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Satsang met Swamiji 
Niets behoort aan iets of iemand!  

(Deze satsang werd door Swamiji in 2003 gegeven voor Navaratri.) 

 

Geliefde goddelijke zielen, 
 
Ik raad jullie aan om tijdens deze Navaratri in de 

Ashram op blote voeten te lopen. De reden is dat 

we Moeder Aarde-poeja’s doen. Daarom zaaien 

we de negen graansoorten in de aarde. De negen 

graansoorten worden navadaniyam genoemd. Elk 

graan is een verschillende soort Shakti. Deze 

negen shakti’s (energieën) zitten nu in de negen 

kumbams die wij op de gezegende aarde hebben 

geplaatst. De energieën van de heilige rivieren 

bevinden zich zeer zeker in deze kumbams. Jullie 

zullen dat beseffen op de laatste dag van het 

festival. Wanneer jullie de kumbams maken, geef ik 

er ook een spirituele vibratie aan. 

 

In dit heilige India zijn veel avatars en siddha’s 

geboren. Dus wanneer je op deze gezegende 

aarde woont, zorg dan dat je geest in een goede 

staat komt. Je hebt een prachtige kans gekregen 

om dit te doen. Wanneer je je echter gedraagt 

met ego, trots, afgunst, hebzucht of woede en 

anderen niet respecteert of verwelkomt, betekent 

dit dat je je niet op een volwassen niveau bevindt. 

Je kan je geest op een volwassen niveau brengen door nederig te worden. Ontvang de zegeningen van 

de Goddelijke Moeder, Durga, Lakshmi en Sarasvati en leef in vrede en geluk, zonder ziekte, met een 

blijvend sterke gezondheid, met een zuivere geest, zonder drang om een ander de loef af te steken en 

zonder ego, jaloezie of hoogmoed en zonder anderen te bekritiseren.  

 

Zul je 100 jaar leven? Weet je, wanneer we praten, hebben we het altijd over “onze familieleden, onze 

vrienden, broers, zusters.” Dit berust echter allemaal op onwaarheid. De wereld is onecht. Als je geen 

geld hebt, zal tegenwoordig niemand zich om je bekommeren. Zo zit deze wereld in elkaar. Als je 

ouders geld hebben, zal men respect hebben, maar als ze niet rijk zijn, zal men geen eerbied voor hen 

hebben of zelfs maar goed over hen denken. Welnu, de wereld draait om dit waanidee. 

 

Je bent ergens geboren en bent misschien ergens anders opgegroeid. Vervolgens ben je hier gekomen. 

Niemand hier is in Fatimanangar geboren. Als we naar deze plek zijn gekomen, zeggen we “Dit is onze 

ashram, dit is ons huis, dit is onze thuis en dit is van ons, van ons, van ons!” Wat is van ons? Zelfs de 

kleren die we dragen, behoren ons niet toe. Hoewel we dit weten, zeggen we toch dat ze van ons zijn. 
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Als je morgenochtend sterft, wat zal er dan gebeuren met de gouden ketting die je draagt? Iemand zal 

hem van je dode lichaam afnemen, maar we zeggen altijd, “Het is mijn gouden ketting.” Dan zal die 

gouden ketting je uitlachen. De ketting zal denken, “Eens was ik het eigendom van de grote Koningen 

van India en die zeiden ook dat ik van hen was! Nu draag jij me en zegt dat ik jou toebehoor. Je weet 

niet wie mij hierna zal bezitten, maar toch ben je aan me gehecht.” Zo denkt de ketting en hij lacht je 

uit. 

  

Kunnen we zeggen dat dit [Ashram] land van ons is? 

Weet je hoeveel koningen er over dit land hebben 

geheerst? Maar uiteindelijk behoorde het hen niet toe. 

Het werd vele malen aan verschillende mensen 

verkocht en tenslotte werd het de ashram. Dus wat 

behoort aan wie? Niets behoort aan iets of iemand. De 

kettingen die we dragen, behoren ons niet toe. Het 

land behoort ons niet toe. In Sri Lanka vechten ze nog 

steeds om het land, omdat ze deze dingen niet hebben 

begrepen. Alles is er slechts tot we doodgaan. Veel 

heiligen, siddha’s, wijzen, landheren en miljonairs en 

zelfs avatars, incarnaties van God, zijn op deze grond 

geboren. Zij bezaten ook helemaal niets! 

 

Maak je geest helder en zuiver. Werkelijk, ik word niet kwaad, ik heb geen ego en ik lieg niet tegen 

anderen en bedrieg andere mensen niet. Die gevoelens komen niet bij me op omdat ik mijn geest 

zuiver heb gemaakt. Als ik jullie beleidsaanwijzingen geef, moet ik streng zijn, omdat jullie je taak op 

correcte wijze moeten uitvoeren, nietwaar? Ik moet jullie reinigen, zodat jullie je plicht op een zuivere 

manier kunnen vervullen. Ik wil jullie volmaakt reinigen, maar jullie hebben altijd wat vuil op je. Elke 

dag neem je een bad, gebruik je zeep voor je lichaam, shampoo voor je haar en doe je parfums op om 

lekker te ruiken. Elke dag baad je, maar elke dag word je weer vies. Kun je dat vuil voor eens en altijd 

verwijderen? Nee. Waarom niet? Zo is het lichaam geschapen. Zo is het gevormd, opdat je zou 

begrijpen dat het lichaam tijdelijk is en uit onzuiverheden bestaat. Maar ik ben niet gekomen om je 

lichaam te reinigen – ik vraag jullie je te concentreren op het reinigen van je geest. 

  

Jullie zijn allemaal intelligente mensen. Er bevinden zich heel veel ideeën en gedachten in je geest. Ik wil 

al deze gedachten in één punt samenbrengen. Ik vraag jullie je intelligentie te scherpen. Ik wil jullie rijp 

maken met behulp van je intelligentie. Je geest raakt verslaafd aan gedachten. Je geest is ook verslaafd 

geraakt aan het wereldse leven. Je geest houdt altijd van schoonheid, mooie kleren en status maar dit 

houdt nooit op. Er komt geen eind aan de verhalen die de geest graag wil horen, noch aan zijn 

verbeeldingskracht. Er zijn geen grenzen aan je gedachten en de geest is altijd in de weer. Je moet deze 

onrustige geest naar één punt brengen en dan kan je groeien. 

 

De Ashram is een tuin van vrede en die zou vol lachende gezichten moeten zijn. Dit is een plaats om 

natuurlijke schoonheid tot haar recht te laten komen. Dit is een plaats om de natuurlijke vrede in de 

geest tot uiting te brengen. In de ashram moet iedereen in vrede zijn. Wanneer je hier bent, probeer 

dan volgens de ashram-regels te leven. Vergeet niet wat een ashram is. Het is niet een plaats om je naar 

wereldse gewoonten te gedragen. Het is juist een plaats waar je al die dingen van je af moet zetten. Als 

je voor arts wilt studeren, ga je naar de universiteit. Evenzo is de ashram een universiteit om 

Een ashram is geen plaats om 

wereldse gewoontes te oefenen 

maar een plaats om met deze 

gewoontes te stoppen. Als je 

geneeskunde wil studeren dan 

ga je naar de universiteit. 

Evenzo is de Ashram een 

universiteit om spiritualiteit te 

studeren. 
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spiritualiteit te studeren. Doe alles met liefde. Heb eerbied voor anderen, praat vriendelijk tegen 

anderen, verwelkom mensen met liefde, dien het eten op met liefde, en vertel geen overbodige verhalen. 

 

Het Goddelijke in de gedaante van de Moeder die 

deze hele wereld regeert (Akhila Loka Nayaki) wijst 

ons tijdens Navaratri het juiste pad. Alles geschiedt 

door Haar genade. Er is niets dat door jou alleen 

wordt gedaan. Alles gebeurt met Haar genade.  

 

Ook de zegen van de Goeroe is altijd heilig. Of je 

de goeroe nu begrijpt of niet, hij is de spirituele 

meester. Je kunt hem verwijten maken of grappen 

over hem maken – je kunt zelfs op hem trappen! 

Maar de goeroe zal altijd een goeroe voor je zijn, 

hoe je ook moge denken. De goeroe raakt nooit 

van streek door kritiek, sarcastische verhalen of 

beschuldigingen van anderen. Zelfs als je volkomen 

over hem heen loopt, dan nog kan je hem niet 

kwetsen, omdat de goddelijke energie met hem is. 

Slechts iemand die goddelijke genade bezit, heeft 

het vermogen om immuun voor dit alles te zijn. 

Degenen die waarlijk in genade leven, zijn nooit 

bang voor de roddelaars en degenen die hen 

beschuldigen en zelfs niet voor degenen die zijn 

gekomen om hen dood te steken met een mes. Waarom niet? Omdat zij niet bang zijn voor de dood. 

Zij weten dat alles geschiedt naar de wil van God. Zelfs als we in de gevangenis zouden zitten of waar 

dan ook, dan is dat de wens van Heer Shiva en de Goddelijke Moeder. Welke ziektes we ook oplopen, 

wat voor probleem we ook krijgen, wat voor zorgen we ook krijgen, welke moeilijkheden we ook 

ondervinden – als we niet in vrede zijn en depressief worden en in verwarring raken en huilen – bedenk 

dan dat alles de wens is van God. Dit is één van Gods drama’s en alles geschiedt volgens de goddelijke 

wil. Niets gebeurt naar onze wens. Zo beheerst het Goddelijke alles dat ons overkomt. Er is geen 

uitleg nodig omtrent goddelijk handelen. Zouden wij de redenen daarvan moeten weten? 

 

Leef met een lach. Wees gelukkig, dan zal je geen problemen, ziekte of zorgen kennen. Als je innerlijk 

gelukkig bent, zal alles verdwijnen. Als je geest belast is met veel problemen en zorgen, zal je veel 

ziektes krijgen. Gelukkig zijn is het beste medicijn om elke ziekte kwijt te raken. Daarom zeg ik: lach 

en leef en wees gelukkig. Maak je niet druk over wat anderen doen of zeggen en wees gelukkig. Heb 

ook niet allerlei aanmerkingen op anderen. Probeer niet mensen te verbeteren, maar probeer jezelf te 

verbeteren. Degenen die deze raad opvolgen, zullen een goed leven hebben. 

 

Ik sta naast jullie, maar jullie zien mij niet. Kan je deze waarheid met je gewone ogen zien? Open je oog 

van wijsheid en je zal zien!  

Hari Om Hari Om Hari Om 

Jai Prema Shanti  
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Nieuws van de Sri Premananda Centra  

in de wereld 
Navaratri in Colombo, Sri Lanka 

 

Op de eerste dag van Navaratri plantten we de navadanyam, de negen granen, en de laatste dag 

voerden we een krachtige mahabishekam uit. Iedereen kon de krachtige, maar tegelijkertijd zo 

zachte energie van Bhuvaneshwari voelen. Ondertussen zongen we veel prachtige bhajans voor de 

Goddelijke Moeder. Daarna werden heerlijke prasadams en de navadanyam-grassen aan iedereen 

uitgedeeld. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  Navaratri in Nepal 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Navadanyam en kolu 

Amman abishekam  
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“Spiritueel kom ik steeds dichter naar je toe. Ik heb ook besloten om je 
naar een veel hoger spiritueel stadium te brengen dan waar je nu bent. Niet 
alleen jij, maar ook de toegewijden die naar de centra komen, zouden 
genade moeten ontvangen en een hoog spiritueel niveau bereiken. Als ik 
brieven van de toegewijden ontvang, zal ik ze beantwoorden. Door mij te 
schrijven, ontlaad je al je lasten en geef je ze aan mij. Ik kom dichter naar 
je toe om je te bevrijden van je lasten en problemen. Dit is de reden 
waarom je me vaak zou moeten schrijven. Ik ontving een bericht van God 
dat ik dit werk via jou zou moeten doen en daarom geef ik deze boodschap 
aan jou door. Ik denk dat je hierdoor heel gezegend bent. Doe je best om 
deze kans niet te missen en deze taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het 
Goddelijke zal voor je dagelijkse leven en problemen zorgen.” 
  
 

 
 

Navaratri in de Ashram 
Van 10 tot 19 oktober  

 
 

 

In de Poeja-hal begonnen we de 
viering van Navaratri door negen 

soorten granen in een bed van aarde 

te zaaien. Na het besproeien van de 

ingezaaide korrels, werden negen 

kumbams, die de negen verschillende 
soorten goddelijke energie 

vertegenwoordigen, bovenop de 

grond geplaatst. We voerden toen 

een Ganesha abishekam uit en 

toonden de arati aan de kumbams. 
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Op de eerste dag bouwden we ook de traditionele Navaratri 

trappen versierd met kleurrijke beeldjes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke dag voerden we een poeja uit voor de godin Durga terwijl we de 108 namen van de goddelijke 

moeder reciteerden en elke avond werd een Amman abishekam uitgevoerd en werd prasadam 

uitgedeeld. 

 

Op de negende dag, voor de 'Saraswati Puja', gingen we van gebouw naar gebouw en voerden een 

kleine poeja uit om alle gereedschappen, muziekinstrumenten en boeken in de Ashram te zegenen. 

 

Op Vijaya Dasami, de laatste dag van Navaratri, ontvingen 

we allemaal een speciale zegening van Amman toen haar 

beeld in onze handen werd gelegd en bhajans werden 

gezongen. Aan het einde van de mahabishekam werd het 

water van de negen kumbams over het Amman-beeld 

gegoten en werden de grassen gesneden en aan de 

kinderen en toegewijden gegeven. Bovendien werden vele 

dingen aan de Goddelijke Moeder geofferd. 
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Swamiji’s Satsang 

Aanpassingsvermogen  
 

Waarom je tijd verspillen door te 

denken aan de mentale toestand 

van anderen? Soms voel je dat 

anderen zich gedragen op een 

gekke manier. Onthoud dat 

iedereen, jij inbegrepen, zijn eigen 

soort gekte heeft. Iedereen is een 

beetje gek. Het is een gekke 

wereld, niet? Als je voelt dat 

iemand of een situatie heel 

moeilijk is om mee om te gaan, 

probeer dan geduldig te zijn en 

leer van die situatie of persoon. 

Met zelfbeheersing, kalmte en 

liefde kan je je aanpassen aan elke 

situatie in het leven. Zulk 

aanpassingsvermogen is heel 

noodzakelijk in spiritualiteit. Het 

kan zijn dat je meer complexe 

situaties in een spiritueel centrum 

of organisatie tegenkomt, zoals 

onze Ashram of de Sri 

Premananda Centra. Dit is omdat 

iedereen bepaalde zuiveringen 

ondergaat. Dat komt omdat ze 

intenser in contact zijn met de 

goddelijke energie. In de wereld 

kan je gemakkelijk vele problemen 

vermijden, maar door voorzichtig 

om te gaan met toegewijden leer 

je en doe je ervaring op. 

 

Je kan de fouten van anderen observeren maar oordeel niet. Probeer ze eerder te begrijpen en dan 

kan je leren om je eigen fouten te doorgronden. Het is goed dat je een houding van verdraagzaamheid 

aanneemt tegenover de slechte eigenschappen van anderen. Tegelijkertijd moet jij volmaakt zijn! Ik wil 

dat jullie allemaal perfect zijn. Ik kan je leiden naar perfectie, maar het helpt als je naar mijn raad luistert, 

en nog belangrijker als je mijn raad volgt. 
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Je moet je zelf aanpassen aan gelijk welke situatie. Als er plots een moeilijkheid opduikt, roep dan vlug 

je spirituele meester of ishtam [de goddelijke vorm waar je het meest van houdt]. Bekijk nu mijn 

situatie. Ik werd plots gearresteerd onder valse beschuldigingen en in de gevangenis gegooid. Ik 

verspilde mijn tijd niet met te wenen, me zorgen te maken of te veel te denken. Ik vroeg onmiddellijk 

aan de bewakers om mijn poeja doos zo vlug mogelijk te brengen. Premananda denkt altijd aan het 

Goddelijke, in om het even welke omstandigheid. Ik ben in niets anders geïnteresseerd. Waar ik ook 

over spreek, mijn geest is altijd met het Goddelijke. Wat ik ook doe, mijn geest is ondergedompeld in 

God. Daarom is wat ik ook zeg of doe goddelijk, omdat ik altijd denk aan God.  

 

Ik ben heel blij in de gevangenis. Ik ben heel blij buiten 

de gevangenis. Ik maak het allerbeste van mijn leven hier 

in de gevangenis. Ik doe hier hetzelfde als wat ik buiten 

de gevangenis doe. Ik doe poeja’s, ik mediteer en ik 

onderwijs spiritualiteit.  

 

Hier hebben de arme mensen die grote tegenslagen 

hebben gehad in het leven, of die grote vergissingen 

hebben begaan, de kans om echt met me te praten over 

hun lijden of over de verkeerde dingen die ze deden. Ze 

kunnen echt nadenken over hoe zichzelf te veranderen. 

Gods genade komt naar hen, door mij. Dat is echt de 

moeite waard, niet? Wat ze me ook vertellen ik ben 

nooit geschokt of van streek. Mijn hart is zuiver. Ik ben 

hier om iedereen te helpen. Ik denk aan iedereen als aan mijn eigen kind. Ik ben moeder en vader van 

zelfs de meest geharde crimineel. 

 

God heeft dit werk aan mij gegeven, daarom doe ik het van harte, waar God me ook stuurt. God heeft 

ervoor gekozen om me naar de gevangenis te sturen om goddelijk werk te doen en ik aanvaard blij 

deze missie. Ik hoop dat jullie allen zullen leren om situaties en problemen te aanvaarden. 

 

Luister naar het verheven bewustzijn in je. Doe het werk van God zonder je zorgen te maken over 

persoonlijke resultaten en verwachtingen. Probeer vrij te zijn van persoonlijke voorkeuren, vrij van 

het verlangen naar macht of zelfvoldoening, vrij van jaloezie, van verlangen… al deze dingen moeten 

traag verdwijnen en dan zal je enkel de wil van het Goddelijke zien. Als je enkel het Goddelijke ziet, 

dan zal je altijd gelukkig zijn. Waar je ook bent, wat je ook te doen hebt, waar het Goddelijke je ook 

mag sturen, je zal altijd gelukkig zijn. 

 

 

 

“Probeer vrij te zijn 
van persoonlijke 

voorkeuren, vrij van 
macht willen hebben 

of zelfvoldoening, 
vrij van jaloezie, 

verlangen… ” 
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Ashram dierenrijk 

Vogels en vogelspotting 
door een Ashrambewoner 

 

Onlangs trok de rosse boomekster mijn 

aandacht door zijn geroep en zijn 

aanwezigheid, alsof hij wou zeggen “nu is het 

mijn beurt”. Zijn ietwat krassende geroep heeft 

een opvallende gelijkenis met deze van de 

algemeen bekende Euraziatische ekster. 

Alhoewel hij niet beschouwd wordt als een 

ekster, zijn er gelijkenissen. Een ekster is 

familie van de kraaien met een lange staart en 

is zwart-wit. De rosse boomekster echter is 

prachtig gekleurd. Als je hem goed belicht kan 

zien, dan overstijgt dit de volgende 

beschrijving: 

 

Het lijf is kaneel-ros waarbij de onderkant en het onderste deel van de rug een warme getaande bruine 

tot oranje-bruine kleur hebben. Tussenin is er een brede witte lijn van de vleugel dekveren, afgelijnd 

met het zwarte van de primaire veren. Contrasterend hiermee zijn de kop en de borst die donkergrijs 

zijn. De blauw-grijze staart verandert naar wit bijna aan het einde en het uiteinde is zwart. Vanaf een 

afstand bekeken lijkt het soms alsof deze zwarte uiteindes een beetje los aan de staart hangen. De 

onderkant van de staart is zwart en de staart is duidelijk gehaakt. De poten zijn ook zwart en de stevige 

zwarte snavel is een beetje gekromd. In vlucht kan je een extra witte vlek op de vleugels zien. 

  

Jammer genoeg houden ze ervan om zich een beetje te verbergen in het gebladerte en als ze zich daar 

niet bevinden, dan zitten ze soms op de hoogste takken van een dode boom waardoor het felle licht van 

de hemel ons enkel toelaat om hun silhouet te zien. Je moet dus al geluk hebben om ze buiten te zien in 

het juiste licht. De beste momenten zijn gedurende het paarseizoen en dan is het echt ‘show-time’! Dan 

kan je ze regelmatig opmerken in kleine groepjes, soms in de dichte nabijheid en ze maken dan erg 

originele geluiden. Ik herkende een geluid dat ik zou omschrijven als ‘een luide en fluitachtige goo ge 

lay’. Een andere roep zou ik omschrijven als ‘wo-tia-e en sirr-lo; terlie tivo-lo’. Maar geloof me, het 

origineel is veel beter, heel helder en plezant melodieus. Eens je het gehoord hebt, zal je het herkennen 

en niet meer vergeten. 

 

De geluiden zijn maar een deel van de show omdat ze heel hun lijf gebruiken terwijl ze de geluiden 

maken. Dit bereikt zijn hoogtepunt, voor het ‘terlie’ geluid, in een typisch op en neer bewegen van de 

kop, met opgeheven kop, keel en borst. Dit brengt duidelijk enige opwinding teweeg, want als er één 

start, dan wil de rest op zijn minst even goed doen, en liefst beter. Het is een gedrag dat ontstaan is uit 

noodzaak, maar het is fijn om de creativiteit te zien! Omdat beide geslachten er gelijkaardig uitzien, kan 

ik niet zeggen of enkel de mannetjes dit gedrag vertonen. Eerlijk gezegd veronderstel ik dat ze allemaal 

samen opgaan in het feestje. In die periode verschuilen ze zich niet en ik heb deze feestjes in de kwekerij 

en de omringende gebieden gezien, alsook in de rustige tuinen, meestal in maart-april, maar ook in 

andere periodes van het jaar zoals oktober-november. 

 

ROSSE BOOMEKSTER – Dendrocitta vagabunda 
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Ze leven in een boomachtige omgeving en ze slagen erin om te foerageren terwijl ze aan de takken 

hangen en klauteren, meestal alleen maar soms ook samen met een partner in hun buurt. Als hun geliefde 

uit het zicht is, zullen ze contact houden met laagklinkende geluiden. Deze meer zachtaardige kant van 

hun zijn kan je ervaren tijdens meer rustige momenten zoals in de vroege morgen wanneer ze zich 

inlaten met een soort zangoefening. Hun gedrag is dan ook eerder kalm en dikwijls zullen ze dan gewoon 

ergens rustig zitten. 

 

Veel kleinere vogels houden niet van hen zoals je 

dikwijls kan observeren. Alhoewel kleiner van 

gestalte, zag ik een Indiase paradijsmonarch, zonder 

angst plots een rosse boomekster aanvallen, 

reagerend op zijn innerlijke drang. De boomekster 

reageerde en won door zijn superieure sterkte, maar 

even later kwam de paradijsmonarch en even later 

ging de boomekster er vandoor. Alhoewel het een 

uiting van competitie tussen twee jagers zou kunnen 

zijn, zou het ook defensief gedrag kunnen zijn van 

de kant van de paradijsmonarch omdat het typisch 

voor eksters is dat ze ook kleine vogels en eieren 

eten. Bijgevolg worden ze soms vruchteloos 

aangevallen door wanhopige moeders en vaders 

wanneer ze in de buurt komen van hun broedsel. Dat 

is wat ik zag gebeuren met een koppel 

roodbuikbuulbuuls, en het gebeurt zeker ook bij 

andere vogels. Geelsnavelbabbelaars zijn al 

opgemerkt terwijl ze een boomekster aan het 

lastigvallen waren en een groep babbelaars zal er 

soms ook een omcirkelen. 

 

Rosse boomeksters zijn stoutmoedig en onderzoekend maar houden ervan om afstand te houden. Omdat 

ze zelf niet vertrouwd worden door anderen zijn ze misschien wantrouwig. Ik lees dat een lokale naam 

voor hen ‘muntendief’ is, wat duidt op een andere gelijkenis met de Euraziatische eksters die erom 

bekend staan dat ze spiegels, brillen en andere blinkende objecten in hun nesten opnemen. 

  

Het broedseizoen in India is van april tot juni, waarbij ze hun nesten hoog in de bomen en struiken 

bouwen, meestal bestaande uit een ondiep platform. Rosse boomeksters leven in open bossen bestaande 

uit struikgewas, aanplanting, agrarisch gebied en tuinen, en ook in stedelijke gebieden. Deze 

leefgebieden komen overeen met deze die je in de Ashram kan vinden en we horen en zien ze op vele 

plaatsen, maar meestal in de kwekerij en de naburige gebieden. Enkele koppels werden opgemerkt in 

de tuinen van de huizen. 

 

De boomeksters zijn omnivoren. Ze voeden zich met insecten, reptielen, kleine vogels en hun eieren, 

fruit, nectar en afval. Ze voeden zich meestal in boomachtig gebied maar er wordt gezegd dat ze ook 

voedsel zoeken op de grond, alhoewel ik dit in de Ashram nog niet gezien heb. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Kan je beschrijven wat er gebeurt als we dichter bij zelfrealisatie komen? 
 
Ten eerste gedraagt je spirituele meester of gids zich als een vlam die de duisternis verdrijft. Jouw 

begrip begint met het goddelijke licht. Hij of zij leidt je zodat je begrijpt dat er een vlam in jouw 

zelf is. Dit betekent in essentie dat je de lamp in je moet aansteken. Je kunt de lamp van de meester 

gebruiken om je eigen vlam aan te steken. Dit zal je jouw eigen onzuiverheden laten zien en door 

zelfonderzoek vallen ze automatisch weg. Nadat het vuil van de lamp is verwijderd, zal het op volle 

kracht schijnen. Het zal een puur en vol licht zijn. In het begin zullen de winden van verlangen, 

jaloezie, ego en andere onnodige eigenschappen je licht uitblazen en zal de meester het steeds 

opnieuw moeten ontsteken. Uiteindelijk kan, als je licht groeit en steeds sterker wordt, 

onwetendheid niet overleven in zo'n groot en puur spiritueel licht. In deze toestand zal je je 

realiseren dat er geen dood is en geen geboorte. Dit is mijn geweldige boodschap voor jou. 

Wanneer je straalt met zelfkennis is er geen dood. Er is geen geboorte. Welk groter nieuws kan 

je ontvangen - dat er geen dood is? Alle angst zal wegvallen als je mijn woorden gelooft. Sterker 

nog, reinig jezelf, laat je innerlijke licht zo schijnen dat je alles wat ik heb gezegd beseft door je 

eigen ervaring. Dan zal je echt weten dat je nooit zult sterven, maar in een zalig bewustzijn zal 

blijven.  
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De basisideeën in alle religies zijn in 

harmonie. Ongeacht tot welke religie we 

behoren, moeten we accepteren dat 

goddelijkheid alles doordringt en één is.  
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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 steeds dichter bij de ene en 

eeuwige waarheid kunnen komen die hij elk moment 

van zijn leven ervaren, geleefd en gezien heeft.  
 
 
 

Maak gebruik van elke goede gelegenheid... 
 

In het leven worden ons vele verschillende kansen gegeven om ons te ontwikkelen en te verheffen, we 

zouden moeten proberen geen van deze kansen te mislopen. Kinderen zouden niet de kans moeten 

mislopen om te studeren. We zouden de vriendschappelijke relatie die we hebben met die goede 

mensen die ons willen helpen, die om ons geven en interesse hebben in onze toekomst, niet moeten 

verliezen.  

 

Indien we het geluk hebben om liefde en compassie te ervaren van ouders die om ons geven, zouden 

we deze liefdevolle relatie niet moeten verwaarlozen of erin tekort schieten, maar deze relatie 

koesteren. Wanneer we geen ouders hebben, zouden we niet moeten riskeren om een liefdevolle 

relatie te verliezen, die we met goedhartige mensen hebben die ons opvoeden en respecteren en die 

ons helpen op te groeien en te ontwikkelen in het leven. Op eendere wijze riskeer niet om de dierbare 

relatie te verliezen die tussen jou en je man of vrouw bestaat. Beide partners zouden bij elkaar moeten 

blijven en elkaar niet verliezen. 

 

Alhoewel we ontelbare kansen krijgen om onszelf te ontplooien en om voorspoed te hebben in het 

leven, laten we deze kansen door onze vingers glippen, omdat we de waarde ervan niet begrijpen 

wanneer we het in de hand hebben. Liefdadigheidswerk doen is een dergelijke kans die ons in het leven 

gegeven wordt. Het is een geschenk, maar we beseffen het belang ervan niet. 

 

Ondanks het feit dat we de mogelijkheid hebben om in de buurt van goede en belangrijke mensen te 

zijn, verbreken we de verbinding die we met hen hebben en verliezen zo een prachtige kans. In weerwil 

van het geluk om geld te kunnen verwerven, waarderen we deze waarde niet en verkwisten onze 

overvloed door onzorgvuldige en onnodige uitgaven, om dan zo de kans op een tevreden leven te 

verliezen. 
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Als je een persoon bent die een verantwoordelijke, respectabele positie in de maatschappij heeft of 

een belangrijke baan, dan zou je erop moeten toezien dat je een goede morele houding in stand houdt 

met waardigheid en discipline, anders verlies je beslist het respect van anderen en zal je waarschijnlijk 

je positie verliezen. Je kan een briljante spreker zijn, maar indien je over zaken spreekt die niet relevant 

bij het onderwerp zijn, zal je de waardering van je toehoorders verliezen en ook de mogelijkheid om in 

de toekomst nog te spreken. 

Tijd is kostbaar. Indien je je tijd niet wijs benut, zal je vele kansen missen in het leven. Indien je de liefde 

die door je geliefden aan je wordt getoond niet begrijpt of waardeert, dan riskeer je hun liefde kwijt te 

raken. Koppels die elkaar oprecht liefhebben, kunnen vele jaren met elkaar leven met perfect en 

wederzijds begrip. Maar vanwege verlangens, meningsverschillen en kleine misverstanden en 

problemen, confrontaties en conflicten die geleidelijk tussen hen opdoemen kan dit leiden tot 

achterdocht, wantrouwen en uiteindelijk scheiding. Maar dan zal het te laat zijn om je zorgen te maken 

of spijt te hebben om de gemiste kansen te keren en de problemen op te lossen die je eerder hebt 

laten liggen. Gemiste kansen zijn verloren kansen! Vele personen die op goede posities benoemd 

werden met voortreffelijke vooruitzichten hebben hun baan verloren door misbruik van hun positie, 

gebrek aan discipline en door slechte relaties. 

 

Grote zieners, wijzen en avatars worden geboren en leven in deze wereld tussen ons, gewone mensen. 

Voor ons goed delen ze hun wijsheid maar, in plaats van te luisteren naar hun leringen en in hun 

gezelschap te vertoeven, missen we soms de kans om onszelf te verheffen door hun leringen niet in 

praktijk om te zetten. We missen soms zelfs de kans die we krijgen om hen te ontmoeten en hun 

zegeningen te krijgen. In heel India zijn er vele heilige tempels en bidplaatsen waar wijzen verblijven, 

maar ook al zijn we gezond geboren zonder enige beschadiging, toch doen we geen moeite om deze 

bidplaatsen te bezoeken. 

 

Je hebt de kans om de Ene zonder naam of vorm te realiseren en de allesdoordringende Goddelijkheid 

te ervaren. Wees niet koppig en leef niet gewoon zoals het je uitkomt. Je hebt de kans een gelukkig, 

vredevol en gezond leven zonder problemen te leven… dus mis deze kansen niet! Laat je koppigheid 

achter je en probeer jezelf te begrijpen met nederigheid. Besluit wat het beste is voor je leven en doe 

dat dan! Laten we een goed leven leiden zonder ook maar een kans te missen die ons gegeven wordt. 

Beschouw alle goede kansen in het leven als zegeningen. Laat ons besluiten om een geweldig leven te 

leiden!  

 

Een uniek leven... 

Gebruik het ten volle. 

Met beide ogen gefocust op een punt, 

Leer van wat je ziet.  

Als je verwacht terug geboren te worden,  

Accepteer dan dat je gefaald hebt om te leven  

Als een echt menselijk wezen 

Verspil je ticket om grotere hoogtes te bereiken niet! 
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Warschau, Polen 

Rotterdam, Nederland 

Ashram, India 

  

 

 Nieuws van de… 

 

 
 

 
 

Skanda Shashti poeja’s en abishekams  
in de hele wereld 
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Szczecin, Polen 

Grenoble, Frankrijk 

Colombo, Sri Lanka 
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8-13 november is een periode van zes dagen die helemaal gewijd is aan de verering 

van Heer Muruga. Gedurende deze tijd adviseert Swamiji aan jonge mensen om een 

of andere vorm van sadhana te doen, al was het maar een klein beetje. Je zou 

bijvoorbeeld een abishekam of een poeja kunnen doen op een beeld uit vijf metalen 

van Heer Muruga. Wanneer zoveel jonge mensen over de hele wereld collectief 

bidden voor het welzijn van de wereld en de verheffing van de jeugd, wordt een enorm 

licht van positieve trillingen gegenereerd! 

 
 

 

Elke maand belichten we een kwaliteit van  
de Premananda Jeugd. 

Deze maand: denk ‘s morgens en ‘s avonds aan het goddelijke!  
 

 

“Begin de dag met gebed en eindig de dag met gebed. Zelfs als je 

dit doet als je al in bed ligt, is dat goed. Als je wakker wordt, bid 

dan tot het goddelijke om je te helpen en de hele dag bij je te zijn, 

om je jouw leven spiritueel te doen leven, om jou en jouw familie 

te beschermen. Bid tot je spirituele meester om je te begeleiden en 

te helpen. Aan het einde van de dag, net voor het slapengaan, 

bedank Moeder Aarde om voor jou te zorgen. Overloop je dag en 

besluit om niet opnieuw dezelfde fouten te maken. Bid voor je 

familie, je vrienden en alle mensen en wezens in de wereld. Stel je 

voor dat het goddelijke licht uit je eigen hart komt en zich over de 

hele wereld verspreidt. . . Welterusten, slaap lekker en studeer goed 

morgen!” 
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