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“Gebruik je tijd nuttig en verspil deze niet onnodig. Ik vertel je 
dit omdat ik graag zou hebben dat jij ook het geluk zou kunnen 
ervaren dat ik ervaar.” 

 
Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Een beeld van een godheid is een symbool van het Goddelijke 
 

Een beeld van een godheid is 
een symbool van het Goddelijke 
dat diep in jezelf ligt. Het hangt 
af van je houding of het beeld 
heilig en betekenisvol is voor jou 
of niet. Een blad papier is 
waardeloos voor je, maar je zal 
goed zorg dragen voor een 
dollarbiljet. Waarom? Omdat 
het papier bedrukt is met het 
teken van een dollar. Zo ook zal 
je God niet zien in een gewone 
steen, maar als er een goddelijk 
beeld op gegraveerd is, wordt 
de steen betekenisvol en 
inspireert je tot devotie. Na een 
tijdje van diepe toewijding en 
verering zal je die steen of het 
metalen beeld niet meer zien. Je 
zal dan God ervaren als 
allesdoordringend licht en 
energie. Daarom moedig ik jullie 
aan om abishekam te doen als 
opstapje naar hogere sadhana’s.  
 
De grote sadhana van abishekam 
doen, is de bijzondere spirituele 
toepassing van mijn lering. Ik zal 
altijd toegewijden of aspiranten 
die dit oprecht willen doen 

maximaal aanmoedigen, helpen en adviseren. Het doel is Zelfverwerkelijking en het Goddelijke in je 
zelf kennen.  
 
De voorbereiding van abishekam, zijn uitvoering en het nadien reinigen van de tempel of altaar is 
geen werk. Het is zelfs geen seva. Het is een kostbaar geschenk van het Goddelijke, en het is een 
sadhana, een spirituele oefening. Vroeger waren in de Ashram enkel ikzelf en enkele sannyasins 
toegelaten om abishekam te doen. Later heb ik andere mataji’s geïnstrueerd om dit ritueel uit te 
voeren. Wat later gaf ik toelating aan toegewijden om in het openbaar abishekam uit te voeren. Dit 
is een heel zeldzame en grote kans die ik jullie allemaal geef. Over deze prachtige sadhana denken als 
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werk of probleem dat vlug moet afgehandeld worden is een volledig verkeerde houding. Je zou alle 
activiteiten die verband houden met abishekam met grote liefde en nederigheid moeten uitvoeren. Ik 
zal jullie uitleggen hoe een zuivere, betekenisvolle en effectieve abishekam uit te voeren. 
 
Het is essentieel dat de plaats waar abishekam uitgevoerd wordt kraaknet is. Deze netheid is 
voorgeschreven in de oude geschriften, de Agama’s. Vele heiligen deden kleine taken rond de 
tempels met zulke nederigheid en zelfontkenning dat ze verlichting bereikten. De Tamil heilige, 
Appar, maakte de paden proper rond Shivatempels zodat de toegewijden van de Heer hem 
gemakkelijker zouden kunnen bereiken. Hij voelde dat elke steen die hij van de grond wegnam de 
zegening van Shiva was. Hij was een van de grootste en befaamdste heiligen van Zuid-India. Als je de 
Poeja Hall poetst, moet je dezelfde houding aannemen. Zulke dienst doen, vermindert je karma en 
helpt je op het spirituele pad zelfs meer dan abishekam uitvoeren. Ze zijn het belangrijkst. Fijne 
details zouden moeten uitgevoerd worden met concentratie en ernst. 
 
Een kwartier voor het begin van de abishekam, zouden de twee toegewijden die de abishekam zullen 
doen, aanwezig moeten zijn in de Poeja Hall of de kamer waar de abishekam zal plaatsvinden. Ze 
zouden tenminste tien minuten moeten mediteren op de Godheid. Enkel dan zullen Heer Ganesha, 
de Goddelijke Moeder of om het even welke andere godheid hen zegen geven en toelating voor het 
doen van de abishekam. Voor het begin van het ritueel moet je niet onnodig praten. Je hoeft enkel 
met bhakti aan de godheid te denken. Natuurlijk moet je niet lachen en moppen vertellen. De 
abishekam zou kalm, nederig en in ontzag voor de goddelijke energie uitgevoerd moeten worden. Je 
zou moeten begrijpen dat de kracht van God immens en oneindig is. Je zou zelfs een beetje bang 
moeten zijn en dan kan je pas de nederigheid in je hart voelen. Je zou moeten voor het Goddelijke 
staan als iemand die naakt is. Ik refereer niet naar je kledij – ik refereer naar je ego en je innerlijke 
Zelf. Benader het Goddelijke als een kind met een zuiver hart. Besef dat dit een grote gelegenheid is 
die je gegeven wordt door je spirituele meester. Als je de abishekam op deze manier doet, zal je de 
trillingen van de godheid in je voelen. 
 
Als je denkt dat het een werk is, als je heel slordig bent in het ritueel en het doet zonder oprecht 
gevoel, zonder te streven naar het bereiken van het Goddelijke, en nonchalant, dan zullen jullie twee 
en de mensen die toekijken de goddelijke trillingen niet ontvangen. Ik zei het eerder: dit is geen spel, 
het is een heel ernstige zaak. Je handelt met goddelijke energie en daarom moet je dit heel ernstig 
nemen. Het is niet goed rituelen uit te voeren zonder zorg en oprechtheid. Dit kan averechtse 
effecten hebben. Door abishekam kan je een heel hoog niveau van bewustzijn bereiken. Zelfs het 
materiaal dat je gebruikt in de abishekam is geladen met gezegende energie. 
 
Hoe kun je dan de zegeningen en genade van de godheid ontvangen wanneer je de abishekam begint? 
Volgens de Hindoe-religie moeten we eerst Heer Ganesha aanroepen voordat we rituelen beginnen. 
Het is goed om 's morgens vroeg te denken aan Heer Ganesha. Het is essentieel dat degenen die in 
de Ashram wonen, Heer Vinayaka [een andere naam voor Ganesha] aanbidden. Degenen die deze 
abishekam in de Ashram uitvoeren, moeten zich in de vroege ochtend baden en het is heel belangrijk 
dat ze vibhuti, sandelhout en kumkum op hun voorhoofd aanbrengen voordat ze met de 
voorbereidingen beginnen. 
 
Ten eerste moet je, wanneer je arati en een bloem aan de bel aanbiedt, denken aan je spirituele 
meester en bidden voor zijn of haar genade. Als je dan de kumbam vormt, voel dan dat Heer 
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Ganesha zelf (of de Goddelijke Moeder, Krishna of Heer Shiva afhankelijk van op welke godheid je de 
abishekam uitvoert) het water van de kumbam binnengaat en daar verblijft. Dit water in de heilige 
kumbam wordt de heilige wateren van de heilige Indiase rivieren, Ganga, Yamuna en Kaveri. Alleen 
dan kun je de abishekam voltooien. De krachtige energie bevindt zich in de kumbam. Je zou moeten 
denken: “O Heer, O Heer! Ik visualiseerde jouw kracht en gratie als een beeld. Nu ga ik je baden en 
moge daarom je kracht in het kumbam water gaan.” 
 
Je kan het Goddelijke niet zien. De geest is onzichtbaar en daarom moet je dit in je geestesoog 
visualiseren. Dan zal de godheid de kumbam binnengaan. Pas nadat de kracht van de godheid de 
kumbam is binnengegaan, kan je het beeld wassen en schoonmaken en de abishekam beginnen. 
 
Denk niet dat het beeld vuil is - het zijn onze geest en 
lichaam die vuil zijn en zuivering nodig hebben. We 
doen deze abishekam om deze te reinigen, niet om het 
goddelijke schoon te maken. Doorheen de abishekam, 
wees je bewust van de ware aard van de godheid 
zonder vorm of naam in je hart en geest. Voel zijn of 
haar genade in je lichaam. Dit is het doel van 
abishekam als een sadhana voor degenen die het 
uitvoeren en degenen die het bijwonen.  
 
Wanneer je zit om de abishekam te doen, moet alleen 
de godheid in je gedachten zijn. Er mogen geen andere 
gedachten in jouw geest komen. De persoon die de 
abishekam uitvoert en de assistent, moeten zich niet bezighouden met wie er in de hal zit, wie praat, 
wie door de deur komt, wie niest enzovoort. Ze zouden alleen aan de godheid moeten denken. Als 
je eenmaal in het heiligdom zit, moet je anders worden. Vergeet je status in het leven - die is 
veranderd als je voor de godheid zit. Wanneer je in het heiligdom zit, ben je op hetzelfde fysieke 
niveau als de Goddelijke Moeder of Heer Shiva en de andere goden, en je moet je 
dienovereenkomstig gedragen. Wanneer je zit en de kumbam in je handen neemt, heb je een 
“contract” met God afgesloten. Je zegt: “Goddelijke Heer, ik ben klaar om deze poeja te doen. Ik 
heb deze sembu (waterpot) in mijn handen genomen en deze omwikkeld met heilige draad en ik zal 
jouw goddelijke abishekam vervolledigen in volle overgave aan jouw goddelijke voeten.” Terwijl je de 
heilige draad omwikkelt en alle offers maakt, zouden er geen negatieve of onnodige gedachten in je 
hoofd moeten zijn. Concentreer je alleen op de godheid. 
 
Prasadam zou vers en met veel zorg gemaakt moeten worden. Je kookt voedsel voor de goden. Als 
je prasadam aanbiedt, proef of ruik het dan niet. Bedek het en hou de goede vibraties binnenin. De 
godheid moet de eerste zijn die de prasadam ziet. Bied het aan het Goddelijke aan en laat de 
Godheid de eerste zijn om het te zien en te zegenen. Daarna kunnen we het eten zodat negativiteit 
en planetaire invloeden worden weggenomen. Wij bieden aan het Goddelijke aan wat het Goddelijke 
in feite heeft geschapen. De granen en ingrediënten zijn allemaal Gods schepping.  
 
Wanneer alle offergaves in de abishekam compleet zijn, giet je het kumbamwater over de godheid en 
keert de vibratie van de godheid terug naar het beeld. God woonde in de heilige wateren van de 

“Doorheen de abishekam, 
wees je bewust van de ware 
aard van de godheid zonder 
vorm of naam in je hart en 

geest. Voel zijn of haar 
genade in je lichaam. Dit is 
het doel van abishekam als 
een sadhana voor degenen 

die het uitvoeren en 
degenen die het bijwonen.” 
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kumbam. We roepen de godheid aan om aanwezig te zijn in het beeld terwijl we het kumbam-water 
over het beeld gieten. Dit is wat hindoeïstische dharma aanbeveelt. 
 
Aan het einde van de abishekam wordt dit heilige water, 
tirtham, over de aanwezigen gesprenkeld. Het verwijdert 
de nadelige effecten van de acties van hun vorige levens. 
Wanneer al het negatieve karma is weggenomen, gebeurt 
er alleen maar goed. Volgens de grote geschriften, de 
Veda's, Purana's en Agama’s, bevat het water dat we 
besprenkelen de godheid voor een half uur, en daardoor 
heeft het water een zuiverend effect. Vergeet niet het 
water op anderen te sprenkelen met bhakti en shraddha 
[devotie en geloof], zonder te lachen en zonder de geest 
naar andere zaken te laten dwalen. Denk aan de mensen 
met een liefhebbend hart. Denk aan de kinderen, aan hun 
opleiding en toekomst. Als we zo bidden op een gunstig 
moment als bij een abishekam, staat het goddelijke klaar 
om onze goede gedachten in de hogere rijken te 
ontvangen en de vereiste resultaten te geven. Alleen dan 
kunnen hun ziekten worden genezen, hun problemen 
worden opgelost. Dan alleen is de sfeer bevorderlijk voor 
het Goddelijke om hen te vergeven voor de fouten die ze 
hebben gemaakt. Dan alleen kunnen zij goddelijke vibraties 
ontvangen om hen op hun spirituele pad te helpen.  
 
We zijn ongelooflijk gezegende en begiftigde mensen om 
in staat te zijn traditionele poeja's uit te voeren die volgens de geschriften al vele duizenden jaren 
geleden uitgevoerd werden. Er werd niet openlijk les in gegeven om deze poeja's uit te voeren 
omdat de mensen in het algemeen niet zulke rituelen met oprechte en pure devotie doen. Het is 
daarom dat de heiligen en wijzen deze rituelen niet openlijk onderwezen. In deze Ashram echter kan 
je de wonderlijke genade van het Goddelijke verkrijgen, zoals beschreven in de oude tijden, indien je 
de abishekam uitvoert met groot vertrouwen en de godheden in je lichaam en geest visualiseert. 
 
Dit zijn de regels om een ware abishekam in de Sri Premananda Ashram uit te voeren. Indien je mijn 
richtlijnen opvolgt, zal je een grote schat in jezelf realiseren en zal je ook anderen helpen om hun 
spirituele doelen te bereiken. Abishekam laat ons voelen dat de Goddelijke Moeder dicht bij ons is 
en dat we met haar in contact zijn. Het is daarom dat je nederig en respectvol zou moeten zijn 
wanneer zij zo dicht bij ons is. De goddelijke handelingen die we uitvoeren zuiveren het hart en 
brengen onze apengeest tot rust. Net zoals we de kumbam met water vullen en deze dan heilig 
wordt, zo vullen we ook ons hart met de pure liefde voor God. Indien we doorgaan met de sadhana 
van abishekam en poeja zullen deze verheffende handelingen ons veranderen. Gewone mensen 
werden heiligen door deze sadhana's uit te voeren.  
 
Het is belangrijk te weten waarom we diverse substanties gebruiken tijdens de abishekam. Oude 
wijzen en heiligen hebben deze rituelen ontworpen. Zij werden wetenschappelijk in 

Abishekam wast ons 
karma en negatieve 
eigenschappen weg. 
Boosheid, jaloezie, 

verlangen, egoïsme, 
hebzucht, trots - ze 

worden allemaal 
vernietigd en 
versnipperd. 

Abishekam verhoogt 
onze goede 

eigenschappen, we 
worden eerlijker, meer 

vergevingsgezind, 
positiever, opgewekter 
en begripvoller voor de 
problemen van anderen. 
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overeenstemming gebracht met de spirituele kanalen in het menselijk lichaam. We kunnen alleen de 
echte waarde van deze rituelen begrijpen indien we deze zelf beoefenen. 
 

Abishekam wast ons karma en 
negatieve kwaliteiten weg. Boosheid, 
jaloezie, verlangen, egoïsme, 
hebzucht, trots worden allemaal 
vernietigd en verjaagd. Abishekam 
vermeerdert onze goede 
kwaliteiten, we worden eerlijker, 
vergevingsgezinder, positiever en 
blijmoediger t.a.v. de problemen van 
anderen. Indien wij de rituelen 
correct uitvoeren, gaat onze geest 
naar binnen en kunnen we 
zelfonderzoek en zelfcorrectie 
succesvol uitvoeren. 
 
Uiteindelijk leidt een perfect 
uitgevoerde abishekam tot 
vereniging met het Goddelijke. Dit is 
het ultieme doel en betekenis van 
ons leven. 
 
Tirtham is het water dat uit de 
kumbam over de godheid wordt 
uitgegoten. Dit water wordt als zeer 
krachtig geacht omdat het de 
spirituele energie van de godheid 
bevat en het wordt ook als het 
water van de heilige rivieren van 
India beschouwd. Als zodanig heeft 

het de kracht om alle mentale en psychische ziekten te genezen en om spirituele verheffing te 
verlenen. Het zou derhalve als een grote zegening beschouwd moeten worden wanneer dit heilige 
water over de toegewijden gesprenkeld wordt. Vele toegewijden willen graag een beetje tirtham als 
prasadam drinken. Het water dat over de voeten van een spirituele meester of heilige gegoten 
wordt, kan ook als tirtham beschouwd worden, dit wordt charanamrit genoemd. 

 
Jai Prema Shanti! 
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Nieuws van de  
Sri Premananda Centra in de wereld 

 

Sri Premananda Centrum – Chelmek, Polen 
 

Elke week doen we abishekam op de lingam en de beelden. We geloven dat we door deze 
abishekams te doen mensen helpen en ook de natuur in onze buurt. We waren ook verheugd 
dat Dhanalakshmi en Kasturirangan, de Internationale Centrumcoördinatoren ons bezochten 
voor één van onze programma’s tijdens hun reis naar Polen. 
 
Jai Prema Shanti! 
Bhupati en Shivani 
 

 
Sri Premananda Centrum – Tuszyn, Polen 

 
Hier in Tuszyn proberen we zo vaak mogelijk samen te komen. Soms is dit een keer per week 
en soms iets minder vaak. We leven in een dorp en de meeste toegewijden die naar het 
Centrum komen, zijn uit grotere steden zoals Lodz. Naast het uitvoeren van abishekams en 
poeja’s vieren we ook al de grote festivals zoals Premananda Jayanti, Mahashivaratri, Navaratri, 
enz. Swamiji is altijd aanwezig in ons hart en geest!  
 
Jai Prema Shanti! 
Bhavyaa en Harihar 

 
Sri Premananda Centrum - Kozalin, Polen 

 
 
 

We hebben onze wekelijkse Centrumvergadering elke 
vrijdagavond. We doen de astotra, voeren een abishekam uit, 
doen een mangala arati voor Swamiji en dan lezen we luidop een 
satsang en praten een beetje. We doen hier ook een abishekam 
als er een speciaal festival is en soms ook op andere momenten. 
Ik heb een kleine tempel gemaakt voor de Centrumbeelden in 
mijn yogaschool en mensen kunnen daar elke dag mediteren als 
ze dat willen. Ik ben heel dankbaar dat ik kan deelnemen aan 
Swamiji’s missie. 

 
Jai Prema Shanti 

Dharini 
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Swamiji’s gouden woorden over de  
Sri Premananda Centra en Groepen 

 
Beste Centrumcoördinatoren en bestuursleden, 
 
Ik zou jullie willen uitleggen dat een Sri Premananda 
Centrum betekent dat het onder de 
verantwoordelijkheid van de Ashram valt en dus deel 
uitmaakt van de Ashram. Daarom moet elke 
coördinator zijn/haar service met grote 
verantwoordelijkheid doen. Jij bent aangesteld als 
Centrumcoördinator omdat ik erop vertrouw dat jij 
deze service met verantwoordelijkheid zal uitvoeren. 
We mogen niet van anderen verwachten dat anderen 
onze Ashram en onze centra ontwikkelen. Dit is onze 
verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat je dit 
begrijpt. De mensen in de Ashram en de 
Centrumcoördinatoren moeten denken en voelen dat 
dit onze Ashram is, dat we die moeten ontwikkelen. 
Je moet de service die je hebt opgenomen goed en 
met grote verantwoordelijkheid uitvoeren.  

 
Doorheen de jaren heb ik veel advies gegeven aan 

de Centra. Elke maand wordt je een Centrumbrief met mijn advies, antwoorden en instructies 
gestuurd. Maar is het voldoende om de brief één keer te lezen en vervolgens in een dossier te 
bewaren? Het is van essentieel belang dat je dit advies en deze instructies opvolgt. Wat betekent het 
om de leiding te hebben over een Sri Premananda Centrum? Het maakt deel uit van de Ashram en 
als toegewijden daar komen, moeten ze het gevoel hebben dat het hun thuis is. Nieuwe mensen 
moeten zich welkom en thuis voelen. Het Centrum is in jouw huis, maar op de dag dat je het 
programma van het Centrum organiseert, moet je denken dat dit de Ashram, het huis van God en 
het huis van de toegewijden is. Het is een tempel, een spirituele plek voor toegewijden om 
spiritualiteit te beoefenen en om Gods en Swamiji's zegeningen te ontvangen. Je moet niet denken 
“Ik ben een coördinator” of “Dit is mijn Centrum”. Er bestaat niet zoiets als “mijn Centrum”. 
Iedereen kan een Centrumcoördinator zijn. Als je zo denkt, ben je het doel vergeten waarvoor dit 
Centrum is opgericht. Wees je ervan bewust dat jouw huis Gods huis is en dat de toegewijden er 
zijn gekomen voor spiritualiteit en om Swamiji's zegeningen te ontvangen. 
 
Wat heeft het voor zin om de leiding te hebben over een centrum of om een Centrumcoördinator 
te worden genoemd als het Centrum ‘slaapt’ en er geen activiteiten plaatsvinden? Er zijn veel centra 
die erg actief zijn en veel activiteiten uitvoeren met veel toewijding en zuiverheid. Maar er zijn ook 
enkele Centra die geen activiteiten ondernemen, maar deze titel graag willen behouden omwille van 
hun naam of functie. Ik heb het niet over het aantal toegewijden dat naar een Centrum komt. Er zijn 
misschien enkele Centra op een plek waar niet veel mensen zich kunnen aansluiten en slechts heel 
weinig mensen deelnemen of soms Centra waar helemaal geen toegewijden aan de programma's 
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deelnemen, maar waar de programma’s steeds blijven doorgaan en waar de coördinatoren contact 
houden met de Ashram, de conferenties, internationale bijeenkomsten bijwonen, naar de Ashram 
schrijven en de verbinding ermee onderhouden.  
 
Zowel in de Ashram als in de Centra zou iedereen moeten denken: “De Ashram is van ons.” Dit 
gevoel moet je krijgen. Alleen dan zal onze beweging goed functioneren en zich ontwikkelen. Overal 
gebeuren kleine fouten. In elke Ashram zal men een tekortkoming of fout vinden. Maar is het aan ons 
om fouten te vinden en kritiek te leveren of moeten we ons best doen om de Ashram verder te 
ontwikkelen, te verbeteren en onze spirituele boodschap naar de wereld te verspreiden? Maar wie 
voelt, begrijpt en handelt op deze manier? Er is veel werk in de Ashram en in onze beweging. 
Niemand zal het doen als wij het niet doen. Wij moeten actie ondernemen en onze dienstverlening 
goed doen. 
 
Als alle Centrumcoördinatoren en bestuursleden dit begrijpen, oprecht en onbaatzuchtig dienst 
verlenen en Swamiji's advies opvolgen, zal de Ashram zich goed ontwikkelen en zullen de Centra 
grote centra van spiritualiteit over de hele wereld worden. Ik ben er met jullie en ik ben altijd bereid 
om jullie mijn advies en antwoorden op jullie vragen te geven. Gods zegeningen zijn zeker met jullie. 
Ik weet wat er in de centra gebeurt. Ik ben ook bij jullie aanwezig tijdens de programma's. Heb 
vertrouwen, geloof en geduld en leid jouw Centrum goed. 

 
Swamiji’s 8ste Mahasamadi-dag op 21 februari 

2019 – In de Ashram 
 
Net zoals de vorige jaren verzamelde iedereen om 13 uur, de tijd 
dat Swamiji zijn lichaam verliet, in de Poeja Hal voor Swamiji’s stoel 
om de ‘108 namen van Swami Premananda’ te reciteren, een bloem 
aan Swamiji’s voeten te offeren en in stilte te blijven tot 14 uur. 
 

 

SWAMIJI’S 8ste GOEROE POEJA 
 
Op 22 februari 2019 vierden we de 8ste verjaardag van Swamiji’s 
Mahasamadi door een Goeroe Poeja uit te voeren. De datum van 
de Goeroe Poeja wordt volgens de Indische kalender berekend en 
zal daardoor elk jaar verschillen. 
 
Honderd en acht kumbampotten werden met melk gevuld en naar 
de toegangspoort van de Ashram gebracht. Daar voerden we een 
poeja uit voor het Ganesh beeld en vervolgens werden de 
kumbams aan sadhu’s en toegewijden gegeven die ze in een processie rond de Ashram droegen 
en eindigden bij de tempel. Een mooie foto van Swamiji ging aan de stoet vooraf. De melk werd dan 
geofferd aan Swamiji’s Samadhi Lingam tijdens de mahabishekam die om 12 uur ‘s middags doorging.  
 
Na de mahabishekam werd annadanam (voedsel) aan iedereen aangeboden, waaronder 350 sadhu’s 
die de ashram bezochten, en er werd ook een gratis medische consultatie voor hen georganiseerd. 
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‘s Avonds kwamen we allen samen 
in de Sri Premeshvarartempel voor 
de abishekam op Swamiji’s beeld. 
Na de abishekam reciteerden we de 
108 namen van onze goddelijke 
Goeroe, zongen vele bhajans en 
kregen prasadam.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Processie met melkpotten; melk offeren aan 
Swamiji’s Samadhilingam,  

Annadanam en medische 
consultatie voor sadu’s 
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Dieren in de Ashram 

Vogels en vogelspotten 
door een ashrambewoner 

 
 

 
 

 
Soms gebeurt het dat wanneer we iemand 
zien, we een soort ‘klik’ voelen en er plots 
een verbinding tot stand komt die een 
blijvende indruk nalaat. Dit gebeurde 
onlangs bij mij met de grijze wouw. Wat 
hiervoor de reden was, weet ik niet. 
Misschien hebben we gemeenschappelijke 
karaktertrekken of kennen we elkaar op 
één of andere manier. In ieder geval voel 
ik de drang om deze vogel aan jullie voor 
te stellen, ondanks het feit dat je hem maar 
zelden kan observeren. 
 

De grijze wouw heeft eerder matige afmetingen waardoor hij een eerder tenger silhouet met 
smallere en langere vleugels heeft dan de buizerd, maar ook in vergelijking met andere wouwen. 
De vleugels zijn zoals bij een valk en komen voorbij de staart als de vogel ergens neerstrijkt. 
Wanneer ze neerstrijken, wat ze dikwijls doen op de kabels langs de kant van de weg, zal hij 
geregeld zijn vleugels aanpassen en zijn staart op en neer bewegen om zichzelf in balans te 
houden. In de vlucht is de korte en vierkante staart zichtbaar en deze is niet gevorkt zoals typisch 
het geval is voor de wouwen van de Milvus soort, de meer voorkomende soort wouwen. 
 
Dit soort vleugels laten een veel elegantere en wendbare vlucht toe, wat hen vermaard maakt voor 
hun ‘gracieuze stern-achtige vlucht’. Ze zijn bekend voor hun gewoonte om over open grasland te 
zweven op de manier van de veel kleinere torenvalk. Ik zou hen vergelijken met de kerkuil die 
ook lange vleugels heeft en in staat is om op een gelijkaardige manier te vliegen. De grijze wouw 
vliegt ook langzaam terwijl hij jaagt, een beetje zoals de kiekendief. 
 
Samengevat kunnen we zeggen dat deze vogel ergens tussen de wouw, valk en de kiekendief zit. 
Deze vogel is een beetje een speciaal geval in de zin dat hij de huidige ideeën over 
ornithologische classificatie en diversiteit overschrijdt. En er zijn nog meer karakteristieken die 
dit ondersteunen. Eén ervan is de elegantie en het gemak waarmee hij zich aanpast. 
 
Ze worden ook beschreven als extreem stil, maar wees gerust, je kan ze van ver opmerken 
omwille van hun overwegend grijze en witte kleur met de zwarte schoudervlekken, vleugeltippen 
en oogstreep (Zorro!). De onderzijde is wit, evenals de lichtjes gevorkte staart. 
 

Grijze wouw – Elanus caeruleus – 
siria karum parundhu 

 



11 Prema Ananda Vahini Maart 2019 

 
Wanneer je erop inzoomt, dan wordt je aandacht onmiddellijk getrokken naar de witte, ronde kop 
met de onmiskenbare donkere kleur rond de opvallend grote robijnrode, naar voren gerichte, 
ogen, die zich onder een knokige rand bevinden die de ogen overschaduwen, een heel 
opmerkelijke trek die je onmiddellijk associeert met een uil. Ja, we hebben hier een combinatie 
van een uil en een wouw! Hun fluweelachtige pluimen (de binnenste vanen van de veren hebben 
fluweelachtige baardjes) en de klimpoten (met 2-2 i.p.v. 3-1 tenen) is een andere karakteristiek die 
ze delen met de uilen. Ze zijn dagdieren maar het uilachtige gedrag is nog meer uitgesproken bij 
een nachtelijke verwant in Australië. Omwille van deze uilachtige trekken wordt de grijze wouw 
beschouwd als één van de oudste soorten binnen de havik familie die een dagdier werd. 
  
Meestal leven ze alleen of als koppels en ze zitten dikwijls op draden, palen of dode takken, en in 
mijn ervaring zijn ze inderdaad onbevangen. Ze zullen dikwijls blijven rondhangen voordat ze 
naar beneden zweven en zich op reptielen of grote insecten storten en ze zullen ook aanvallen 
vanuit een hoge rustplaats. Hun prooi bestaat uit sprinkhanen, krekels en andere grote insecten, 
hagedissen en knaagdieren. Ze maken ook jacht op gewonde vogels, kleine slangen en kikkers. Ze 
gebruiken hoge uitkijkplaatsen om te jagen en hun prooi te verorberen maar grote prooien worden 
soms neergelegd op de grond. Knaagdieren zijn zeker een belangrijke prooi voor hen… wat goed 
nieuws is voor de Ashram! Dezelfde voedselbronnen zijn ook het favoriete eten van de uilen. In 
tegenstelling tot de meeste roofvogels zijn de grijze wouwen in staat om meerdere broedsels per 
jaar groot te brengen en jonge vogels verspreiden zich over een groot gebied, een aanpassing die 
hen helpt om schommelingen in de beschikbaarheid van knaagdieren op te vangen. Zelfs hun 
ruiperiode is hieraan aangepast. Het zal niet verwonderen dat ze in gecultiveerde gebieden, open 
graslanden met struikgewas en open bosgebied leven. 
 
 

 
Hier in de Ashram kan 
je jezelf als gezegend 
beschouwen als je er 
één ontmoet, zoals je 
hier op de foto kan zien. 
Er werden er twee 
opgemerkt eind 
december. Dit waren 
waarschijnlijk 
winterbezoekers want ze 
werden ook 
gerapporteerd in de 
West-Ghats (bergketen 
in India). Zijn 
onbevangen natuur 
maakt het extra fijn om 
hem te ontmoeten. 
 

Jai Prema Shanti 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 
Hoe kunnen we het hoofd bieden aan gevoelens van irritatie?  
 

Waarom storen anderen ons? Als we 
vriendelijk met anderen praten, met zuivere 
liefde en respect, terwijl we de juiste woorden 
kiezen en hartelijk zijn, dan zullen andere 
mensen vast en zeker nooit op een onterechte 
manier tegen ons praten. Niemand spreekt op 
een akelige manier tegen mij, niemand 
schreeuwt tegen mij, niemand maakt ruzie met 
mij of kwetst me en ik bemoei me nooit met 
iemands persoonlijke zaken. Als je je bemoeit 
met andermans zaken, dan zal die persoon 
onmiddellijk van streek raken. 

 
Je zou je vriend kunnen adviseren om niet te 
drinken en zo zijn lichaam en geest te 
bederven, en hij zou geërgerd kunnen raken. 
Als je iemand wil corrigeren, corrigeer dan 
eerst die fouten bij jezelf en wees een goed 
voorbeeld. Spreek met tact. Je zou kunnen 
zeggen: “Drinken is niet goed voor je 
gezondheid als je lang wil leven en iets goeds 
wil doen voor de wereld.” Spreek vriendelijk, 
ga niet tekeer en maak geen ruzie. Er bestaat 
een correcte en vriendelijke manier van 
schrijven en spreken, om tot anderen door te 
dringen. Niemand vindt het leuk als hem of 
haar iets gezegd wordt op een harde, 
rechtstreekse manier. 
Ik spreek op een traditionele manier met jullie 
over spiritualiteit. Ik kan bij jullie niet op een 
heel directe manier met feiten aankomen. Je 
kan ze niet in je geest opnemen, absorberen of 
accepteren, als ze op je worden afgevuurd. Ik 
moet jullie de feiten presenteren vanuit 
verschillende invalshoeken. Luister altijd heel 
geduldig naar alles wat er wordt gezegd. Als je 
plotseling boos wordt of geïrriteerd raakt 
vanwege iets dat er gezegd is, dan is dat jouw 
fout. Waarom? Omdat je niet weet hoe je 
moet luisteren, hoe je zorgvuldig en vriendelijk 
met anderen om dient te gaan of hoe je op de 
juiste manier met ze kan praten. 
 
Iedereen heeft een eigen visie en een eigen 
manier van kijken naar de dingen. Je kan je 
eigen boosheid en ergernis verminderen door 
goed te luisteren en op een liefdevolle en 
meevoelende manier te praten. Om dat te 
doen kan het nodig zijn dat je je gedrag 
verandert. Vertrouw erop dat je dit kan. 

 

Hoe kunnen we in de wereld handelen zonder ego? 
 
Het lichaam is gemaakt van illusie. Het is als 
een fles. We stoppen alles in deze fles - 

verlangen, ego, jaloezie, enzovoort. We doen al 
onze slechte eigenschappen in deze fles en we 
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stoppen er ook onze goede kwaliteiten in. Dan 
mengen we ze allemaal met elkaar in dezelfde 
fles. Het slechte en het goede zijn vermengd. 
Waar zijn nu de goede en waar de slechte 
eigenschappen? Dit is een vraag die je jezelf 
moet stellen. 
 
Langzaamaan moet je je negatieve tendensen 
gaan herkennen en verwijderen. Adviseer jezelf 
krachtig en vol vertrouwen: “Ik ben voor een 
korte tijd naar deze aarde gekomen. Ik zal 
mezelf het nuttige doel stellen om alleen te 
beoefenen wat goed is voor mij om positieve 
en nuttige kwaliteiten te ontwikkelen. Ik zal 

alleen deze kiezen om deel uit te maken van 
mijn persoonlijkheid.” 

Iedereen heeft een hogere intuïtie die ik het 
zesde zintuig noem. Hiermee kan je voelen wat 
goede en slechte kwaliteiten in jezelf zijn. Dit 
kan je niet weten door het volgen van een 
cursus. Dit is iets individueels en elk van jullie 
zal zichzelf door zichzelf kennen. Elke lichaams 
‘fles’ bevat een verschillend en uniek mengsel. 
Sommigen zijn meer bezig met ego, sommigen 
met boosheid, sommigen met jaloezie en 
sommigen met spiritualiteit! Denk en beslis 
voor jezelf. Eerst moet je ervan overtuigd zijn 
dat je het goede pad op wil en dat je je wil 
gedragen zonder ego en negativiteit.

 
Hoe werkt de energie in het beeld? 
 
Wanneer je een lamp hebt en je verbindt die 
met elektriciteit, krijg je licht. Zonder 
elektriciteit zal je alleen de lamp hebben en 
geen licht. Voor de beelden geldt hetzelfde 
principe. De beelden die ik materialiseerde en 
aan je gaf zijn vol goddelijke energie. Wanneer 
je eenvoudig een beeld hebt zonder geloof, dan 
zal het niet het werk doen wat het geacht 
wordt te doen. Indien je veel geloof en 
vertrouwen hebt, dan zal het werken en het zal 
meer en meer werken. Wanneer je een 

probleem hebt, dan zal de energie van het 
beeld ook automatisch werken. Op een 
buitengewone manier zal je bijvoorbeeld 
langzaam gaan rijden omdat er met je auto iets 
mis is, of als je anders waarschijnlijk een 
ongeluk zou krijgen. Zo een klein beeldje! Maar 
zonder jouw weten, zal de kracht in het beeld 
je auto doen stoppen en het ongeluk 
voorkomen of je behoeden voor verwonding. 
Dergelijke beelden en andere gematerialiseerde 
voorwerpen hebben zo veel kracht. 

 

 
 
“Soms moet ik een beetje hard met je zijn zodat je je fouten beseft. Op deze 
manier zal ik je snel op het spirituele pad brengen. Al mijn daden zijn vervuld van 
goddelijke liefde. Ik doe alles voor jouw goed. Neem nu deze gelegenheid en breng 
vandaag in de praktijk wat ik je vertel!” 
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“God leeft binnenin jou. Waarom beschouw je God als iets dat los 
staat van jezelf? Waarom voel je dat je God moet realiseren alsof hij 
niet in jou aanwezig is? God is in jou en de enige manier om deze 
innerlijke Goddelijkheid te ervaren is door je ego los te laten, je geest 
te verstillen en diep naar binnen, naar je ware Zelf toe te gaan. Door 
in de diepten van je Zelf te duiken, zal je echt en blijvend geluk 
ervaren.” 
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Nieuws van de…  

 
 
 

 
De Franse Premananda Jeugd ontmoette elkaar in Grenoble. Het was een heel inspirerende ontmoeting 
voor de toekomstige ontwikkeling van de Premananda Jeugd in Frankrijk. Ze voerden ook een Muruga 
abishekam uit en zongen bhajans. 
  

Boven links: Franse Premananda Jeugd zingt bhajans. Beneden links: Muruga 
abishekam uitvoeren. Rechts: een groepsfoto. 
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Elke maand belichten we een belangrijke kwaliteit 
van de Premananda Jeugd.  
Deze maand: Wees ordelijk! 

 

“In alle landen van de wereld is het merendeel van de hedendaagse jeugd volledig 

ondergedompeld in de illusie van de materiële wereld en zijn fysieke genoegens. Het is 

onze plicht om hen een bewustzijn van een alternatieve, spirituele levensstijl bij te 

brengen die hen zal versterken en verfrissen; het zal hen inspireren en aanmoedigen 

om in de goede richting te gaan.”  
 

 

Satsang: “Voel het nu” 

 
Dierbare belichamingen van het Goddelijke, 
 
Zelfs wanneer er zuivere devotie in je hart is, zijn er 
verschillende gedachten, herinneringen en fantasieën die 
de geest doen wankelen en niet toelaten dat hij 
gezuiverd wordt.  
 
Heb je ooit gedacht aan het nu in plaats van te leven met 
verwachtingen en herinneringen aan het verleden? 
 
Wat zoek je eigenlijk in je leven? Heb je daar ooit aan 
gedacht? Kan je leven zoals een dier met vijf zintuigen, 
zonder je leven te plannen? Nee, dat kan je niet. Het is 
waar dat je nog nooit je zesde zintuig gebruikt hebt. 
Verschillende aspecten van het wereldse leven - 
materiële bezittingen, faam, status enzovoort - hebben je 
al heel je leven aangetrokken. Zal dit alles je 
gemoedsrust brengen?  
 
Je bent eraan gewend om leningen aan te gaan om een huis of een auto te kopen, of om zaken 
mee te doen. De banken geven je leningen, en om een comfortabel leven te leiden, werk je, 
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werken en nog eens werken zonder te rusten, terwijl je je zorgen maakt dat je je leningen niet 
zal kunnen afbetalen. Je denkt: “Ik werk non-stop, en ik heb zelfs niet genoeg tijd om aandacht 
aan mijn persoonlijk leven te geven. Ik moet mijn leningen afbetalen en beetje bij beetje zal ik 
mijn schuld aflossen. Ik heb nooit tijd om aan mezelf te denken.”  
 
Heel gelijkaardig geloof je in liefde en affectie, en bel je je geliefde wanneer je kan. Je herhaalt 
dezelfde dingen op verschillende manieren. Je raakt betrokken in deze conversaties en je vindt ze 
aangenaam. Niettegenstaande is je geest verdeeld tussen geluk en zorgen. De ene dag spreek je 
vreugdevol, de andere bedroefd. Het gaat continu verder op deze manier. Zal dit een 
permanente toestand van geluk in je leven brengen? Wanneer je ver weg bent van je geliefde, 
dan zijn je gedachten dicht bij hem of haar. Wanneer je dicht bij hem of haar bent, zijn je 
gedachten ver weg. Heeft deze manier van denken en handelen je iets waardevols gebracht? 
 
Je gelooft dat het jouw man of vrouw is, en je vertelt hem of haar alles. Je denkt: “Het is mijn 
kind, mijn familie, mijn man of mijn vrouw en ik heb mijn hart geopend voor hen, in de gedachte 
zo gelukkig te kunnen leven.” Maar er komen kleine problemen in de familie die je pijn doen. 
Zullen de weinige momenten van geluk die van tijd tot tijd voorvallen, permanent worden? 
 
Je denkt dat, omdat ze in je familie geboren zijn, je rechten kunt doen gelden op je verwanten, 
maar zulke gedachten zijn alleen maar een belemmering, en ze scheppen enkel verwachtingen. 
Wanneer je verwachtingen niet vervuld worden, zal er plots onthuld worden wat er werkelijk in 
je gedachten leeft. Als je denkt dat je handelt uit liefde, zal je pad gevuld zijn met droefheid. 
Waar is het echte geluk?  
 
Kijk naar je huidige situatie: wanneer je handelt volgens je eigen wensen, zonder na te denken, 
denk je dan dat je beslissingen de juiste zullen zijn? Je kan op eender welke manier leven, je kan 
je leven plannen zoals je wilt, maar welk leven je ook kiest, je zou in een toestand van 
permanente vreugde moeten leven. Wanneer je gelukkig bent, zal je gezicht stralen.  
 
Wat doe je vandaag? Hoe breng je je tijd door? Besteed je hem nuttig of verspil je hem? Begrijp 
je dit en handel je ernaar? Zal je geest dezelfde zijn morgen? Zal hij altijd dezelfde zijn? Zal alles 
verlopen zoals je denkt? Kan je doen wat je maar wil? 
 
Om in het nu gelukkig te kunnen zijn, heb je Gods genade nodig. Verkrijg een rustige geest door 
zijn genade. Als je zelf nog niet eens weet wie je bent, hoe kan je dan ontdekken wie God is? Als 
je rustig leeft, aan me denkt en niet toelaat dat onnodige gedachten vat op je krijgen, en 
rechtschapen handelt, zal de genade bij jou zijn. 
 
Gebruik je tijd op een nuttige manier zonder hem onnodig te verspillen. Ik vertel je dit alles 
omdat ik graag zou hebben dat je het geluk zou ervaren dat ik ook ervaar. 
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