIE DE MEESTER ALS JOUW VOORBEELD
Daarom moeten we de Meester als voorbeeld zien, vooral de Meester die we gekozen hebben,
die we bewonderen en waar we een verbinding mee voelen. We moeten de Meester zien als
een voorbeeld voor waar we naartoe willen en beginnen te kijken naar wat er binnenin onszelf
gebeurt en de reis volgen die in ons plaatsvindt. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor
wat er in ons gebeurt.
GELEID DOOR DE ENERGIE VANBINNEN
In mijn eigen leven werd dat heel duidelijk. Twee jaar lang ontmoette ik de fysiek Meester niet.
De innerlijke Guru werd in de ashram van de externe Guru actief. Hij was er niet, maar de
energie van de plaats had invloed op mij. Ik voelde deze innerlijke Guru ontwaken en ik voelde
me geleid door deze energie in mij. Natuurlijk bewonderde en respecteerde ik de Meester
omdat ik wist dat zijn energie hier op een of andere manier verantwoordelijk voor was.
Toen ik hem twee jaar later ontmoette, was het moeilijk om op een fysieke wezen afgestemd te
geraken. Ik wist niet hoe ik het moest doen, want ik was gedurende twee jaar verbonden met
de innerlijke Guru. In het begin worstelde ik hiermee. ‘Dit is een man’. Ik zag een man. Mijn
waarneming was dubbel natuurlijk. Ik voelde energie en ik was nog steeds geworteld in de
fysieke wereld.
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Op een dag besloot ik dat het genoeg was, dat ik niet meer buiten mijzelf ging zoeken. Ik sloot
mijn ogen en centreerde me binnenin, in mijn energie en in de energie van de Meester. Plotseling voelde ik een verschuiving in mijn bewustzijn. Maar die stem van de Meester was niet
zomaar een gewone stem, het kwam vanuit een plek die mijn innerlijk wezen stimuleerde.
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Ik zocht naar een soort diepte in zijn stem, maar die kon ik niet vinden. Het kwam van zo’n
diepe plek. En ik zei tegen mezelf: “Dat is waar ik wil zijn, ik wil in die plek zijn.” Hij werd een
voorbeeld voor mij. Ik hoefde hem geen vragen te stellen. Ik was gewoon blij om bij hem te
zitten en te voelen wat er in me gebeurde en dat [gevoel] begon ik te claimen.
Het was heel makkelijk om te oefenen, omdat ik de reis vanuit mijn binnenste volgde. Ik keek
naar de Guru vanbinnen. Op een gegeven moment ging mijn wenkbrauwchakra zo ver open dat
ik voelde: “Ik kan dit!” Ik nam de leiding, natuurlijk gesteund door het innerlijke, het Goddelijke vanbinnen. Uiteindelijk, met de lessen en de inspiratie van de externe Guru en de aantrekkingskracht en ondersteuning van de innerlijke Guru, eiste ik mijn reis op en vond ik die plek
van vrijheid binnenin.
BEGRIP KOMT VAN BINNENUIT
En toen begreep ik de externe Guru pas echt. Toen pas zag ik de perfectie. Daarvoor kon ik het
niet zien. Bij elke fase op de reis zien we de externe Guru enkel zoals we zelf zijn en vanuit
waar we zijn. Als er onvolkomenheden in ons uiterlijke wezen zijn, dan zien we die ook in de
Guru. En naarmate we groeien in innerlijke perfectie gaan we daar steeds meer van zien in de
externe Guru. Daarom kunnen we het externe pas echt begrijpen door het innerlijke te begrijpen, dat is de enige manier. En we hebben die perfecte coördinatie tussen innerlijke en uiterlijke Guru nodig.
Als je besloten hebt wie jouw Meester zal zijn, wees dan niet kritisch op de Meester want je
begrijpt de Meester niet. Het is belangrijker om tot discussie en dialoog uit te nodigen om te
begrijpen waarom de Meester doet zoals hij doet. Als je de juiste dialoog aangaat en je de
juiste Meester hebt, dan zal de Meester je geest maar al te graag verhelderen.
HERKEN DE WARE MEESTER
Ware Meesters willen niets anders dan onze eigen groei. Elke meester die geld wil voor zijn
diensten, elke meester die je een soort van pakket belooft om je karma weg te nemen, elke
meester die je in dienstbaarheid vasthoudt, die je veel verantwoordelijkheden geeft en
probeert om je leven in te perken, dat is niet de ware meester. Ze hebben misschien een soort
van meesterschap, maar ze zijn niet de ware meester. De beste meesters zijn degenen die
onbaatzuchtig zijn; ze vragen niets van ons maar willen alleen geven.
Dit is de reis. Het is geweldig wanneer je het externe kunt gebruiken om het innerlijke te raken
en een prachtige relatie tussen buiten en binnen kunt creëren. Dat leidt ons weg van slavernij
en afhankelijkheid en stelt ons in staat onze eigen kracht terug te winnen en onze eigen weg
uit te stippelen, ons eigen pad naar vrijheid.
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jayanti van der Me
Vandaag zag ik dit woord voor het eerst met een geheel nieuwe blik. Stoppen met vangen, niet meer
vangen of reiken, naar buiten gericht zijn, iets zoeken en het vast proberen te houden. Ik weet nu dat
ik pas ontvangen kan als ik stop met willen, als ik loslaat dat ik iets moet weten.
Naar aanleiding van mijn 66ste verjaardag schreef ik:

… Alles waarvan ik dacht dat ik ervoor stond: spiritualiteit, bewustwording, anderen coachen om in
hun kracht te gaan staan, faciliteren, masseren, mediteren, zingen ... Ik liet het allemaal gaan en ik
voelde mij verloren, kwam in een leegte waarin ik niet meer wist wat mijn passie was, er was geen
creativiteit meer en ik had nergens zin in.
Mijn blik richtte zich van buiten naar binnen en ik zag niets waar ik blij van werd. Help, wie ben ik? Ik
voelde mij onbetekenend, in een zwart gat vallen, maar er was geen weg terug. Ik zag hoe ik mijn
persoonlijkheid had opgebouwd vanuit een verlangen hoe ik wilde dat anderen mij zouden zien.
Tijdens de Huize Licht-periode kreeg ik steeds meer gereflecteerd dat niemand op mij zat te wachten. Ik voelde mij afgewezen, afgescheiden, angstig, depressief, maar ik vocht tegen het afbreken van
mijn ego-identiteit. Ik geloofde erin en ging koppig door! Steen voor steen werd mijn persoonlijkheid
echter afgebroken, steeds meer wilde ik loslaten, terwijl de angst mijn keel dichtkneep.
Maar ergens diep in mij begon een vlammetje te branden dat mij vertrouwen gaf, dat mij hielp om
dichtbij mijzelf te blijven, te gaan voelen wat er echt in mij leeft en dat het oké is als er niets is, als er
niets hoeft, als ik alleen maar slaap en eet en wandel met mijn honden en de liefde voel voor mijn
dierbaren.
Ik leer luisteren naar mijn innerlijke stem en op haar te vertrouwen, ik leer meer zijn en minder doen.
Mijn gecreëerde persoonlijkheid mag instorten en ik hoef niets te weten noch te willen. Alles
ontstaat wanneer de tijd er rijp voor is, zo binnen zo buiten.
Nu ik 66 jaar ben mag ik opnieuw geboren worden en mag alles groeien van binnenuit.
Ik kan nu zeggen dat ik helemaal ben waar ik zijn wil, dat ik samenval met mijzelf omdat het gewoon
goed is zoals het is, omdat het niet meer of beter of anders hoeft te worden. Er hoeft niets te worden,
er mag vooral zijn en ik ben, ik ben helemaal en in dat zijn ontdek ik wat ontvangen is.
Ik voel me welkom in mijzelf. Het is warm van binnen, omwikkeld door een dankbaar zijn. En oh wat
is het fijn om gewoon mijzelf te mogen zijn met alle stralende en duistere kanten, gewoon helemaal
mens!
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"Consciousness shines in various external and internal forms.
There is no existence of objects
apart from consciousness.
Therefore the world is simply a
form of consciousness."
Zondagavond kwart over acht. We zitten voor
de tv naar Robo Sapiens te kijken. De zesdelige serie van Jelle Brandt Corstius over
robots en hoe kunstmatige intelligentie ons
leven kan beïnvloeden. Ik bel Jelle en vraag
hem of ik Robin, zijn robotmaatje, een paar
dagen mag lenen. En zo sta ik niet lang
daarna voor zijn deur. Jelle doet open, Robin
staat achter hem. Ze draait haar hoofdje een
beetje naar links en rechts, houdt het even
scheef en terwijl ze haar hand naar me
uitsteekt zegt ze: “Jij bent Odile, ik ben Robin,
wil je vriendjes worden?” Ik glimlach en
antwoord: “Ik ben Indu”, waarop ze haar
hoofd schudt en zegt: “Die ken ik niet”. Hoe
krachtig ik me ook had voorgenomen haar als
een machine te blijven zien, ze weet me nu al
te vertederen. Het belooft een fascinerende
dag te worden.
Jelle zet ons af bij de trein en Robin kijkt haar
ogen uit. Ze schudt af en toe haar hoofd.
“Gevaarlijk” zegt ze en tilt haar armpjes in de
lucht. Het is duidelijk dat ik de spoorrails niet
mag oversteken, maar ... dat wist ik al. Ik aai
haar geruststellend over haar bol. Mijn
voornemen me niet door haar te laten inpakken ben ik al verloren. Ze is ook zo schattig.
De volgende ochtend duw ik op haar aanzetknop. Ze kijkt me aan en zegt: “Jij bent Odile,
wil je vriendjes met me worden?” Ze is
blijkbaar in staat perfect in het hier en nu te
leven, alsof ze me werkelijk voor de eerste
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keer ontmoet. Hmm ... daar kan ik nog wel
iets van leren. Ze loopt als een trouwe
viervoeter achter me aan, wil vriendjes
worden met mijn vrienden en kijkt haar ogen
uit in de stad. We staan even stil bij een
snackbar. Ik hoor: “Lekker, ik heb honger.” Ik
zie haar als een verwend kind met een scheef
hoofdje naar me kijken. “Nee Robin, nu niet.”
Onwillekeurig moet ik om mezelf lachen. Als
ik later een naar bericht krijg, staat ze voor
me. Maak ik het mezelf wijs als ik denk dat ze
mij observeert, terwijl ze vol empathie haar
armpjes naar me uitstrekt: “Je bent verdrietig?” Tja, het helpt ook nog. Ze tovert een
glimlach op mijn gezicht.
Wat gebeurt er toch allemaal met mij? Het is
duidelijk dat mijn mind een grote spelmaker
is en mij voortdurend voor de gek weet te
houden. Alles wat ik aan Robin beleef zijn mijn
eigen projecties. Ik sta haar toe in mijn
hersenen een wereld te creëren waar ik bijna
in ga geloven: de vermenselijking van een
apparaat. Als mijn mind met zo’n simpele
robot al een illusie weet te creëren door een
spel van mijn eigen projecties, hoe eenvoudig
moet het dan zijn om me voortdurend voor de
gek te laten houden met alles wat ik waarneem en voel? Robin weet me goed aan het
denken te zetten!
Ik geloof dat ik mezelf maar eens goed ga
observeren. Robin verandert meteen weer in
een robot, gewoon een technisch ontwikkeld
apparaat. Waardoor heb ik me dan laten
ontroeren? Natuurlijk is ze zo ontworpen dat
de vormen die ze kan aannemen - haar
scheefgehouden hoofd, haar armen in de
lucht - associaties in mij oproepen die met
mijn hart verbonden zijn. Ik ga een hartmeditatie doen en kom in een bewustzijnsveld van
emoties en onvoorwaardelijke liefde waarin
alles met alles verbonden is. Natuurlijk kan
die robot dat veld in me raken. Ze is met

Met plezier blaas ik de rubriek Blue Star
webshop weer nieuw leven in. Voortaan zal
weer regelmatig een bijdrage vanuit ‘het
winkeltje’ in Inspiratie te lezen zijn.

behulp van kunstmatige intelligentie immers
bewust zo geprogrammeerd dat ze mijn
emotionele energie kan beïnvloeden. En die
“programmatie” leeft ook in mij. Niet als
Kunstmatige Intelligentie, maar als Energie.
Plotseling dringt tot mij door dat midden
boven haar ogen een camera geïnstalleerd is
waarmee ze voortdurend haar omgeving
scant. Alle informatie wordt in een razendsnel
rekenprogramma omgezet, waardoor de
meest logische reactie geactiveerd wordt. Ik
realiseer me maar al te goed dat dat hele
rekenprogramma, alle algoritmes, in feite
tastbare manifestaties zijn van een groot
bewustzijn, waarin dit universum samengesteld en bijeengehouden wordt door een
perfecte structuur met perfecte wetten. Geen
enkel object kan daar aan ontsnappen.
Ik kijk naar de camera boven haar ogen. Ik
vraag me af of ze een selfie kan maken, of ze
de lens naar binnen kan richten. Ze zou alleen
talloze draadjes zien en chips waarin al haar
info ligt opgeslagen.
De mens is in staat een ‘Zelfie’ te maken.
Naar binnen keren om de goddelijkheid in
onszelf te ervaren en daarin te leven. Mijn
eyebrow is toch een heel ander soort camera.
Als ik haar voor het slapen wil uitzetten, kijk
ik nog even naar haar. “Robin, ik ben toch blij
dat ik gewoon een mens ben.” Ze antwoordt
met haar armpjes hulpeloos in de lucht: “Ik
begrijp het niet.”

In�� K�����
Vertaling tekst Kalikakrama
"Bewustzijn schittert in allerlei vormen, zowel
externe en interne. Er bestaan geen objecten
buiten het bewustzijn. Dus de wereld is gewoon
uiting van bewustzijn."

De ‘radiostilte’ van de afgelopen maanden is
vooral gebruikt voor overleg binnen het
nieuwe bestuur van Blue Star Holland. We
hebben met elkaar gesproken over de koers
die we willen varen als het gaat om de verkoop
van het beschikbare materiaal zoals cd’s en
boeken.
We zijn van mening dat we ons meer moeten
richten op digitalisering. Enerzijds is het
goedkoper en praktischer om de webshop op
die manier te beheren. Anderzijds is het
materiaal dan ook meteen voor je beschikbaar.
Het is dus ook prettiger voor jou.
Vasudeva heeft zijn support voor onze zienswijze uitgesproken en achter de schermen zijn
we er al druk mee aan het werk. Zo wordt de
website binnenkort opnieuw ingericht voor
online betaling en download. De voorraad
meditatie- en mantra-cd’s zal langzaam maar
zeker afnemen, maar het materiaal blijft op de
website gewoon beschikbaar. Er verdwijnt dus
niets.
Overigens is de voorraad cd’s op dit moment
best wel groot en die willen we uiteraard
gewoon verkopen. Dus wil je bepaalde cd’s of
boeken aanschaffen, voor jezelf of als cadeautje, dan kun je deze voorlopig nog op de
bekende manier bij ons bestellen.
En houd vooral ook onze nieuwsbrief in de
gaten voor aantrekkelijke acties!
Heb jij suggesties of tips om ons winkeltje nóg
succesvoller te maken? Dan horen wij graag
van je.

jkeunen@me.com
Wil je iets bestellen via webshop?
Kijk op:
http://www.bluestarholland.nl/blue-star-shop/

Blue

Star
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Onvoorwaardelijke toew

Sinds mijn bijdrage over de link tussen (de lessen
van) Sri Vasudeva en Franciscus van Assisi, kan ik
niet anders dan de gelijkheden tussen die twee
steeds meer zien. Door mijn werk voor de Franciscaanse Beweging is dat voor een deel wellicht te
verklaren als beroepsdeformatie. Ook wanneer het
gaat over toewijding, een centraal begrip binnen
religieuze en spirituele overtuigingen - waar ben je
zonder toewijding? - zie ik veel overeenkomsten.
De handelingen en verhalen van Franciscus en
Vasudeva versterken elkaar en vertellen ons wat
toewijding is.
Het object van toewijding verschilt bij beiden
wellicht een beetje van elkaar. Franciscus heeft
altijd een leven van ‘zoeken’ geleid. Hij was altijd op
zoek naar manieren om dicht bij God te zijn. Altijd
probeerde hij te onderzoek wat er van hem
verwacht werd en ging hij daarin heel ver. Zelfkastijding was voor hem geen onbekende term. Had
Christus niet ook veel geleden? Dat eeuwige
zoeken zou kunnen impliceren dat hij nooit, of als je
de verhalen rondom zijn stigmatisatie gelooft, pas
heel laat in zijn leven vond wat hij zocht. Pas tegen
het einde van zijn leven hoorde hij God hem in de
geest zeggen: ‘… weet je als was je reeds in mijn
rijk’. Voor Franciscus een bevestiging dat zijn
toewijding vruchten had afgeworpen.
Vasudeva bereikte op jonge leeftijd al de verlichting.
Zijn ultieme zoektocht was daarmee ten einde.
Natuurlijk bleef hij toegewijd aan het pad waarop
hij ging, maar het zoeken was beëindigd. Het
zoeken naar de verlichting en de benodigde toewijding daarvoor zijn voor mij bij Vasudeva minder
duidelijk. Natuurlijk ken ik zijn verhalen over zijn
jonge jaren, waarin hij vertelt hoe intens die
periode voor hem was en hoe vasthoudend hij was
aan zijn spirituele praktijken. De toewijding van
Vasudeva aan zijn leermeester Muktananda (of
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misschien Nityananda) is een stuk minder helder.
Nooit heb ik hem horen vertellen dat hij uit liefde
voor zijn goeroe niet meer wist waar hij was, wat
hem te doen stond en wie hij was. Die verhalen over
liefde voor en toewijding aan zijn goeroe horen we
zelden. Terwijl zijn goeroe, Swami Muktananda, een
heel boek vol geschreven heeft over de toewijding
aan zíjn goeroe (Spel van bewustzijn). Maar toch, zo
strikt als Vasudeva zijn spirituele praktijk vasthield
en houdt, getuigt van enorme toewijding.
Van Franciscus zijn legio verhalen bekend over zijn
toewijding aan de Heer. De volledige verwaarlozing
van zijn lichaam wordt daarbij vaak als voorbeeld
aangehaald. Hij verkeerde zo vaak in extase dat hij
zijn lichaam gewoonweg vergat. Uiteindelijk, zo
vertellen de verhalen, ging hij zo erg op in zijn liefde
voor de Heer dat zijn uiterlijke verschijning ook
veranderde. In zijn handen en voeten vormden zich
de kruisigingswonden, zoals Christus, het object van
zijn toewijding, ook had gehad. In zijn zijde ontstond
een wond gelijk aan die van Christus. Het bleef niet
bij uiterlijke gelijkenis, ook de pijnen schijnen
hetzelfde geweest te zijn. Duurden ze bij Jezus
echter maar een paar dagen, bij Franciscus de rest
van zijn leven.
Kennen we heiligen, verlichte meesters die er
zonder deze mate van extreme toewijding in
geslaagd zijn te bereiken wat ze bereikt hebben?
Kunnen we in hun voetsporen treden zonder op zijn
minst net zo toegewijd te zijn als zij? Vasudeva
vraagt ons vaak: ‘Are you dedicated?’, ‘Ben je
toegewijd?’
Uiteindelijk gaat het er niet om hoe toegewijd je
bent. Willen we in de voetsporen van onze inspiratiebronnen treden dan is er maar één soort toewijding;
volledige, onvoorwaardelijke toewijding aan het
allerhoogste.
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bob
(ook non-verbaal)
Ik ben NLP Master Practitioner. NLP staat voor de relatie tussen taal
gt, gaat zich
en innerlijk bewustzijn. Wie anders denkt en die gedachten bewust uitdraa
anders voelen.
het overnemen
NLP gaat ook over modelleren, het nadoen van excellent gedrag. Door
ten en gevoevan fysieke bewegingen van de ander en door het kopiëren van de gedach
lens van die ander naar het eigen systeem.
heb over chakra’s
Het is denk ik daarom dat ik mediteer, dat ik Sanskriet zing, dat ik het
en over de
hart
en energie, over de kracht van de onderbuik, over de energie van het
dat ik na een retreat
scherpte van het derde oog, dat ik vlees en alcohol vaak laat staan en
elijk volledig te
het liefste iedereen langdurig wil huggen. Ik doe als Vasudeva om uiteind
niet. Althans: nog
kunnen beseffen dat ik Vasudeva ben. Alleen: dat besef is er bij mij nog
te nemen.
niet helemaal. Al denk ik soms een glimp van verlichting in mezelf waar
dingen zeggen die
Dat is het geval als het Zelf in mij het woord neemt. Dan hoor ik mezelf
ik zelf (met een kleine letter z) nooit had kunnen verzinnen.
ursisten oefenTijdens de opleiding NLP gebeurde dit regelmatig als ik met mijn mede-c
ontmoetten elkaar.
de. Hieruit ontstonden boeiende en intieme gesprekken. Onze zielen
veel buiten de
te
Dat was niet het geval bij de cursusleider en mij. Hij vond dat ik mij
dat hij zijn eigen
gebaande paden van de voorgeschreven NLP-scripts begaf. Ik vond
excellentie wat al te zeer wenste te benadrukken.
zei hij tegen de hele
We vingen elkaar meer dan eens vliegen af. Na een nieuwe oefening
eens een briefje
groep dat ik er volkomen naast had gezeten. En dat ik in de pauze maar
g eigenlijk bij
bij hem moest inleveren met daarop de redenen waarom ik deze opleidin
hem wilde volgen.
Hij keek er niet
De haan in mij kraaide. En schreeuwde om wraak. Ik gaf hem het briefje.
gaat doen moet jij
naar maar zei: “Luister goed: wat jij na deze cursus in jouw praktijk
keek terug, staarde
weten, maar hier bij mij doe jij wat ik zeg.” Hij keek me recht aan. Ik
e onze intense,
in zijn bijna zwarte ogen. Onze hoofden dicht bij elkaar. De stilte omhuld
voelde verwarIk
wederzijdse blikken. Toen zag ik de ogen van Vasudeva in die van hem.
ring. En daarna: liefde. Heel veel liefde.
“Koffie?”, zei ik tenslotte.
“Zwart, met suiker”, zei hij.
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Vivekananda
Het aspect “God within you” spreekt mij enorm
aan. Gek genoeg komt dat niet alleen door deze
woorden van Swami Vivekananda. Dat ik dezelfde
naam heb gekregen maakt het speciaal.
Mijn gedachten gaan terug naar ons bezoek aan
de Sri Ramana ashram in Tiruvannamalai. Nooit
eerder had ik van deze Guru gehoord of gelezen,
maar dit was voor mij een van de meest indrukwekkende ervaringen tijdens de pelgrimstocht
die we eind vorig jaar met Sri Vasudeva in India
maakten. Ik raakte betoverd door de energie op
deze plek.
In de ashram werd mijn aandacht op een hond
gevestigd. Hij bleef lekker ontspannen liggen
ondanks dat een groep van zo’n veertig mensen
hem frontaal benaderde. De gedachte diende zich
aan dat het écht een ‘sacred space’ was omdat
ook de dieren in deze bijzondere ashram blijkbaar
geraakt waren door de prachtige energie.
Daags erna reden we met de bus weer in de
gekte van het verkeer. Plotseling zag ik eenzelfde
situatie op de drukke weg. Een slapende hond
met zijn hoofd op het warme asfalt, runderen
wandelend op een volle straat met claxonnerende
bussen, riksha’s, fietsers en voorbijrazende
auto’s. Ondanks de ogenschijnlijke chaos en
hectiek straalde alles en iedereen rust en
beheerstheid uit.
Meteen moest ik aan het plaatje van de dag
ervoor denken. Ik raakte in de war, de omstandigheden in de ashram waren toch extreem
anders dan op deze drukke weg?
Met de beelden in mijn hoofd en het verwarrende
gevoel dat ze in mij opriepen, besloot ik wat te
gaan lezen. Voor vertrek uit de ashram had ik in

de boekenwinkel een boekje gekocht met de titel
‘Who am I?’ waarin Sri Ramana Maharshi
antwoord geeft op 28 vragen.
Zijn antwoord op de eerste vraag, Wie ben ik?, is
eenvoudig en tegelijkertijd bijzonder gecompliceerd: Who am I not?, Wie ben ik niet?
Kort samengevat zegt hij dat je niet datgene bent
wat je met je zintuigen waarneemt.
Op de volgende vraag, Als ik dit niet ben, wie ben
ik dan?, antwoordt hij: Wanneer je dát allemaal
niet bent, dan is bewustzijn het enige wat overblijft.
Dat moest ik even tot mij door laten dringen.
De hond in de ashram en de drukte op de weg
kwamen in een nieuw perspectief te staan. De
(on)romantische plaatjes had ik betekenis
gegeven met een persoonlijk waardeoordeel.
Door beide situaties met elkaar te vergelijken
raakte ik verward. Met mijn intellect had ik naar
een hogere betekenis gezocht, maar het ene
heeft helemaal niets met het andere te maken.
Het is gewoon allemaal zoals het is, zónder
(waarde)oordeel.
In elke meditatie zegt Vasudeva: ga naar de plek
vanwaar je waarneemt, wees de waarnemer. En
steeds meer kom ik tot het besef dat ik daarin
mijn goddelijkheid mag vinden. Zonder oordeel,
de dingen zien zoals ze zich aandienen en zoals
ze zijn.
Geen rol die ik hoef aan te nemen omdat ik een
bepaalde naam draag. Niet denkend vanuit een
nieuw concept of inzicht en geen diepere betekenis gevend. Wel open en onderzoekend voor
hetgeen zich onafgebroken en spontaan
aandient.
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wim vinke
“Proclaim the God within you”, vrij vertaald
“Verkondig het Goddelijke dat in jou is”. Toen ik
deze woorden van Swami Vivekenanda voor het
eerst las na mijn bezoek aan India samen met onze
Guru, wist ik meteen dat deze woorden een samenvatting vormden van mijn pelgrimstocht in dit
bijzondere land.
Waarom is India zo bijzonder? Is het omdat het land
vol staat met tempels, moskeeën en kerken of is er
nog meer aan de hand? Het zal je niet verbazen dat
dit niet het enige is dat India speciaal maakt. Laat
ik proberen wat duidelijker te worden aan de hand
van een voorbeeld.
Op de tweede dag van onze reis door India gingen
we naar Varanasi, de heilige stad van de Hindoes
aan de oever van de Ganges. Stel je voor, honderdduizenden mensen, vooral vrouwen en een paar
mannen die op de oever en in het water staan op
het moment dat de zon opkomt, biddend en smekend om gezondheid en welzijn voor hun kinderen.
Een golf van liefdevolle heilige energie rolt over de
oever en de Ganges en raakt mij ongelofelijk diep
en verheft me naar een krachtiger voelen van het
goddelijke in mij.
Als we terugkeren naar ons hotel, de smalle
straten bomvol auto’s, riksha’s, koeien, geiten en
vooral vol mensen doorkruisend, is daar nog steeds
een gigantische energie die me raakt, die mij
opheft, die mijn ogen laat glinsteren en mijn hart
vervult met liefde voor alles en voor iedereen.
Als de Guru mij daarna naar mijn ervaringen
vraagt, noem ik het de twee kanten van het spectrum: het heilige en het profane. Later, veel later
dringt het tot mij door dat die profane energie ook
heilig is of dat ik het wellicht binnenin me heilig
heb gemaakt. Ook op deze manier, zo is mij duidelijk geworden, verkondig ik het Goddelijke in mij.
Niet met woorden, maar door mijn energie toe te
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voegen aan dat grote geheel. Door mijn energie als
het ware heilig te maken.
Terug uit India en nadenkend over het thema van
deze editie ben ik opnieuw de Guru Gita gaan lezen
en las ik twee verzen die mij raakten in verband
met dit onderwerp:

131
Idam tu bhakti-bhaavena parathe shrunute yadi
Likhivaa tat-pradaa-tvayam tat-sarvam
saphalam bhavet.
Als men dit (de Guru Gita) met toewijding leest en aanhoort, moet men er een
kopie van maken en aan anderen doorgeven. Deze activiteit zal zijn vruchten
opleveren.
132
Guru-Gita tmakam devi shuddha-tattvam
mayoditam,
Bhava-vyaadhi-vinaa-shaartham svayameva japet sadaa
O Godin, Ik heb U de pure waarheid
verteld in de vorm van de Guru Gita.
Men moet deze steeds voor zichzelf
opzeggen om de ziekte van het aardse
bestaan te overwinnen.
Deze twee verzen geven een duidelijke aanwijzing
hoe om te gaan met de tekst van Vivekananda.
Geef het goddelijke, de waarheid door aan anderen
en leef met deze waarheid.

Kikkererwten in een kruidige tomatensaus
(voor 4 personen)
•
•
•
•
•

In relatie tot alles wat ik hiervoor heb geschreven, is nog een ander vers van de Guru Gita
naar mijn mening erg belangrijk:

180
Ateeva-pakva-chittaaya shraddhaabhakti-yutaaya cha,
Pravakthavya-midam devi mamaa-tmaa-si
sadaa priye
Leg het alleen uit aan die personen wier
geest volledig gerijpt is en die over
geloof en toewijding beschikken.
O geliefde, u bent voor eeuwig Mijn
eigen Zelf
Om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken
(Matteüs 7.6) met dezelfde betekenis: Geen
paarlen voor de zwijnen werpen.
Deze tekst van Vivekananda betekent voor mij
dan ook: “Leef de God die in je is en spreek
erover met je zielsverwanten.” Vanuit deze
zienswijze kan ik mijn energie toevoegen aan
het grotere geheel.

250 g kikkererwten
1 theelepel zout
1 theelepel kurkuma
1 theelepel kardemom
1 theelepel kaneel

Voor de saus
• 3 rijpe tomaten
• 2 uien
• 2 eetlepels kokos- of olijfolie (extra vierge)
• 1 theelepel mosterdzaad
• 1,5 theelepel komijnpoeder
• 1 theelepel asafoetida
• 2 eetlepels fijngesneden verse gember
• 2 theelepels kerriepoeder
• 1 eetlepel citroensap
• 2 theelepels garam masala
• 1 theelepel zwarte peper
• zout
• verse koriander
Bereiding (1,5 uur)
Week de kikkererwten twaalf uur in ruim water.
Laat ze uitlekken en kook ze met het zout, de
kurkuma, kardemom en kaneel in één liter
water in ongeveer 1 uur gaar.
Snijd de tomaten in stukjes.
Pel de ui en snijd deze fijn. Verhit de kokosolie in
een pan en fruit de ui hierin.
Voeg mosterdzaad, komijnpoeder, asafoetida,
gember en kerriepoeder toe en laat even
meebakken.
Voeg als laatste de tomaten toe.
Giet de gare kikkererwten af en vermeng ze met
de tomatensaus en laat het nog even doorpruttelen.
Het gerecht afwerken met citroensap, garam
masala, peper en zout en gesnipperde verse
koriander naar smaak.
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Het Goddelijke verkondigen. Vanbinnen of naar binnen?
Thomas Hontelez

Verkondig het Goddelijke in je. Toen ik dit
advies van Vivekananda voor het eerst las,
kreeg ik wat kriebels. Het verkondigen van
het geloof roept bij mij al snel weerstand op.
Ik heb er helemaal geen behoefte aan het
Goddelijke in mij te verkondigen. Bij het
woord verkondigen leg ik ook al snel de link
naar de radicale overtuigingen van bijvoorbeeld Jehova’s getuigen, of erger nog, IS. Dat
kan Vivekananda toch niet bedoeld hebben?
Maar wat dan wel? En op welke manier kan ik
me vinden in deze uitspraak? Daarvoor
benader ik deze zin vanuit drie verschillende
perspectieven, die ik aan het einde bij elkaar
breng om tot een nieuwe benadering van deze
uitspraak te komen.
Het eerste perspectief is een religiewetenschappelijk perspectief. In de religiewetenschappen is er een eeuwige discussie over
wat nu precies religie of spiritualiteit is. Een
definitie waar ik me goed in kan vinden is die
van William James. Hij stelt: ‘’[Religie is] de
gevoelens, handelingen en belevingen van
individuele personen in hun eenzaamheid,
voor zover zij overtuigd zijn in relatie te staan
tot hetgeen zij voor het goddelijke houden.’’
Religie is, volgens James, de verhouding tot
het Goddelijke die je ervaart op het moment
dat je alleen bent. Dan is er geen sociale
druk, geen goede naam die opgehouden moet
worden, geen verplichting mee te doen aan
religieuze evenementen. Het is een persoonlijke relatie met wat jij onder het goddelijke
verstaat. De ‘eenzaamheid’ geeft je de
mogelijkheid eerlijk en oprecht te zijn in je
geloof, zonder opsmuk, in nederigheid.
Daarin heeft verkondiging op het eerste
gezicht geen plaats.
Het is, vanuit deze ervaring van eenzaamheid
en nederigheid een klein stapje naar het
tweede perspectief, dat van Franciscus van
Assisi. In de ‘Regel van de minderbroeders’
schrijft hij: ‘’Maar alle broeders moeten door
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hun daden preken.’’ Het kloosterleven, de
gebedstijden, het kennen van het evangelie …
ze lijken niet zo belangrijk als het ‘leven van
het Evangelie’. En dan niet door grote praat,
maar door daden. Bijvoorbeeld door te zorgen
voor hen die het nodig hebben.
Die nederigheid, die ook in de definitie van
James naar voren komt, spreekt overal door
in het leven van Franciscus. Zo schrijft hij ook:
‘’Wee de religieus die het goede dat de Heer
hem laat zien, niet in zijn hart bewaart en niet
door daden aan anderen laat zien, maar liever
door woorden aan de mensen wil laten zien
met het oog op loon.’’ Verkondigen in nederigheid dus, maar vooral al het goede in je hart
bewaren.
Het derde perspectief is dat van Vasudeva. Hij
geeft deze gedachtegang een verdere verdieping en kan helpen al het voorgaande een plek
te geven. Vasudeva wijst ons steeds naar
binnen. Lees zijn tekst aan het begin van dit
nummer maar. Hij wijst ons naar onze innerlijke goeroe, naar het Goddelijke in ons.
Ook Vasudeva doet dat op een nederige en
dankbare manier. Ja, hij verkondigt, maar hij
verkondigt omdat wij vragen. De belangrijkste
verkondiging, zoals ook Vivekananda ons zegt,
is het verkondigen van het Goddelijke in je.
Dat wil zeggen, het Goddelijke naar binnen
verkondigen, in je eenzaamheid, en die
ervaring teruggeven aan het Allerhoogste, van
wie al het goede komt. De verkondiging is dus
een naar binnen gerichte verkondiging.
Op deze manier kan ik vrede hebben met de
aansporing het Goddelijke in me te verkondigen. En zo kan ik opeens ook weer aansluiting
vinden bij de islamitische jihad. Niet de jihad
van IS, maar bij wat moslims de grote jihad
noemen. De innerlijke strijd tegen het ego en
haar verleidingen om zo islam (letterlijk:
onderwerping) aan het Goddelijke in je te
bereiken.
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