
Beste vrienden,

In onze spirituele reis moeten we een aantal ontwikkelingsstadia doorkruisen, 
en het hoogtepunt van elk niveau bereidt ons schitterend voor op het betreden 
van de volgende dimensie. In feite verschaft elk stadium het fundament waarop 
we expanderen in de volgende dimensie, of, om het op een andere manier te 
zeggen, elk niveau is een oorzaak met een gevolg dat de volgende dimensie is. 
Op zijn beurt wordt dat gevolg dan de oorzaak voor het volgende gevolg, dat 
weer de oorzaak wordt voor het volgende effect, enzovoorts.

En deze trapsgewijze opeenvolging van oorzaak en gevolg beweegt zich niet 
alleen in één richting, aangezien elk gevolg 
in de eerste plaats ook de bestaansreden 
van zijn oorzaak is.

Als we onze reis beginnen, hebben we in 
het algemeen een rusteloze geest en een 
hart dat heen en weer getrokken wordt door emoties en zorgen als gevolg van 
de  ups en downs van het dagelijks leven. Is het mogelijk gelukkig te zijn met zo’n 
innerlijke omgeving van onrust? Een deel van de tijd misschien, maar zodra we 
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een negatieve aantrekkingskracht van externe omstandigheden voelen, of een 
reactie daarop, vervliegt dat geluk als een rookwolk in de wind. Het is vergankelijk.

In dit scenario leiden oorzaak en gevolg ons in een verstrikkend web van 
complexiteit. We weten bijvoorbeeld wat er kan gebeuren als we verliefd worden 
op een prachtige roos: eerst merken we hem op en waarderen we zijn schoonheid, 
de volgende keer dat we voorbij komen, gaan we er dichterbij en genieten we 
van zijn geur, en uiteindelijk raken we zo verliefd dat we hem willen bezitten.
 
Er is ook een mooi verhaal van een heilige die vredig in het oerwoud mediteerde. 
Hij had geen problemen en werd zeer gerespecteerd door de dorpelingen in 
de buurt. Hij bezat maar één lendendoek om zich zorgen over te maken, die hij 

elke avond waste en aan een boomtak hing. Op een dag begonnen muizen zijn 
lendendoek aan te vreten terwijl die aan de boomtak hing, waardoor hij steeds 
kleiner werd. Dus gaven de dorpelingen hem een kat om de muizen te verjagen. 
Maar om een kat te houden moet je hem melk geven. En dus begon iemand 
elke avond melk voor de kat te brengen, totdat een van de dorpelingen op een 
dag zei, “Waarom zouden we elke avond moeten komen en ons leven in de 
waagschaal stellen op de terugweg naar het dorp? Laten we je een koe geven.” 

Nu was er iemand nodig om de koe te melken, om de kat te voeden, om de 
muizen te vangen die zijn lendendoek opaten. Ze zonden een dienstmeid om de 
koe te melken. De heilige werd verliefd op de dienstmeid en begon een gezin. 
Er was slechts één kleine trigger nodig om een kettingreactie te veroorzaken. 
Het is een klassiek verhaal over oorzaak en gevolg!

En het maakt niet uit of een bepaalde wens vervuld wordt of niet, of die vervuld 
kan worden of niet, want zolang er een zaadje in onze geest zit, zal het blijven 
wachten op een gelegenheid om te ontkiemen. Het kan vele levens lang begraven 
liggen.

Oorzaak en gevolg leiden ons in een verstrikkend web van complexiteit.
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We hebben allemaal zo onze eigen ideeën over de oorzaken die ons vrede en 
geluk brengen, goede cijfers, vervullende relaties met familie en vrienden, een 
geweldige carrière, een prachtig huis, gelukkige kinderen – de lijst is lang. Maar 
een dergelijke vrede is een voorwaardelijke vrede, afhankelijk van of dingen buiten 
ons goed gaan. De verzameling voorwaarden brengt ons in een spoor. Het maakt 
ons niet beter, maar trekt ons steeds dieper in het web van onze voorwaarden. 
Dit is hoe we samskara’s creëren en een podium bouwen voor ons toekomstige 
karma. En een dergelijk spoor van 
oorzaak en gevolg lokt ons alleen 
maar in de val van afhankelijkheid.

In spiritualiteit daarentegen, 
streven we juist naar het ontwarren 
van dit complexe netwerk, en 
een oplossing te vinden die ons 
permanente, onvoorwaardelijke 
vrede brengt, die ons tegelijkertijd 
beter maakt en ons vooruit brengt 
op de spirituele reis. Hoe dan 
creëren we die spirituele keten van oorzaak en gevolg? 

De eerste stap is om de turbulentie van een rusteloze geest en een rusteloos 
hart te kalmeren. Het hoogtepunt van het eerste stadium van onze reis is vrede. 
Wanneer we werkelijk vredig zijn en innerlijk tevreden, kunnen we in die staat 
blijven, wat er om ons heen ook gebeurt. De oefeningen van Heartfulness brengen 
ons tot die staat waar we onder alle omstandigheden vredig kunnen zijn.

Dan komt het volgende stadium. Is het voldoende om vredig van binnen te 
zijn? Nee, het is slechts een voorwaarde om die innerlijke vredige staat van 
harmonie te kunnen veruiterlijken, zodat die zich vertaalt in woord, daad en 
gedrag. Innerlijke harmonie moet doorwerken in ons uiterlijk gedrag. Dan zijn 
we in staat vrede naar buiten uit te stralen, zoals een roos zijn geur verspreidt, 
zodat het alles doordringt wat we denken, zeggen en doen.

In spiritualiteit daarentegen streven 
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Dit vredige hart bereidt ons voor op het volgende stadium, dat een verfijndere 
of verhevener staat is, waarin we zo nu en dan Samadhi beginnen te ervaren 
gedurende het mediteren. Wat is Samadhi? Samadhi betekent eenvoudig ‘dat 
wat heerste voordat de schepping begon te bestaan’, de absolute gebalanceerde 
staat. Geleidelijk, na jaren van praktijk, leren we om deze staat vaker en langer 
te behouden, tot deze uiteindelijk permanent 
wordt.

Het niveau van Samadhi wordt veel gezocht. 
Maar de niveaus van Samadhi variëren terwijl 
we op weg zijn – er zijn verschillende niveaus 
van Samadhi. Alle niveaus hebben absorptie 
als gemeenschappelijke eigenschap, maar ze 
doen zich voor op verschillende niveaus van 
bewustzijn. Het eerste niveau van Samadhi is 
een steenachtig bewustzijn waarin we niets 
voelen; we zijn ons niet gewaar van wat er 
gebeurt omdat we naar delen van de geest gereisd zijn die buiten ons bewustzijn 
liggen. Als we weer bovenkomen uit zo’n Samadhi, hebben we het gevoel dat 
we weg geweest zijn. Op het tweede niveau verkeren we in een droomachtige 
onderbewuste staat. Met Transmissie zijn we in staat heel snel naar subtielere 
staten te gaan en meer ontwikkelde staten van Samadhi te ervaren.

Op het derde niveau zijn we ons tegelijkertijd volledig gewaar en geabsorbeerd. 
Dit is bekend als Sahaj Samadhi, hetgeen natuurlijke Samadhi betekent en dit is 
het volgende niveau. Het is een conditie waarin we volledig geabsorbeerd zijn in 
meditatie en ons gelijktijdig volledig bewust zijn van al het andere dat gebeurt. 
We zijn in contact met de oorspronkelijke staat. Het is ook bekend als de Turiya 
conditie of het vierde bewustzijnsniveau, waarin alles zichtbaar is. 

Sahaj Samadhi is een conditie waarin we volledig geabsorbeerd zijn in 

meditatie en ons gelijktijdig volledig bewust zijn van al het andere dat 

gebeurt. We zijn in contact met de oorspronkelijke staat.
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Verdergaand, kunnen we deze staat van bewustzijn ook meenemen in onze 
dag, door de meditatieve staat te cultiveren terwijl we bezig zijn andere dingen 
te doen. We zijn in staat gelijktijdig te focussen op werk, de omgeving, de 
televisie, op iets wat buiten gebeurt, op de Transmissie die door ons stroomt, 
op de conditie die van binnen heerst, iets wat op het punt staat in ons systeem 
tot stand te komen, gedachten die opkomen, de volgende stap die we moeten 
zetten, en nog steeds in verbinding blijven met onze innerlijke spirituele staat. 
We blijven vredig terwijl we al die dingen op hetzelfde moment zien. Deze staat 
van Samadhi blijft gedurende al onze dagelijkse activiteiten ononderbroken. 

Dan worden we geschikt om het volgende niveau van de spirituele dimensie 
binnen te gaan, dat bekend is als versmelten. We beginnen te versmelten en 
het begin van de versmelting creëert de staat Turiyateet. In Turiyateet hebben 
we een 360 graden bewustzijn met open ogen. Het is niet nodig om op iets 
afzonderlijks te focussen. Op het moment dat we op iets afzonderlijks focussen, 
is het niet langer een meditatieve staat maar concentratie.

Tenzij en tot we die absolute balans van binnen vinden, zal de ziel altijd de een 
of andere soort onvolkomenheid vinden in eender wat we in het leven doen. 
Zodra we die gebalanceerde staat vinden in al onze activiteiten, zowel werelds 
als spiritueel, zal het ware geluk vanzelf komen, ongeacht of we falen of slagen 
in onze acties. 

In de eerdere hierboven genoemde stadia, is het ego overheersend en dus draait 
alles om ‘Ik’: eerst ‘mijn’ problemen en drama’s, dan ‘mijn’ innerlijke ervaringen 
tijdens meditatie en later op ‘mijn’ staten en condities van vrede en gelukzaligheid. 
Naarmate we geleidelijk naar hogere dimensies gaan, vervaagt het ‘ik’ en houdt 
het uiteindelijk op te bestaan, behalve op de meest subtiele manier, waarin 

Het begin van de versmelting creëert de staat Turijateet. In Turiyateet 

hebben we een 360 graden bewustzijn met open ogen.
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niets aan ons bewustzijn ontsnapt maar 
we toch nergens op geconcentreerd zijn. 
Dit is versmelting. Dit is Aanwezigheid. We 
vergeten het zelf.

Het overgaan van het ene stadium naar 
het andere, kan in zekere zin vergeleken 
worden met het lanceren van een satelliet 
in de ruimte. Eerst wordt de satelliet vanaf de 
grond voortgestuwd door een draagraket en 
wordt tijdens de eerste minuten een enorme 
hoeveelheid brandstof gebruikt om op te 
kunnen stijgen. Dit geeft voldoende snelheid 
om aan de zwaartekracht van de aarde te 
ontsnappen en uit de atmosfeer van de 
aarde te komen. Na een paar uur wordt een 
volgend stadium bereikt waarin de satelliet 
losgekoppeld wordt van de draagraket om in zijn eigen baan voort te bewegen 
en uiteindelijk is geen voortstuwingskracht meer nodig.

In onze reis is de voortstuwingskracht die vereist is om ons in steeds hogere 
dimensies te brengen een aanhoudende staat van verfijning in liefde. De 

vraag komt dan op: hoe kunnen we de hele reis, met al zijn ups en downs, 
ondergedompeld blijven in die staat van liefde? Denk terug aan het fundament 
dat is opgebouwd, stap voor stap. De eerste is om waarlijk onvoorwaardelijke 
vrede en geluk te creëren in het begin van onze reis. Het gevolg is dat liefde niet 
langer heen en weer geslingerd wordt door uiterlijke grillen. 

Maar dan, hoe wordt liefde aangetast door innerlijke grillen? Onze innerlijke reis 
verandert van minuut tot minuut, en soms creëren die veranderingen innerlijke 

In onze reis is de voortstuwingskracht die vereist is om ons in steeds hogere 
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turbulentie. Liefde moet dus een niveau bereiken waarin zij onafhankelijk is 
van innerlijke veranderingen. Wat betekent dat in termen van onze ervaringen? 
In het begin kunnen we hunkeren naar gelukzaligheid en prachtige innerlijke 
ervaringen, maar na verloop van tijd leren we dat dat niet is waar het werkelijk 
om gaat – liefde gaat niet over je gelukzalig voelen, en Samadhi gaat niet over 
doordrenkt zijn van gelukzaligheid.  Net als vrede, is liefde niet afhankelijk van 
ervaringen. 

Om het zich ontvouwen van de diverse stadia samen te vatten:

We beginnen met innerlijke rusteloosheid en bewegen ons met een positieve 
aanpak naar innerlijke vrede.

Dan expanderen we die vrede van binnen ook tot het uitstralen van vrede in 
alles wat we doen.

Dan beginnen we soms Samadhi te ervaren, dan vaker en dan blijvend.

We bewegen ons door niveaus van Samadhi, van steenachtig tot droomachtig 
tot bewust, terwijl we de hele tijd innerlijke focus en absorptie tijdens meditatie 
behouden. Dat is de Turiya conditie.

Als we in staat zijn die staat gedurende al onze wakende en slapende uren te 
behouden, dan is het bekend als de Turiyateet conditie, waarin alles zichtbaar 
is; we zijn met alles versmolten.

Dan, nog verdergaand, worden we geschikt voor ware versmelting.

Belangwekkend is, dat de oorzaken die ons van het ene naar het volgende 
niveau voortstuwen dezelfde blijven – focus, praktijk, intense belangstelling, 
zuiverheid, nederigheid en overgave aan de Goeroe, met liefde als de basis 
van al die dingen. Het is als het groeien van een boom: een zaadje heeft water 

De oorzaken die ons van het ene naar het andere niveau voortstuwen blijven 

dezelfde -focus, praktijk, intense belangstelling, zuiverheid, nederigheid en 

overgave aan de Goeroe, met liefde als de basis van al die dingen.
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nodig, een kiemplantje heeft hetzelfde water nodig, de jonge boom heeft nog 
steeds hetzelfde water nodig, en ook de grote boom heeft nog steeds hetzelfde 
water nodig.
In essentie:

Liefde is de brandstof die ons voortstuwt.
Het rijpen van de staat van versmelting wordt versneld door liefde en liefde 
alleen.
In deze oceaan van liefde, blijven de minnaar en de geliefde alleen nominaal 
over. De drie-eenheid van minnaar, geliefde en liefde worden allen Een.

Met liefde en respect,

Kamlesh Patel
30 april 2018

Kanha Shantivanam

Ter gelegenheid van de 119e geboortedag

van Puija Shri Babuji Maharaj
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