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“Een waarachtig leven leiden is een unieke kans. Als mensen grote idealen zouden 
aanhangen dan zou iedereen een gelukkig en betekenisvol leven kunnen leiden. Leef 
met de gedachte om niemand ooit te schaden, zelfs niet in de geringste mate.” 
 

Swamiji
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SSatsang met Swamiji 
 (Satsang gegeven door Swamiji in Birmingham, VK, op 16 augustus 1984)  

 
Een goddelijk medicijn 

 
 Door de manier waarop je zingt, kan ik je vertellen dat 
je veel toewijding hebt. Ik kan met mijn ogen zien 
hoeveel jullie allemaal, van jou op de eerste rij tot jij 
daar op de allerlaatste, deze bhajans met echte 
toewijding zingen. Door goddelijke namen te zingen, 
kunnen we veel dingen realiseren. Het zingen van de 
namen van God is een goddelijk medicijn dat je 
problemen en verdriet kan genezen en zelfs je karma 
van eerdere geboorten kan oplossen - het is een 
goddelijk medicijn dat alles kan genezen. 
  
Als je de naam van God met je tong zingt, komen de 
woorden van binnenuit in je op, waar God leeft, en je 
zal zijn goddelijke energie realiseren. Het is een grote 
zegen om Gods naam te kunnen zingen. Onze geest 
reikt naar veel dingen, maar, O God, wat een geweldige 
kans is het om onze mond te gebruiken om jouw naam 
te zingen! Wanneer je de namen van God zingt, lijdt het 

geen twijfel dat je een betere toestand in het leven zal bereiken. Vergeet daarom niet om zijn 
naam in gedachten te houden en herhaal deze herhaaldelijk. Probeer Gods genade te ontvangen. 
Jouw ontelbare problemen, ziekten, zelfs de ongeneeslijke, het gebrek aan vrede in je leven - al 
deze zullen worden verzacht door deze goddelijke geneeskunde en je zal er geestelijke zegeningen 
door ontvangen.  
 
Vraag jezelf wat je gaat doen in dit leven. Is er iets groters in dit leven dan het zingen van Gods 
naam? Je hebt zoveel gedachten die hals over kop door je hoofd rennen en je bent niet in staat 
om ze te beheersen. Wat wil je in dit leven? Als je de naam van God zingt, kan het je problemen, 
ziektes en karma oplossen. Dat is wat we nodig hebben. Wees daarom liefhebbend, gedraag je op 
een goede manier en leef met goede gedachten. Als je zo kan leven, kan je zelf veel problemen 
oplossen die onoplosbaar lijken. Je moet de extreem zeldzame gave van Gods genade in je leven 
krijgen. 
 
Om deze reden is het mijn wens dat je de naam van God in dit leven herhaalt. Mensen in deze 
wereld hebben talen, religies, kasten en ga zo maar door gecreëerd. Ook al zijn er zoveel talen, je 
kan God niet bereiken via één van hen; het is alleen door toewijding dat je Hem kunt bereiken. 
Als je deze toewijding wilt bereiken en je door deze toewijding een hoge spirituele staat wilt 
bereiken, dan moet je eerst en vooral jouw geest van onwetendheid, ego, jaloezie, competitie en 
woede verlossen. Voorkom dat je twijfelt; twijfel is een ongeneeslijke ziekte. Je hart en gedachten 
zouden moeten gezuiverd worden. Als je naar iets met een verkeerde ingesteldheid kijkt, dan zal 
het absoluut verkeerd voor je lijken. Heb geen verlangen naar het lichaam, maar heb toewijding 
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voor wat erin zit. Wie je ook bent, op een dag zal dit lichaam vergaan. Hoe denk je dat je dit 
aftakelende lichaam in een goede conditie kan houden? Hoe denk je dit lichaam te gebruiken? 
Vertel je geest om alleen maar pure liefde te cultiveren, en geen begeerte. Wanneer begeerte 
ontstaat, zal je ook gaan twijfelen, boos worden en andere negatieve neigingen hebben. Heb 
daarom geen lichamelijke begeerte, maar verhoog altijd je toewijding voor de ziel.  
  
Belichamingen van het goddelijke! Het is nu elf uur. Ik ga vannacht naar Wolverhampton en 
morgen ook de hele dag. Er zal morgenavond een publieke viering zijn in Wilfred Hall. Daarna ga 
ik terug naar Birmingham. Hoogstwaarschijnlijk zal ik tot de 26ste in dit land zijn. Ik zal in 
Birmingham zijn tot de 21ste en in Bristol en Bolton op de 22ste en 23ste. Daarna reis ik naar 
Londen en Leicester. Op de 25ste zal ik om zeven uur 's avonds een programma in de Sri 
Ganapati-tempel in Wimbledon houden. Nadat ik iedereen daar heb gezegend, vertrek ik om tien 
uur naar het vliegveld. De volgende keer dat ik kom, zal ik meer tijd met jullie doorbrengen. Deze 
keer is het programmaschema strak en ga ik elke dag heel, heel laat naar bed. 
 
Wat zou een mens moeten bereiken in zijn of haar leven? Ik ben altijd aan het lachen, hoe moe ik 
ook ben. Weet je waarom? Het is omdat ik geen zorgen heb en geen moeilijkheden, geen 
problemen van welke aard ook. Hoe komt dit? Ben ik geen persoon zoals jij? Maar waarom is het 
dat alleen ik geen enkel probleem ervaar? Ik heb mezelf deze vraag gesteld. Zelfs als ik problemen 
uitnodig, schijnen ze niet naar mij toe te komen! Ik ben niet iemand die luistert naar de verhalen 
van andere mensen en dan verward geraak door wat ze zeggen. Denk je dat er iemand is in deze 
wereld die mijn gevoelens kan raken? Ik maak mij hier niet druk over. Waarom zou ik hier mee 
inzitten? Ik heb nergens schuld aan dus ga ik ook geen negatieve dingen op mij nemen die over mij 
gezegd zijn. Ik zit hier nooit mee in. Ik denk alleen aan God. Als ik altijd aan God denk, waarom 
zou ik me dan zorgen maken over verhalen die mensen vertellen? Welke verhalen je ook vertelt, 
geen enkele zal me van streek maken. Dit is een gewoon lichaam – op een dag zal het doodgaan – 
maar niemand kan iets vertellen tegen de onsterfelijke goddelijkheid die in mij woont. Deze 
goddelijkheid in mij is altijd in God en Gods genade verzonken en daardoor komt het dat deze 
krachten die ik heb, werken – Ik heb zelf niks. Omdat deze energie in mij zo een dichte connectie 
heeft met God, omdat ze verzonken is in God en Gods genade, heeft God dit lichaam vele 
krachten gegeven en het is door deze krachten dat ik jouw problemen en ziekten kan oplossen en 
doen verdwijnen.  
 

Jai Prema Shanti 
 

 
Vibuti op Swamiji’s beeld 

 
De dag na Goeroe Poernima begon er vibuti te verschijnen op 
Swamiji’s beeld. De gematerialiseerde vibuti werd zorgvuldig 
verzameld en naar toegewijden gestuurd die in contact zijn met de 
Ashram en ook naar de Sri Premananda Centra, Groepen, en 
Premananda Jeugdgroepen in de wereld om te verdelen onder 
diegenen die naar deze Centra en Groepen komen. 
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NNieuws van de Sri Premananda Centra  
in de wereld 

Een nieuwe lingam voor België... 
 
Net voor ik in februari naar de Ashram ging, voelde ik dat ik graag een lingam zou ontvangen. 
Twintig jaar geleden materialiseerde Swamiji een beeldje van 10 cm hoog van de Goddelijke 
Moeder voor mij en sindsdien had ik nooit om een lingam durven vragen. Maar doordat in de 
afgelopen tijd een aantal Centra gesloten zijn in België en er dus weinig activiteiten zijn, wilde 
ik proberen om “iets” te doen. Ik twijfelde wel of ik de lingam dit jaar of volgend jaar zou 
vragen omdat mijn partner en ikzelf bezig zijn met het opfrissen van het huis. Daar zullen we 
nog een hele tijd werk mee hebben omdat we bijna alles zelf doen. Ik legde mijn situatie uit 
aan de verantwoordelijke in de Ashram. Hij ging akkoord maar zei dat ik de beslissing zelf 
moest nemen. Ik hoorde van hem dat er nog lingams beschikbaar zijn voor groepen die door 
Swamiji voortgebracht zijn tijdens zijn leven. Omdat ik het zonde vond dat deze nog niet 
gebruikt werden, besloot ik de lingam toch al te vragen. Hij zou me beslist helpen om alle 
werkzaamheden in en rond het huis wat lichter te maken. Enkele uren voor mijn vertrek, 
kreeg ik een lingam van de lingodbhava van 1984. Hij voelde zeer krachtig aan alsof hij 
gisteren geboren was! 
 
Twee dagen later startte ik met de 48-dagen poeja. Ik vond het een zeer bijzondere belevenis 
om elke dag opnieuw de sterke vibratie te mogen ervaren. Een tijdje later ontving ik e-mails 
van de internationale coördinatoren en van onze nationale coördinator om me te feliciteren 
nu ik groepscoördinator was geworden. Ze vroegen me ook wanneer ik een 
openingsceremonie wilde houden. Ik schrok er allemaal wel een beetje van want het enige 
wat ik wilde was mensen de kans geven om in contact te komen met de Goddelijke Energie. 
Ik had er niet bij stil gestaan dat als je een lingam ontvangt, je ook coördinator wordt zoals 
voor een Centrum. Dus ging ik weer twijfelen of ik nu reeds een openingsceremonie wilde 
laten doorgaan omdat ik nog helemaal geen groep heb! 
 
Tijdens mijn verblijf in de Ashram hadden twee Nederlandse dames, die al jaren trouwe 
toegewijden zijn, het idee geopperd om een yagam te houden, maar geen van beiden had daar 
plaats voor. Dus hadden mijn partner Marcus en ik een mataji uitgenodigd om een yagam te 
houden in onze tuin omdat we net aan de Nederlandse grens wonen en we de kans konden 
bieden aan toegewijden van beide landen om deel te nemen.  
 
Ik voelde wel dat als ik een openingsceremonie wilde houden, Mataji er zeker bij aanwezig 
moest zijn. Vijfentwintig jaar geleden was ze immers de eerste die ik ontmoette toen ik voor 
de allereerste keer in de Ashram aankwam. De dag van de yagam zou daarvoor dus een 
unieke gelegenheid zijn, maar toch twijfelde ik nog steeds. 
 
In mei kreeg ik een e-mail van het Prema Ananda Vahini departement waarin ze mijn 
toestemming vroegen om een artikel te publiceren met volgende tekst: “De beide [nieuwe] 
groepen in België en Duitsland plannen binnenkort een openingsceremonie…”. Mataji merkte 
op: “Het staat al geschreven, zou Swamiji gezegd hebben”. Zat Swamiji hier voor iets tussen? 
 



4 Prema Ananda Vahini Augustus 2018 

 
Ondertussen waren we toch al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor de yagam: de 
vuurplaats in onze tuin opruimen, onze kelderverdieping, die we vorig jaar begonnen op te 
frissen, afwerken, ons terras en carport na de winter poetsen en de bladeren en het onkruid 
rondom het huis verwijderen. We haalden 5 tapijten van de zolder en maakten ze grondig 
schoon zodat iedereen comfortabel zou kunnen zitten voor het avondprogramma na de 
yagam. Innerlijk vroeg ik om mooi weer… 
 
Op de uitgekozen dag stond er een 
stralende zon aan de hemel en leken we 
wel in India te zijn! Mataji had samen met 
één van mijn vriendinnen de vuurput mooi 
versierd. Uit elke hoek van ons land 
alsook uit Nederland kwamen er enkele 
toegewijden. Zelfs onze internationale 
coördinatoren hadden 1000 km gereisd 
om erbij te kunnen zijn. We hadden ook 
een aantal nieuwe mensen uitgenodigd en 
iedereen die dit wenste kon aan de yagam 
deelnemen. Al snel na het ontsteken van 
het vuur voelde ik dat een speciale 
energie werd opgewekt door het ritueel en de mantra’s. Het was erg heet bij het vuur maar 
de sfeer was erg sereen en gedurende anderhalf uur deed iedereen met grote concentratie 
mee. Na afloop zeiden de nieuwe mensen dat ze het een bijzondere gebeurtenis vonden.  

 
Ik had in de voormiddag een grote pan soep met een Indische 
twist gemaakt die door Marcus ter plaatse werd opgewarmd op 
een zelfgemaakt kacheltje waar je maar heel weinig hout voor 
nodig hebt. Iedereen had iets hartigs of zoets klaargemaakt of 
meegebracht zodat we allen konden aanschuiven aan een 
gevarieerd picknick-buffet. 
 
Anderhalf uur later gingen we naar ons huis voor het 
avondprogramma. Aan de ingang naar onze kelderverdieping 
hielden de internationale coördinatoren samen met onze 
nationale coördinator Balavardhana uiteindelijk toch een 
openingsceremonie. Daarna zegende Mataji iedereen bij het 
naar binnen gaan met het water van de yagamkumbam. Beneden 
had ik samen met een vriendin alles mooi versierd. Op het 
altaar hadden we de nieuwe lingam alsook de drie beelden van 

Ganesha, Amman en Krishna neergezet. Het 
waren de beelden van mijn vader waar hij 
lang geleden om had gevraagd. Ik vond het 
erg bijzonder dat deze door Swamiji 
gezegende beelden nu opnieuw gebruikt 
konden worden. Ik kreeg een sjaal en een 
mala om waarna Balavardhana een satsang 
van Swamiji voorlas voor de opening van de 
nieuwe groep. Daarna werd me gevraagd om 
te vertellen hoe ik Swamiji had ontmoet. Dit 
is een lang verhaal dat ik een andere keer zal 
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delen, maar het bracht me wel terug naar die speciale energie van het begin van mijn 
spirituele reis in 1992. Ik mag hopen dat alle aanwezigen gevoeld hebben dat dit bijzondere 
ervaringen zijn geweest. 
 
Mataji gaf iedereen een zegening met de nieuwe lingam waarbij we ondertussen bhajans en 
keertans zongen. De kundige begeleiding en voorzang werden verzorgd door Priya en Kugha 
die vele jaren de coördinatie van “mijn” Centrum hier in onze provincie op zich hebben 
genomen. Ik was écht heel blij dat ze waren gekomen. Een groot aantal van de nieuwe 
mensen vertelden me nadien hoe erg ze geraakt werden door hun wondermooie gezang.  
 
Na afloop was er nog tijd voor een kopje thee met de overgebleven zoetigheden van de 
picknick, waarna iedereen gelukkig en blij naar huis kon terugkeren. Het was een gezegende 
avond geweest!  
 
Mataji, de internationale coördinatoren en Marcus gingen na wat gezellig napraten naar bed en 
ik… ik kon niet slapen van al die Goddelijke vibratie en ruimde de hele keuken en kelder op 
tot diep in de nacht. 
 
Jai Prema Shanti! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Ik kan met zekerheid zeggen dat jullie veel geluk hebben 
met de kans die jullie gekregen hebben bij deze geboorte. Je 
moet de genade die je ontvangt door je directe contact met mij 
delen met mensen over de hele wereld. Deel mijn goede 
boodschap zodat iedereen blij mag zijn en een vredige geest 
kan bekomen. Iedereen moet de ultieme gelukzaligheid 
kunnen ervaren! Dat is mijn mening.”  
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De viering van Goeroe Poernima in de Ashram begon vroeg in de ochtend op 27 juli met 
abishekams voor Heer Ganesha, Krishna en Amman, gelijktijdig uitgevoerd in de Poeja Hal. 
Daarna voerden Hindoepriesters een Dakshinamurti Yagam uit, een vuurritueel waardoor we 
de energie en zegeningen oproepen van de originele goeroe en incarnatie van Heer Shiva, 
Dakshinamurti. Onmiddellijk na de yagam voerden we een krachtige abishekam uit op 
Swamiji’s Samadhi Lingam.  
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Na het bekijken van een video waarin Swamiji een spirituele satsang gaf, voerden we een 
traditionele pada poeja uit op zijn paduka’s en eindigden we met het reciteren van de 108 
Namen van Swami Premananda.  
 

 

 

 
Op de middag kreeg 
iedereen een speciale lunch 
met dessert en ‘s avonds 
voerden we een mooie 
abishekam uit op Swamiji’s 
beeld en zongen we 
bhajans. 
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Vanaf nu zullen we elke maand een vilakku poeja (lichtpoeja) in de tempel uitvoeren. Dit is 
een poeja die traditioneel door vrouwen wordt uitgevoerd en het doel ervan is om welvaart 
te bevorderen en negatieve energieën te verwijderen. We kozen de volle maandag van 
Goeroe Poernima om de eerste poeja te doen en vele toegewijden waren blij hieraan deel te 
nemen. 
 
 
 

 
We sloten de dag af met enkele lieflijke culturele programma’s georganiseerd door de 
Premananda Jeugdgroep van de Ashram en uitgevoerd door kinderen uit de Ashram.  
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Waarom ik terugkeer naar Afrika… 
door Afrikananda 

 

 

aat ik om te beginnen mezelf introduceren: mijn naam is Gaspard en mijn spirituele 
naam is Afrikananda. Ik ben in Congo-Brazzaville in Afrika geboren, en ben al 25 jaar 

een discipel van Swami en gedurende deze tijd heb ik in de Sri Premananda Ashram seva 
gedaan. Voor mij is nu de tijd gekomen om naar Afrika terug te keren. Het is met een zware 
pijn in mijn hart dat ik de Ashram zal verlaten, daar dit betekent dat ik ook mijn broeders en 
zusters zal gaan verlaten die erg veel werk om handen hebben. Het voelt alsof ik een 
brandend schip verlaat en mijn vrienden in de steek laat die de vlammen bestrijden, daar er 
momenteel een tekort is aan man/vrouwkracht die nodig is om bepaalde taken uit te voeren. 
Ik wil dus deze kans aangrijpen om een beroep te doen op alle toegewijden, op hun zonen en 
dochters, om naar hier te komen en om drie of vier maanden of zelfs een jaar hier te 
verblijven en seva te doen in de Ashram. Bedenk dat jijzelf de begunstigde van een dergelijke 
actie zal zijn. Swami zei voortdurend dat deze Ashram ons allen toebehoort.... 

Velen van mijn broeders en zusters in de Ashram zijn verdrietig om mij te zien vertrekken. 
Ook ik ween inwendig wanneer ik eraan denk hen te verlaten, daar wij allen werkelijk familie 
zijn. Maar zie je, ik heb karma met het continent Afrika. In die veertig jaar ben ik alleen 
teruggegaan om mijn geboorteplek te bezoeken, dat was gedurende een maand in 1992. 
Voordat ik naar India kwam, had ik Swami vanuit Parijs in Frankrijk een brief geschreven. In 
die tijd kenden we elkaar nog niet. Ik vertelde hem dat ik een sannyasin in Afrika wilde zijn, 
maar dat ik allereerst het belangrijkste wilde, een inwijding en leiding van een Meester. Swami 

L 
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antwoordde toen: "Kom eerst naar India, waar je de kans zal krijgen om vele tempels en heilige 
plaatsen te bezoeken en waar je de kans krijgt om vele heiligen te ontmoeten. Daarna zal je weten 
wat je in jouw land kan doen...." Toen ik naar India kwam om hem te ontmoeten, nodigde hij me 
eenvoudig uit om te blijven en met hem te leven. Ik bleef 25 jaar in de Ashram. In 2014 
probeerde ik om terug naar Afrika te gaan, maar alle noodzakelijke voorwaarden waren nog 
niet aanwezig. 

Ik heb vaak veel droefheid gevoeld wanneer ik dacht 
aan het lijden op het Afrikaanse continent. Wanneer 
ik India met Afrika vergelijk zie ik veel 
overeenkomsten, in het bijzonder t.a.v. de cultuur. 
Vooralsnog doet India het goed en lijdt Afrika enorm. 
India heeft al zijn spiritualiteit behouden en bovendien 
heeft zij de begeleiding van goeroes, terwijl Afrika 
haar spiritualiteit heeft verloren en al haar wijzen zo 
goed als verdwenen zijn, vooral na het tijdperk van de 
slavernij. Ik werd me hiervan bewust en dit is de 
reden dat ik zou willen spreken met mijn Afrikaanse 
broeders en zusters over India en over alles wat ik 
hier gezien en ervaren heb. Ik zou hen willen vertellen 
om zich tot dit land te wenden, daar er groot 
voordeel te halen zal zijn uit een culturele uitwisseling 
met India. Als God het wil, zullen er te zijner tijd weer 
nieuwe wijzen naar voren komen, net als in het 
verleden. Ik zou hen willen vertellen over de wijzen 
die ik ontmoet heb, en met name over onze goeroe. 

Ik ben nu 65 jaar oud en begin aan het laatste stuk van 
mijn leven. Ik zou graag mijn laatste inspanningen willen gebruiken om een boost geven aan de 
wederopbouw van de Afrikaanse cultuur. Zonder een sterke cultuur waarin mensen zichzelf 
kunnen opladen, zonder een echte goeroe om het continent te leiden, zullen de Afrikanen 
steeds maar weer slachtoffer zijn van verschillende soorten van manipulaties en onrust. Ik 
vertrek met een gevoel van totale toewijding aan Swami's missie. Het zal ook een goede 
manier zijn om mijn niveau van spiritualiteit te kennen. Door de rest van mijn leven in de 
Ashram te blijven, zal ik nooit weten waartoe ik allemaal nog meer in staat ben. Onze goeroe 
wilde altijd dat zijn discipelen alles met anderen zouden delen wat zij van hem ontvingen. Dit 
is de reden waarom hij me terug naar Afrika stuurt. 

Ik zal eindigen met het bedanken van al mijn broeder en zuster discipelen die samen met mij 
van het begin tot het eind doorheen de vele jaren met mij in de Ashram geleefd hebben. Ik wil 
ook alle toegewijden van Swami danken die in verschillende landen in de hele wereld leven. 
Een bijzonder gevoel van waardering gaat uit naar al mijn vrienden, vooral zij in Frankrijk die 
deze reis mogelijk hebben gemaakt. Ik dank iedereen vanuit het diepste van mijn hart. Ik 
vertrek, maar jullie zullen spoedig van me horen! 

 
Jai Prema Shanti! 

  
 

Ikk vertelde hem dat ik 
een sannyas in Afrika 
wwilde zijn... Swami 
antwoordde toen: “Kom 
eeerst naar India, waar jje 
de kans zal krijgen om 
vvele tempels en heilige 
plaatsen te bezoeken en 
wwaar je de kans krijgt 
om vele heiligen te 
oontmoeten. Daarna zal je 
wweten wat je in jouw 
land kan doen…” 
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Gewone Mynah – 
Acridotheres 

tristis 

Het dierenrijk in de Ashram 

Vogels en vogelspotting  
door een Ashrambewoner 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wat heel aangenaam is in de natuur van de Ashram is de voortdurende aanwezigheid van 
vogelgezang, heel het jaar door. De gewone myna is de kleinste van de drie meest beruchte 
spelers hier, samen met de onbetwiste kampioen – de Indische pauw – en de kraai. Naast zijn 
kreten is de gewone myna de meest herkenbare zanger die in heel de Ashram aanwezig is. 
 
Elke bezoeker kan niet anders dan de myna’s waar te nemen omdat ze heel het jaar door 
rond de Poeja Hal samenleven met de kraaien, vele pauwen en ook met enkele koereigers en 
Indische vijverreigers. Elke avond komen ze van buiten de Ashram in kleine groepen snel en in 
rechte lijn aangevlogen. Als je aan de hoofdingang zit, kan je dit duidelijk zien. En zo kunnen 
we tot zo’n honderd extra bezoekers hebben die komen overnachten. Het fenomeen begint 
voor de schemering en eindigt net na zonsondergang. Het is een tijd van enthousiaste 
conversaties die dan eerder abrupt eindigen. Het gebabbel begint terug in de vroege ochtend 
net voor hun vertrek maar dat duurt niet lang. 
 
De gewone myna is onze vertegenwoordiger van de familie van de spreeuw en is het meest te 
vergelijken met de gewone spreeuw qua vorm en gedrag. We hebben al de 
gemeenschappelijke slaapplaatsen en het luidruchtig gedrag vernoemd. Dus de gewone myna 
is niet verlegen om de aandacht naar zich toe te trekken en hij is ook gemakkelijk te 
observeren als hij zingt omdat hij op een gunstige plaats zit of op de grond rondwandelt. 
 
Deze spreeuw heeft een bruin lijf en een zwart kapje op zijn kop met een vrij duidelijke 
naakte gele vlek achter het oog en ook een heldergele bek en poten. Ze worden het meest 
per twee gezien. In hun vlucht zijn ze nog gemakkelijk te herkennen door een opvallende 
witte plek aan de buitenste slagpen van de vleugel en de witte vleugellijn aan de onderzijde. 
Ze komen veel voor in de Ashram, vooral achter de dharmasala bij de keuken waar ze een 
overvloed aan eten en water hebben. Als je over de muur kijkt terwijl je je bord afwast, zal je 
er waarschijnlijk één of twee kunnen waarnemen! En na lunchtijd als alles terug rustig is kan je 
daar een hele groep naast de watertoren zien.  



12 Prema Ananda Vahini Augustus 2018 

 
 
Zoals de meeste spreeuwen zijn ze omnivoor en eten zowel kleine dieren alsook zaden, 
granen en fruit en ons weggegooid voedselafval. Ze wandelen op de grond en hoppen af en 
toe terwijl ze naar voedsel zoeken. Hun wetenschappelijke naam verwijst naar sprinkhanen 
maar ze kunnen allerlei soorten ongewervelde dieren eten alsook kleine reptielen en 
zoogdieren. 
 
Ook al zijn ze gemakkelijk te spotten, het is niet simpel om hen te benaderen omdat ze de 
neiging hebben afstand te houden zelfs als je hen dagelijks ontmoet. Ze moeten waakzaam zijn 
voor de kraaien met hun grote bek die bij enig teken van zwakte bij jonge, zieke of gewonde 
individuen aanvallen. 
 
Er wordt gezegd dat ze heel hun leven samenblijven en dat ze gedurende heel het jaar 
broeden in een holte van een boom of een muur. Op die manier gebruiken ze ook de nesten 
van spechten en parkieten en volgens de literatuur verdrijven ze soms hun eigen jongen. Aan 
de andere kant is er de Indische koël, een bekende koekoek in India en in de Ashram, een 
parasiterende vogel die zijn eieren soms in het nest van een myna legt. We hebben al foto’s 
kunnen nemen van een jonge koekoek die voedsel vraagt aan myna ouders. 
 
Maar laten we eindigen waar we begonnen zijn – de vocalisatie. Ze zien er erg leuk uit als ze 
kleine kreten uiten terwijl ze rondwandelen en typisch doen ze dit voor ze wegvliegen. Ze 
zullen ook krijsen als een waarschuwing voor hun partner, kameraden en andere vogels 
wanneer er roofvogels in de buurt zijn. Ze hebben een gevarieerd repertorium van kreten 
waaronder gekras, gekrijs, getjirp, geklak, gefluit, en ‘gegrom’, en typisch voor spreeuwen, 
zullen ze dikwijls hun veren donzig maken en hun kop op en neer bewegen terwijl ze zingen. 
Er is ook heel wat variatie en creativiteit in hun gezang. Het is ook bekend dat ze de 
mogelijkheid hebben om ‘te spreken’. Dus, als je van streek raakt door het geluid dat ze in 
groep maken laat in de avond, kan je altijd proberen om vriendelijk ‘goeie nacht’ naar hen te 
roepen, wetende dat het snel zal stoppen, wat niet altijd het geval is met sommige van hun 
menselijke tegenhangers! 
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SSwamiji beantwoordt je vragen 
 
Wat is het grootste voordeel van het observeren van mijn gedachten? Kunt u me iets vertellen wat 
me zal stimuleren om uw raad op te volgen? 
 

Iedere ziel is aan het proberen om één te worden 
met het Goddelijke. De geest verhindert dat je 
blijvende genade en geluk verwerft, omdat hij alle 
kanten uitrent, aangetrokken door de sensaties en 
illusies van de stoffelijke wereld.  
 
Jullie hebben zoveel geluk dat je iemand hebt 
ontmoet die heel veel om je geeft en die je de weg 
wijst om die genade te bereiken. En dat niet alleen, 
ik zal je beslist ook helpen om haar te bereiken. 
Twijfel er niet aan dat ik altijd naast je sta om de 
woelige golven van je geest tot bedaren te brengen 
om je naar de stille vrede te leiden die je innerlijke 
waarheid is.  
 
In dit leven heb je dus heel veel geluk. In een 
volgend leven zal je misschien niet zo gezegend zijn. 
Maak dus het beste van dit leven. Het grootste 
profijt is dat je door het op en neer gaan van je 
geest te observeren, de kans hebt om hem te 
overstijgen. Als je door de leringen en de genade 
van de spirituele meester een bepaald niveau van 
transcendentie hebt bereikt, zal je het grote licht 
van goddelijk bewustzijn ervaren dat in feite je ware 
Zelf is. 

 
Wat is het nut van naar binnen te gaan naar het Zelf. Zal dat me helpen in mijn leven?  

Als je meteen begint te oefenen, is dat de 
grootste rijkdom die je in je leven kan 
verwerven. Als je kan leren om je 
‘apengedachten’ te observeren, dan zal je 
leren hoe je deze gedachten kan vangen in 
hun beginstadium voordat ze zich 
ontwikkelen en je hele geest in beslag nemen. 
Je zal bevrijd worden van negatieve 
eigenschappen zoals jaloezie, boosheid en 
hebzucht, omdat je die zal leren herkennen 
als ze nog maar net aan het ontkiemen zijn en 
nog niet reuzegroot zijn geworden. Je zal je 
één voelen met God in plaats van 
afgescheiden van God. Je voelt je alleen maar 

afgescheiden van God omdat je dergelijke 
gedachten toestaat zich te ontwikkelen. Als je 
altijd je gedachten in de gaten houdt terwijl 
ze ontstaan, zal je je niet identificeren met 
gedachten van afgescheidenheid, omdat je zal 
weten dat ze een product van de geest zijn. Je 
zal verankerd raken in je Zelf en de grote 
liefde en intelligentie van God ervaren. Je zal 
goddelijk creatief worden en God zien, 
voelen en horen in alles wat je doet. Dit alles 
is het doel van meditatie. Zonder het woord 
meditatie te gebruiken heb ik geprobeerd om 
je daar naartoe te leiden. 
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De Ene 
Zonder Naam of Vorm 

 
Elke maand publiceren we een hoofdstuk uit Swamiji’s 
boek, ‘De Ene zonder naam of vorm’, zijn levende 
boodschap over hoe we het ware doel van ons leven 
kunnen realiseren, hoe we dichter bij de ene en 
eeuwige waarheid kunnen komen, die hij elk moment 
van zijn leven ervaren, geleefd en gezien heeft. 
 
 

Doe niemand ook maar het minste kwaad. 
  
Soms kan het beter zijn zich te onthouden bepaalde werken te doen of bepaalde handelingen te 
stellen. Soms doen we dingen zonder te weten wat het resultaat zal zijn. Tijd en omstandigheden 
laten ons niet toe bepaalde zaken te beseffen en naar behoren de acties die we doen te 
beoordelen. De raad die we aan anderen geven kan soms het tegengestelde effect hebben. 
 
Enkel de mens die geconfronteerd was met lijden in zijn leven weet en voelt de pijn van dat 
lijden. Als we roddelen en iemand iets vertellen dat ver verwijderd is van de waarheid over 
iemand die hem dierbaar is, dan veroorzaken we lijden. Door deze daad scheppen we lijden voor 
anderen. Nadat deze persoon de roddels te weten komt, zal hij overmand zijn door verdriet en 
zal hij de persoon in kwestie confronteren over wat hij gehoord heeft. Dan zal deze geliefde 
zeker de bron van deze roddel opzoeken. De daaropvolgende discussie zal leiden tot 
misverstanden en conflict, en uiteindelijk een breuk tussen deze twee personen teweegbrengen. 
We moeten erop letten dat we dit soort zaken nooit doen. Waarom wil iemand zoiets doen? 
 
Er zijn mensen die tussenkomen en problemen scheppen in gelukkige families die een hechte 
band hebben of tussenkomen tussen liefhebbende koppels en er dan de oorzaak van zijn dat ze 
uit elkaar gaan. Deze mensen misleiden anderen voor hun eigen profijt. Ze hebben de gewoonte 
om de eenheid tussen liefhebbende en gelukkige gezinnen te verbreken om te krijgen wat ze 
willen. Dit soort daden gaat in tegen de menselijke natuur en is even slecht als moord.  
 
Kwetsende en onterende dingen zeggen over iemand die in armoede leeft en geen goed voedsel 
of kledij heeft, is een onvergefelijke onmenselijke daad. Dit is de oorzaak van enorm lijden. 
 
Er zijn ook mensen die altijd fouten vinden en geregeld andere personen, die goede werken doen, 
van streek maken. Dit soort houding ontmoedigt hen die zich inzetten en kwetst hun gevoel. Zo 
zijn er ook leraars die ontmoedigende woorden gebruiken als ze hun studenten toespreken. Dit 
kwetst de studenten en kan soms heel hun toekomst aantasten. 
 
Omstandigheden kunnen er bij individuen soms toe leiden dat ze verkeerde daden begaan, 
bewust of onbewust. Ze worden dan gearresteerd en zullen moeten verschijnen voor een 
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rechtbank. Ze nemen een advocaat terwijl ze hopen dat deze advocaat hun zaak zal behartigen of 
hun vrijspraak zal bekomen. Maar sommige advocaten verwaarlozen hun plicht en bedenken 
gewoon een voorwendsel om hun klant te vertegenwoordigen. Dit leidt dan tot de veroordeling 
van hun klant, gevangenneming en verraad van hun vertrouwen en hoop. Dit is één van de 
zwaarste niveaus van verraad.  
 
Als dokters en andere leden van de staf van een ziekenhuis met vertraging naar een patiënt toe 
gaan, wordt de kans dat de patiënt bezwijkt aan zijn ziekte of letsel veel groter. Als er iets ernstigs 
gebeurt met de patiënt, te wijten aan nalatigheid, bedenk dan de verschrikkelijke en triestige 
situatie voor de patiënt en zijn of haar geliefden; de patiënt kan zelfs overlijden. Nalatigheid gaat 
in tegen elke ethiek van het medische beroep. 
 
Zakenmensen dienen gewoonlijk hun jaarlijkse financiële boekhouding in bij de boekhouder voor 
verdere verwerking. Soms zal de boekhouder of boekhoudster het werk uitstellen wat resulteert 
in ergernis bij de autoriteiten of in grote financiële verliezen. Dit soort van nalatigheid 
veroorzaakt leed bij de klanten.  
 
Al deze handelingen worden veroorzaakt door een lakse houding, onverantwoordelijkheid, 
nalatigheid, zelfzucht, boosheid, koppigheid, jaloezie… zo scheppen we ernstige problemen en 
leed voor anderen. 
 
Contempleer diep op de Ene zonder naam of vorm. Ontwikkel deugdzame eigenschappen, heb 
edele gedachten, wees dienstgericht, beoefen geweldloosheid en ontwikkel je zelf. Dit is leven, is 
het niet? Een waarachtig leven leiden, is een unieke kans. Als mensen grote idealen zouden 
aanhangen dan zou iedereen een gelukkig en betekenisvol leven kunnen leiden. Leef met de 
gedachte om niemand ooit te schaden, zelfs niet in de geringste mate. 

 
“Hoe weten trekvogels 
in welke richting ze 
moeten vliegen? Op een 
of andere manier komen 
ze veilig aan op een 
grote afstand van waar 
ze hun reis begonnen 
zijn. Ze bereiken hun 
doel omdat ze hun 
innerlijk zintuig 
gebruiken. Zo ook kan 

je jouw spiritueel doel bereiken. De heilige is degene die je toont hoe je 
jouw buitengewoon innerlijk zintuig dat je terugbrengt naar jouw 
spirituele thuis, kan gebruiken.” 
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Nieuwtjes van de…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Shakti en Yogesh zijn aangesteld als de nieuwe Premananda Jeugdgroep Coördinatoren van 
Polen. Ze zijn erg enthousiast en gemotiveerd om te starten met hun seva voor Swamiji. Hier is 
wat zij graag met je willen delen over hun nieuwe rol in de missie van Swamiji: 
 
SHAKTI: 
 

Sinds mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in innerlijke ontwikkeling. Door op verschillende gebieden te 
werken, heb ik veel dingen gerealiseerd, maar ik voelde alleen echte en diepe inspiratie tijdens 
yogalessen en meditatie. 

De eerste keer dat ik Swami ontmoette was in 2009 tijdens Mahashivaratri en het was een enorme 
doorbraak in mijn leven. Sindsdien ben ik een toegewijde bewonderaar. 
 
De afgelopen tien jaar waren een periode van intensief professioneel werk, leren en grote veranderingen 
voor mij. Tijdens deze intense tijd voelde ik duidelijk de aanwezigheid en bescherming van Swamiji. 
 
In het Szczecin Centrum help ik met het management en geef ik uitleg over de praktijk van abishekam 
aan geïnteresseerden. Ik doe ook geregeld mee aan programma’s en doe abishekams en poeja's en 
mediteer regelmatig. Nu kijk ik uit naar het ontwikkelen van een andere activiteit, namelijk het vormen 
van een jeugdgroep zodat anderen ook de aanwezigheid van Swami en zijn genade en zegeningen 
kunnen ervaren. Kort nadat Yogesh dit jaar naar huis terugkeerde van zijn bezoek aan de Ashram, 
besloten we samen te werken om een jeugdgroep op te richten. Ons doel is dat de activiteiten van de 
groep zoekenden helpen om goede waarden te ontwikkelen. Swami sprak natuurlijk vaak over dit 
onderwerp en over het belang van het uitreiken naar mensen in nood. We volgen zijn voorbeeld zo goed 
als we kunnen, en onze groepsmotto zal zijn "Doe het gewoon, Youth Vel!". 

Shakti en Yogesh, de Nieuwe Premananda Jeugdgroep 
Coördinatoren van Polen 
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YOGESH: 
 
Mijn naam is Yogesh en ik woon in Polen, in de prachtige stad Szczecin, die op ongeveer 100 kilometer  
van de Oostzee ligt. Tot nu toe draaide mijn hele leven om muziek. Dit is mijn grote passie en ook mijn 
werk. Daarnaast geniet ik van fietsen, tijd doorbrengen in het hart van de natuur en in de buurt van 
verschillende flora en dieren. Ik ben ook geïnteresseerd in bewust omgaan met voeding en natuurlijke 
behandelmethoden. 

De eerste keer dat ik in contact kwam met Swami was op de School voor Yoga hier in Szczecin, waar ik 
mijn allereerste abishekam bijwoonde. Dit zou voor mij een uiterst belangrijk moment blijken te zijn, een 
keerpunt in mijn leven. Ik heb altijd een diepe behoefte gevoeld om in de diepere lagen van het leven te 
duiken. Voor mij was het ontmoeten van Swami net alsof ik op een snelweg ging zonder snelheidslimiet. 
Toen ik zijn leringen leerde kennen, begon ik te begrijpen wat een geschenk en geluk het is om iemand 
te kunnen ontmoeten met zo'n grenzeloze liefde en genade. Mijn verblijf in de Premananda Ashram dit 
jaar was voor mij een buitengewone ervaring, net als de gebeurtenissen die aan deze reis voorafgingen. 
Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de beslissing om een jeugdgroep op te richten. Zeer kort 
na mijn terugkeer uit de Ashram had ik een gesprek met Shakti en besloten we jeugdcoördinatoren te 
worden. Ik was al een tijdje betrokken bij verschillende vrijwilligersactiviteiten en ik dacht dat het leiden 
van de jeugdgroep een mooie manier zou zijn om het organiseren van activiteiten voor anderen te 
combineren met de missie van Swamiji. Het werk dat je doet krijgt dan een extra en zeer belangrijk 
spiritueel aspect en bovendien ontvang je ook de hulp en zorg van de Meester. Ik vind dat 
jeugdcoördinator worden een grote verantwoordelijkheid en een grote eer is. 
 
Ons belangrijkste doel zal zijn om ouderen en kinderen te helpen of iedereen die op de één of andere 
manier uitgesloten is uit de samenleving of niet in staat is om zelfstandig te wonen. We zijn ook van 
plan om concerten en theatervoorstellingen te organiseren die deze boodschap overbrengen. We zullen 
ook regelmatig abishekams of poeja’s doen. Ik hoop oprecht dat we veel mensen zullen ontmoeten of 
leren kennen aan wie we onze Swami kunnen voorstellen en die we kunnen uitnodigen om zijn vele 
zegeningen, zijn wijsheid en begeleiding te ontvangen. 
 

Jai Prema Shanti!  
 

Elke maand belichten we een kwaliteit van een Premananda Jeugd. 
Deze maand: Een held zijn! 

 
“Je vraagt naar mijn toekomstplan voor de Premananda Jeugdgroep? Aan het begin van de 
evolutie, toen de mensheid op deze aarde ontstond, ontwikkelden de mensen natuurlijke tradities 
en een manier van leven die spiritueel correct was en in overeenstemming met Moeder Aarde. Nu 
is dit alles achtergelaten. De geest is vervuld van tijdelijke genoegens en vluchtige beloftes van de 
moderne wereld. De gedachten van mensen zijn beladen met beelden en sensaties die ze hebben 
opgedaan door constant tv-kijken. Ze worden gestimuleerd door seksuele gedachten, omdat deze 
dingen altijd in de media worden getoond. Een jongere probeert zich te concentreren op zijn 
studies, maar de geest is bang en verstoord omdat de moderne omgeving hem of haar 
psychologisch heeft beïnvloed. De hedendaagse jongeren hebben geen moed of dapperheid. Ze 
hebben die verloren in de chaos van de moderniteit. De gemiddelde hedendaagse jeugd is timide 
en laf. Hij of zij lijdt mentaal en fysiek aan ongeneeslijke ziekten. Dit alles is onnodig voor jou! 
Jullie zijn allemaal helden! Jullie zijn onze jonge maatschappij en je moet je goed ontwikkelen. Je 
moet alert en actief zijn. Je moet dapper en sterk zijn en vol zelfvertrouwen. Je kan dit! Allerlei 
verborgen krachten en de genade van het goddelijke zijn absoluut in jou! Ik weet dit en ik kan het 
je laten zien.” 




