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Beste lezer,
Met dit boekje over de wereldwijde gebedskring van 

Self-Realization Fellowship wil ik je graag uitnodigen je 
bij ons aan te sluiten om anderen te helpen door de dyna-
mische kracht van het gebed.

Doordat we dagelijks in de krant lezen over steeds 
nieuwe ziektes en verschrikkingen – of weer een internatio-
nale crisis die de wereld dichter bij oorlog brengt – ervaren 
veel mensen een diepe onzekerheid over hun leven en dat 
van hun dierbaren. We hebben een punt bereikt waarop ve-
len zich afvragen: ‘Is er iets in deze wereld waar ik van op 
aan kan? Is er iets wat ik kan doen tegen deze bedreigingen 
waardoor de vrede en veiligheid die ik mezelf en de hele 
mensheid toewens in gevaar worden gebracht?’  

We voelen allemaal dat dit soort vragen ons raken – en 
er is een antwoord op deze problemen die ons zo veront-
rusten. De enige reden waarom mensen lijden aan fysieke 
en emotionele klachten – en waarom landen in sociale en 
internationale conflicten verzeild raken – is dat ze zich van 
de bron van goddelijke kracht en zegen hebben afgesneden 
door hun eigen verkeerde gedachten en daden. 

Het is nu misschien wel meer dan ooit nodig dat we 
die negativiteit tegengaan. Als we meer willen dan een 
ongemakkelijk bestaan op deze aarde, moeten we onze 
verbinding met de goddelijke bron vernieuwen. Dat is het 
doel van de wereldwijde gebedskring van Self-Realization 
Fellowship. En dat is de reden dat ik je wil aansporen de 
boodschap in dit boekje serieus in overweging te nemen. Het 
beschrijft hoe we ons allemaal, mannen, vrouwen en kinde-
ren van iedere bevolkingsgroep en geloofsrichting, effectief 



kunnen inzetten voor genezing en geborgenheid voor onszelf 
en onze dierbaren. Bovendien kan je persoonlijke inzet om 
de kracht van het gebed – de onbegrensde kracht van God 
in ieder van ons – gericht te sturen, veel doen om meer 
harmonie te brengen tussen de gekwelde volkeren van de 
wereld. 

We hopen dat je meedoet in deze wereldwijde gebeds-
kring zodat mensen overal ter wereld spiritueel zullen ont-
waken en zich bewust worden van de goddelijke kracht die 
ze in zich hebben, en dat deze kracht zichtbaar mag worden 
als vrede en verbondenheid tussen alle mensen. 

In goddelijke vriendschap, 

Sri Daya Mata
Derde president van
Self-Realization Fellowship 



Wanneer je gebed krachtig en diep is, zul je zeker 
antwoord van God krijgen […]. Door de toepassing 
van wetenschap in religie kan je onzekere geloof in 
spirituele mogelijkheden veranderen in het vinden 
van hun hoogste vervulling.

v v v

De meeste mensen beschouwen de loop der gebeur-
tenissen als natuurlijk en onvermijdelijk. Ze hebben 
er geen idee van welke radicale veranderingen er 
mogelijk zijn door gebed. 

v v v

God is de Moeder achter alle moeders, de Vader ach-
ter alle vaders, de Ene Vriend achter alle vrienden. 
Als je altijd aan Hem denkt als de meest nabije van 
je dierbaren, zul je veel wonderbaarlijke dingen be-
leven.

Paramahansa Yogananda 
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God is de liefde die het universum in stand houdt – de 
oceaan van leven en kracht die de hele schepping door-
dringt. Door wetenschappelijke methoden van gebed kun-
nen we ons bewust afstemmen op die oneindige kracht 
en zorgen voor genezing voor lichaam, geest en ziel. De 
methoden en principes in dit boekje kunnen door iedereen 
worden gebruikt, ongeacht geloofsrichting, want ze zijn 
niet gebaseerd op dogma of geloof maar op de toepassing 
van universele wetten.

De kracht van het gebed

Sceptici beschouwen gebeden als vage en ineffectieve 
wensdromen. Vaak nemen mensen pas hun toevlucht tot 
bidden als ze heel erg in moeilijkheden zijn gekomen en 
wanneer alle andere opties niet hebben gewerkt. Maar 
Paramahansa Yogananda heeft ons geleerd dat echt gebed 
wetenschappelijk is – gebaseerd op exacte wetten die voor 
de hele schepping gelden – en een dagelijkse noodzaak 
is voor een harmonieus leven. Hij heeft uitgelegd dat ons 
fysieke lichaam en de materiële wereld waarin we leven 
verdichtingen zijn van onzichtbare energiepatronen. Deze 
energie is weer een uiting van fijnere blauwdrukken van 
gedachten – de meest subtiele vibratie – waardoor alle 
manifestaties van energie en materie worden gestuurd. De 
hele schepping is door God allereerst in de vorm van een 
gedachte of idee tot stand gebracht. Daarop heeft het god-
delijk Bewustzijn door wilskracht deze gedachtepatronen 
verdicht tot licht en energie, en uiteindelijk tot de grovere 
vibraties van materie. 

Als mens, gemaakt naar het beeld van God, verschillen 
we van de lagere levensvormen: wij hebben de vrijheid die-
zelfde krachten van denken en energie te gebruiken. Door 
de gedachten waar we ons veel mee bezig houden en waarnaar 
we handelen, creëren we de omstandigheden waarin ons leven 
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zich ontvouwt. Wetenschappelijk gebed is gebaseerd op het 
begrijpen van deze waarheid en op het toepassen van de 
universele krachten van de schepping. Zo’n gebed is afge-
stemd op Gods gedachtepatronen van gezondheid, harmo-
nie en volmaaktheid, en gebruikt vervolgens wilskracht om 
energie te sturen waardoor deze patronen kunnen worden 
gematerialiseerd. 

Gebed is de wetenschap waardoor we de menselijke 
geest en wil kunnen afstemmen op het bewustzijn en de wil 
van God. Door gebed creëren we een liefdevolle, persoon-
lijke relatie met God en kan Zijn antwoord niet uitblijven. 
We lezen in de autobiografie van Paramahansa Yogananda:

‘De Heer geeft iedereen antwoord en werkt voor ieder-
een. Mensen realiseren zich meestal niet hoe vaak God 
naar hun gebeden luistert. Hij heeft geen voorkeur maar 
luistert naar iedereen die Hem met vertrouwen benadert. 
Zijn kinderen kunnen altijd impliciet vertrouwen op de 
liefdevolle zachtmoedigheid van hun alomtegenwoordige 
Vader.’ 

Door geduldige en volhardende toepassing van Gods 
onbegrensde kracht kunnen we met Zijn liefde en hulp elke 
omstandigheid creëren die we maar wensen, en moeilijkhe-
den en ziekte doen verdwijnen – niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor anderen.

Helende energie sturen naar anderen

Hoe kunnen onze gebeden de levens van anderen 
beïnvloeden? Op dezelfde manier als ze ons eigen leven 
verlichten: door in ons bewustzijn positieve patronen van 
gezondheid, succes en ontvankelijkheid voor goddelijke 
hulp te creëren. Paramahansa Yogananda schrijft: 

’Eenmaal bevrijd van de verstoringen of ‘ruis’ van ruste-
loosheid, is de menselijke geest in staat alle functies van 
gecompliceerde radioapparatuur uit te voeren – zowel 
het sturen als het ontvangen van gedachten als het uit-
schakelen van ongewenste gedachten. Zoals de kracht 
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van een zendstation geregeld wordt door de hoeveelheid 
elektrische stroom die het kan gebruiken, zo hangt de 
effectiviteit van een menselijke zender af van de mate van 
wilskracht die iemand heeft.’

Verlichte meesters1, die hun wil volmaakt hebben af-
gestemd op Gods wil, kunnen de goddelijke kracht over-
brengen om onmiddellijke genezing van lichaam, geest 
en ziel tot stand te brengen. In de geschriften en lezingen 
van Yogananda zijn voorbeelden van dit soort genezingen 
overvloedig aanwezig. Hij legt uit dat goddelijke gene-
zingen, hoewel ze wonderbaarlijk lijken, het natuurlijke 
resultaat zijn van de wetenschappelijke uitvoering van de 
universele wetten van de schepping. Door Gods gedach-
tepatronen van volmaaktheid met zoveel wilskracht en 
energie over te brengen dat ze in het lichaam en de geest 
van anderen worden gemanifesteerd, volgen deze verlichte 
personen hetzelfde proces waardoor alles in het universum 
is geschapen. 

Iedereen die volgens deze principes bidt zal zien dat 
zijn of haar gebeden merkbare invloed hebben. Ook al is 
onze individuele kracht duidelijk minder dan de kracht 
die een meester kan overbrengen, het verenigde gebed van 
duizenden mensen brengt krachtige vibraties van vrede en 
goddelijke genezing voort die van onschatbare waarde zijn 
om de gewenste resultaten te bereiken. Met dit doel heeft 
Paramahansa Yogananda de Self-Realization Prayer Coun-
cil en de wereldwijde gebedskring opgezet.  

De hoogste dienst aan de mensheid

Spiritueel gevoelige personen voelen het lijden van 
anderen als dat van henzelf. In onze veelbewogen we-
reld waar het leven van ontelbare duizenden mensen ver-
woest wordt door oorlog, armoede, ziekten, zorgen en het 

1  Zij die door het ontwikkelen van zelfmeesterschap hun identiteit met 
de alomtegenwoordige Geest hebben gerealiseerd.



We hebben een kritiek punt in de geschiede-
nis bereikt waarop we ons moeten wenden tot 
God om de gevolgen van ons gebrekkige denken 
te voorkomen. We moeten bidden, niet enkelen 
van ons, maar wij allemaal. We moeten eenvou-
dig bidden, vurig, oprecht en met toenemende 
kracht naarmate ons vertrouwen groeit. 

We moeten de wereldleiders beïnvloeden 
door Gods Geest te vragen in hun hart en geest 
neer te dalen. We moeten onszelf veranderen, ie-
der van ons, door Gods hulp te vragen zodat we 
in vrede kunnen leven. 

We moeten in de kerk bidden, thuis, in de 
trein, onder het autorijden, op het werk – en 
daarmee door blijven gaan. Ieder van ons is 
nu belangrijk. Het vermogen van ieder mens 
om goddelijke hulp te zoeken is een noodzake-
lijke schakel in de gouden ketting van vrede en 
harmonie. 

Gebed is een dynamische manifestatie van 
liefde in mensen die zich betrokken voelen, en 
God vragen om ons te helpen. Je kunt helpen 
om de wereld te veranderen door te bidden en 
toegewijd te handelen. 

Dag Hammerskjöld 
 bij de inwijding van de meditatieruimte in het 

hoofdkwartier van de Verenigde Naties 
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ontbreken van een levensdoel, voelen meelevende mannen 
en vrouwen vanzelfsprekend veel zorg voor het welzijn 
van hun broeders en zusters van alle volkeren. Zulke men-
sen vragen zich vaak af: ‘Wat kan ik doen om de problemen 
in de wereld te verlichten.’

Paramahansa Yogananda’s antwoord was ondubbel-
zinnig: “Alleen spiritueel bewustzijn – de realisatie van 
Gods aanwezigheid in onszelf en in elk ander levend we-
zen – kan de wereld redden. Zonder dat zie ik geen kans 
voor vrede. Begin met jezelf. Er is geen tijd te verspillen. 
Het is je plicht jouw bijdrage te leveren om Gods koninkrijk 
op aarde te brengen.” 

Wees je bewust van de aanwezigheid en liefde van God 
binnen in je en straal deze uit. Grote heiligen en meesters 
hebben de mensheid door de geschiedenis heen geleerd dat 
dit het enige praktische antwoord is op onze problemen, 
want er is een dynamische relatie tussen ons bewustzijn en 
de toestand in de wereld. Als mensen het over ‘politieke’, 
‘sociale’ of ‘internationale’ problemen hebben, realiseren ze 
zich vaak niet dat deze toestanden niets meer zijn dan de 
cumulatieve gedachten en acties van miljoenen mensen. De 
enige manier waarop we de toestand in de wereld kunnen 
veranderen is door onszelf te veranderen. Paramahansa 
Yogananda heeft gezegd: 

“De plotselinge rampen die in de natuur plaatsvinden, 
waardoor verwoestingen en enorme schade worden ver-
oorzaakt, zijn geen ‘straf van God’. Zulke rampen komen 
voort uit de gedachten en handelingen van de mens. Waar 
in de wereld de balans tussen goede en slechte vibraties 
verstoord wordt door een opeenhoping van schadelijke 
vibraties als gevolg van verkeerd denken en handelen van 
de mens, zul je verwoestingen zien [...].

“Oorlogen ontstaan niet door onafwendbaar goddelijk 
ingrijpen maar door wijdverbreid materialistisch ego-
isme. Als materialisme de boventoon voert in het men-
selijk bewustzijn, veroorzaakt dit een subtiele negatieve 
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uitstraling. De cumulatieve kracht hiervan verstoort de 
elektrische balans van de natuur en zo ontstaan er aard-
bevingen, overstromingen en andere rampen.”

Contact met God brengt heling 
voor het individu en voor de wereld 

Paramahansa Yogananda benadrukte dat de negatieve 
vibraties van egoïsme, hebzucht en haat overwonnen kun-
nen worden als voldoende mannen en vrouwen zich tot 
God wenden in meditatie en gebed. Door onszelf te veran-
deren – door een spiritueel leven en verbinding met God – 
stralen we automatisch vibraties van vrede en harmonie uit 

De Indiase ambassadeur in de Verenigde Staten, Dr. Binai Ranjan Sen 
en Paramahansa Yogananda in de Internationale Hoofdvestiging van 
Self-Realization Fellowship, Los Angeles, 1952. Ambassadeur Sen zei 
later:
 “Als we vandaag een man als Paramahansa Yogananda in de Ver-
enigde Naties hadden, dan zou de wereld waarschijnlijk een betere 
plek zijn.” 
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die veel doen om de negatieve effecten van disharmonisch 
leven op te heffen. 

Daarom is het gebed voor anderen, als kanaal voor de 
helende kracht van God, een van de hoogste diensten die 
wij kunnen leveren. Materiële hulp, sociale dienstverlening 
en andere vormen van ondersteuning zijn waardevol en 
nodig als tijdelijke verlichting van het lijden van anderen, 
maar wetenschappelijk gebed raakt de basisoorzaak van 
het lijden van de wereld: de verkeerde gedachtepatronen 
van de mensheid. 

Door mee te doen aan de wereldwijde gebedskring 
kan ieder van ons op de meest effectieve manier helpen 
om de wereld en al onze dierbaren die hulp nodig hebben 
blijvende vrede en genezing te brengen.  

Een wereldwijde gebedskring

Paramahansa Yogananda heeft de mensheid een grote 
dienst bewezen met zijn gebeden voor wereldvrede en 
genezing van fysiek, psychisch en spiritueel lijden. Elke 
ochtend bad hij in diepe meditatie om Gods zegeningen 
voor iedereen die om hulp had gevraagd en stuurde ze 
genezende energie door een simpele maar uiterst effectieve 
techniek (beschreven op blz. 19). Na verloop van tijd vroeg 
Paramahansaji alle monniken en nonnen van de Self-Reali-
zation Orde met hem mee te doen in dit streven de wereld 
te helpen door gebed. Op deze manier is de Self-Realization 
Fellowship Prayer Council tot stand gekomen.

Het werk van deze Prayer Council is door de jaren 
heen ononderbroken voortgezet onder leiding van Parama-
hansa Yogananda’s spirituele opvolgers. De Prayer Council 
mediteert en bidt elke ochtend en avond diep voor anderen 
en voert de genezingstechniek uit zoals die werd toegepast 
en onderwezen door Paramahansa Yogananda. Ontelbare 
brieven aan Self-Realization Fellowship van mensen die om 
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hulp hebben gevraagd en deze ook hebben gekregen, ge-
tuigen van de oneindige kracht van God die via de Prayer 
Council doeltreffend naar mensen wordt gestuurd voor 
genezing van lichaam, geest en ziel. 

Paramahansa Yogananda heeft vaak de wens uitge-
sproken dat het genezingswerk van de Prayer Circle zou 
worden uitgebreid met de gebeden van leden en vrienden 
van Self-Realization Fellowship in alle landen om zo een 
spirituele verbinding van meelevende mensen tot stand 

Paramahansa Yogananda en Mahatma Gandhi
Wardha, India, 1935

Sri Yogananda leest een briefje dat Mahatma Gandhi had geschreven 
(dit was op een maandag, Mahatma’s dag om stilte te beoefenen). De 
volgende dag, op 27 augustus 1935, gaf Sri Yogananda Gandhi op 
diens verzoek de inwijding in kriyayoga.



15

Het Gandhi-monument voor de wereldvrede, 
Self-Realization Fellowship Lake Shrine.

In een reliekschrijn op het terrein van het Self-Realization Fellowship 
Lake Shrine in Pacific Palisades, Californië, wordt een deel van Ma-
hatma Gandhi’s as bewaard. Deze as werd vanuit India naar Parama-
hansa Yogananda gestuurd door een bekende journalist en uitgever 
die van de diepe spirituele band tussen de twee grote mannen wist. 

‘Volgens wetenschappers zou onze aardbol in stukken uiteen-
vallen zonder de samenbindende kracht tussen de aanwezige ato-
men waaruit de aarde is opgebouwd. Dan zouden we ophouden te 
bestaan. Net zoals er samenhangende kracht is in levenloze ma-
terie, zo is die ook aanwezig in levende materie en de naam van 
die kracht is liefde. We zien liefde tussen vader en zoon, tussen 
broer en zus en tussen vrienden. Maar we moeten die kracht leren 
gebruiken voor alles wat leeft, en daardoor God leren kennen.’

v v v

‘Geen inspanning is compleet zonder gebed, zonder de duide-
lijke erkenning dat het beste menselijk streven geen enkel effect 
heeft zonder Gods zegen.’

Mahatma Gandhi 
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te brengen, een wereldwijde kring van gebed. Sinds de 
oprichting van de wereldwijde gebedskring hebben de 
gebeden van deelnemers over de hele wereld geholpen om 
een groeiende stroom van goddelijke kracht te creëren die 
de wereldbol omringt met harmonie, welwillendheid en 
vrede. 

We hopen dat je deze genezingsstroom wilt helpen 
versterken met de zielskracht van je gebeden. Er worden 
wekelijkse gebedsdiensten gehouden in de Self-Realiza-
tion tempels, centra en meditatiegroepen. Als je daar niet 
bij kunt zijn of als je een andere spirituele richting hebt 
gekozen, zou je in je eigen huis elke week een privédienst 
kunnen houden (zie de instructies op blz. 21. Zoals eerder 
gezegd, kunnen de in dit boekje beschreven basisprinci-
pes van gebed en genezing door iedereen worden uitge-
voerd, ongeacht religieuze overtuiging. Als je mee wilt 
doen met de wereldwijde gebedskring van Self-Realization 
Fellowship, kun je gebruikmaken van het registratieformu-
lier op de achterkant van dit boekje. 

Verzoeken voor gebed

We nodigen je uit om een verzoek in te dienen voor ge-
bed voor jezelf of voor anderen door de namen op te geven 
via onze website of de mail, telefoon of fax. Aan alle verzoe-
ken wordt onmiddellijke, liefdevolle aandacht geschonken 
door de leden van de Prayer Council. Voor alle mensen 
waarvan de namen zijn doorgegeven wordt drie maanden 
lang ’s ochtends en ’s avonds in speciale diensten gebeden. 
Ze hoeven niet aanwezig te zijn bij een gebedsdienst om de 
genezende kracht ervan te ondervinden.

Verzoeken voor gebed worden strikt vertrouwelijk 
behandeld. Het is niet nodig een uitleg te geven van het 
probleem, tenzij je dat graag wilt. Alles wat nodig is voor 
de Prayer Council en de wereldwijde gebedskring is de 
naam van de persoon voor wie genezing wordt gevraagd. 
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Als details van een probleem bekend zijn bij leden van een 
gebedskring, horen die niet besproken te worden. Anders 
zouden negatieve mentale associaties de gebedskracht kun-
nen verzwakken. Groepsleden worden juist aangemoedigd 
om elke disharmonische situatie op te heffen door zich al-
leen te concentreren op Gods genezende kracht en een staat 
van volmaaktheid.  

De gebedsdienst
(duur: 15-20 minuten)

De gebedsdienst die op de volgende pagina’s wordt 
beschreven wordt wereldwijd in ashrams, tempels en me-
ditatiegroepen van Self-Realization Fellowship beoefend. 
In de dienst wordt gebruikgemaakt van de twee funda-
mentele aspecten van wetenschappelijk gebed: gedachten 
en energie. Allereerst worden gedachten van volmaaktheid 
en afstemming op Gods hulp uitgezonden naar iedereen 
die hulp nodig heeft. Dan wordt helende kracht naar deze 
mensen gestuurd met behulp van de techniek zoals die 
door Paramahansa Yogananda werd onderwezen. 

1. Openingsgebed.

2. Optioneel: een korte inspirerende lezing uit de ge-
schriften van Paramahansa Yogananda en/of het zin-
gen van een van zijn Cosmic Chants.

3. Korte meditatie. Stem je gedachten af op de helende 
kracht van Gods aanwezigheid terwijl je de meditatie-
technieken uitvoert die geleerd worden in de Self-Rea-
lization Fellowship Lessen (als je ze kent). Bid dan diep in 
stilte voor iedereen die om hulp heeft gevraagd aan de 
Prayer Council. Daarnaast kun je ook nog bidden voor 
je dierbaren of om goddelijke hulp bij het overwinnen 
van je eigen moeilijkheden.
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Terwijl je je aandacht richt op het punt tussen je wenk-
brauwen,2 visualiseer je het vibrerende licht van God. 
Voel dat het almachtige goddelijke Bewustzijn deze 
stralen van geconcentreerde genezende vibraties via 
je geestelijk oog naar allen die om gebed hebben ge-
vraagd stuurt. Je kunt een gevoel van rust en een 
tintelend of samentrekkend gevoel in het punt tussen 
je wenkbrauwen ervaren. In ieder geval kun je ervan 
verzekerd zijn dat Gods genezende kracht degenen 
voor wie je bidt zegent.

4. Optioneel: na de meditatieperiode kan desgewenst een 
korte affirmatie worden gebruikt. (Je kunt instructies 
hiervoor vinden in hoofdstuk 5 van Paramahansa Yo-
gananda’s boek Scientific Healing Affirmations.

5. Voer de genezingstechniek uit die door Paramahansa 
Yogananda is onderwezen (beschreven op de volgende 
pagina’s).

6. Slotgebed voor wereldvrede.

Genezingstechnieken door Paramahansa Yogananda

De moderne wetenschap heeft aangetoond dat alles in 
het universum is opgebouwd uit energie en dat het schijn-
bare verschil tussen vaste en vloeibare stoffen, gassen, ge-
luid en licht alleen maar een verschil is in trillingssnelheid. 
Ook de grote wereldreligies verklaren dat alles wat gescha-
pen is voortkomt uit de kosmische trillingsenergie van OM3 

2  Het centrum van concentratie en wil in het lichaam, vaak het ‘geestelijk 
oog’ of het ‘enkelvoudige oog’ van de intuïtie genoemd; de poort naar hogere 
niveaus van bewustzijn. Jezus verwees naar het goddelijk licht dat wordt 
waargenomen door het geestelijk oog toen hij zei: ‘Als uw oog enkelvoudig is, 
zal uw hele lichaam vol licht zijn’ (Mattheüs 6-22).    

3  De Sanskrit grondklank of primaire klank die naar het aspect van God  ver-
wijst dat alle schepping voortbrengt en in stand houdt; kosmische vibratie. Het 
OM van de Veda’s werd het woord Hum van de Tibetanen, Amin van de Mos-
lims, en Amen van de Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Joden en Christenen. 
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of Amen, het Woord of de Heilige Geest. ‘In het begin was 
het Woord en het Woord was met God en het Woord was 
God […]. Alle dingen zijn door Hem gemaakt en zonder 
Hem is niets gemaakt wat gemaakt is’ (Johannes 1:1,3).

‘Deze dingen zegt het Amen, de trouwe en waarach-
tige getuige, het begin van de schepping van God’ (Open-
baringen 3:14). Net zoals geluid wordt voortgebracht door 
de trilling van een lopende motor, zo is het oneindige 
geluid van OM het duidelijke bewijs van het lopen van de 
‘kosmische motor’, die door zijn vibrerende energie al het 
leven en elk deeltje van de schepping in stand houdt.    

Door concentratie en wilskracht kunnen we bewust de 
voorraad kosmische energie in het lichaam verhogen. Die 
energie kan naar elk lichaamsdeel worden gestuurd; of ze 
kan via de gevoelige antennes van de vingertoppen weer de 
ruimte in worden gestuurd om als genezende kracht naar 
mensen die hulp nodig hebben te stromen – zelfs als ze dui-
zenden kilometers ver weg zijn. Door de grote OM-vibratie 
kunnen we onmiddellijk contact maken met Gods alomte-
genwoordige bewustzijn – waar de bedrieglijke concepten 
van tijd en ruimte afwezig zijn. Zo is er direct contact tussen 
het oprechte verzoek van iemand die hulp nodig heeft en 
de geconcentreerde energie die door mensen die voor ande-
ren bidden wordt gezonden met behulp van de hieronder 
beschreven methode.  

(Blijf tijdens het beoefenen van de genezingstechniek staan.)

1. Bid met je ogen dicht het volgende gebed:

‘Hemelse Vader, U bent alomtegenwoordig; U bent 
in al Uw kinderen. Manifesteer Uw genezende 

Door de Self-Realization Fellowship meditatietechnieken te beoefenen kun je 
contact maken met het OM. Die gelukzalige eenwording met de onzichtbare 
goddelijke Kracht (‘de Trooster die de Heilige Geest is’, Johannes 14-16) is de 
werkelijke, onweerlegbare basis van het gebed.     
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aanwezigheid in hun lichaam.’ Terwijl je je ogen dicht 
houdt, wrijf je tien tot twintig seconden lang je han-
den (met de palmen naar elkaar toe) snel tegen elkaar. 
(Deze beweging en die bij punt 2 zijn heel effectief om 
energie in de handen te verzamelen en te voelen.) Con-
centreer je tegelijkertijd diep op de kosmische energie 
die via de medulla oblongata4 je lichaam in stroomt 
en naar je armen en handen gaat. Je zult warmte en 
tintelingen in je armen en handen voelen wanneer die 
helende energie zich daar verzamelt. Span je spieren 
niet aan; houd je lichaam te allen tijde ontspannen. 
Breng nu je handen uitgestrekt omhoog boven je hoofd 
en chant OM. Terwijl je OM chant, breng je langzaam je 
handen voor je omlaag tot je armen langs je zij rusten. 
Terwijl je dat doet, voel je mentaal dat de helende ener-
gie je handen uitstroomt naar degenen die genezing 
nodig hebben.  

2. Bid: ‘Hemelse Vader, U bent alomtegenwoordig; U 
bent in al Uw kinderen. Manifesteer Uw genezende 
aanwezigheid in hun geest.’ Draai je handen snel (in 

4  De yogageschriften leggen uit dat kosmische energie hoofdzakelijk via de 
medulla oblongata onderaan de hersenen het lichaam binnenkomt. In de ge-
schriften wordt naar de medulla verwezen als ‘de mond van God’ en naar kos-
mische trillingsenergie als het ‘Woord’ of OM. Jezus verklaarde: ‘De mens zal 
niet leven van brood (materiële bronnen van energie — voedsel, water en zuur-
stof) alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt’ (Mattheüs 4:4).  
Paramahansa Yogananda illustreerde dit principe door het lichaam met een 
accu te vergelijken. Het leven van een accu hangt slechts gedeeltelijk af van 
de chemicaliën en gedestilleerd water die er van buitenaf in worden gebracht. 
Een accu heeft ook de vibrerende elektrische stroom van de dynamo van de 
auto nodig om hem op te laden en in staat te stellen meer energie uit de che-
micaliën te produceren. Een dode accu kan niet worden opgeladen door hem 
te vullen met nieuwe chemicaliën; hij heeft een elektrische lading nodig om tot 
leven te worden gewekt. Zo kan ook een dood lichaam niet tot leven worden 
gewekt door de maag met voedsel en de longen met lucht te vullen. Om de 
chemicaliën om te zetten in energie heeft het lichaam vibrerende levensstroom 
(het ‘Woord’) nodig die uit de medulla oblongata (‘de mond van God’) ‘komt’ 
en naar de lichaamsdelen stroomt. Deze levenskracht wordt vanuit de omrin-
gende kosmische energie door wilskracht de medulla in getrokken.
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een voorwaartse beweging) om elkaar heen. Je handen 
zullen snel gevuld worden met kosmische energie. 
Concentreer je op de kosmische energie die de medulla 
oblongata binnen komt en naar je handen stroomt. Blijf 
je handen gedurende tien tot twintig seconden om 
elkaar heen draaien. Breng nu je handen uitgestrekt 
omhoog boven je hoofd en chant OM. Breng je uitge-
strekte armen langzaam naar beneden terwijl je steeds 
visualiseert hoe de genezende vibratie uit je handen 
stroomt naar degenen voor wie je bidt.

3. Bid: ‘Hemelse Vader, U bent alomtegenwoordig; U 
bent in al Uw kinderen. Manifesteer Uw genezende 
aanwezigheid in hun ziel.’ (Herhaal de techniek van 
het in de handen wrijven en OM chanten zoals hierbo-
ven bij punt 1 beschreven.)

4. Chant met opgeheven handen nogmaals OM terwijl 
je genezende vibraties van vrede en harmonie naar de 
hele wereld stuurt.

Thuis een gebedsdienst houden

Wie niet in staat is een gebedskring in een groep bij te 
wonen kan thuis alleen of met het gezin een gebedsdienst 
houden volgens het stramien dat hierboven is gegeven. 
Dit kan desgewenst deel uit maken van je ochtend- of 
avondmeditatie.5

Veel gezinnen hebben ervaren dat bij elkaar komen om 
voor anderen en wereldvrede te bidden – waarbij je ook 
vrienden en andere leden van de gemeenschap kunt uitno-
digen – sterk bijdraagt aan een sfeer van liefde en harmonie 
in huis en in de wijdere omgeving.

5  Indien mogelijk, helpt het om gebedsdiensten altijd in een kamer, of deel 
van een kamer, te houden die regelmatig voor dit doel wordt gebruikt, 
omdat dit het makkelijker zal maken de concentratie en liefdevolle 
aandacht op God te focussen.  
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Sleutels voor succesvol gebed

Soms vragen mensen: “Wat is de beste manier om voor 
anderen te bidden?” Sri Daya Mata zei:

“Voor anderen bidden is juist en goed [...], vooral om te 
vragen of ze ontvankelijk willen zijn voor God om zo 
rechtstreeks van de goddelijke Geneesheer fysieke, men-
tale en spirituele hulp te ontvangen. Dit is de basis van 
alle gebed. Gods zegen is altijd aanwezig; ontvankelijk-
heid ontbreekt vaak. Gebed verhoogt de ontvankelijkheid 
[...].

“Als je genezing voor anderen of jezelf vraagt, visualiseer 
dan de immense genezende kracht van God als een wit 
licht dat jou of de ander voor wie je bidt omgeeft. Voel hoe 
het alle ziekte en onvolmaaktheid oplost. Elke positieve 
gedachte die we hebben, elk gebed dat we uiten, elke 
goede daad die we verrichten is doordrongen van Gods 
kracht. We kunnen deze kracht steeds sterker manifeste-
ren naarmate ons vertrouwen groeit en onze liefde voor 
God dieper wordt.”

In de SRF-Lessen heeft Paramahansa Yogananda staps-
gewijze instructies gegeven om Gods innerlijke aanwezig-
heid te realiseren door wetenschappelijke concentratie- en 
meditatiemethoden. Het was zijn grote wens om te zien 
dat mensen die zulke methoden beoefenen anderen dienen 
vanuit hun eigen groeiende bewustzijn van Gods aanwe-
zigheid in allen – vanuit de daadwerkelijke realisatie van 
een wereld als één grote familie.  

De effectiviteit van de wereldwijde gebedskring hangt 
niet alleen af van de oprechte deelname van zoveel moge-
lijk welwillende mensen, maar ook van de diepte van ver-
binding die door de individuele leden van de gebedskring 
wordt bereikt. Om Gods antwoord op een gebed te krijgen 
is het essentieel om te weten hoe je moet bidden. De belang-
rijkste punten om effectief te bidden worden hieronder kort 
beschreven.  
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Concentratie

De effectiviteit van gebed hangt voor een groot deel 
af van de mate van concentratie – het vermogen de geest 
te bevrijden van afleidingen en geconcentreerd te richten 
op dat wat we wensen. Net zoals de verstrooide stralen 
van de zon door het gebruik van een vergrootglas in één 
punt geconcentreerd kunnen worden om een sterke bran-
dende kracht te creëren, zo kan de subtiele maar krachtige 
energie die latent aanwezig is in gedachten, gevoelens en 
het gesproken woord door een duidelijk omschreven con-
centratiemethode worden gebundeld tot een grenzeloze 
gebedskracht. Enorme voorraden mentale kracht kunnen 
door concentratie worden aangeboord – een kracht die kan 
worden gebruikt bij elke naar buiten gerichte inspanning, 
of innerlijk om onze onveranderlijke verwantschap met 
God te ervaren. 

Het belang van meditatie

Meditatie is concentratie die erop gericht is God te ken-
nen. Paramahansa Yogananda leerde dat het goed is voor 
het bidden te mediteren om ons ervan bewust te worden 
dat we gemaakt zijn ‘naar het beeld van God’. Concentra-
tie- en meditatietechnieken zoals die in de SRF-Lessen wor-
den geleerd, trekken de geest naar binnen en openbaren de 
goddelijke Geest binnenin. Concentratie op die innerlijke 
heilige Aanwezigheid leidt tot directe waarneming van ons 
werkelijke Zelf, onze ziel, die altijd één is met God. 

“God wil niet dat we als bedelaars bidden” zegt Pa-
ramahansaji “om Hem over te halen ons te geven wat we 
willen. Net als elke andere liefhebbende vader, schept Hij er 
genoegen in onze waardige verlangens te vervullen. Beves-
tig daarom eerst je eenheid met Hem. Dan kun je je Vader 
vragen wat je nodig hebt met de liefdevolle verwachting 
van een kind, in de wetenschap dat je verzoek zal worden 
ingewilligd.”



Selecties uit brieven aan de Prayer Council

‘Uw liefdevolle gebeden hebben geholpen om wonderen 
te verrichten [...]. Mijn genezing is snel gegaan en mijn geloof 
heeft zich onnoemelijk verdiept want ik heb gevoeld hoe Gods 
liefdevolle, genezende aanwezigheid mij omringt.’  

D.B., Topanga Californië

‘Ik wil u vertellen hoe diep geraakt en dankbaar ik de 
Prayer Council ben. In elk moment dat ik degene voor wie u 
bidt heb meegemaakt, heb ik een positieve verandering op-
gemerkt. Eerst was ik hierover gewoon verbaasd, nu is mijn 
geloof in God en in gebed veel dieper geworden. Ik weet dat 
God iedereen helpt die diep en eerlijk bidt.’

R.H, Pittsburgh, Pennsylvania

‘De vader van een van de leden van onze plaatselijke 
SRF-gemeenschap werd onlangs ernstig ziek en ik was een 
van de artsen die hem behandelde. Pas nadat we de gene-
zingstechnieken hadden uitgevoerd, is zijn gezondheid won-
derbaarlijk verbeterd. Ik ben erg onder de indruk omdat ik heb 
ervaren dat de enorme kracht van deze techniek door ons heen 
werkt en goede resultaten oplevert die verder gaan dan onze 
gebruikelijke middelen.’

Dr. G.R., Santa Fe, Argentinië

‘Jarenlang heb ik getwijfeld aan de effectiviteit van bidden 
voor anderen – ik zag geen bewijs dat het echt werkte. Maar de 
opgewektheid die ik nu ervaar, die ongetwijfeld het resultaat 
is van de oprechte gebeden van de Prayer Council voor mijn 
welzijn, geeft me het levende bewijs dat gebed wel degelijk 
werkt. Obstakels die onoverkomelijk leken zijn nu langzaam 
aan het verdwijnen.’

B.R., Amherst, Massachusetts

‘Een jaar geleden vroeg ik uw hulp voor een klein meisje 
dat ernstig ziek was door leukemie en hepatitis. Ze is nu hele-
maal gezond. Er zijn geen tekenen van kanker in haar lichaam. 
Deze uitzonderlijke genezing is van onschatbare waarde om-
dat ze laat zien dat de mens niet alleen is in deze chaotische 
wereld.’

E.N., Napels, Italië
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De kracht van de wil

Wilskracht is een essentieel element in gebed. “Voort-
durend kalm, krachtig gebruik van de wil schudt de krach-
ten van de schepping op en brengt een reactie van de On-
eindige teweeg” zegt Paramahansaji. “Wanneer je volhardt 
en weigert mislukking te accepteren, moet het doel van je 
wil wel werkelijkheid worden. Wanneer je voortdurend via 
je gedachten en handelingen met die wil werkt, dan moet 
dat wat je wenst wel tot stand komen. Zelfs al is er niets in 
de wereld dat overeenstemt met je wens, dan nog zal het 
gewenste resultaat zich op de een of andere manier mani-
festeren, als je in je wil volhardt. In dat soort wil ligt Gods 
antwoord, omdat de wil van God komt en voortdurende 
wil goddelijke wil is.” 

In gebed is het noodzakelijk onderscheid te maken 
tussen een passieve houding dat God alles zal doen en het 
andere uiterste, dat je alleen op je eigen inzet vertrouwt. “Er 
zou een evenwicht moeten zijn tussen het middeleeuwse 
idee van volledig afhankelijk zijn van God en de moderne 
manier van enkel en alleen vertrouwen op het ego” legt 
Paramahansa Yogananda uit. 

Toen Jezus bad: ‘Uw wil geschiede’ voor hij de be-
proeving van de kruisiging onderging, ontkende hij zijn 
eigen wil niet. Het vereiste volledige beheersing van de 
wil om zich over te geven aan Gods plan met zijn leven. 
Er zijn maar weinig mensen die hun wilskracht in deze 
mate hebben ontwikkeld. Maar God verwacht van ons als 
Zijn kinderen dat we Zijn gaven van het verstand, de wil 
en het gevoel naar beste kunnen inzetten bij alles wat we 
doen. Terwijl we alle mogelijkheden die ons ter beschikking 
staan inzetten, moeten we tegelijkertijd de leiding van de 
goddelijke Aanwezigheid binnenin zoeken. Deze uitgeba-
lanceerde houding leidt naar evenwicht, begrip, harmonie 
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tussen onze menselijke en goddelijke vermogens, en af-
stemming van onze menselijke wil op de wil van God. 

Devotie, liefde voor God

Gebed dat vervuld is van devotie is het meest effectief. 
Devotie, liefde voor God, is de magnetische aantrekkings-
kracht van het hart die God niet kan weerstaan. Parama-
hansa Yogananda zegt: “De Zoeker van harten wil alleen 
maar jouw oprechte liefde. Hij is als een klein kind: iemand 
kan Hem al zijn rijkdom aanbieden en Hij gaat er niet op 
in; en iemand anders roept naar Hem: ‘Heer, ik hou van U’ 
en Hij komt direct in zijn hart.” 

Omdat Hij alle dingen al weet voordat we erom vra-
gen,6 is God meer geïnteresseerd in onze liefde dan in lang-
dradige gebeden. John Bunyan zegt: “Bij het bidden is het 
beter om een hart zonder woorden te hebben dan woorden 
zonder hart.” Mechanisch gebed, verstoken van aandacht 
en gevoel, is als het gedachteloos aanbieden van verlepte 
bloemen aan God – een aanbod dat naar alle waarschijn-
lijkheid niet veel reactie zal krijgen. Maar als we God steeds 
maar weer aanroepen met devotie, concentratie en wils-
kracht, zullen we er zonder twijfel achter komen dat onze 
gebeden worden gehoord en verhoord door de Goddelijke 
wiens kracht en liefdevolle zorg voor ons onvoorwaardelijk 
en grenzeloos is. 

v v v

Gezegend zijn zij die voor anderen bidden, want door 
dat te doen worden ze zich bewust van de eenheid van 
alles wat leeft. We zijn geen geïsoleerde wezens die in hun 
eentje met de krachten van tegenspoed worstelen. Ons ge-
luk is verbonden met het geluk van iedereen; onze hoogste 
vervulling ligt in het welzijn van iedereen. Onze grote 

6  ‘[...] Je Vader weet wat je nodig hebt voordat je erom vraagt‘ (Mattheüs 
6:8).  



waardering gaat uit naar ieder van jullie die doordrongen 
is van deze waarheid en zijn tijd en medeleven inzet voor 
deelname aan de wereldwijde gebedskring. Moge je door 
deze onbaatzuchtige dienst aan de mensheid altijd bewust 
zijn van de voortdurende bescherming van God en van Zijn 
liefde die de diepste voldoening geeft. 

Self-Realization Fellowship



‘[…] Laten we in ons hart bidden voor een Verbond van 
Zielen en een Verenigde Wereld. Ook al lijken we gescheiden 
door ras, geloofsovertuiging, huidskleur, kaste en politieke 
vooroordelen, toch zijn we als kinderen van de ene God in 
staat in onze ziel broederschap en wereldwijde eenheid te 
voelen. Laten we werken aan de oprichting van een Ver-
enigde Wereld, waarin elk volk een nuttig onderdeel is, door 
God geleid via het verlichte geweten van de mens. 

‘In ons hart kunnen we allemaal leren vrij te zijn van haat 
en egoïsme. Laten we bidden voor harmonie tussen de 
volkeren, dat ze hand in hand voort mogen gaan door de 
poort van een eerlijke, nieuwe beschaving.’ 

Paramahansa Yogananda   



We nodigen je uit je aan te sluiten bij het dienen van 
de wereldwijde familie door gebed 

Als je wilt deelnemen aan de wereldwijde gebedskring, no-
digen we je uit je op te geven via onze website of door dit 
ingevulde formulier via de mail of fax naar ons toe te sturen 
(zie hieronder). 

Graag invullen in blokletters              

Naam____________________________________________________________________

Adres____________________________________________________________________

Plaats_____________________________________________________________________

Postcode__________________________________________________________________

Land_____________________________________________________________________

Telefoonnummer (optioneel)________________________________________________

E-mailadres_______________________________________________________________

Referentienummer (indien SRF-student)______________________________________

nn Ik wil thuis privé- of gezinsgebedsdiensten houden. 

nn Ik bezoek gebedsdiensten die door een tempel of meditatiecen-
trum van Self-Realization Fellowship in mijn omgeving worden 
gehouden. 

nn Ik volg de SRF-Lessen en zou graag informatie willen over een 
tempel of meditatiecentrum van Self-Realization Fellowship in 
mijn omgeving. 

nn Ik volg de SRF-Lessen niet maar zou graag informatie willen over 
de leer van Paramahansa Yogananda.

Self-Realization Fellowship Worldwide Prayer Circle
3880 San Rafael Avenue • Los Angeles CA 90065-3219

Tel 001 323 225-2471 • Fax 001 323 225-5088
www.yogananda.org

dhr. / mw.



Self-Realization Fellowship

Self-Realization Fellowship is een internationale religi-
euze non-profit organisatie, in 1920 door Paramahansa Yo-
gananda gesticht om aan mensen van alle rassen, culturen 
en geloofsovertuigingen de aloude wetenschap en filosofie 
van yoga en haar tijdloze meditatiemethoden te introduce-
ren. Tot de doelstellingen en idealen van SRF behoort het 
bevorderen van toenemend begrip en samenwerking tus-
sen religies, en bewustzijn van hun onderliggende eenheid; 
en het verspreiden van specifieke wetenschappelijke tech-
nieken die leiden tot directe, persoonlijke Godservaring. 

Paramahansa Yogananda, geboren in 1920 in het noor-
den van India, wordt algemeen gezien als een van de meest 
vooraanstaande spirituele personen van onze tijd. Nadat hij 
in 1920 als afgevaardigde van India was uitgenodigd voor 
een internationaal congres van religieuze leiders in Boston, 
woonde hij meer dan dertig jaar in de Verenigde Staten tot 
zijn overlijden in 1952. Door zijn leven en leer heeft hij een 
grote bijdrage geleverd aan de waardering voor de spiritu-
ele wijsheid van het Oosten in het Westen. Zijn Autobiografie 
van een yogi wordt beschouwd als een moderne spirituele 
klassieker.   

Ter ere van de vijfentwintigste gedenkdag van de ma-
hasamadhi van Paramahansa Yogananda in 1977 heeft de 
Indiase regering een herdenkingspostzegel uitgebracht. In 
een toelichting die samen met de postzegel werd gepubli-
ceerd, staat onder meer: ‘Het ideaal van liefde voor God en 
dienstbaarheid aan de mensheid kwam volledig tot uitdruk-
king in het leven van Paramahansa Yogananda […]. Hoewel 
hij het grootste deel van zijn leven buiten India heeft door-
gebracht, behoort hij toch tot onze grote heiligen. Zijn werk 
blijft zich uitbreiden als een steeds helderder stralend licht 
dat mensen over de hele wereld aantrekt tot het pelgrimspad 
van de ziel.’ 



Het spirituele en humanitaire werk dat door Para-
mahansa Yogananda is begonnen wordt voortgezet onder 
leiding van Broeder Chidananda, de huidige president van 
Self-Realization Fellowship / Yogoda Satsanga Society of 
India. Naast het uitgeven van Sri Yogananda’s geschrif-
ten en vastgelegde toespraken, draagt Self-Realization 
Fellowship zorg voor haar tempels, retraitehuizen en me-
ditatiecentra over de hele wereld, de religieuze gemeen-
schappen van de Self-Realization Fellowship orde en de 
wereldwijde gebedskring. 

Als je meer wilt weten over de Lessen van Paramahansa 
Yogananda, vind je informatie op onze website: www.srfles-
sons.org. We nodigen je uit om onze introductiebrochure 
en een catalogus met al onze boeken, foto’s, opgenomen 
lezingen en muziek aan te vragen via onze website of per 
telefoon, fax of mail. 

Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue

Los Angeles CA 90065-3219
Tel 001 323 225-2471 • Fax 001 323 225-5088

www.yogananda.org
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