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“Soms maak ik me in dromen beschikbaar voor volgelingen. Ik verschijn in het bijzonder 

in de dromen van kinderen die mij kennen en die gevoelig zijn voor spiritualiteit. De 

geest van kinderen is schoon, zuiver en open en het is voor mij heel gemakkelijk om 

langs hun dromen contact met hen te maken. Soms stellen volgelingen in hun gebeden 

bepaalde vragen en geef ik hen het antwoord in een eenvoudige, korte maar heldere 

droom. Als mensen ziek zijn en aan de andere kant van de wereld wonen, kan ik in hun 

dromen bij hen komen en hen genezen. Voor de waarlijk zoekende spirituele aspiranten, 

die oprecht bidden voor verlichting en spirituele zuivering, kan ik in hun droom 

verschijnen en hen energie ingeven die hen in een hogere geestestoestand brengt. 

 
Mogen jullie dromen gevuld zijn met goddelijke zegeningen!”  

 

GELUKKIG NIEUWJAAR! 
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Satsang met Swamiji 
Zegeningen van de Goddelijke Moeder  

elichamingen van het Goddelijke! 

Terwijl ik naar jullie gezicht kijk, 

bid ik tot de Goddelijke Moeder 
dat dit een gelukkig jaar mag worden. 

Dat je het hele jaar door Haar 

zegeningen mag ontvangen. Volgens de 

traditie bidden wij al duizenden jaren 

tot de Goddelijke Moeder. Moge zij je 
vrede brengen in je leven en voorspoed 

bij al je streven. Moge zij je zegenen 

met een gezond en gelukkig leven 

zonder ziekten. Ik bid tot de Goddelijke 

Moeder dat haar machtige zoon, Heer 
Vigneshwara, die obstakels wegneemt, 

jullie zal helpen om alles te krijgen wat 

je wenst; niet alleen in je persoonlijk 

leven maar ook voor jullie land. Mogen 

jullie in dit nieuwe jaar goddelijke 
gedachten hebben en de zegen van God 

ontvangen. 

 

Vandaag de dag heeft de mensheid 
behoefte aan goddelijke zegeningen, 

want zij gaat ten onder aan 

wantrouwen, twijfel, woede, wedijver, 

jaloezie en al die andere negatieve 

kenmerken die de oorzaak zijn van 
oorlog, geweld en gruweldaden in deze 

wereld. Alleen als de Moeder in ons 

leven komt, kunnen we onszelf 

bevrijden van alle problemen, twijfels en 

onzekerheden. Vraag het Haar - wie anders omringt deze planeet en elk individu met haar zegen, net 
zoals de planten in de aarde worden omgeven door voedzame, vochtige grond? Zij heeft vele namen 

en vormen. Als zij ons niet helpt, wie anders kan ons dan helpen? Als wij aan haar denken zal 

eigendunk ons verlaten, jaloezie zal verdwijnen en wedijver zal zich haastig uit de voeten maken. Al 

wat je haar in oprechtheid vraagt, zal zij je geven. Zij stelt je nooit teleur.  

 
Op elk moment is zij bij ons. Haar genade is altijd met ons. Zij geeft ons de energie die we nodig 

hebben bij onze dagelijkse activiteiten. Dit feit moet je altijd in gedachten houden. Als jij je overgeeft 

aan haar voeten, zal zij beslist door jou werken. Zij zal ook je spirituele pad verlichten. Als je de geur 

van jasmijn om je heen wil ruiken, wrijf je dan je neus langs de stengel van de plant? Nee! Je zal 

voorbij de plant lopen en de heerlijke geur van haar bloemen in je opnemen. Zo moet je ook naast 
God leren lopen, niet egoïstisch en agressief, maar in eenvoud, nederigheid en liefde. Dan zal de geur 
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van het Goddelijke je omringen. Hoe dichter je bij God komt, hoe meer je aangetrokken zal worden 

en omringd zal zijn door zijn geur. Als je dicht bij de spirituele meester komt, zal je het goddelijke 

parfum ruiken. Alleen via de spirituele meester kan je het Goddelijke bereiken. Zorg daarom dat je in 

hart en geest steeds dichter bij de meester komt. Moge dit een gunstig jaar zijn om de genade van de 
meester te ontvangen. 

 

Als je op nieuwjaarsdag aan God en je meester denkt, 

ontvang je dubbele zegeningen. Dankzij de goede daden 

die je in vorige levens hebt verricht, ben je nu in staat 
om het spirituele pad te bewandelen. Dankzij deze 

daden heb je nu goed karma. Maar niet iedereen is zo 

gelukkig. Er zijn vele miljoenen mensen op aarde, maar 

slechts een klein aantal krijgt deze kans. Het is Gods wil.  

 
Als de heerlijke gave je te beurt valt dat de Goddelijke 

Moeder jou haar genade schenkt, zal zij naar jou komen 

in ontelbare vormen en namen om je te zegenen. Jullie 

hebben het geluk gehad van een goede geboorte en 
opvoeding in een godsdienstig milieu. Je zal dan ook merken hoeveel baat je hebt bij zo’n goede 

opvoeding. Je gedachten zullen nog steeds afdwalen en alle kanten opgaan, zodat je in de war raakt en 

de weg die jij in het leven te gaan hebt, niet kan overzien. Maar als je vertrouwt op de Goddelijke 

Moeder, dan kan je je gedachten leren beheersen. Vertrouw op haar. Reciteer haar vele namen en 

ondervind de vrede die dit met zich meebrengt. Doe je best om haar je welgemeende devotie te 
tonen. Soms is het om egoïstische redenen dat je devotie toont. Ware devotie betekent dat het 

kleine zelf van de toegewijde opgaat in het Universele Zelf. Weet dat devotie en egoïsme niet 

samengaan. Als je alleen maar tot God bidt voor wereldse gunsten is dat geen ware devotie. 

 

Als je tijd doorbrengt in gezelschap van heiligen en wijzen, of in hun ashrams, dan zal in hun 
aanwezigheid en hoge energie, veel van je vroegere karma verminderen of verdwijnen.  

 

Mogen dit jaar alle wensen en verlangens die jullie mij hebben voorgelegd, in vervulling 
gaan. Ik bid tot de Goddelijke Moeder dat al jullie problemen en moeilijkheden 

overwonnen zullen worden en dat het nieuwe jaar vrede en voldoening mag brengen. 

 

 

 

 

“Hoe dichter je bij God 
komt, hoe meer je 
aangetrokken zal 

worden en omringd 
zal zijn door zijn 

geur. Als je dicht bij 
de spirituele meester 

komt, zal je het 
goddelijke parfum 

ruiken.” 
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 “Deze maand zal ik jullie vertellen over heiligen en wijzen die 

op deze aarde leefden voor het Kali Yuga tijdperk begon. Een 
dame die Machakanni heette, beviel van een zoon, Vyasa – die 

later de heilige Vyasa werd – op de oevers van de Yamuna 

rivier. Vyasa op zijn beurt had een zoon die Sukra werd 

genoemd en die ook een heilige werd. Weet je hoe Sukra 

geboren werd? Zijn vader voerde een yagam uit en offerde 
vele verschillende kruiden en ghee. Shakti verscheen vanuit de 

yagam en door haar kracht werd Sukra geboren. Vyasa was 

een man met grote devotie die deskundig yagams uitvoerde en 

veel mediteerde. Hij vereerde Shakti, de Goddelijke Moeder. 

Wanneer hij Shakti aanriep met pure devotie, verscheen ze 
voor hem persoonlijk en schonk hem de gunsten waar hij om 

vroeg. In overeenstemming met de goddelijke wet, gebruikte 

hij de giften die hem door Shakti geschonken waren niet voor 

zijn eigen voordeel maar wel voor het goed van de mensheid 

en om goed te doen aan anderen. 
 

Velen van jullie kennen de avatar Heer Rama. Zijn vrouw 

was Sita en haar vader was koning Janaka. Vyasa leefde 

samen met de koninklijke familie en deed veel goeds. Hij had vele krachten en hij was ook een 
goddelijke incarnatie. Hij was zo krachtig dat wanneer hij Brahma, Vishnoe en Maheshwara aanriep zij 

voor hem verschenen. Dus leefden er zulke mensen op dat moment op deze Aarde. Vandaag de dag 

leven we op deze planeet zonder enige kennis van deze dingen. In vroegere tijden deden de mensen 

abishekam, yagam en meditatie met een op één punt gerichte geest en konden ze een zeer hoge staat 

bereiken. Ook al zijn er vandaag de dag nog zulke mensen, we leven in de moderne wereld zonder 
hen te begrijpen. Het doel van hun acties is om de mensen te verheffen die in de Kali Yuga leven. Je 

zou dit moeten begrijpen. Als je de purana’s en de geschiedenis doorneemt zal je veel dergelijke ware 

verhalen vinden. Maar vandaag zijn mensen gericht op hun wereldlijke leven, ze hebben wereldlijke 

verlangens en besteden hun tijd aan het tegemoetkomen van hun verlangens. Het is nu gewoon om 

dit soort mensen te vinden.  
 

Om mensen op een goed pad te zetten, zijn Centra opgestart in elk land en worden er via deze 

Centra goede boodschappen gegeven. De problemen en moeilijkheden van mensen worden opgelost 

en we helpen hen een vredige geest te bekomen. We doen ons best om hen aan te moedigen op het 

juiste pad verder te gaan en hen naar een hoger niveau te brengen. 
 

Ik probeer om de hedendaagse jeugd te helpen zich te ontplooien zodat ze een goed leven hebben 

waarin ze hun ouders respecteren en hun fouten corrigeren. Ik leid ze naar een goed pad en breng 

hen naar een goede staat in het leven.  
 

Dat jullie allen mogen groeien op het spirituele pad met de zegeningen van Shakti!” 
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Kerstmis in de Ashram  
 

Op kerstavond kwamen we samen om de geboorte van Heer Jezus Christus te vieren op serene en 

vreugdevolle manier. In de Poeja hal, die versierd was met een kerststal en lichtjes, lazen we een 

satsang van Swamiji over Jezus en zongen we zowel Engelse als Tamil kerstliederen. Op kerstdag 

zongen we blij “Jingle Bells” terwijl we wachtten op de komst van de kerstman of zoals de 

kinderen hem hier noemen, Kerstmis Tata. Onnodig te zeggen dat de kinderen gelukkig waren en 

opgewonden toen hij de Poeja hal binnenkwam en geschenkjes gaf aan iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstversieringen en de kerstman die 

geschenken geeft aan de kinderen  
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Ervaringen met Swamiji 
Interview met Dr. Chandradevi 

 

Afgelopen november rouwden we om het overlijden van Dr. Chandradevi, de huisarts van de 
Ashram. Al snel na haar ontmoeting met Swamiji in Sri Lanka in het begin van de jaren tachtig 

begonnen zij en haar man meer en meer tijd met Swamiji door te brengen, tot ze uiteindelijk 
besloten om hun leven te wijden aan het dienen van zijn missie, eerst in Sri Lanka en daarna in 
India. Dr. Chandradevi, of Dr. Akka, zoals ze liefkozend werd genoemd, was een toegewijde arts 

die zorgde voor de gezondheid van alle Ashram-kinderen, bewoners, bezoekers en dorpelingen. 
Haar interesse in waarachtige spiritualiteit en deze in de praktijk brengen in haar dagelijks leven, 
haar toewijding voor Swamiji als haar spirituele meester, haar nooit aflatende inzet voor de 

ontwikkeling van Swamiji's missie, haar gevoel voor humor tegenover de grilligheid van het leven, 
en misschien vooral haar liefde en mededogen voor alle mensen om haar heen, maakten haar een 
inspirerende figuur voor hen die ook een leven van toewijding en dienstbaarheid willen leiden. Ter 

nagedachtenis aan haar publiceren we dit interview dat in 1993 met haar is afgenomen door een 
toenmalige student antropologie die later een toegewijde van Swamiji werd en nu een Sri 
Premananda Centrum runt.  

 
an de zuidkant van de Ashram, niet ver 

van de [oude] dharmasala en achter de 

kantoren in de buurt van Swamiji's huis, 

is er een lang gebouw. Buiten aan de 

voorkant wachten fietsen en een scooter op hun 

chauffeurs. Als ik naar binnen ga, betreed ik een 

gang die aan het eind afgesloten is met een gordijn 

waarachter stemmen te horen zijn. De deuren langs 

de gang zijn allemaal gesloten, maar plotseling gaat 

een van de eerste deuren rechts open. De kamer is 

klein en spaarzaam ingericht… een bed, een tafel, 

een klein altaar met een kussen op de vloer ervoor. 

Een open raam met een metalen rooster dat de 

openheid naar buiten verbreekt, laat het heldere 

oranje getinte middaglicht binnen. (In India is het 

gebruikelijk dat ramen van huizen en hotels roosters 

hebben als bescherming tegen diefstal). 

 

Dr. Chandradevi: "Dit is mijn kamer waar ik nu al 

een aantal jaren woon. Mijn man en mijn dochter, en 

ook andere mensen, hebben hier hun kamer in 

hetzelfde huis. Er is ook een badkamer en een 

keukenhoek. Het is klein, maar we hebben het 

aangepast; het is allemaal onderdeel van het 

spirituele pad en van het leven in een ashram. Het 

woord 'ashram' komt uit het Sanskriet en betekent 

'de plaats van inspanning', de plek om aan zichzelf te 

werken. Voor iemand die gewend is aan comfort kan 

het gebrek eraan een test zijn voor zowel lichaam als 

geest en is het een inspanning om zich aan te passen. In het begin was het niet altijd gemakkelijk voor mij. 

A 

De Ashram omstreeks 1993 
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Ik kom uit Sri Lanka, uit een vrij welgestelde familie, en ik wist dat kiezen om met Swami te leven niet de 

makkelijkste weg zou zijn. Ik moest afstand doen van het comfort waarvan ik voordien had genoten, maar 

in werkelijkheid is dat niets vergeleken met alles wat ik inwendig verkregen heb door dicht bij Swami te 

wonen. Ik leef in vrede en vreugde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ontmoette Swami Premananda voor het eerst in 1980 in zijn Ashram in Matale [Sri Lanka]. In die tijd 

waren mijn man en ik nog niet lang getrouwd en op een nacht, toen onze baby dochter niet kon slapen, 

gingen we op weg voor een korte rit in de hoop dat het haar zou kalmeren. Toen we aan het rijden 

waren, zagen we Swami Jothy, een heilige man die we goed kenden en die ondanks dit late uur op de bus 

naar Matale wachtte. Vanuit Matale was hij van plan om samen met een Swamiji die daar aan het hoofd 

van een ashram stond, op pelgrimstocht te gaan. We boden aan om hem naar Matale te rijden en toen we 

aankwamen was de Swami in kwestie er niet. We hebben lang op hem gewacht en toen hij aankwam, 

stond hij erop dat we zijn maaltijd zouden delen.  

 

Ik had verwacht dat ik een oudere man zou ontmoeten, want in mijn ogen waren heilige mannen altijd 

oud, dus ik was erg verbaasd toen ik zag dat deze man even jong was als ik. Hij had een zeer speels 

voorkomen, zoals Krishna, en hij leek zeker een actieve kant te hebben. Hij rende van hier naar daar… 

zijn gebaren en manier van bewegen waren zo snel en precies dat ik het moeilijk vond om hem zelfs maar 

in het zicht te houden.  

 

Terwijl hij druk bezig was met het bereiden van de maaltijd leek hij vaak mijn man te observeren en op 

een gegeven moment zei hij tegen hem: “Ik weet dat je van puttu houdt” - dat is één van de favoriete 

gerechten van mijn man – “en als je blijft eten, bereid ik wat soja met puttu, maar als je liever terug naar 

huis gaat, kan je je gegrilde vis eten". Mijn man had me gevraagd om gegrilde vis te bereiden voor het 

avondmaal en ik kon niet begrijpen hoe Swami dit detail zou kunnen weten. Mijn man had een verbaasde 

blik op zijn gezicht terwijl Swamiji hartelijk lachte, zijn ogen twinkelend en vol ondeugendheid. We bleven 

en aten samen met hem en we hadden een gesprek dat enkele uren duurde.  

 

Rond twee uur in de ochtend, toen we op het punt stonden te vertrekken, kwam Swami naar mijn 

dochter. Mijn dochtertje had onlangs haar haren laten scheren voor een religieuze ceremonie. Op het 

moment dat Swami haar hoofd aanraakte, viel er plotseling een grote hoeveelheid sandelhoutpoeder uit 

haar hoofd. Het straalde een heerlijke geur uit. Ik wist toen nog niet dat Swami wonderen verrichtte, ik 

ging ervan uit dat hij dit sandelhoutpoeder in zijn handen moet hebben gehad. Toen zei hij: “U bent hier 

Dr. Chandradevi  
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niet op eigen initiatief gekomen; zij was het die u naar mij toe heeft gebracht”. Ik kon niet echt begrijpen 

wat hij daarmee bedoelde. Toen namen we afscheid en vertrokken. 

 

Toen we naar huis reden, viel het me op dat ondanks dat het zo laat was – het was na twee uur ’s nachts 

en we hadden nog een rit van twee uur voor de boeg – niemand zich slaperig voelde. We merkten dit 

allemaal op. We waren allemaal klaarwakker en vol energie en we voelden een diepe vreugde. Daarna 

bezochten we Swami eenmaal per maand, meestal op de dag van de volle maan, in zijn Ashram in Matale. 

 

Ik merkte toen op dat telkens we terugkwamen van een bezoek aan de Ashram, ik in een speciale staat 

verkeerde, verschillend van deze waarin we ons huis verlieten. Het is moeilijk te beschrijven maar zo kon 

het bijvoorbeeld zijn dat bij het vertrek mijn geest vol zorgen en gedachten was en tegen de tijd dat we 

terugkeerden al mijn zorgen en gedachten opgelost waren en ik in vrede was en een innerlijke vreugde 

voelde zonder speciale reden. Dit gebeurde vooral wanneer ik thuiskwam en met gesloten ogen stil zat, 

gewoon in stilte gedurende uren, gewoon om te rusten. Een staat van stilte en vrede vulde mijn hele 

wezen. Het was alleen toen ik uit die staat kwam dat ik besefte dat er uren waren verstreken… . twee, 

soms drie, zonder dat ik begreep hoe of waarom. Toen ik later leerde over meditatie besefte ik dat het 

deze meditatieve staat was die ik toen spontaan ervaarde. 

 

Op een dag gebeurde iets belangrijks dat een grote invloed zou hebben op de rest van mijn reis en op 

mijn visie op Swamiji. Swami’s moeder werd ernstig ziek en moest worden opgenomen in het ziekenhuis 

in Kandy. Ik nam een maand verlof in het ziekenhuis waar ik werkte en ik ging naar haar in Kandy. Ik 

stelde een herseninfectie vast en was 90% zeker dat ze het niet zou overleven. Ik ging naar Swamiji om 

hem dit te vertellen. Hij vertelde me om me geen zorgen te maken en terug te gaan en bij haar te blijven. 

Toen ik terug aan haar bed stond, nam ik haar pols en deze was enorm verzwakt. Ik voelde dat ze ging 

sterven. Mijn schoonbroer die ook dokter is en in hetzelfde ziekenhuis werkte, kwam haar ook 

onderzoeken en ook hij dacht dat er geen hoop meer was om haar te redden. Ik begon mijn gedachten 

vastberaden op Swami te richten en hem innerlijk toe te vertrouwen dat dit haar einde was. Op dat 

moment kwam hij opeens de kamer binnen en wandelde naar zijn moeders bed, vergezeld door drie 

swami’s. Dit scheen mij een ongeloofwaardig toeval. 

 

Ik vertelde hem dat ze geen waarneembare pols had en alleen een miniem hartsignaal en dat ze niet bij 

bewustzijn was. Ik schreeuwde het uit: “Ze gaat dood!” Swamiji was heel kalm. Hij gaf juist aan de oudste 

van de swami’s die bij hem waren wat vibuti en vroeg hem dit over zijn moeders lichaam te sprenkelen 

waarop de swami dit deed. Ondertussen was ik niet van haar zijde geweken en checkte ik constant haar 

pols, om te kijken of ik iets waarnam. Terwijl de oude man vibuti over haar sprenkelde, voelde ik haar 

pols terugkomen – hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt – haar pols begon te slaan en de hartmonitor 

begon terug een signaal te registreren. Beetje per beetje werd ze beter en enkele weken later bracht 

Swami haar terug naar de Ashram en ze herstelde volledig.  

 

Dit was het eerste mirakel waar ik getuige van was…iemand die aan het sterven was, werd weer tot 

leven gewekt. Vanaf die dag was ik overtuigd dat Swami geen gewoon persoon was maar Krishna zelf, een 

goddelijk wezen. 

 

Swami deed me altijd aan Krishna denken, één van de Vishnoe avatars in onze traditie. Toen hij een 

jongen was, was Krishna een koeherder, hij was buitengewoon speels en ondeugend… Van al de Hindoe 

godheden was ik het meest verzot op Krishna. Ik had een oud beeld van Krishna die fluit speelt, waarbij 

de fluit een deel van zijn gezicht bedekte. Als ik bad, vertelde ik Krishna vanuit mijn hart dat ik niet graag 

had dat de fluit zijn gezicht verborg en dat ik dacht dat het veel beter zou zijn mocht ik zijn gezicht 

volledig zien. 
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Op een dag tijdens een “trance interview” vertelde Swami mij: “Je zou je Swami moeten vragen jou een 

beeld te geven van je Ishta-Deva, dat wil zeggen een gepersonifieerde goddelijkheid die kan dienen als 

contemplatieve steun voor de geest, de godheid die jou het nauwste aan het hart ligt. Ik antwoordde dat 

ik niet wist welke godheid mij het nauwst aan het hart lag en hierop zei Swami: “Wees niet bezorgd, 

Swami weet het en hij zal jou een beeld geven.” Ik had nog niks voor mij persoonlijk gevraagd maar 

omdat Swami dezelfde woorden herhaalde in twee trance interviews, dacht ik dat ik beter zou doen wat 

hij vroeg. 

 

Dus ging ik naar Swamiji [niet tijdens een trance interview] zoals hij had gesuggereerd en vroeg ik om een 

beeld. Deze scheiding of verschil tussen Swami in een trance interview en Swami Premananda in het 

gewone leven kan vreemd lijken voor jou maar ik versta het op de volgende manier. Ten eerste is het op 

een zeker niveau deel van het “spel van de goeroe” tegenover zijn discipelen en ten tweede op een ander 

niveau is Swami tijdens het trance interview in een andere bewustzijnsstaat dan wanneer we bij hem zijn 

in het alledaagse leven. In “trance” zijn alle krachten van de Shakti [Goddelijke] in hem en het is niet 

Swami Premananda die spreekt maar het Goddelijke dat via hem spreekt. Dus toen ik naar hem toe ging 

met mijn verzoek, begon een spel, hij vertelde mij: “Morgen, morgen…” 

 

In die tijd had ik nog mijn twijfels over mirakels. Ik was ervan overtuigd dat Swami kleine voorwerpen kon 

materialiseren zoals zijn gewoonte was, maar ik dacht dat het niet mogelijk was met grote voorwerpen 

en dat er een truc voor moest zijn. Er was geen twijfel dat hij mijn geestestoestand kende en dat zal zeker 

de reden geweest zijn dat hij me vroeg persoonlijk een emmer met bloemen te brengen zodat hij het 

beeld kon materialiseren dat hij me beloofd had. (Swami had de gewoonte om grote voorwerpen te 

materialiseren in een stapel bloemen).  

 

En dus ging ik zoals hij me gevraagd had wat rozen plukken en bracht hem een emmer vol. De eerste dag 

stuurde hij me weg en zei: “Ik zal je morgen Krishna geven.” De tweede dag keerde ik terug naar hem 

met een nieuwe emmer vol rozen en vroeg hem wat ermee te doen. Hij vertelde me dat ik ze ergens 

moest plaatsen en ze bewaren. De derde dag ging ik weer naar hem met een emmer maar deze keer was 

die minder vol omdat er minder rozen waren. 

 

Ik hield van rozen. Toen ik de kamer binnenging waar ik de bloemen bewaarde, zag ik dat de rozen uit de 

eerste mand allemaal verwelkt waren en dat er insecten in zaten. Het kwam meteen in me op dat Swami 

me iets probeerde te leren - uiterlijke schoonheid is slechts oppervlakkig, in het leven wacht de dood in 

de schaduw. Alles is onlosmakelijk verbonden en vergankelijk. 

 

Toen ik hem de derde mand ging geven - ik herinner me dat het op Nieuwjaar was - vroeg Swami me om 

met hem mee te gaan op het terras. Hij stond er samen met verschillende mensen die hem waren komen 

opzoeken. Hij vroeg me om de mand met rozen op de cementen vloer van het terras te legen. Hij vroeg 

me om dat te doen omdat hij wist dat ik nog steeds vermoedde dat hij iets in de mand of onder de 

bloemen zou verbergen. Dus ik legde de rozen op de grond. Ik voelde me een beetje verdrietig omdat er 

nu zo weinig bloemen over waren in vergelijking met de vorige dagen. Hij moet mijn gedachten hebben 

gelezen, want op hetzelfde moment vroeg hij: “Ben je verdrietig omdat er vandaag minder bloemen zijn?” 

 

Mensen hadden bloemenkransen om zijn nek gelegd en nu nam hij ze af en gaf ze aan mij, zeggende: “Kijk, 

al deze rozen zijn voor jou, je kunt ze gebruiken.” Ik nam de slingers die hij me gaf en begon de 

bloemblaadjes één voor één te plukken maar na een tijdje vond ik dit vanwege mijn opwinding te 

vervelend en ik legde eenvoudig alle draadslingers op de vloer, bovenop de bloembladen. Swami ging toen 

op de grond zitten en vroeg de aanwezigen om de mantra, Om Namo Narayana, te reciteren. Iedereen 

begon te reciteren en terwijl ze aan het zingen waren, legde Swami zijn handen op de stapel bloemen en 

hoorde ik een rinkelend geluid, een soort metaalachtig geluid. Swami zei toen dat de kenmerken van het 
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standbeeld de intieme representatie zouden weerspiegelen die de persoon voor wie het bedoeld was 

ervan heeft. 

 

Ik heb toen zelf de bloemen verwijderd ... en daar stond een beeld van Krishna, ongeveer 30 tot 40 

centimeter hoog. Toen ik ernaar keek, realiseerde ik me dat de fluit van Krishna zijn gezicht niet verborg 

en dat zijn haar bovendien was vastgebonden in een knotje. Ik herinnerde me toen dat ik in mijn hart ook 

had gewild dat Krishna een aspect van Swami had. Toen had Swami de gewoonte om zijn haar in een 

knotje bovenop zijn hoofd te binden, zoals sommige sadhu’s doen. Voor zover ik weet, is het zeer 

zeldzaam om Krishna met deze kenmerken afgebeeld te zien. 

 

Slechts één detail verontrustte me, het metaal van het beeld had een donkere kleur, waardoor het een 

doffe blik kreeg. Ik hield niet van deze kleur en vroeg me af waarom Swami het beeld niet een lichtere 

kleur had gegeven, maar dat zei ik natuurlijk niet. Later, in een trance-interview, vertelde Swami me: 

“Hoe meer je de abishekams met toewijding uitvoert, hoe meer het beeld zal blinken.” 

 

Het beeld is in januari 1986 gematerialiseerd en sindsdien heb ik elke dag een abishekam uitgevoerd, dat 

wil zeggen, het rituele bad zoals Swami me vroeg om te doen. Binnen een jaar was de kleur van het beeld 

veranderd in een heel lichte gouden kleur. Mensen die het beeld toen zagen, waren echt verbaasd toen ze 

het nadien zagen. 

 

Er zijn zoveel verhalen en anekdotes die ik je kan vertellen over hoe het is geweest om nu bijna 12 jaar in 

de buurt van Swami te wonen. Vergeef me dat ik je slechts een paar van de meer spectaculaire feiten 

vertel; er zijn veel meer kleinere feiten, details van het dagelijks leven die nu niet direct in me opkomen of 

die misschien vanwege hun persoonlijke aspect en onbeduidendheid in de ogen van anderen niet zo 

interessant zouden zijn. 

 

Ik was daar in 1983, toen de Ashram in Matale werd verwoest. In die tijd verbleef ik parttime in de 

Ashram. Toen Swami besloot naar India te komen, aarzelden we niet om hem te volgen.  

 

Ashram dierenrijk 

Vogels en vogels spotten 
door een Ashrambewoner 

 

Van de vele prachtige vogels die je in de Ashram kan spotten, is de Indische gouden wielewaal 
er één die eruit springt ook al vang je er enkel een glimp van op. Dit komt door zijn heldere gele 
kleur, vooral bij de mannetjes. De gele kleur strekt zich uit over de hele kop en lijf, met 
contrasterend zwart op de vleugels en de staart en een zwarte “Zorro” band om de ogen (de 
zwarte streep loopt een beetje verder achter de ogen). Er is zelfs wat geel in de vleugels en de 
staart en de snavel is roze. Het vrouwtje en de jongen zijn groener, met gestreepte onderlagen 
die met de jaren geler worden. Dit is leuk om te zien wanneer de familie samen is en samen reist, 
zoals nu in het midden van december. Men zou kunnen veronderstellen dat door deze 
opvallende kleuren zij gemakkelijk te spotten zijn, maar dit is niet het geval, daar zij meestal 
hoog tussen het gebladerte van de bomen zitten. Op de een of andere wijze komt het geel en 
zwart overeen met het zonlicht en de schaduw en zorgt zo voor een perfecte camouflage. Dit is 
nog meer het geval voor de groenere gestreepte vrouwtjes en jongen.  
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Europeanen kunnen al vertrouwd zijn met de Europese gouden wielewaal die er erg op lijkt. Het 
is pas recent dat er algemeen overeengekomen is dat de Indische gouden wielewaal een aparte 
soort is. Eén van de verschillen is het geluid dat ze maken, maar dat is moeilijk te omschrijven. 
Wat het nog moeilijker maakt is dat in verschillende talen de letters anders uitgesproken 
worden. Daarom zou ik een link willen aanbevelen1 voor identificatie van vogelgeluiden.... zodat 
de vogels voor zichzelf kunnen spreken! Je kan deze link ook gebruiken voor de andere soorten 
die in deze reeks voorgesteld zijn. De zang van de wielewaal is erg helder, prachtige 
fluitgeluiden die van ver te horen zijn, daarvoor zoeken zij een hoge tak uit. Dit helpt ons hen te 
spotten, hoewel zij toch nog verborgen kunnen zitten in het lover, maar je kan hen vaak zien of 
horen op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip.  

 
 

 
 

Soms kunnen ze een ander geluid maken, omschreven als een ‘door merg en been gaand 
katachtige schreeuw’ (zoals het geluid dat de kat soms in de nacht maakt, of wanneer zij 
agressief zijn). Hiermee geeft de wielewaal waarschijnlijk ‘afkeer’ aan want zij maken dit geluid 
vaker wanneer je dichter bij hen komt. Het is inderdaad moeilijk om hen te benaderen. Zij 
vinden het fijn om hoog in de bomen op een tak te zitten, zelfs zonder gebladerte, bijvoorbeeld in 
de avonden. Zij vinden het gezelschap van andere vogels niet erg, zoals dat van de zwarte 
drongo, de rosse boomekster, of de roodbuikbuulbuul. Zelfs nu zij volledig blootgesteld zijn aan 
een plotselinge aanval van de shikra, zitten zij schijnbaar zeer rustig. Misschien voelen zij zich 
beschermd door de groep. Vooral de zwarte drongo zal erg goed uitkijken en daardoor iedere 
roofvogel in de buurt snel waarnemen, en vervolgens de anderen alarmeren. Ik heb nog geen 
Indische gouden wielewaal andere soorten zien aanvallen, maar dat is een ander verhaal met 
wielewalen die tot dezelfde familie horen. Vele malen ben ik getuige geweest van vurige, 
hardnekkige achtervolgingen uitgevoerd met een ongelooflijke snelheid en verbazingwekkende 
vliegbekwaamheid, terwijl ze soms erg dichtbij passeren!  
 
Als spirituele zoekers weten we dat op een dieper niveau alles één is. Maar, in die eenheid zijn 
vele wezens aan het werk in een onzichtbare wereld. Als we bijvoorbeeld dieren nemen en in dit 
geval meer specifiek de wielewaal, dan is er een geestelijke intelligentie die een hoofdrol speelt 
in het bestaan van hun soort en die alles weet over hun wezenheid. Om mijzelf ervan te 
overtuigen dat ik een correcte weergave gaf met het schrijven van dit artikel, vroeg ik inwendig 
of mij getoond kon worden of ik nog iets moest toevoegen of corrigeren in datgene wat ik al 

                                              
1 Voorbeeld van een link voor vogelgezang: https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo 
 

 

INDISCHE 
GOUDEN 

WIELEWAAL 
– Oriolus 
kundoo - 
Maankuil 

 

https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo


 

12 Prema Ananda Vahini Januari 2019 

 
geschreven had. En zoals al eerder was gebeurd, kwam het antwoord...in dit geval de volgende 
dag al. In de late namiddag kwam een wielewaal naar de plek waar ik werkte en streek neer op 
een dode boomtak, op een kleinere afstand dan normaal. Hij keek rond en maakte herhaaldelijk 
een krijsend geluid, een ander geluid dan dat ik hiervoor benoemde. Dit gedrag was nieuw voor 
mij, en ik kon niets ontdekken dat dit kon verklaren. Ook maakte hij zich helemaal niet druk om 
mijn aanwezigheid. Dus besloot ik om te proberen de betekenis ervan te vinden door het de 
vogel, hem of haar, zelf te vragen. Na een tijdje werd de vogel stil en vloog uiteindelijk weg. 
Even later kwam het antwoord in mijn gedachten en ik begreep dat hij naar een vermiste 
soortgenoot zocht. Dus werd mij niet alleen een nieuw gedrag getoond en een nieuw geluid, 
maar ook dat i.p.v. de soort te beschrijven, ik ook de vogel als individu kan benaderen om te 
begrijpen wat er gaande is en ook werd me opnieuw getoond dat communicatie mogelijk is op 
ieder niveau.  
 
De Indische gouden wielewaal zijn typisch vogels van de open bosgrond, met een hele reeks 
verblijfplaatsen tot en met open en bladverliezende bossen, half groen blijvende bossen, 
bosgrond, bosranden, mangroves, open vlakte met verspreid staande bomen, parken, tuinen, 
boomgaarden en plantages. De omgeving van de Ashram past goed bij hun voorkeuren. 
 

Wielewalen leven van fruit 
(deze familie wordt soms 
ook vijgeneters genoemd), 
honing en insecten en zijn in 
de mogelijkheid om de 
zaden uit vele planten die 
bessen dragen te halen, zo 
ook uit de Lantana camara. 
In de Ashram en naburige 
plaatsen hebben we al een 
paar koppels gezien, zoals 
achter de dharmasala, achter 
het gebouw van de 
bezoekers in het zuidelijk 
gedeelte van de Ashram, in 
de plantenkwekerij en 
omgeving en rond enkele 
huizen. Volgens de 
literatuur is het 

broedseizoen van april tot augustus. En ik nam inderdaad dagelijks gezang waar in maart, april, 
mei en juni. Zoals hiervoor vermeld zagen we een familie met opgroeiende jongen in midden 
december. Tijdens de andere maanden hoorden we hen eerder toevallig. In de literatuur staat dat 
ze vaak hun nesten bouwen in de buurt waar een zwarte Drongo zijn nest heeft. Dus ook hier 
zien we dat deze twee soorten goed opschieten met elkaar. Ze hebben ongeveer dezelfde grootte, 
wielewalen zijn een beetje groter en minder slank dan de zwarte Drongo. Ik heb nooit enige 
vorm van agressie tussen hen gezien. 
 
Het zou kunnen dat er enkele individuen uit het noorden zijn in de Ashram omdat deze 
populaties overwinteren in het zuiden van India met enkele vogels die in Sri Lanka 
overwinteren. 

 
Jai Prema Shanti  
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Naast de normale dagelijkse abishekams en poeja’s,  

Worden de volgende extra Sri Premeshvarar tempel abishekams uitgevoerd: 
 

Nandi abishekam op Pradosham – 3 & 18 januari, 2 & 17 februari, 3 & 18 maart, 2 & 17 april, 2, 16 & 31 mei,  

14 & 30 juni, 14 & 29 juli, 12 & 28 augustus, 11 & 26 september, 11 & 25 oktober, 9 & 24 november, 9 & 23  december 

Abishekam op Swamiji’s beeld op de dagen van Swamiji’s geboortester – 19 januari, 15 februari, 15 maart, 11 april,  

8 mei, 5 juni, 2 & 29 juli, 26 augustus, 22 september, 19 oktober, 16 november, 13 december 

Ganesha abishekam op Sankatahara Chathurti – 24 januari, 22 februari, 24 maart, 22 april, 22 mei, 20 juni, 20 juli,  

19 augustus, 17 september, 17 oktober, 15 november, 15 december 

Muruga abishekam op Shashti – 11 januari, 10 februari, 12 maart, 10 april, 10 mei, 8 juni, 7 juli, 6 augustus, 4 september,  

3 oktober, 2 november, 2 & 31 december 

Bhairavar abishekam – 28 januari, 26 februari, 28 maart, 26 april, 26 mei, 25 juni, 24 juli, 23 augustus, 21  september,  

21 oktober, 19 november, 19 december 

 

 

Kalender van de vieringen in 2019 
 

Januari 2019 
1          Premananda dag  
4 Maandelijkse Shivaratri  
15 Pongal 
16 Koeien-Pongal  
20 Jaarlijkse abishekam voor de  

Sri Premeshvarar tempel/ volle maan 
 

Februari 2019 
3 Maandelijkse Shivaratri 
19 Volle maan 
21 Swamiji’s Mahasamadhi dag 
22 Goeroe Poeja 

 

Maart 2019 
2-4 Chandi Homam 
4 Mahashivaratri 
10 Verjaardag Swamiji’s moeder 
20 Volle maan  
 

April 2019 
14 Tamil Nieuwjaar 
3  Maandelijkse Shivaratri 
19 Volle maan 
20 Premananda ouderdag 
 

Mei 2019 
3 Verjaardag overlijden Swamiji’s moeder 
3 Maandelijkse Shivaratri 
18 Boeddha Poernima (Wesak) / volle maan 
 

Juni 2019 
1 Maandelijkse Shivaratri 
16 Volle maan 
 

Juli 2019 
1& 30 Maandelijkse Shivaratri 
16 Goeroe Poernima / volle maan 

 
Augustus 2019 

14 Volle maan 
29 Maandelijkse Shivaratri 
23 Krishna Jayanti 
 

September 2019 
2 Ganesha Chaturti  
13 Volle maan 
27 Maandelijkse Shivaratri 
29 Start Navaratri 
  

Oktober 2019 
7 Saraswati poeja 
8 Vijaya Dasami (einde Navaratri) 
13 Volle maan 
26 Maandelijkse Shivaratri  
27 Deepavali 
28 Start Skanda Shashti 
 

November 2019 
2 Einde Skanda Shashti 
12 Volle maan / Anna Abishekam  

in de Sri Premeshvarar tempel 
25 Maandelijkse Shivaratri 
17 Swamiji’s 68ste verjaardag 
18 30ste verjaardag Ashram 
 

December 2019 
10 Kartikay Deepam  
11 Volle maan 
16 Conch schelp Abishekam in de Sri 

Premeshvarar tempel 
24 Maandelijkse Shivaratri 
25 Kerstmis 

 

 

 
 

 

  
  

  

Het afnemen 

en wassen 

van de maan 

varieert in de 

verschillende 
continenten 

van de 

wereld. Deze 

kalender is 

opgemaakt 
voor de 

spirituele 

vieringen van 

de volle 

maan in de 
Sri 

Premananda 

Ashram. 



14 Prema Ananda Vahini January 2019 

 

  

        De Ene 
zonder naam of vorm 

 

Deze maand zijn we aan het laatste hoofdstuk 
gekomen van 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 kunnen komen bij de ene en 

eeuwige waarheid, die hij ervaren, beleefd en 
gezien heeft, elk moment van zijn leven. 

 
 

Alles is tijdelijk 
 
Laten we dit lichaam beschouwen dat op een bepaalde dag zal verdwijnen. Dit is een feit dat we 

negeren. God is permanent, onveranderlijk en alles doordringend. Buiten God is er niets wat 

permanent is. 

 

Waar zijn de vele forten, paleizen, torens en herenhuizen gebouwd door de Chera, Chola en 
Pandya koningen. Waar zijn hun nakomelingen? Als je diep nadenkt, besef je de waarheid dat alles 

vergankelijk is.  

 

In het verleden hebben onze voorouders wellicht grote rijkdom vergaard, maar waar is die 

rijkdom nu? Heb je niet gehoord over mensen die heel rijk waren en later arm werden en 
ontberingen moesten ondergaan? Dat herinnert ons aan de dichter-heilige, Naladiyar, die eens zei: 

“Een koning die een leger leidt en majestueus op een olifant rijdt, zal vallen als de kracht van zijn 

voorbije daden zich tegen hem keren, en zijn echtgenote zal meegenomen worden door de 

overwinnende koning.” Dit stelt de natuur van de wereld voor. Als je geduldig nadenkt zal je tot 

het besef komen dat niets permanent is, zelfs onze echtgenoten behoren ons niet toe. 
 

We bezitten eigenlijk niets. Zolang dat zaken bij ons blijven, kunnen we ervan genieten, maar 

beeld je nooit in dat de dingen eeuwig bij je zullen blijven. Wat we nu bezitten, kan morgen 

overgaan in de handen van anderen. Zij die ons verlaten kunnen denken dat hun nieuwe relatie 
zeker is en eeuwig zal duren, maar ze zullen vlug beseffen dat deze nieuwe relatie slechts tijdelijk 

is. Zonder het bewustzijn dat alles in dit leven tijdelijk is, kunnen we blijven geloven dat rijkdom, 

status, juwelen en kledij ons toebehoren. 

 

Voor we begrijpen wat duurzaamheid betekent, moeten we een goed begrip hebben van de 
betekenis van vergankelijkheid. In deze illusionaire, kortstondige wereld is lust het oudste kind, 

het eerste kind van maya. Verlangen is het tweede kind. Genegenheid is het derde kind, en 

wereldse liefde is het vierde, het jongste kind van maya. Is hiervan iets blijvend? Het is enkel door 

ervaring dat iemand de betekenis van vergankelijkheid kan beseffen. 
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Concurrentie, jaloezie, ego… mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn, mijn…wat is van mij? Dit is 

allemaal illusie, maya. 

 
Zelfs vandaag zijn de moderne, wetenschappelijke 

uitvindingen van nature slechts tijdelijk. Er was een tijd dat 

de radio populair was, later werd de TV populair en nu 

hebben computers alles vervangen. In de toekomst zal er 

iets anders uitgevonden worden dat op zijn beurt de 
computer zal vervangen. 

 

Niets is blijvend. Vroeger werd spirituele zoekers 

aangeraden om naar het bos te gaan mediteren. Nu 
mediteren zoekers thuis. Meditatie is eenvoudigweg de geest 

leegmaken en niet toelaten dat er gedachten binnenkomen. 

Deze leegte in onze geest toont aan dat gedachten een 

illusie zijn. Door meditatie kunnen we duidelijk begrijpen dat 

niets permanent is, en daarom is het dat er zoveel voorkeur 
gegeven wordt aan meditatieoefeningen. 

 

Iemand die leeft in een toestand van bestendigheid is vrij van spanning; hij of zij heeft geen 

zorgen, geen lasten of boosheid, en de geest zal niet wankelen voor elk ding. Om deze toestand 

te bereiken, moeten we door ervaring de vergankelijkheid beseffen. 
 

Als we voorzichtig nadenken, zullen we snel beseffen hoe dwaas we waren om te denken dat wat 

vergankelijk is, permanent is. Bid tot de Ene zonder naam of vorm; vermijd ongewenste 

gedachten; houd stevig in je gedachten dat alles tijdelijk is. Waarom maak je je zoveel zorgen over 

dingen die van nature vergankelijk zijn? Je zo zorgen maken zal je alleen lichamelijk en mentaal 
ziek maken. Niets is permanent. 

 

Dit lichaam werd geschapen uit het stof van de aarde en zal op een dag terugkeren tot stof. 

Begrijp dit en je zal het ware doel van je leven realiseren. Je zal ook beseffen wat tijdelijk is en 
wat niet. 

 

Besef de waarheid en wees gelukkig! 
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Nieuws van de…  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Swamiji moedigde de jeugd altijd aan om dienstbaar te zijn voor de wereld. Hij creëerde veel kansen 

voor jonge mensen om de handen ineen te slaan en een positieve verandering in de wereld te 

bewerkstelligen via de Premananda Jeugd. 

 

Eén van deze prachtige kansen is de komende Internationale Premananda Conferentie die van 28 
februari tot 5 maart in de Ashram zal plaatsvinden. We dringen er bij de jongeren op aan om te helpen 

met de voorbereidingen van de conferentie, hetzij in hun eigen land of in de Ashram, of om te helpen 

tijdens de conferentie. Voorbeelden van activiteiten die ze kunnen doen zijn: een culturele opvoering 

voorbereiden voor de conferentie, thuis activiteiten organiseren die mensen aanmoedigen om meer 
verbonden te zijn met de natuur, of moeder Aarde en haar kinderen op een andere manier helpen. 

Foto's kunnen naar de Ashram worden gestuurd. 

De Bhumi Shakti International Conference, om onbaatzuchtige dienst aan 
Moeder Aarde te bevorderen, zal plaatsvinden van 28 februari - 5 maart in 

de Sri Premananda Ashram. Het logo voor de conferentie toont de vijf 
elementen waaruit alle levende materie is gemaakt, onze mooie en heilige 

Moeder Aarde en Swamiji, onze goddelijke spirituele meester.  
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Elke maand belichten we een kwaliteit van een lid van de 
Premananda Jeugd. 

Deze maand: een dienstgerichte mentaliteit hebben 
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