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“Goddelijke liefde is altijd aanwezig. Het is de grootste kracht in 

het universum, en ze is binnenin ieder van jullie. Alleen de meesten 

van jullie voelen het niet.” 
Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
De universele kracht 

  

r is geen grens aan de hoeveelheid twijfels die opkomen in de geest van mensen die 
de aard van God niet begrijpen. Problemen en moeilijkheden blijven in ons leven 

komen, omdat we onze eigen aard niet begrijpen, noch de omvang van de grote 

krachten van het Goddelijke - alwetendheid, alomtegenwoordigheid en almacht. Alle religieuze 

teksten hebben altijd verklaard dat alles de wil en creatie van God is. Maar de mens is niet in 

staat de heilzame genade van God te begrijpen, hoe deze genade aan ons en in ons werkt, wat 
de goddelijke aard is en wat onze aard is. 

 
Elk van ons heeft zich al verbaasd over de schoonheid en diversiteit van de natuur - de diepe 
zeeën, de hoge bergen, eindeloze woestijnen, sprankelende rivieren en miljoenen soorten 

prachtige planten en dieren. Al sinds het begin der tijden heeft de mens zich de vraag gesteld: 

hoe is de natuur ontstaan? Wie heeft dit universum gemaakt? We kunnen zien hoe leven 

ontstaat uit planten en dieren. We kunnen de zich herhalende patronen van het leven 

observeren, die ontstaan en ten onder gaan, in eindeloze cycli. Uit zaden groeien bomen. Zij op 
hun beurt produceren bloesems en vruchten, die ook zaden bevatten. De zaden vallen op de 

E 
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grond en de cyclus begint opnieuw. Deze basistheorie kan worden toegepast op al het leven. 

Men zou eindeloos kunnen discussiëren over de verschillende theorieën van wetenschappers 
over schepping en evolutie. Uiteindelijk echter zal ons logisch vermogen ons vertellen dat er 

één oorzaak, één grote intelligentie, één onderliggende energie moet zijn, die in deze wereld 

en dit universum in alles aanwezig is. 

 

Het is die grootse intelligentie, de universele kracht, die wij God noemen. 

 
Deze buitengewone kracht bestaat in alle wezens. Hoe meer we in staat zijn deze kracht te 

manifesteren, hoe dichter we bij de bron van alle leven komen, die wij God noemen. Het 
merendeel van de ontwikkelde godsdiensten in deze wereld stelt dat we van God afkomstig zijn 

en dat we naar God zullen terugkeren. 

 

In de moderne wereld denken de mensen niet graag aan God en velen weigeren het bestaan 

van God te erkennen. Wij kunnen elke andere geschikte naam voor de kosmische intelligentie 
gebruiken. Tegenwoordig geven mensen er de voorkeur aan om het de Universele Kracht te 

noemen. Woorden zijn maar woorden. Het is echt essentieel dat we over de betekenis van de 

woorden nadenken en hun draagwijdte voelen. Noem de Universele Kracht zoals je wil, maar 

weet dat het het Allerhoogste is, de grote Moeder van de hele schepping. Alles wat je kan 

waarnemen, horen en voelen is haar creatie.  
 

Zij is de bergen, de sterren, de oceanen, rivieren, woestijnen en hemel. Ze activeert alle leven. 

Niets wordt gedaan buiten haar wil en wens. Zij is de activator en het scheppingsvermogen. 

 
De oude volkeren van de aarde stonden veel dichter bij de Universele Kracht, de Moeder, dan 

wij in de huidige tijd, omdat zij een heel natuurlijk leven leidden. Moderne mensen hebben haar 

buitengesloten. Zij denken dat ahamkaram, hun ego, de kracht is die hen motiveert, maar zij is 

er nog steeds, net als een echte en bezorgde moeder, wachtend tot haar eigenzinnige kinderen 
haar roepen. 

 

Verlichte zielen die één zijn geworden met de Universele Kracht hebben hun ervaringen en 

kennis opgetekend, om toekomstige generaties te begeleiden. Zij hebben de kracht die alle 
leven motiveert, prachtig uiteengezet. Ze hebben zelfs verteld hoe de Moeder leeft in aarde, 

stenen en stof. Dus alles wat we op aarde zien, is waardevol en een manifestatie van de Moeder. 

Als zij zelfs aanwezig is in stof, moet ze wel in elke porie van ons lichaam leven. Ze is de lucht 

die we inademen en de woorden die we spreken. Als we dit kunnen beseffen en kunnen 

begrijpen dat zij de Universele Kracht in ons is, zullen we een gigantische sprong voorwaarts 
maken in onze evolutie. Als we naar Moeder toe lopen, zal ze ons in haar armen nemen en ons 

alles geven wat we nodig hebben. In Moeders armen zullen we de zuiverste liefde en geluk 

vinden, terwijl we de uiterlijke wereld en alles wat ermee te maken heeft, vergeten. 

 

Een mens heeft geen honderden jaren te leven. Onze levensduur is beperkt. In de korte periode 
van de beschikbare tijd, dienen spiritueel bewuste mannen, vrouwen en kinderen ernaar te 

streven om in zichzelf een juiste geestesgesteldheid te creëren, om de hogere en edele waarden 

van het leven te begrijpen. Zij moeten bepaalde spirituele waarheden in zichzelf vestigen. 

Allereerst is het essentieel het bestaan van de Universele Kracht te erkennen. Alleen dan kan 

men vertrouwen hebben in die kracht en er bewust mee gaan werken. Om dit met succes te 
doen moet men het kleine ego-zelf ontgroeien en de Universele Moeder erkennen. 
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In India wordt de goddelijke energie Shakti genoemd. De Goddelijke Moeder, de Universele 

Kracht, is eveneens bekend als Shakti. De oude cultuur en religie van India zijn gericht op de 
Universele Kracht, de natuurwetten, de invloed van de planeten, de kennis in de oude 

geschriften en de gedragscodes van het leven. De mensen van India beschouwen India, ook nu 

nog, als een levend wezen. Ze vereren India als een godin. Ze heeft een naam. Zij is Bharat 

Mata, Moeder India, die het ware, spirituele ideaal van het land en haar grote onderliggende 

kracht, de kosmische intelligentie, vertegenwoordigt. Bharata is de naam van een grootse 
voorouder in de geschiedenis van de vroege, maar spiritueel en politiek geavanceerde mensen 

van India. Het woord bharat betekent de grote ondersteuner. Aldus is Bharat Mata de grote 

ondersteunende Moeder van alle wezens en haar land, India, is een land van geestelijke kennis.  

 
Bharati, een andere naam voor de Godin van India, heeft een specialiteit. Ze heeft ontelbare 

verlichte mannen en vrouwen voortgebracht, die spirituele kennis hebben bewaard en 

onderwezen. India staat bekend om haar vele wijze mannen en vrouwen. Zij hebben hymnen 

en gebeden tot de grote Universele Moeder gecomponeerd. Hun gebeden zijn een bron van 
grote inspiratie en wijsheid. Moeder India en haar verlichte kinderen hebben ons de praxis en 

de spirituele wegen gebracht van toewijding, wijsheid, onthechting, hoogste waarheid, meditatie, 

yoga, kennis, ritueel, mantra en satsang, het gezelschap van de wijzen. De essentie van spiritueel 

India is dat God één is, maar de wijzen noemen Hem bij vele namen. Bharati is tevens de godin 

van de spraak, de muzikale kunsten en wijsheid. Zij wordt ook wel Sarasvati genoemd. De 
energie van Bharat, de shakti ervan, wordt uitgedrukt via haar cultuur, kunst en muziek. Vrijwel 

alle Indiase kunstvormen zijn uitdrukkingen van het Goddelijke. Haar beeldhouwwerken, 

schilderijen, klassieke muziek, dans en krijgskunsten zijn voortgekomen uit een goddelijke bron. 

Vandaag de dag worden ze nog altijd traditioneel beoefend. Dit zijn ook sadhana’s, heilige 
oefeningen ter verering van concepten van God in verschillende vormen. 

 
Door al deze uitingen van het Goddelijke in het dagelijkse leven, cultuur, kunst en verering, 

kunnen we zien hoe in heel India wordt aanvaard dat de Universele Kracht in alles leeft. Laten 
wij dichter naar het Goddelijke toe komen, door de kracht te aanvaarden en het ego van de 

persoonlijkheid te overstijgen. 

 

Vertrouw op haar genade en laat de gunstige macht van de Universele Kracht ons hart en onze 
geest veranderen, opdat we de hoogste kennis bereiken. 

 

 
 
 
 
“Allereerst is het essentieel om het bestaan van de Universele 
Kracht te erkennen. Alleen dan kan je vertrouwen hebben in 
die kracht en er bewust mee beginnen werken. Om dit op een 
succesvolle manier te doen moet men zijn kleine ego-zelf 
overstijgen en de Universele Moeder erkennen” 
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Nieuws van de  

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Mahashivaratri en de boodschap van Bhumi Shakti in het  

Sri Premananda Centrum van Czestochowa, Polen  
 

Dit jaar vierden we Mahashivaratri 
samen met de Jeugdgroep. Vele 

toegewijden van Swamiji en Heer Shiva 
kwamen en de sfeer was echt verheffend. 

Acht verschillende toegewijden voerden 
vier Lingam abishekams uit en 

zegeningen werden gegeven met de 
Centrum- en de Jeugd Lingam. We lazen 

enkele van Swamiji's satsangs, hielden 
meditaties en pranayama alsook enkele 

energetische yoga oefeningen om 
iedereen wakker te houden. Vele 

toegewijden zongen bhajans, waarvan 
enkele speciaal waren voorbereid voor 

deze Mahashivarathri. Het zingen werd 
vergezeld van twee harmoniums, tabla, 

dholak en een paar andere instrumenten. Tijdens de korte pauzes tussen de abishekams door 
gaven de jeugdcoördinatoren kruidenthee. Iedereen voelde zich gelukkig en verenigd. We 

eindigden dit Mahashivaratri festival met de Goeroe Mangala Arati. 
 

We hadden eerder alle toegewijden in 
het hele land aangemoedigd om de 

Chandi puja te doen gedurende de dagen 
voorafgaand aan de Chandi yagam, 

volgens de instructies van de Ashram. 
Om deel te nemen aan de viering van de 

Bhumi Shakti conferentie, verzamelden 
we wat geld en materialen geschonken 

door toegewijden, die de leden van de 
jeugdgroep dan gebruikten om een apart 

gebied af te zetten met metalen gaas voor 
de honden in onze lokale hondenopvang. 

De honden die voordien in een gesloten 
schuilplaats gehouden werden, kunnen nu vrijelijk buiten rennen. Bovendien konden we ook 

materialen zoals schone lakens, gruis, dekens en honden- en kattenvoer doneren aan een ander 
dierenasiel. 

 
Jai Prema Shanti! 
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Mahashivaratri in het 

Sri Premananda Centrum van Grenoble 

Voor Mahashivaratri organiseerde het Sri Premananda Centrum van Grenoble een speciaal 
programma gedurende de hele nacht, waarvoor we graag elf deelnemers verwelkomden. Na 

een introductie over Mahashivaratri, de grote nacht van Shiva, zijn we de avond begonnen met 

de Goeroe Astotra voor Swamiji. Toen voerden Prithvi en Terry een MahaRudra abishekam 

uit voor de grote Shiva Lingam. Na een theepauze en het delen van de prasadam, keken we 

naar een video van een lingotbhava en vibhutibava. 

De tweede abishekam werd om 

middernacht uitgevoerd op de Centrum 

Lingam door Suddha (van het centrum 

van Lyon) en Robert. Hierop volgend 
lazen we enkele satsangs van Swamiji en 

daarna namen we de tijd om onze 

gedachten hierover te delen. 

De derde Lingam abishekam begon om 4 

uur 's morgens en werd uitgevoerd door 
David en geassisteerd door Terry, en de 

vierde, om 05u30, werd uitgevoerd door 

Terry, bijgestaan door David.  

We sloten het programma af met de Goeroe Mangala Arati.  

Jai Prema Shanti! 
 

Swamiji’s gouden woorden over de 

 Sri Premananda Centra en Groepen 
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Chandi Homam 
 
Van 2 tot 4 maart voerden we een Chandi Homam uit in de Sri Premananda Ashram ten 
voordele van Moeder Aarde. Swamiji zei dat Moeder Aarde momenteel heel onstabiel is door 

het egoïsme van de mensen die de rijkdommen van de aarde leeggeroofd hebben voor hun 

persoonlijk profijt. We deden deze speciale Chandi Homam als een sadhana waarvan we hopen 

dat ze alle wijsheid, liefde, mededogen en moed zullen versterken die nodig zijn om te zorgen 

voor onze kostbare en heilige planeet. We kunnen allen een kleine rol spelen in het helpen 
herstellen van evenwicht en harmonie voor Moeder Aarde zowel in de Ashram, de Sri 

Premananda Centra, Groepen en de Premananda Jeugdgroepen. We kunnen dit praktisch doen 

door seva te organiseren in onze woonplaatsen en op een dieper niveau door sadhana’s zoals 

abishekams en yagams. De Ashram heeft de heilige as van deze yagam over heel de 
Ashramgrond gestrooid omdat Swamiji zei dat as van een yagam grote kracht bevat. Als je wat 

van deze as hebt, kan je het sprenkelen in je tuin of op een nabijgelegen weide, bos of rivier 

zodat de enorme vibraties van de yagam verspreid worden over zoveel mogelijk plaatsen.  

 

Swamiji zei dat de sadhana van vuurrituelen zeer oud is. Door deel te nemen aan een yagam 
geven we alles over aan het vuur. Hij zei ook dat we door het doen van een yagam spiritueel 

kunnen ontwikkelen omdat het de goddelijke kwaliteiten versterkt die in ieder van ons aanwezig 

zijn zoals liefde, empathie en mededogen. Het kan ook ongunstige planetaire invloeden 

verwijderen die zowel onze spirituele ontwikkeling als ons werelds leven kunnen beïnvloeden.  

 
Een Chandi Homam wordt beschouwd als de ultieme homam voor Devi, de universele 

Goddelijke Moeder. Chandi wordt beschouwd als een voorstelling van de gecombineerde 

vormen van Lakshmi, Saraswati en Durga en is als dusdanig zeer heftig en krachtig. Tijdens de 

yagam reciteren de priesters een oud gedicht dat Devi Mahatmyam wordt genoemd om de 

Godin Chandi te aanroepen. Het bestaat uit 700 verzen die vertellen hoe de Godin Chandi tot 
stand kwam en hoe zij negatieve invloeden, angsten, verlangens en krachten bevecht en 

vernietigt. Het is ook een mooie aanbidding van de Godin en bezingt haar lof. 

 

In het gedicht vertelt een Rishi die Markandaya heet een verhaal aan zijn volgeling. In dit verhaal 
gaat een koning, die Suratha heet en die verslagen was in een gevecht en beroofd van zijn 

koninkrijk, alleen naar een dicht bos waar hij een verkoper ontmoet die Samadhi heet. Ze 

vertellen hun problemen aan elkaar en Samadhi vertelt dat zijn vrouw en kinderen zeer 

hebzuchtig zijn en de hele familierijkdom verspild hebben en dat hij is buitengegooid door zijn 

familie. Dan strompelen ze naar een kluizenaarshut waar ze een grote wijze man vinden tegen 
wie ze al hun zorgen vertellen. Als antwoord op hun vragen en zorgen begint de wijze te 

vertellen over de kracht en grootsheid van Devi en over haar epische gevechten waarin ze de 

‘asura’s’ of negatieve krachten verslaat.  

 

Het twaalfde hoofdstuk wordt als het belangrijkste beschouwd in de Devi Mahatmyam omdat 
dit het hoofdstuk is waarin Devi zelf spreekt. Ze zegt dat ze met liefde de vuurrituelen aan haar 

geofferd accepteert, terwijl ze grote devotie schenkt aan diegenen die haar aanbidden en eens 

ze is aanroepen door de Chandi Homam ze deze plaats nooit zal verlaten. Ze belooft om alle 

obstakels die mensen bezighouden te verwijderen, of het nu komt van negatieve krachten of 

planetaire invloeden en om diegenen te beschermen die haar aanbidden. Ze zegt dat diegenen 
die haar aanbidden geen angst meer zullen kennen en niet door natuurrampen zullen worden 

getroffen.  
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We wilden iedereen zoveel mogelijk betrekken bij de yagam en dus maakten we met 
toestemming van de priesters kleine zakjes ‘purnahuti’s’ genoemd die we met kruiden vulden. 

We gaven aan iedere aanwezige een zakje kruiden om er een ‘sankalpa’ mee te maken, een 

persoonlijk voornemen dat ze gerealiseerd wilden zien door deel te nemen aan de yagam. 

Elkeen gooide zijn zakje in het vuur met hun sankalpa in gedachten. Op deze manier offerden 

we de yagam niet alleen voor de verheffing van Moeder Aarde maar hadden we ook de kans 
om onze eigen persoonlijke wensen te realiseren. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

De priester toont arati voor 
de drie kumbams en voor 

Swamiji. De drie kumbams 
vertegenwoordigen Kali, 

Lakshmi en Saraswati, die 
samen de Godin Chandi 

vormen. 

Toegewijden gooien hun 
klein purnahuti 

kruidenzakje in het vuur 
terwijl ze denken aan hun 

persoonlijke sankalpa. 
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Mahashivaratri in de Ashram 
Dit jaar vierden we Mahashivaratri, de Grote Nacht van Heer Shiva met vele spirituele 

programma’s de hele nacht door van 4 tot 5 maart. Mahashivaratri is de tijd waarop Swamiji 

iedereen die kon, naar de Ashram riep om de goddelijke genade, die dan heel sterk aanwezig is 

in de Ashram, te ervaren en er voordeel uit te halen. 

 

Dit jaar kwamen meer dan 200 mensen van over heel de wereld naar de Ashram om deel te 

nemen aan de viering. Ze genoten van spirituele praktijken zoals het reciteren van de mantra 

‘Om Namah Shivaya,’ abishekams, bhajans, meditatie en yagam. Deze nacht gaf ons de kans om 

volledig ondergedompeld te worden in spirituele oefeningen en in gedachten aan het Goddelijke, 

binnenin onszelf te gaan en het goddelijke te ontmoeten in ons hart.  

 

We begonnen het festival om 

18u30 met het reciteren van de 

Goeroe Astotra voor Swamiji’s 

beeld in de tempel, dat zeer 

mooi en sierlijk gedecoreerd 

was met roze bloemenkransen. 

We brachten dan de 

tempelbeelden van Shivagami 

en Heer Nataraja naar de 

triomfwagen voor de processie 

doorheen de Ashram terwijl 

iedereen bhajans en kirtans 

zong. 

 

 

 

We begonnen het reciteren van ‘Om 

Namah Shivaya’ gedurende 12 uur door 

pancharati te tonen aan de 48 lingams die 

door Swamiji zijn gemanifesteerd tijdens 

zovele Mahashivaratri’s. Ze werden mooi 

uitgestald en er ging een heel serene en 

vredige energie van hen uit.  
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Op 1 maart begon er sandelhout te 

verschijnen op Swamiji’s beeld in de 

tempel. Deze speciale sandelhout 

prasadam werd aan iedereen 

gegeven die Mahashivaratri 

bijwoonde in de Ashram en het zal 

ook naar alle leden verstuurd 

worden. Het sandelhoutpoeder bleef 

verschijnen tot net na 

Mahashivaratri. 

 

Maha-Rudra-abishekams en 
Maha-Mritjunjaya yagam 

(vuurceremonie) 

 

Sinds Swamiji’s 

Mahasamadhi zijn er 

lingams verschenen in de 

Sri Premeshvarar tempel 

rond de periode van 

Mahashivaratri. Dit jaar 

verschenen er 10 lingams! 

Ze waren van 

verschillende groottes en 

kleuren. De eerste lingam 

bleef in de Ashram en de 

andere werden aan 

toegewijden gegeven.  
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Dieren in de Ashram 

Vogels en vogels spotten 
door een Ashrambewoner 

 

INDISCHE PAUW OF BLAUWE PAUW 
– Pavo cristatus – Neela mayil 

 

Deze maand ligt onze focus op de nationale vogel 

van India, gevierd als het voertuig van Heer 
Muruga, de zoon van Shiva, maar hij heeft ook 

banden met andere godheden zoals Krishna, Shiva 

en Indra. 
 

De pauw is een van die dieren waar we mee 

kennismaken vroeg in onze kindertijd – zoals de 

olifant, hond, kat, muis, enz. – maar het is zeker 

de moeite waard om meer van nabij naar deze 
vogel te kijken, wat hier in de Ashram heel 

gemakkelijk is om te doen! 
 

Een goede vraag die mij gesteld werd is: wat zou 

de reden zijn voor de ontwikkeling van deze vele 

kleurrijke oogdesigns op de staartveders? Als we 

ideeën zoals dat het ‘gewoon per toeval’ zou zijn 
ontwikkeld, opzijzetten, kunnen we kijken naar 

wat de primaire functie ervan is: indruk maken op de vrouwtjes en/of andere mannetjes. Maar 

waarom dan ‘ogen’ en waarom zoveel? Een oog kan ons veel vertellen over de conditie en zelfs 

de intenties van een individu. Dus als je naar iemand kijkt, zijn het de ogen die het meeste 

opvallen, en ogen kunnen verfraaid worden, nietwaar? Bovendien zullen meerdere ogen een 
nog groter effect creëren en je ook doen kijken van de ene naar de ander en misschien ook 

een beetje verwarring in je geest creëren; het houdt je aandacht vast en kan je verleiden en je 

lokken om dichterbij te komen. En een ander gezichtspunt zou kunnen zijn dat het een spiegel 

is van al de ogen die naar de vogel kijken. 
 

Het is gemakkelijk om van dichtbij te zien hoe mooi de kleuren zijn opgebouwd. De kleuren 

van de glinsterende verenlijn zijn niet het resultaat van enige groene of blauwe pigmentatie, 
maar komen voort uit de microstructuur van het verenkleed die optische verschijnselen 

produceert. De lange veren van de pronkstaart van het mannetje ontwikkelen zich pas na het 

tweede levensjaar. Een volledig ontwikkelde pronkstaart wordt alleen aangetroffen bij vogels 

ouder dan vier jaar.  

 
Sommige bezoekers denken dat de pauwen in de Ashram geïntroduceerd werden, maar nee, ze 
kwamen en bleven uit eigen beweging, en dat begon, zoals mij is verteld, zo'n 20 jaar geleden. In die 

tijd verbleven ze meestal rond het gebied van de Muruga-rots. Ik heb ook gehoord dat ze vóór 1988 
in de buurt van de Ashram aan de overkant van de weg woonden. Daarna begonnen ze geleidelijk 
het Ashramterrein te verkennen en gingen eerst naar de plantenkwekerij. In 1999 moesten ze voor 



11 Prema Ananda Vahini April 2019 

 
het eerst uit de plantenkwekerij worden verdreven. En toch waren ze in 2000 in wezen nog steeds 
bezoekers. Het was pas rond 2010 dat ze voldoende vertrouwen hadden en nu zijn ze zo vertrouwd 

dat ze tijdens ceremonies zelfs rondhangen in de tempel. 
 
We kunnen hiervoor geen religieuze verklaring geven, het is duidelijk dat ze graag een makkelijke 

voorraad eten hebben: rijst van onder de kumbams, melk, bananen, kokosnoten en soms zelfs  
prasadam! Het is allemaal welkom, en niet alleen uit noodzaak. Als ze eenmaal het gewenste voedsel 
hebben gezien, zijn ze erg eigenzinnig in het proberen om ernaartoe te komen en zullen ze 

herhaaldelijk terugkeren, totdat ze ervaren dat het absoluut buiten hun bereik is. Deze wens zorgt 
ervoor dat ze ook granen zullen komen eten uit de palm van je hand ... een demonstratie van 
verlangen in actie. 

 
Ze zijn dus opportunistisch en leren op het juiste moment op de juiste plek te zijn om hun kans te 
grijpen. Hetzelfde is te zien in tuinen waar gewassen worden geteeld, en vooral deze waar granen, 

spruiten of vruchten aanwezig zijn, bijvoorbeeld waar gevallen mango's zijn. Ik heb ze bij zonsopgang 
zien pikken op bloemen voordat de bloemen opengingen. Ze zijn eigenlijk alleseters en eten ook 
insecten, kleine zoogdieren en reptielen, en zelfs kleine slangen, maar ze zullen afstand houden van 

grotere. Om slangen te doden voegen ze zich bij elkaar, omringen de slang en vallen hem vervolgens 
van alle kanten aan. Ze eten voornamelijk op de grond en nemen niettemin de gelegenheid om ook 
dieren op boomniveau te vangen. Rondom menselijke woningen zullen ze zich voeden met een 

verscheidenheid aan voedselresten en zelfs menselijke uitwerpselen. Kort samengevat, wat voedsel 
betreft, is de Ashram niets minder dan "het beloofde land" voor hen. Ze hebben ons mensen 
gedwongen een defensieve positie in te nemen als het gaat om tuinieren en het verbouwen van 

gewassen en vruchten. 
 

Oorspronkelijk is de pauw een 

vogel die vochtige en droge 

loofbossen bewoont, maar hij 

kan zich duidelijk aanpassen 

aan het leven in gecultiveerde 

gebieden en rond menselijke 

woningen, meestal waar water 

beschikbaar is. In veel delen van 

Noord-India worden ze 

beschermd door religieuze 

praktijken en foerageren ze rond 

dorpen en steden. Maar denk 

niet dat elke vogelsoort zich zo 

kan aanpassen. De 

aanwezigheid van bossen is van 
vitaal belang voor vele anderen.  

 
 

Om populair te zijn, helpt het altijd om de juiste looks te hebben, toch? En ten tweede, zelfs als je 
de looks hebt, moet je ook weten hoe je daarmee moet spelen, om zo de aandacht op jou te 
vestigen. Deze vogel is een icoon van die specifieke levensstijl geworden. We kunnen onszelf 

afvragen - en niet de vogel - waarom dit is gebeurd. Op de één of andere manier spreekt het tot de 
verbeelding. Om te beginnen maakt het feit dat ze zo groot zijn hun aanwezigheid onmiskenbaar. 
En ja, de mannetjes hebben meer dan één functie ontwikkeld om de eerste plaats in de wedstrijd te 

veroveren door de aandacht op zichzelf te vestigen. En het is echt extravagant! In vol ornaat heeft 
het mannetje de stijve dekveren van de bovenstaart op in een halve cirkel. Volgroeid is de afmeting 
195-225 cm. De vleugels worden half geopend gehouden en hangen omlaag, en de vogel zal 
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periodiek de lange veren laten trillen die een ruig geluid produceren en hij zal ook een ratelend 
geluid maken met de staart. Zoveel moeite ... in feite kost het enorm veel energie om met zo'n 

prachtige staart rond te lopen, maar wanneer een man zijn ‘goederen’ tentoonstelt, zal je de 
vrouwtjes geen interesse zien tonen en blijven ze meestal voedsel zoeken, en eten ze vaak het 
beschikbare voedsel op. Goed voor hen, want we mogen niet vergeten dat zij degenen zijn die de 

(grote) eieren moeten leggen en ze moeten uitbroeden, en dus zullen ze gedurende die periode 
niet veel tijd hebben om zichzelf te voeden. 
 

De verbluffende visuele indruk van het pronken van pauwen wordt versterkt doordat ze een goed 
zichtbare positie innemen en dus zie je ze vaak op de daken van huizen, bovenop de tempel en in 
het midden van de wegen (zie hieronder). Het is leuk voor iedereen om dit te zien, maar er zijn 

ook geluiden, die niet door iedereen worden gewaardeerd! De mannetjes roepen om hun 
aanwezigheid te benadrukken en met een andere roep waarschuwen ze voor mogelijk gevaar 
(misschien nuttiger voor hun familieleden). Deze geluiden gaan van luid tot zeer luid en wanneer ze 

op deze manier met elkaar praten, is het vrijwel onmogelijk om jezelf verstaanbaar te maken als je 
toevallig tegelijkertijd aan het telefoneren bent. Er zijn zeven verschillende roepvarianten, afgezien 
van zes alarmroepen die gewoonlijk door beide geslachten worden geproduceerd. Of een specifieke 

roep geassocieerd is met een specifieke dreiging - bijvoorbeeld een auto/motor of mens - is nog 
steeds een vraag voor mij. Wie weet hier misschien meer over? De luidere roepen worden vaker 
geproduceerd tijdens het broedseizoen. Ze kunnen ook 's nachts roepen als ze gealarmeerd zijn en 

naburige vogels kunnen dan ook reageren met een soortgelijke reeks roepen. 

 
Terwijl dit artikel geschreven wordt – eind april – is de periode van pronken net begonnen, terwijl 

tijdens maart en april vele jongeren grootgebracht werden. In mei en het begin van juni zijn er 
volledige vertoningen. Het kan zijn dat deze periodes elk jaar een beetje wijzigen. Tijdens de 
pronktijd kan je de mannetjes hun territoria zien afbakenen. Vaak zijn er twee rivalen van 

vergelijkbare grootte te zien die samen beginnen stappen, maar in tegengestelde richting en zich 
dan tegelijkertijd keren en weer naar elkaar toe stappen, zoals worstelaars die wachten op het juiste 
moment voordat ze proberen een trap te geven met hun sterke benen. Je ziet dit vaak op wegen 

en bij strategische ingangen van een gebied. Op langere wegen zie je de mannetjes die op regelmatige 
afstanden gepositioneerd zijn terwijl ze op hetzelfde moment staan te pronken. Toen de 
mangoplantages vollediger waren, dienden de rijen bomen als scheidingslijnen voor hun territoria. 

Maar voor zover ik heb opgemerkt, worden deze gebieden helemaal niet strikt nageleefd en kan je 
zien dat mannetjes redelijk goed met elkaar overweg kunnen en ook veel tijd samen doorbrengen. 
En hoe zit het met de vrouwtjes? Welnu, ook zij hebben een soort van hiërarchie en ik heb hen dit 

gedrag van "worstelaars" ook zien demonstreren - zij het slechts een enkele keer. Eind oktober en 
begin november is het tijd voor de spectaculaire wisseling van hun prachtige veren. Ze zijn dan 
overal te vinden en te verzamelen, maar vooral onder de rustplaatsen. In de Ashram zijn deze veren 

dan echt overvloedig en erg gewild. Het duurt enige tijd voordat de nieuwe veren volledig zijn 
ontwikkeld, tot half maart, terwijl bij het begin van het jaar de eerste voortplantingsperiode al kan 
beginnen (kuikens in februari-maart). De tweede voortplantingsperiode begint in juli-augustus en 

volwassen jongeren zijn te zien in november-december. 
 
Het is fijn om het gezinsleven van de pauw in de Ashram te kunnen observeren. De jongen zijn 

nestvlieders en volgen de moeder snel na het uitkomen. De tijd na de broedperiode is een nieuwe 
stressvolle periode voor de jonge moeders, die hun kinderen heel goed verzorgen en begeleiden 
door een speciaal geluid te maken, om zo de gevaren voor de kuikens te vermijden en hen te laten 

zien hoe ze zich moeten voeden. De eieren en kuikens zijn inderdaad kwetsbaar voor 
grondroofdieren zoals honden en slangen. 
 

Zodra de kuikens erin slagen een beetje te vliegen, vliegen ze de een na de ander naar een dak of 
een toegankelijke boom om te slapen. 
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Naarmate ze groeien, leren de jongeren alle vaardigheden die ze nodig hebben en worden ze steeds 

onafhankelijker, maar ze onderhouden nog steeds hun relatie met de moeder en met andere 
gezinsleden en onvolwassen mannetjes. Typische groepen van ongeveer 12-14 individuen worden 
gevormd met een dominant mannetje, en elke groep bezet een bepaald gebied. Maar mannetjes 

lijken onafhankelijker te zijn. We weten dit omdat een van de mannetjes die tot het tempelgebied 
behoorde rode verf op een poot had en ook op de Muruga-rots was gezien.  
 

  
Het volwassen leven is goed gestructureerd. Het dagschema wordt bepaald door de bezoeken aan 
de plaatsen waar ze foerageren (sommigen zullen waarschijnlijk het poeja schema volgen) en door 

de omgevingstemperatuur. Je kan hen vinden in de open gebieden vroeg in de ochtend of ’s avonds. 
Ze zoeken beschutting tijdens het heetste gedeelte van de dag. In de Ashram zie ik hen rusten van 
ongeveer 11u30 tot 14u, in een boom of zittend in het zand zoals kippen doen. Ze zijn gek op stof-

baden. Als de nacht valt, vliegen ze naar een hoger gelegen plaats om te slapen: een grote boom – 
zoals een palmboom – de windmolen, een watertoren. Ondanks hun grootte kunnen ze zeer goed 
vliegen en elke plaats bereiken die ze willen bereiken. Velen maken hun nest dichtbij en rond 

Swamiji’s huis. De vogels komen aan in de schemering en roepen frequent voor ze hun rustplaats 
innemen in de bomen en dit is een zeer spectaculaire belevenis in de Ashram. Ook omdat sommige 
andere soorten zoals de dikbekkraai en de Indische maina dezelfde rustplaats hebben gekozen en 

ook zeer luidruchtig zijn.  
 
Pauwen worden ongeveer 15 jaar oud in het wild (23 in gevangenschap), soms bedreigd door jagers 

(honden of mensen) of specifieke gebeurtenissen zoals een cycloon (cycloon Gaja eiste 3-4 
slachtoffers) en waarschijnlijk te warme en droge weersomstandigheden. Hogere temperaturen en 

gebrek aan regen zou een onderschatte uitdaging kunnen zijn voor deze vogels. Verkoeling wordt 
bereikt door snelle ademhaling door de open bek maar dit is misschien minder efficiënt bij grotere 
vogels zoals pauwen en kraaien. Dit kan een verklaring zijn voor de dood van enkele pauwen en 

kraaien hier tijdens de laatste weken. Maar vrees niet beste lezer, deze verliezen zullen zeker 
adequaat gecompenseerd worden door het hoge aantal nakomelingen van de pauw. Dus verwelkom 
hem warm en geniet van hun aanwezigheid! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 

 

 De eerste lingodbhava deed zich voor toen ik een 
tiener was. Ik was destijds een beetje ondeugend. 

Ik woonde bij mijn oma, die een spirituele vrouw 
was. Op een dag (ik wist niet dat het 

Mahashivaratri was) vroeg mijn oma mij om 
speciale bloemenkransen voor de godheden te 

maken. Ze vroeg me ook om te koken, omdat ze 
zich niet lekker voelde. Ik maakte idiyappam (een 

soort noedels) klaar. Na het eten voelde ik me erg 
misselijk en moest ik overgeven. Zonder dat mijn 

oma het wist, had ik een ei in mijn eten gedaan en 
ik dacht dat dit wel eens de reden kon zijn dat ik 

ziek was. Ik liet mijn oma niet merken dat ik niet 
in orde was en ging naar het toilet. Daar moest ik 

weer braken. Ik merkte dat er wat bloed bij zat, 
maar ik besefte niet wat er gebeurde. De eerste 

lingam kwam en viel uit mijn mond in het toilet. 
Het jaar daarop voelde ik me weer misselijk en 

tijdens de nacht van Mahashivaratri 
manifesteerden zich drie lingams door mijn 

lichaam. De eerste gooide ik naar buiten. De 
tweede hield ik, ik vroeg me af wat het was. Hij 

zag eruit als een steen in de vorm van een lingam 
op een yoni, die een ronde vorm heeft. De lingam 

en yoni vertegenwoordigen samen Shiva en 
Shakti. Ook de derde hield ik en later gaf ik deze twee lingams aan toegewijden. 

 

 

 

De lingam is Shiva. Shiva is atma - de universele energie waarvan jij deel uitmaakt. Het is dit, dat 

je wil verwezenlijken. Zelfrealisatie is het uiteindelijke doel. 
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“Alle beelden en lingams die ik aan individuen of 

groepen geef, bevatten een sterke spirituele vibratie 

zodat diegenen die zich er mee verbinden bij het bidden, 

mediteren of het ontvangen van zegeningen, spirituele 

verheffing verkrijgen. De manier waarop dit gebeurt, is 

afhankelijk van de aard en de aspiraties van het 

individu.” 
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Nieuws van de…  

 
 

 

Naoussa (links) en Prithvi (rechts) hebben een nieuwe taak opgepakt bij de Premananda Jeugd. 
Naoussa is de nieuwe contactpersoon voor België geworden en Prithvi werd de nieuwe Premananda 

Jeugdcoördinator van Frankrijk. Je kan met hen in contact komen via py.grenoble@gmail.com (Prithvi) 

en naoussa.wauters@gmail.com (Naoussa).  

 

Hieronder willen zij graag enkele woorden delen: 
 

Mijn naam is Prithvi Serraz, ik ben zeventien jaar en woon in Frankrijk. Ik ken Swami 

vanaf mijn geboorte, hij is degene die mij mijn naam gaf... hoewel mijn ouders ook zeker 

een rol gespeeld hebben in dit besluit. Dankzij de omgeving waarin ik opgroeide, is het 
voor mij altijd gewoon geweest om deel te nemen aan spirituele activiteiten in de Centra: abishekams, 

bhajans, seva, meditaties, mantra's, prasadam eten... enzovoort. Ik heb altijd van de Ashram gehouden 

omdat het de plaats is waar ik herinneringen heb om in de buurt van Swami en zijn heilige energie te 

zijn. Het is ook de plek waar ik mijn ouders van de ene meeting naar de andere zie rennen en, net als 

thuis, organiseren, luisteren, projecten plannen, altijd met geduld en standvastigheid. Ik heb altijd 
deelgenomen aan wat zij of de Ashram organiseerden en daardoor andere jonge mensen ontmoet die 

in spiritualiteit geïnteresseerd zijn. 

Ik herinner me Swami, omgeven door een zee van kinderen, aan hen uitleg gevend hoe hun acties, 

keuzes en hun standpunten erg belangrijk en noodzakelijk zijn voor de wereld en zijn toekomst. In 

2014 werd ik contactpersoon voor de Jeugd en nu heb ik de taak van Jeugdcoördinator op me genomen 
omdat ik overtuigd ben dat de Premananda Jeugd het goede kan brengen naar de jongere generatie. 

We hebben vele projecten in het verschiet, zowel concrete als minder concrete! Ik voel dat het erg 

belangrijk is dat jonge mensen spiritualiteit en goddelijke liefde leren kennen, om hen de mogelijkheid 

“M 

Links: Naoussa in de koeienstal van de Ashram en (rechts) Prithvi in de Ashram tijdens deze Mahashivaratri. 

mailto:py.grenoble@gmail.com
mailto:naoussa.wauters@gmail.com
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te bieden satsang te lezen en erover te discussiëren, om hen de kans te geven Muruga Abishekams uit 

te voeren, veel seva te doen, bhajans te zingen, en om mee te doen met verschillende projecten, 
bijvoorbeeld hulp aan Moeder Aarde. Dit jaar ontmoette ik nieuwe leden van de Ashram Jeugdgroep 

en enkele jongeren uit de hele wereld en ik voelde alsof het een nieuwe frisse start was met een nieuwe 

energie en heel veel dingen om te doen. Dus, laten we beginnen! Harohara! Jai Prema Shanti!! 

 

 Ik ben Naoussa, op mijn zeventiende kwam ik voor het eerst in contact met Swami 
Premananda. Van meet af aan voelde ik me werkelijk geïnteresseerd, ik opende mijn hart en 

meteen kreeg ik zijn honderdvoudige zegeningen terug. In Schweibenalp, Zwitserland, tijdens 

en na de Prema Dhyanam week, ervaarde ik een grote transformatie. 

 
Wat ik altijd erg prettig vond bij de Premananda Jeugd was hun positieve kracht. Bij elk programma 

waar men bij elkaar kwam, voelde ik me erg welkom en iedere keer kreeg ik een sterke positieve 

energie boost. Wat we bij de uitvoering en deelname aan de Abishekams deelden en in het samen 

Bhajans zingen, kwam van diep binnenin, en dat is wat de contacten zo speciaal maakten. Nu zie ik 

wat dit voor mijn kinderen doet en weet ik dat het iets goeds is!” 
 

 

 

Iedere maand belichten we een grote kwaliteit van de Premananda Jeugd. 

Deze maand: Luisteren naar goede raad! 
 

“De voornaamste reden om advies niet te accepteren is het gebrek aan begrip. Of 
het nu van een jong of ouder persoon komt, advies is advies. Wanneer we goed 
advies horen, voelen we ons schuldig. Het wijst op onze fouten en daarom zijn we 
niet bereid om ernaar te luisteren. Velen kiezen ervoor om enkel vanuit eigen 
ervaring te leren, maar daardoor verliezen zij veel in het leven. Zij nemen 
stelling om niet hun zelfrespect, waardigheid en sociale positie te verliezen, maar 
realiseren zich niet dat begeleiding voor hun eigen belang en welzijn gegeven 
werd. Ze worden werkelijk kwaad, overspoeld door emotionele gedachten, dat zij 
bekritiseerd worden en niet gerespecteerd. De oorzaak hiervan is een diepgeworteld 
ego gebaseerd op arrogantie en het onwetende idee dat zij alles weten. 
 
In deze gemoedstoestand willen we enkel advies horen dat zoet is en ten gunste van 
onszelf zonder te beseffen dat we naar het verkeerde pad geleid worden. We 
begrijpen niet dat zulke dingen gezegd worden om ons te steunen en te eren, 
teneinde ons gelukkig te maken of dat ze gezegd worden met een verborgen motief. 
Enkel nadat de schade aangericht is, beseffen we dat we beïnvloed werden door 
slecht gezelschap. Maar de schade is dan al aangericht.” 

“I 
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