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 “Alles is aarde. Uitgaande van de atomen worden alle levende wezens, 
planten, klimplanten, bomen en mensen gevormd uit de aarde. 
Gedurende de miljoenen jaren dat de aarde bestaat, werden er vele 
wezens gevormd uit deze aarde, leefden op deze aarde, groeiden en 
werden eindelijk weer één met de aarde.” 
 

Swamiji 

 

 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Effect van voeding op de gedachten 

 
 e moeten begrijpen dat wanneer het voedsel dat we eten zuiver is, onze gedachten 

ook zuiver zullen zijn. Het voedsel dat we eten, de granen, groenten en andere 

ingrediënten dragen er toe bij om onze geest zuiver te maken. 

Zonder twijfel is het voedsel dat we vandaag klaarmaken minder zuiver dan vroeger. Eerst zouden 

we moeten uitzoeken hoe het is gekweekt. Tegenwoordig wordt voedsel gekweekt met 

chemische meststoffen. Groenten die zo worden gekweekt, zijn niet zo zuiver. 

 

Vroeger gebruikten mensen koemest om de bodem waarop ze gewassen teelden vruchtbaar te 

maken. De koe heeft een sattvische (zuivere) aard, dus door het voedsel, de graangewassen en 

groenten geteeld met koemest, zullen we ook sattvische kwaliteiten verwerven. Tegenwoordig 

gebruiken mensen kunstmest om de oogst te vergroten. Dit bederft de manier waarop wij ons 

lichaam voeden. Het is belangrijker de geest van de mensen op een goede manier te cultiveren 

dan de oogst te vergroten. 

 

De goede gedachten van de kok gaan in het eten dat hij of zij kookt en in de persoon die de 

maaltijd opeet. In de Bhagavad Gita wordt gezegd dat zuiver en goed gekookt voedsel helpt om 

W 
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onze sattvische kwaliteiten te ontwikkelen. Als je met zuivere kwaliteiten kookt en dit voedsel aan 

anderen geeft, zullen zij ook zuivere gedachten krijgen. 
 

We kunnen niet zeker weten of het kookgerei en de keuken zuiver zijn wanneer andere mensen 

koken. Daarom zeggen de Shastra’s (een deel van de Veda’s), en vroeger was dit de regel, dat 

mensen voor zichzelf moeten koken. Als je de naam van God reciteert terwijl je kookt, dan zal 

iedereen die dit voedsel eet zuivere kwaliteiten ontwikkelen. Dit zal de gemeenschap en het land 

ten goede komen. Het is fantastisch als iedereen voor zichzelf kan koken. 
 

Het is goed om huisbereid voedsel te eten. Thuis weet je dat alles proper is en dat het voedsel 

dus op een hygiënische manier is klaargemaakt. Als een vrouw thuis kookt, kan ze koken als een 

echtgenote, als een moeder of als een dochter. Omdat ze kookt voor de mensen die ze graag ziet, 

zal haar geest zuivere gedachten denken. Vroeger waren het altijd de vrouwen die kookten. Ze 

waren gewoon mantra’s te zingen terwijl ze de botermelk karnden, kookten en opdienden. 

Daardoor werd het eten zuiver op natuurlijke wijze. 
 

Over het algemeen namen mensen een bad voor het koken en maakten ze de vloer schoon door 

koemest te sprenkelen. Ze droegen kleren die ze zelf hadden gewassen. Dit waren de traditionele 

gebruiken in het familieleven lang geleden. Op die manier is een hygiënische omgeving automatisch 

verzekerd. Dan zal je geest rustig en zuiver zijn, en dat brengt een hogere kwaliteit in het voedsel. 

Wanneer je in een restaurant eet, heb je dit allemaal niet. Het is niet goed voor je lichaam en 

geest. Je weet niet met welke gedachten de kok kookt. De persoon die het voedsel bereidde en 

opdiende zal het zeker niet doen uit goedheid voor de persoon die het opeet. De kok in een 

restaurant zal niet koken met liefde en goede gedachten. Zij zullen niet denken dat de persoon die 

eet, goed moet eten en zoveel als hij nodig heeft. Zij zullen enkel denken dat zij een goed 

inkomen willen verdienen. Mensen die altijd buitenshuis eten, zullen op een dag het verschil 

beseffen als ze gedwongen worden om een week of tien dagen thuis te blijven en met plezier 

enkel thuisbereide maaltijden te eten samen met de rest van het gezin. De gedachten zullen rustig 

zijn, het voedsel zal goed verteren en de verstandhouding in de familie zal beter zijn. Je zal het 

alleen weten als je het probeert.  
 

Onze gedachten worden beïnvloed door onze voeding, door de plaats waar deze vandaan komt 

en door de ingrediënten. Als we voedsel eten dat bereid is door kwaadaardige mensen, als we 

zaken eten die gekweekt zijn met gebruik van geld dat op een oneerlijke manier is verdiend, zal 

onze geest bedorven worden. Je zal zeker slechte gedachten hebben. Ook als je voedsel eet dat 

werd gekocht met gestolen geld zal het je geen goed doen. Dat voedsel kan zelfs van een goede 

geest een verstoorde geest maken. 
 

Hoe wordt ons voedsel bereid? Wie heeft het bereid? Wie heeft de ingrediënten gegeven? Het is 

niet altijd mogelijk om dit te weten. Als we een beetje van het voedsel eerst aan het Goddelijke 

offeren en er dan van eten, zal het zuiver worden. Op dezelfde manier zal het gezuiverd worden 

als we eerst met ons hart een deel van het voedsel offeren aan de vogels of aan andere dieren. 

Zelfs in het huidige India denken mensen dat het belangrijk is om dit te doen voor ze eten. Dit is 

een groot deel van hun cultuur. Zelfs Sri Krishna heeft dit gezegd in de Bhagavad Gita.  

 

Laten we daarom voortaan ons voedsel aan God offeren voor we eten. 
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Nieuws van de 

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

 
Nieuwe Centrumcoördinator 

 
Wij willen graag iedereen informeren dat Murali en Gauri, onze Centrumcoördinatoren in 
Carloz Paz, Argentinië, besloten hebben om hun seva als coördinators over te dragen aan 

Hamsaa, een oud toegewijde en lid van het Centrumcomité. Gauri en Murali gaan verder met 

hun seva als Nationale Coördinatoren en verstrekkers van informatie in Argentinië. Het email 

adres blijft hetzelfde: premananda.carlospaz@gmail.com. Dank jullie wel Gauri en Murali, voor 

jullie toegewijde seva met het gedurende zovele jaren runnen van het Centrum! Wij danken 
ook Hamsaa voor haar diensten en wensen haar heel veel plezier bij het leiden van het 

Centrum! 

 

 

Nieuwe Sri Premananda Groep 
 

Na een korte onderbreking hebben Hari en Shankari hun Centrum in Destelbergen, België 

heropend als een Sri Premananda Groep. Een Sri Premananda Groep kan vele activiteiten 

hebben, maar hoeft niet met regelmaat Abishekams uit te voeren. Wij wensen hen al het 
goede met de nieuwe groep toe en bedanken hen voor hun goede seva! 

 

 

 

Gouden woorden van Swami over de Sri 

Premananda Centra en Groepen. 

 

“Het is een erg verantwoordelijke taak om een Centrum of Groep te 
coördineren, het vraagt om aardig wat geduld en onbaatzuchtige 
inspanning. Moeilijkheden mogen zich voordoen maar met de juiste 
houding kan elk probleem opgelost worden en elk obstakel 
overwonnen. Ik ben hier om jullie te helpen om jullie Centrum of 
Groep op een mooie manier te ontwikkelen, maar om dat te 
bereiken moet je regelmatig met me communiceren.” 

mailto:premananda.carlospaz@gmail.com
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BHUMI SHAKTI 

De 
Internationale Premananda 

Conferentie 2019 
 

Geliefde goddelijke zielen, 
 

an 28 februari tot 2 maart organiseerde de Ashram een conferentie met als doel onze 

Moeder Aarde te vieren en te eren. We noemden deze conferentie ‘Bhumi Shakti 

Conferentie’ ... Bhumi betekent aarde in het Sanskriet en Shakti betekent goddelijke 

energie. Tijdens deze drie dagen toonden we onze toewijding en waardering voor de 

goddelijke energie van onze grote Moeder Aarde op veel verschillende manieren - er waren 

informatieve en inspirerende toespraken, workshops, spirituele oefeningen, seva-activiteiten, 

culturele uitvoeringen, leuke spelletjes en meer, allemaal met het thema van het dienen van 

onze Moeder Aarde. Het was echt een hartverwarmend evenement waarvan we hopen dat 

het iedereen heeft geholpen om meer liefde en respect voor onze prachtige planeet bij te 

brengen. Met zoveel verschillende onderwerpen en activiteiten was er voor iedereen iets om 

deel aan te nemen. Vanaf deze maand zullen we drie nummers van het tijdschrift wijden aan 

Moeder Aarde en de Bhumi Shakti conferentie. Misschien was je aanwezig op de conferentie 

of was je aanwezig maar miste je een van de programma's, of was je niet in staat om naar de 

Ashram te komen voor de conferentie, we zullen elke activiteit in detail opnieuw bekijken 

zodat de informatie op deze manier met iedereen gedeeld kan worden. En dus beginnen we 

met het delen van onze visie voor de conferentie, die we samen hardop reciteerden aan het 

begin van elk van de drie dagen: 

 

Ieder van ons is verantwoordelijk voor de toekomst van onze Moeder Aarde, de bron van leven voor 

alle wezens. Laten we de leer van Swami Premananda belichamen om de aarde, die we allemaal 

delen, te dienen, te bewaken en te verzorgen. We zullen Moeder Aarde samen dienen in harmonie,  

met lichaam, geest en hart, door uiterlijke actie en innerlijk bewustzijn, in het belang van alle wezens. 

 

Jai Prema Shanti! Jai Prema Shanti!  

Jai Prema Shanti! 

Moge ware liefde en vrede overal 

aanwezig zijn! 

 

 

 

V 

Welkomstdans door 

Ashramkinderen 
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BHUMI SHAKTI 

 
Hoogtepunten van DAG 1– Zaden planten  

 

Processie 
 

 

 

 

 
 

 

 

We begonnen de Bhumi Shakti Conferentie op een voorspoedige manier door Swamiji uit te 

nodigen naar de plek waar de Conferentie plaatsvond. We deden dit door het beeld uit de 

tempel te nemen en in processie mee te dragen naar het podium. Met deze traditionele en 

devote smeekbede aan onze Goeroe, konden we erop vertrouwen dat de conferentie 

succesvol zou zijn en dat het een fijne ervaring voor iedereen zou worden. Voor deze 

gelegenheid vroegen we aan de dames om zich in gele sari’s of punjabi’s te kleden en aan de 

heren om witte shirts en vesti’s aan te doen, onze Ashramuniformen. We spoorden iedereen 

aan om mee te doen; sommigen droegen een vlag of een kumbam, anderen trokken de 

zegekar, droegen een lamp enzovoort. Bij aanvang van de processie kreeg iedereen een bloem 

om die later als een welkom aan Swami te offeren nadat zijn beeld op het podium een 

ereplaats had gekregen. 
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Vredesmantra programma 
 

“Doe aan goede dienstverlening en geniet van de vreugde en voordelen die je hierdoor 
ontvangt samen met de mensen rondom jou. Deel goede gedachten met anderen die hen zullen 
helpen. Ik voel dat alles wat je zegt, denkt en doet, anderen ten goede zou moeten komen.” 

 

Swamiji 
 

 

 
Samen mantra’s reciteren 

met eenzelfde intentie is een 

heel krachtige en effectieve 

methode en daarom 

reserveerden we een korte 
tijd voor de Vredesmantra. 

Met diegenen die samen 

wilden komen reciteerden 

we de volgende mantra 54 

keer: 

 
 

 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 
 

“Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn.” 
 

Welkomstwoord 
- Door het hoofd van het Ashrammanagement  

 

Groeten aan de gouden voeten van onze Vader Swami Premananda Maharaj. Ik verwelkom al 

mijn broeders en zusters die naar hier gereisd zijn, naar de verblijfplaats van hun Moeder. De 

Ashram is je Moeder en Swamiji is je Vader. Mijn spirituele verwanten, vrienden, jongeren en 
lieve kinderen die hier verzameld zijn op deze voorspoedige dag, het is door Swamiji’s genade 

dat jullie hier allen samen zijn en daardoor hebben jullie ons hernieuwde verjonging en 

enthousiasme gebracht.  

 
We reizen allemaal op het spirituele pad dat Swamiji voor ons heeft uitgestippeld. Het is niet 

altijd gemakkelijk om het golvende oppervlak met zijn putten en uitsteeksels van het pad dat 

we gaan, te herstellen en vooruit te gaan. Het is zoals de Himalaya beklimmen. Niettemin 

weerspiegelt deze conferentie de enorme liefde die jullie in jullie hart hebben voor Swamiji en 

de Ashram.  
 

Deze wereld is gevormd uit vijf elementen: water, aarde, vuur, lucht en ruimte. We hebben 

deze conferentie ‘Bhumi Shakti’ genoemd naar één van de vijf elementen. 
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Swamiji zei dat de hoekstenen van het leven van een mens liefde, waarheid, zuiverheid, 

devotie en wijsheid zouden moeten zijn. Vanaf het moment dat een mens geboren wordt, zou 
het zijn doel moeten zijn om te leven met liefde en om wijsheid te bereiken voor zijn tijd op 

Aarde eindigt. Alleen iemand die liefdevol is en waarheidsgetrouw en die pure devotie heeft, 

kan de hoogste staat van wijsheid bereiken, dit is de spirituele boodschap voor ons. 

 

Om deze staat te bereiken moet er een regenboog van vertrouwen ontstaan in ons hart en 
altijd schitterend schijnen binnenin ons. Wanneer er een regenboog verschijnt aan de hemel, 

wordt de hemel mooi. Op dezelfde manier wordt ons leven mooi als er vertrouwen ontstaat 

in ons. Deze regenboog van vertrouwen zal ons zeker ondersteunen doorheen ons leven. 

Wanneer we verdrietig zijn, is het spiritualiteit en wijsheid die ons moeten komen helpen. 
Onze gedachten moeten sterk zijn en ons vertrouwen onwrikbaar. Positiviteit verandert onze 

omgeving en leidt ons verder naar het pad van succes. We worden wat we denken. Het is 

alleen de mens die deze verbazingwekkende mentale kracht heeft.  

 
 

Kummidans 
 

Na het zitten was het tijd om 

te dansen! De kummidans is 

een traditionele Zuid-

Indische volksdans en een van 

de meest oorspronkelijke 

volksdansvormen die hun 

oorsprong hebben in de 

landbouwgemeenschappen. 

Hij wordt gedanst door 

vrouwen, die beschouwd 

worden als de 

zaadbewaarders in de 

gemeenschap. De vrouwen 

dansen in een cirkel en klappen ritmisch naar zowel de grond als naar de hemel. Er wordt 

gezongen maar er is geen begeleiding door instrumenten. De dans kan beschouwd worden als 

een spirituele oefening om iemand te 

verbinden met de natuur rondom hem. 

Door dezelfde handelingen en 

bewegingen uit te voeren, komt men in 

een staat van meditatie, terwijl men 

focust op het gevoel van eenheid 

tussen de mensen in de cirkel, die allen 

kinderen zijn van Moeder Aarde. Dit 

gevoel wordt versterkt door het 

bewust zijn van onze voeten die de 

aarde raken en de uitgestrektheid van 

de hemel boven ons. Een vrouw zal 
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improviserend een lokale legende vertellen en de anderen zullen dan in koor antwoorden. Op 

die manier dansen creëert een gevoel van blijdschap en verbondenheid. Voor de conferentie 

hadden we een lied opgenomen dat gezongen werd door enkele van de vrouwen die in de 

naburig gelegen dorpen leven. Nadat we de toegewijden de basisbewegingen van de dans 

hadden aangeleerd, lieten we dit lied horen en iedereen die eraan deelnam kon deze oude 

traditionele dorpsdans ervaren, als een therapie om zowel lichaam en geest te ontspannen.  

 
Swamiji’s dienstbaarheid aan de wereld 

 

De minderbedeelden helpen is een andere manier om Moeder Aarde te pacificeren." 

- Swamiji 
 
Een ashrambewoner hield een toespraak waarin ze een paar van haar ervaringen met Swamiji 
deelde en waarin ze sprak over wat hij voor anderen deed. Hier is een uittreksel uit haar 

toespraak....  
 
Jai Prema Shanti! Swamiji maakte nooit een onderscheid tussen zijn persoonlijke leven en de 

dienstbaarheid die hij aan anderen gaf. Hij was altijd op zoek naar wat hij voor anderen kon doen. 

Hij wachtte niet eens tot mensen hem om hulp kwamen vragen, maar hij ging vaak naar hen toe 

en vroeg hen hoe het met hen ging en of ze hulp nodig hadden, en dan deed hij wat nodig was.  

 

Soms kwam iemand Swamiji om hulp vragen en praatte heel netjes met hem, maar dan achter zijn 

rug om zei die dan slechte dingen over hem. Toen we Swamiji vroegen of hij zulke mensen echt 

zou moeten helpen, antwoordde hij: "Het is een eigenschap van mij om anderen te helpen en ik 

wil deze kwaliteit niet veranderen door hun gedrag." Op deze manier zou hij iedereen helpen - uit 

welk land ze ook kwamen, welke religie ze ook aanhingen, tot welke kaste ze ook behoorden en 

of ze goed of slecht waren.  

 

Swamiji gaf ook veel om de bomen en planten. Hij zei vaak dat iedereen bomen moest planten en 

er goed voor moest zorgen. Hij kende en herinnerde zich elke plant in de ashram en toen hij zag 

dat er een plant ontbrak, werd hij boos op ons omdat we er niet goed voor gezorgd hadden. 

Wanneer hij een nieuwe variëteit aan bloemen of planten tegenkwam, maakte hij afspraken om 

deze naar de Ashram te brengen. Hij vertelde ons eens: "Ik weet niet of ik de vruchten van deze 

bomen die we aan het planten zijn, zal kunnen eten, maar ik weet zeker dat de volgende generatie 

de vruchten zal kunnen eten en daarom plant ik ze.” 

 

Wanneer iemand Swamiji vroeg of er iets was wat hij wilde dan vermeldde hij altijd iets voor de 

Ashramkinderen of een nieuwe plantenvariëteit voor de Ashram. Hij heeft nooit om iets voor 

zichzelf gevraagd. Ook al kunnen we niet zoals Swamiji zijn en alles precies zo doen als hij, we 

moeten zeker proberen om zijn voorbeeld te volgen en anderen helpen waar mogelijk. We 

moeten ook veel bomen planten, goed voor alle planten zorgen en Moeder Aarde in alle 

opzichten respecteren.  

Jai Prema Shanti! 
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Workshop over de productie 

van vibhuti of heilige as 
 

Workshops 
 

In de namiddag hadden de toegewijden de gelegenheid om verschillende workshops te 

bezoeken die enkele van de dagelijkse Ashram activiteiten, gelinkt aan de natuur, voorstelden. 

Er waren workshops over de natuurlijke kruidenpreparaten geproduceerd in de Ashram, een 

workshop over biologisch tuinieren en een workshop over waterwinning en -zuivering. 

 

Na eerst goed op de hoogte gebracht te zijn over 

alle aspecten van de natuurlijke producten, 

ontvingen enkele vrijwilligers op hun beurt 

verschillende groepen van toegewijden aan wie zij 

gedurende 10 minuten een informatief gesprek 

en/of demonstratie gaven over een bepaald 

product. Dit waren het maken van vibhuti en 

sambrani, de productie van kruidenthee (tulasi, 

citroengras, roos) en de productie van amla of 

Indiase kruisbesproducten (sap, snoep, jam). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele 
ingrediënten 

gebruikt bij de 
productie van 

sambrani 
 



10 Prema Ananda Vahini mei 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de waterwinning en -zuiveringsworkshop hadden we een voorbeeld van Ashramland 

met en één zonder vegetatie voorbereid om het dramatische verschil in de absorptie van 

regenwater aan te tonen. Het was duidelijk te zien dat hoe meer vegetatie op het land groeit, 

hoe gemakkelijker regenwater door het land wordt opgenomen en in staat is om de bodem 

te voeden. Zonder vegetatie wordt de zongebakken grond ondoordringbaar, waardoor het 

water van de helling stroomt. Ook werd aangetoond wat een goed effect het toevoegen van 

organische stof, zoals bladeren, heeft op het behoud van de vochtigheid van de bodem en 

planten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovendien werd er een interessante uitleg gegeven over het mechanisme dat de Ashram 

gebruikt om het water te zuiveren uit de septische tank van de school, uit de grijze 

watertanks van de dharmasala en de slaapzaal van de meisjes. 
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In de workshop over biologisch tuinieren hebben we het maken van ‘cow pat pit’ of CPP 

gedemonstreerd. CPP is een speciaal biodynamisch preparaat en een gespecialiseerd type 

compost. Slechts een zeer kleine hoeveelheid CPP is nodig om een groot stuk land te 

bemesten. Om CPP te maken, nemen we eerst koeienmest en kneden het samen met 

eierschaalpoeder en steenstof. Na 30 minuten wordt dit mengsel verpakt in koeienhoorns 

samen met bereidingen van bepaalde planten (duizendblad, kamille, Himalaya-eikenschors, 

brandnetel, paardenbloem en valeriaan). Deze hoorns worden vervolgens drie tot vier 

maanden ondergronds begraven totdat CPP wordt gevormd. 

 

 

“We hebben de natuur enorm geschaad. We hebben de natuur geschaad om persoonlijke 

voordelen te verkrijgen. Hoewel Moeder Aarde een zeer geduldige en tolerante planeet is, 

heeft ook zij haar beperkingen. De recente tsunami is slechts één ramp die haar ongenoegen 

toont. Velen zullen volgen. Je angst kan dit niet veranderen. Wat gaat er gebeuren? Als je de 

sluisdeur opent, stroomt er water uit totdat het beschadigde gebied met water is gevuld. 

Moeder Aarde is nu vol woede. Je hebt haar kinderen vernietigd. Vanwege het egoïsme van de 

mens zijn veel planten- en diersoorten nu uitgestorven. In plaats van bang te zijn, probeer op 

je stappen terug te komen. Corrigeer de fouten die je hebt gemaakt. Verzoen de fouten die je 

hebt begaan. Zuiver het milieu. Zorg dat Moeder Aarde zich gelukkig voelt. Op deze manier 

zou je haar woede misschien kunnen sussen. Het helpen van de minderbedeelden is een andere 

manier om Moeder Aarde te pacificeren.” 

 

- Swamiji 
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Spiritualiteit, ecologie en de noodzaak voor een 
andere samenleving 

- Toespraak door Sitha en Ram 
 

Jai Prema Shanti! 
 

et onderwerp van deze conferentie, Bhumi Shakti of Aarde bewustzijn is van het 

grootste belang voor de toekomst van het leven van de mensheid op onze planeet. 

Vele jaren lang hebben vele wetenschappers geprobeerd alarm te slaan en nu zijn de 
meeste van hen het erover eens dat het klimaat in een alarmerend tempo verandert en 

dat deze veranderingen voor een groot deel te wijten zijn aan menselijke activiteit. Het feit 

dat zoveel soorten dieren en planten verdwijnen, is ook zeer catastrofaal. Ook hier in de 

Ashram zijn deze veranderingen al waarneembaar. Bijvoorbeeld, de moessons die niet meer 
voorkomen zoals voorheen, het toenemende gebrek aan water en, zelfs recentelijk, voor het 

eerst sinds de oprichting van de Ashram, was er een cycloon die veel schade veroorzaakte.  

 

Lang geleden waarschuwde 

Swamiji ons en zei vaak in zijn 
satsangs dat de mensheid de 

verkeerde kant opging. Hier 

zijn enkele van zijn woorden: 

 

“Het goddelijke gaf het planten- 
en dierenrijk in bewaring van 

menselijke wezens, en zij kozen 

ervoor om hen te verwoesten en 

te vernietigen vanwege egoïsme. 

De mens begrijpt niet meer wat 
goed voor hem is om te eten en 

daarom verpest hij zijn leven en 

de aarde door bossen en 

planten te vernietigen om geld 
te verdienen of vee te fokken voor voedsel. Hij bedekt de goddelijke aarde voortdurend met beton en 

chemicaliën. Leven, mensen, activiteiten en situaties worden alleen gezien vanuit het oogpunt van 

steeds meer geld verdienen.” 

 

Zo benadrukte Swamiji altijd het belang van het milieu en de natuur en startte hij veel 
projecten om zijn visie uit te voeren om voor Moeder Aarde te zorgen en tegelijkertijd de 

fysieke en geestelijke gezondheid van mensen te verbeteren. Bijvoorbeeld ... het project van 

het planten van duizend neembomen nabij het gebied van de Muruga-rots, wat nu een leuk 

klein bos heeft gecreëerd. Er is ook het project om tuinen te creëren met een biodiversiteit 

van bloemen, groenten en fruit, allemaal biologisch geteeld. 
 

We zijn blij te zien dat de Ashram het pad volgt dat door Swamiji is uitgestippeld, doorgaat 

met de plantages, het hergebruik van grijs water organiseert en de behandeling en recycling 

van afval organiseert. We danken alle personen die verantwoordelijk zijn voor deze projecten 

H 
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voor hun goede en toegewijde seva. We weten allemaal dat dingen hier echt niet gemakkelijk 

zijn. 
 

De organisatie van deze conferentie weerspiegelt goed het belang dat de Ashram hecht aan 

de toekomst van de planeet. 

 

Nu worden steeds meer mensen over de hele wereld zich ervan bewust dat er een probleem 
is met de moderne manier van leven en dat we het moeten veranderen. In ons land, België, 

bijvoorbeeld, gaan sinds enkele maanden, elke donderdag, duizenden studenten niet naar hun 

les maar protesteren op straat om te eisen dat de regering stopt met praten over 

klimaatverandering en wat concrete acties begint te nemen. 
 

We hebben inderdaad een heel ander soort samenleving nodig, een samenleving waarin elke 

beslissing die wordt genomen rekening houdt met het behoud van de natuur, een waarin alle 

menselijke, dierlijke en plantaardige levens belangrijk worden geacht, ongeacht de 

economische waarde ervan. Het is tijd om te stoppen altijd economische groei te willen, tijd 
om afstand te doen van die activiteiten die de natuur verwoesten en tijd om een einde te 

maken aan ongecontroleerde industriële uitbreiding.  
 

De vermindering van de materiële productie is een absolute noodzaak en moet worden 

gecombineerd met een drastische vermindering van ongelijkheden en een betere herverdeling 
van welvaart. We moeten allemaal op een persoonlijk niveau actie ondernemen om dit doel 

te bereiken. 

 

We geloven dat het ook tijd is om een manier te vinden om ecologie en spiritualiteit te 

combineren, en we danken het Ashram-management voor het organiseren van deze 
conferentie. We hopen dat het ons allemaal zal toelaten om diep na te denken over dit 

onderwerp en ons te motiveren om te handelen. 

 

Jai Prema Shanti! 
 
 

Dagelijkse Bhuvaneshwari abishekam 
 

Swamiji sprak vaak over hoe Bhuvaneshwari het aspect van de Goddelijke Moeder is dat zorg 
draagt voor Moeder Aarde. Daarom en in de hoop dat het haar bevalt, besteden we ’s avonds 

tijd om deel te nemen aan de dagelijkse abishekam voor het beeld van de Godin 

Bhuvaneshwari die in de Poeja Hal verblijft en door Swamiji gematerialiseerd werd. 

 

De abishekam op de eerste dag werd voorafgegaan door een toespraak over Bhuvaneshwari. 

Deze werd gegeven door een discipel van Swamiji: “Bhuvaneshwari heeft verschillende 

aspecten of niveaus. In een oude video, in gebroken maar innemend Engels, zei Swamiji dat 

sommige mensen denken dat Muruga God is, dat Krishna God is, of Jezus God is. Dan zegt hij 

dat de ultieme waarheid voor hem is dat God lege ruimte is. In het Hindoeïsme is Akasha, de 

hoogste vorm van Shiva, Sanskriet en betekent lege ruimte, zuiver bewustzijn. Ik denk dat het 

een openbaring voor jullie zal zijn dat de Goddelijke Moeder Bhuvaneshwari de Godin is van 

oneindige ruimte waarin alle vormen ontstaan. De wereld is in haar lichaam, en tegelijkertijd is 

ze de ruimte in elk atoom.” 
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Daarna namen we enkele minuten om te concentreren op de betekenis van de Gayatri 

mantra die we reciteren tijdens de abishekam: 

 
 

 

We wijden onze gedachten aan de Allerhoogste Schepper van alle 

bewustzijnsniveaus (fysiek, mentaal en spiritueel). 

Laten we mediteren op het meest excellente goddelijke licht, de bron van alles, zodat 

Hij ons zal verlichten. 

 

Om Bhur Bhuvah Swaha 

Tat-savitur Varenyaṃ 

Bhargo Devasya Dhīmahi 

Dhiyo Yonah Prachodayāth 
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Cultureel programma 

 
Later op de avond kreeg iedereen de kans om achterover te leunen en te genieten van het 

culturele programma, een combinatie van zowel professionele optredens als acts gemaakt 

door de toegewijden en Ashram-kinderen. Iedereen had heel ijverig gewerkt om hun 

optreden zo goed mogelijk voor te bereiden en deze avond was het hoogtepunt van hun 

inspanningen. De focus van elke voorstelling was om ons op de een of andere manier te 

herinneren aan onze essentiële verbinding en afhankelijkheid van onze Moeder Aarde. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Dhrupad Hindustani 

vocale en muzikale 

uitvoering door 

professionele zanger 

Niloy 
 

Ashram-kinderen 

creëerden een mime-

uitvoering over de dienst 

die bomen verlenen aan 

alle levende wezens. 

. 
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Bharatanatyam dans door 

een student van de 

Annamalai Universiteit in 

Chidambaram. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Franse toegewijden brachten een 

toneel over het verhaal van hoe 

de Rishi Agastiya en Heer 

Ganesha die de Indiase heilige 

rivier Kaveri schiepen, waardoor 

het belang en de heiligheid van 

water werden benadrukt. 

 

 

 

 

 

French devotees performed a 

drama about the story of how the 

Rishi Agastiya and Lord Ganesha 

created the Indian holy river 

Kaveri, thereby emphasizing the 

importance and sacredness of 

water.  
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Processie terug naar de tempel 
 

Als een mooi einde van deze eerste dag van de conferentie, droegen we het beeld van Swamiji 

toegewijd in een stille processie terug naar de tempel. De duisternis van de nacht werd verlicht 

door de vlammen van 108 olielampen. 

We stelden voor dat iedereen stilletjes 

aan een wens dacht terwijl hij in de 

processie liep en die wens vervolgens, 

samen met een bloem, aan Swamiji 

aanbood, nadat het beeld opnieuw in de 

tempel was geïnstalleerd. Het was een 

zeer ontroerend moment en iedereen kon 

de meedogende liefde van Swamiji 

voelen die de hele ruimte doordrong. 

Hierna trok iedereen zich terug voor de 

nacht, gevuld met de nieuwe indrukken van de dag.  

 

 

De volgende ochtend vroeg waren we verbaasd en verheugd om te ontdekken dat 

sandelhoutpoeder zich tijdens de nacht op het standbeeld van Swamiji had gevormd! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sandelhout 

verschijnt op 

Swamiji’s beeld 
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