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 “Geven zonder iets terug te verwachten is zoals de 
dienstbaarheid van de Goddelijke Moeder toen ze ons het 

cadeau van de wonderbaarlijke geschenken van de natuur gaf.” 
 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Shakti  

 

at is de oorspronkelijke 

kracht die de 

bestaansreden vormt van 

het universum? Wat bestond er in het 

begin van de tijd? Een goddelijke 

vibratie, een ontzagwekkende, 

onbeschrijflijke kracht. In het oude 

Sanskriet wordt deze kracht shakti 

genoemd. In meer recente tijden 

roepen de mensen haar aan als 

‘Goddelijke Moeder’ en geven haar 

verschillende namen omdat alles wat 

bestaat hieruit voortkomt.. 

 

In de elementen bevinden zich 

eveneens buitengewone vibraties. De 

Hindoegeschriften duiden het 

waterelement aan met de term Ganga 

Devi, en de rivier Ganges als  Moeder 

Water. De aarde noemen ze Bhumi 

Devi, Moeder Aarde, en het vuur 

Agni Devi, Moeder Vuur. Datgene 

waaruit alle leven voortkomt, wordt 

door de Hindoes Moeder genoemd. 

In een vroeger stadium van 

ontwikkeling vereerde de mensheid 

de aarde, de rivieren, de zeeën en het vuur als verschillende Moedergodinnen.  Als je voorbij 

de naam en de vorm gaat, dan hou je zuivere kracht over, de shakti.  

 

Beeld je mij nu in, Swamiji. Vergeet de naam en de vorm en stel je voor dat ik geen naam en 

geen lichaam heb. Dan nog is er een bewustzijn, een buitengewone levende vibratie. Dit is 

shakti, dit is Moeder. Je moet jezelf oefenen om shakti, de goddelijke kracht, te begrijpen en 

waar te nemen. De waarneming van de meeste mensen zal nul zijn, helemaal niets, omdat ze 

niet in staat zijn om met hun geest voorbij naam en vorm te gaan.  

 
Hindoes vereren het vuur door middel van yagams of vuurrituelen. We krijgen begrip voor de 

zuiverende kracht van water door abishekams te doen of ze bij te wonen. 

W 
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Bij deze ceremonieën worden vormen van het goddelijke 

op een rituele wijze gebaad. Moeder Aarde vereren we 
door middel van meditatie. Er lopen verschillende soorten 

elektriciteit, goddelijke stromen en vibraties doorheen de 

aarde. En zo ook stromen tijdens het mediteren dezelfde 

krachten doorheen ons lichaam. 

 

In vroegere tijden, wanneer de mensen mediteerden, 

herhaalden ze de Aum klank. Dit is de heilige klank die de oorspronkelijke scheppingskracht 

voorstelt. Deze kracht wordt ādi parāshakti (de oorspronkelijke hoogste energie) genoemd 

en ook Aum Shakti. Indien je mentaal of luidop Aum reciteert, zal deze klank de shakti die de 

naam kundalini draagt, opwekken. Deze energie bevindt zich aan de basis van de ruggengraat. 

Door Aum met diep gevoel en concentratie te herhalen, kunnen we de goddelijke krachten in 

ons lichaam opwekken en deze naar de kruin van het hoofd leiden. Dit proces dient 

voorzichtig en onder begeleiding van een ware meester plaats te vinden. Door standvastig 

deze zuivere spirituele praktijk te beoefenen, zal het geluid en de buitengewone vibratie van 

de Aum klank zich met ons bloed vermengen. Als je Aumkar (het zingen van Aum) beoefent, 

kan je enkel langzaam ademen, hierdoor zal Goddelijkheid via je bloed doorheen je hele 

lichaam circuleren. De klank zal je hart bereiken en deze met een goddelijke vibratie doen 

kloppen. Aum circuleert binnenin, daarom mag je je tijdens het zingen van Aum nooit haasten. 

De diepe, lange inademing die volgt op elke Aum recitatie is werkelijk van uitzonderlijk belang. 

 
Wees je ervan bewust dat alles wat bestaat, vervat ligt in de oorspronkelijke kracht van 

shakti. Zij is alles en zij kan alles voor je doen. Als je de Moederkracht vereert, hoef je voor 

niets bang te zijn en moet je je geen zorgen maken. Moeder zal steeds, en zelfs nog meer dan 

een menselijke moeder, haar moederlijk werk doen. 

 

Vereer de hele wereld als Moeder door Haar en Haar dierbare kinderen te dienen. 
 

 

 

 

 

 

 

“Door Aum met diep gevoel 

en concentratie te herhalen, 
kunnen we de goddelijke 

krachten in ons lichaam 

opwekken en deze naar de 

kruin van het hoofd leiden.” 
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BHUMI SHAKTI 

De 
Internationale Premananda 

Conferentie 2019 
 

Hoogtepunten van DAG 2– Dag van bloei 
 

Stille wandeling en meditatie in de natuur   

 

 

 

 

 

Om echt respect voor Moeder Aarde te kunnen voelen, moeten we haar eerst leren kennen 
door onze eigen ervaring. Dit programma was ontworpen om ons te leren hoe we onze 

connectie met de natuurlijke wereld kunnen verbeteren. Stilte heeft de kracht om dingen te 

openbaren die we nooit tevoren gezien of gevoeld hebben, zowel rondom als binnenin ons. 

Deze stille wandeling en meditatie spreekt deze beide aspecten aan en velen van de 

deelnemers zeiden achteraf dat ze inderdaad iets speciaals ervaarden.  
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De sleutel bevindt zich in jou 
- Speech door een Ashrambewoner 

 
Namaskaram aan iedereen……. En dit betekent, “Ik eer het Hogere Zelf in ieder van u.” 

 
Dit is een conferentie over Moeder Aarde en dat betekent dus ook over ons. Als we onszelf beter 

zouden kunnen begrijpen, zouden we meer verbonden zijn met de planeet Aarde en met alle andere 
natuurlijke koninkrijken die hier leven. 
 

Mensen hebben onze planeet namen gegeven zoals Aarde, Gaia, Gea, Demeter, Cibels, Panchamama, 
Terra, Bhumi Devi, om er maar enkele te noemen. Deze namen – die sinds het begin der tijden door 
verschillende beschavingen aan deze planeet werden gegeven – tonen aan dat ze de aarde 

beschouwden als een moeder godin, een intelligent organisme dat geeft, dat koestert, vruchtbaarheid 
en mededogen geeft, een intelligent organisme dat ook verbonden is met andere planeten en sterren. 
 

De bron, waar we allemaal uit voort komen, gaf ons een mooie planeet zodat we kunnen 
experimenteren met leven, zodat we leven kunnen ervaren op verschillende manieren en ons 
ontwikkelen en groeien in kennis. Noch deze planeet noch onze lichamen behoren ons toe. Maar dit 

is iets wat we doorheen de tijd zijn vergeten.  
 
Nu is de tijd gekomen om ons te herinneren wat ooit werd vergeten. Op een keer was Swamiji een 

beetje droevig en overstuur, en hij zei: “Jullie hebben alles vergeten, ik vergeet nooit iets, ik herinner me 
altijd alles.” Er zijn verschillende niveaus waarop we deze woorden kunnen begrijpen, elk van ons 
volgens zijn geestelijke ingesteldheid. Dit was belangrijke informatie voor mij en ik had tijd nodig om 

dit te assimileren... de oplossing was om terug naar de bron te gaan. 
 
En hoe kunnen we ons herinneren hoe we terug naar de bron gaan? Door ons te verbinden met ons 

Hoger Zelf dat alles weet, dat nooit iets vergeet omdat het met de bron verbonden is. Enkel door 
diep naar binnen te gaan, kunnen we ons verbinden met ons Hoger Zelf en de sluier van onze 

onwetendheid wegnemen. Swamiji’s bekende gezegde is “De sleutel zit binnen in jou.” De sleutel 
binnenin ons opent de deur naar die dimensie waar we eeuwig geluk en ware wijsheid kunnen 
vinden. 

 
Swamiji vertelde ons dat tijdens zijn eerste meditatie hij binnenin zijn lichaam ging. Hij ging nergens 
ver naartoe, enkel binnenin. Tijdens zo een meditatie probeerde hij zijn innerlijke organen en 

circulatiesystemen, zoals de bloedsomloop in zijn lichaam, te begrijpen. Hij keek tot hij werkelijk alle 
delen van zijn lichaam zag met zijn innerlijk oog. Op een ander ogenblik zei hij ook dat hij, als hij 
mentaal binnenin zijn lichaam gaat, hij het zou kunnen herstellen. Nadien heb ik geleerd dat door 

onze innerlijke organen op deze manier te visualiseren, en van hen te houden, we de kracht bezitten 
om onszelf van allerlei ziekten te genezen. 
 

Heeft iemand de film “Eat, pray and love” gezien? Het gaat over een vrouw, gespeeld door Julia 
Roberts, die zoekt naar een dieper, spiritueler aspect van het leven. Op een bepaald ogenblik 
ontmoet ze een oude wijze die haar adviseert: “Glimlach gewoon naar je lever.” Ik vraag me af… 

Hoeveel mensen weten waar hun pancreas ligt, of hun lever? Hoeveel mensen zeggen goeiedag tegen 
hun voeten, of hun maag, of thymus klier? Als we ons willen verbinden met deze planeet, met dit 
universum, moeten we eerst onze innerlijke organen leren kennen en begrijpen door van hen te 

houden. Als onze organen in perfecte staat zijn en zich geliefd voelen, betekent dit dat we ook klaar 
zijn voor meer. 
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Door aan Swamiji’s woorden te denken en om zijn boodschap beter trachten te begrijpen, vond ik 
enkele praktische methoden om me te helpen me beter te verbinden met mijn organen en mijn 

gezondheid terug te krijgen. Enkel door praktijk kunnen we ervaringen opdoen en de sleutel vinden 
die de deur opent en naar de brug leidt die ons verbindt met de rest van dit grote universum van 
bewustzijn, een bewustzijn waar we allen één zijn. Eén met elkaar, met deze prachtige planeet en met 

al de dieren en plantensoorten en materie die erop en erin leven. 
 
Om te eindigen zou ik graag een ervaring delen die licht werpt op hetgeen ik jullie wens mee te 

geven. 
  
Het was avond. Ik zat aan de voordeur van wat vandaag Swamiji’s huis is, richting tuin – maar in die 

tijd het kantoor van de Ashram. Ik wachtte op enkele mensen die terug zouden komen van Swamiji 
in Cuddalore. Zoals gewoonlijk waren ze zeker dat ze nieuws van Swamiji hadden. Voor mezelf had 
ik een transcendentale vraag in gedachten: “Hoe kan ik dit universum met andere ogen zien?” Eén 

van de mensen die terugkwamen van Cuddalore had wat vibhuti van Swamiji meegebracht om te 
delen met iedereen. Zonder me te verplaatsen van de plek waar ik zat, nam ik de vibhuti en deed 
een snufje op mijn tong. Dit kleine beetje was voldoende om me te transporteren naar een andere 

manier van zien en voelen. Ik merkte een gouden kever op die voor mijn voeten voorbij liep. 
Alhoewel ze klein was, zagen mijn ogen dit dier als vergroot en dit was geen verbeelding. De liefde 
die ik begon te voelen voor dit piepkleine diertje ging mijn begrip te boven, dit kwam beslist niet van 

mij. Tranen liepen uit mijn ogen en toen hoorde ik Swamiji’s stem: “Als jij zoveel liefde voelt voor dit 
kleine insect, beeld je dan in hoeveel liefde ik voel voor jullie allemaal.” 
 

Als we van deze planeet zouden kunnen houden, met slechts een fractie van de liefde die Swamiji 
voelde voor de kever, zouden we nooit meer enig kwaad doen aan deze planeet en aan al de wezens 

die erop leven. 

 
Jai Prema Shanti 

 

Moeder Aarde spel 
Voor dit spel waren de deelnemers in zeven teams verdeeld en enkele anderen waren 
geselecteerd om de jury te vormen. Naast algemene kennis vroeg dit spel ook een beetje 

artistieke kwaliteiten en schrijfvaardigheden.     
 
Aan elk team werd een enveloppe gegeven met specifieke opdrachten – zoals een lied en dans 

maken over Moeder Aarde, een blad van een plant of boom zoeken dat verband houdt met de 
energetische kwaliteiten van een bepaalde planeet, weten met welke emotie, kleur, planeet en 
element elk orgaan van het lichaam is geassocieerd, een portret tekenen van Moeder Aarde  – en 

het winnende team werd gekozen op basis van de juistheid van hun antwoorden en de originaliteit 
waarmee hun taken volbracht waren alsook afhankelijk van de tijd die ze nodig hadden om de 
taken te volbrengen.   

 
Het was verbazingwekkend om te zien met hoeveel creativiteit elke groep deze verschillende 
opdrachten uitvoerde in zo een korte tijd. Het was allemaal lichtvoetig en plezierig en op het 

einde werd een winnaar bekend gemaakt en werd een klein geschenk gegeven aan alle 
deelnemers.  
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Een logo ontwerpen en een naam voor de groep 
vinden.  

Artistiek portret van Moeder Aarde 

Elk team kreeg geschreven opdrachten. 
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Hoe Sri Premananda Centra en Groepen een 

positieve impact kunnen hebben op Moeder 

Aarde en op alle wezens  
(Speech door Dhanalakshmi en  Kasturirangan, Internationale Centrumcoördinatoren ) 

 
 

Gurur Brahmaa Gurur Vishnu Gururdevor Maheshwaraha 

Gurur Saakshaat Parabrahmaa Tasmai Sri Gurave Namaha. 
 
Beste Broeders en Zussen in Spiritualiteit! 
 

We zijn heel gelukkig om hier vandaag bij jullie samen te zijn op deze conferentie. Deze 
conferentie is voor ons  een gelegenheid om meer bewust te worden van het belang van Moeder 
Aarde, om Haar te vieren en onze dank uit te spreken naar haar die ons volledig ondersteunt en 

in leven houdt. We vroegen ons af welke vorm van positieve impact wij – als coördinatoren en 
toegewijden van Swami Premananda – hebben en kunnen hebben, op Moeder Aarde en alle 
wezens. Om deze vraag te beantwoorden, zouden we kunnen beginnen met onszelf eerst een 

andere vraag te stellen: waarom creëerde Swami Centra en Groepen in de wereld?  
 
Dit is iets wat ons allemaal zou moeten doen stilstaan en nadenken…  

 
We kunnen over deze vraag nadenken door ons hem te herinneren, zijn leven te herinneren - wat 
hij deed en de manier waarop hij het deed. Swamiji wilde ons gelukkig maken en hij deed dat 

daadwerkelijk! En hij slaagt er nog altijd in om dit te doen! Hij vertelde ons altijd dat de wereld 
ons nooit gelukkig zal maken en dat enkel spiritualiteit ons gelukkig zal maken,  ons echt en 
eeuwig geluk zal brengen. 

En hoe vaak herinnerde hij ons eraan dat het Goddelijke hier is, binnenin ons hart, maar dat we 
het vergeten zijn omdat we de weg kwijt zijn, verzeild geraakt in het wereldse leven. 
 

Een lied en dans maken over Moeder Aarde   
dance about Mother Earth Earth 
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Wat deed Swami Premananda tijdens zijn leven?  We weten dat hij poeja’s en abishekams deed, hij 
zorgde voor vele arme kinderen, hij zorgde voor planten en bomen. Hij manifesteerde lingams die 

hij aan toegewijden gaf en die hij de wereld rondstuurde. En natuurlijk, van een dor land maakte 
hij ook deze mooie Ashram ten voordele van iedereen. Zijn lichaam leefde vele jaren in de 
gevangenis, ook daar lachte hij altijd, gelukkig om zijn leer te brengen, gelukkig om degenen die in 

gevangenissen zitten te helpen en ook om mensen van over de hele wereld te blijven helpen. Hij 
gaf ons ook mooie satsangs. Niet die die onze geest zo mooi vindt; maar eenvoudige en 
diepzinnige satsangs die ons hart raakten en onze ziel voedden. 

 
Hij leerde ons zoveel dingen. En hoe onderwees hij ons? Hij onderwees ons door zijn goede 
voorbeeld. Hij onderwees ons door ons verantwoordelijkheden te geven. Hij onderwees ons 

door ongelooflijke drama’s. Hij onderwees ons door liefde en zorg.  
 
Swamiji deed dit allemaal en er is geen twijfel mogelijk dat hij dit nog steeds doet en zal blijven 

doen. Ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat Swami ons gelukkig maakt. Hoe maakt hij ons 
gelukkig? Hij maakt ons gelukkig door goddelijke liefde en goddelijke gelukzaligheid uit te stralen: 
prema en ananda. 

 
We kunnen ons allemaal gelukkig prijzen, we zijn zeer gezegend dat we Swami Premananda 
hebben ontmoet. Sommigen onder ons ontmoetten hem toen hij in zijn lichaam was en anderen 

nadat hij zijn lichaam had verlaten, maar wanneer we hem precies hebben ontmoet is niet van 
belang. Dat we hem hebben ontmoet is belangrijk. En we hebben Swami Premananda niet zomaar 
bij toeval ontmoet! 

 
Swami Premananda creëerde deze mooie Ashram ten voordele van iedereen. Hij creëerde ook 

Sri Premananda Centra en Groepen ten voordele van allen. Ooit zei en schreef hij dat de Centra 
als Ashrams zouden moeten zijn, en de coördinatoren als Swami Premananda. Wat betekent dit? 
Dit betekent onder andere dat er in Centra goddelijke energie straalt. Swamiji vroeg ons een 

stoel voor hem te hebben en hij vertelde ons dat hij er is wanneer er programma’s zijn. Hij gaf aan 
Centra en Groepen Mahashivaratri Lingams die zuivere goddelijke energie zijn. Hij bezorgde de 
Centra ook zeer krachtige beelden en een van onze plichten is om goed te zorgen voor deze 

kostbare geschenken.  Daarbij komt dat de spirituele krachten ook doordringen in het gebied of 
land waar we leven, met goede vibraties, met spirituele energie... ongeacht het aantal mensen dat 
werkelijk deelneemt in de Centra. Zelfs als een Coördinator helemaal alleen een abishekam 

uitvoert, zal het zeker een goed effect hebben. 
 
We zouden altijd in gedachten moeten houden dat Centra en Groepen lichtpunten zijn in de 

wereld. Door programma’s te houden zoals Swami ons leerde – bijvoorbeeld een abishekam 
uitvoeren, dragen we bij aan de zuivering van de plaats rondom. Het uitvoeren van abishekam 
helpt om onzuiverheden weg te werken en ze te vervangen door goede hogere vibraties. Dit is 

erg belangrijk.  Een abishekam is een zuiveringsproces. En wat heeft de Aarde nodig in deze tijd 
van Kali Yuga? De Aarde heeft zuivering nodig, reiniging. Sinds zovele jaren hebben wij, als mens, 
Moeder Aarde niet gerespecteerd, en nu is ze boos. Ze zou de aarde en haar bewoners kunnen 

doen beven. Maar ze is vol liefde en zo vrijgevig.  Als we onze houding veranderen en we haar 
respect en aandacht tonen, zal ze het weten. Ze zal ons altijd helpen en steunen. We moeten heel 
vastberaden en overtuigd zijn dat door onze kleine acties en gedragingen we goed doen voor de 

Aarde en voor alle wezens. Dus laten we standvastig en gegrond zijn, en laat ons allen goddelijk 
licht verspreiden. 
 

De Sri Premananda Centra en Groepen zijn als een spiritueel web van licht rond de wereld. Dit 
zouden we niet mogen vergeten. 
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Sommigen van ons hebben ook persoonlijke lingams gekregen. Velen van ons beoefenen spirituele 
praktijken zoals het zingen van bhajans of meditatie. Wat we ook als oefening kiezen, we kunnen 

het ook als seva voor anderen doen. We kunnen onze praktijken wijden aan het grotere goed, ten 
voordele van alle wezens, of dat nu mineralen, planten, dieren of mensen zijn, het maakt niet uit. 
We kunnen bidden voor of onze praktijk opdragen aan eender wat we verkiezen. Op deze manier 

zal het ook onze slechte eigenschappen helpen transformeren in goede. Ieder van ons kan iets 
doen, afhankelijk van onze persoonlijke aard. Maar als Swamiji’s toegewijden, zouden we zeker 
allemaal moeten proberen om iets te doen. Onthoud de vele keren dat hij zei, “Verlies geen 

enkele minuut, een mensenleven is zeldzaam en kostbaar.” 
 
Swamiji benadrukte altijd hoe belangrijk het is om in contact te zijn met spirituele personen, of 

spiritueel gezinde personen, dit speciaal voor jonge mensen.  Dit is ook een zeer belangrijke 
functie van de Premananda Centra, Groepen, en Jeugdgroepen. 
 

De Premananda missie is als één grote familie. We zijn allen uniek en hebben allen een speciale 
vaardigheid. Er kunnen soms misverstanden zijn en discussies, maar uiteindelijk kunnen we altijd 
onthouden dat we deel uitmaken van de Premananda familie. We zijn allemaal Swamiji’s kinderen; 

we zitten allemaal in zijn hart. Hij houdt van ons allemaal. En dit is heel makkelijk voor hem omdat 
hij altijd het Goddelijke ziet in ieder van ons, in alles en iedereen. We voelen dat we altijd zouden 
moeten proberen te handelen zoals hij deed: het Goddelijke te zien in elk wezen, van elk wezen 

te houden, elkaar te steunen, begrip te hebben voor elkaar, prema en ananda uit te stralen over 
de wereld. Dit zal Moeder Aarde zeker gelukkig maken!  
 

Swamiji is hier bij ons, altijd. We zijn in zijn hart en we zouden er altijd aan moeten denken om 
ook een plaats voor hem in onze harten te bewaren. Hij heeft ons nog veel te geven! 

 
Jai Prema Shanti 

 

 
 
 

Omgaan met het dierenrijk 
- Een speech door een Ashrambewoner  

 

Om te beginnen zou ik een verhaaltje willen vertellen.... 

 
Enkele maanden geleden, net toen ik uit de dharmasala kwam en mijn sandalen aantrok hield ik 
voor een kort moment één voet boven de grond toen plots een kleine hagedis vanonder mijn 
sandaal  sprong en hangend aan één kant van mijn sandaal, keek hij me aan. Het was een totale 

overgave van dat kleine dier aan hetgeen ik vervolgens zou doen; elke volgende beweging kon 
hem verpletteren  of tenminste kwetsen op de een of andere manier. Waarom gedroeg het dier 
zich op die manier; wat was de achterliggende betekenis? Voor mij was dit een perfecte 

weerspiegeling van onze relatie als mensen tegenover het dierenrijk. 
  
De dieren maken het voor ons duidelijk dat we aan een kruispunt zijn gekomen: we kunnen een 

weg kiezen die nadelig is voor hen en voor ons, of we kunnen kiezen om van weg te veranderen 
en een positieve houding aan te nemen. De dieren kijken naar ons in overgave, en ze aanvaarden 
ons leiderschap. Ze koesteren geen vijandige gevoelens t.o.v. ons, in plaats daarvan blijven ze 

positief en zijn klaar om een betekenisvolle relatie aan te gaan. 
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De meeste mensen vandaag, in deze tijd, zijn zich helemaal niet bewust van het effect dat onze 
houding en handelen hebben op het dierenrijk. Merken we eigenlijk onze broeder en zuster 

wezens op aarde op? Zien we ze werkelijk? Zien we ze echt zoals ze zijn? Hebben we enig idee 
van wat ze doen? Hebben we enig idee van hun rol op Aarde? Zijn we ons eigenlijk bewust van 
wat we doen met dieren in gevangenschap – onze huisdieren, de dieren die gekweekt worden 

voor het vlees, en zij die als proefdieren worden gebruikt? 
 
De dieren in het wild worden geconfronteerd met het gecombineerde effect van de vervuiling van 

de elementen, het verlies van hun habitat en hun massamoord. Ze zijn in onze macht en als we 
doorgaan zoals we bezig zijn, zal het voor hen een catastrofe worden. Onze egoïstische blindheid 
heeft ons gebracht tot waar we nu zijn en we zouden meteen onze weg moeten veranderen om 

te redden wat er te redden valt. 

 

 

Wat is de les van Swamiji betreffende het dierenrijk?  

 

Sprekend over milieuproblemen, wees Swami 
erop dat “Het verkeerde beleid van de mens, 
speciaal als het op vervuiling en milieuschade 

aankomt, niet alleen zwaar invloed heeft op de 
mensheid maar ook op de dieren en planten van 
deze planeet”, zelfs als zij geen eigen 

verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Hij zei 
dat, “Mensen moeten begrijpen dat het tijd is 
voor actie en om te komen tot een 

gemeenschappelijk begrip om de wereld te 
redden en plaats maken voor een betere 
wereldorde.” 

 
Over de ideeën die wij hebben over dieren, zei 
hij: “In de wereld van vandaag beschouwen 

mensen het leven van alle andere wezens 
ondergeschikt aan dat van hen.” maar “Alle 
leven is gelijk en door God gecreëerd. De echte 

eigenaar van alle leven is God.  Dus is het de 
plicht van een mens om alle dieren vrij te laten 
leven en hun natuurlijke manier van leven niet te 

storen.” 
 

En hij was zeer duidelijk over vegetarisme: Hij 
onderwees ons door zijn voorbeeld en door ons ervaringen te geven. “Daarom adviseer ik en 
benadruk ik een vegetarisch dieet dat het atma zuivert en je helpt om Gods genade makkelijk te 

ontvangen. Alle levende wezens moeten gelijkwaardig worden behandeld.” 
 
Tenslotte sprak hij over de connectie met Moeder Aarde: “Alhoewel Moeder Aarde erg geduldig 

en tolerant is, heeft ook zij haar grenzen. Moeder Aarde is nu vol boosheid. Jullie hebben haar 
kinderen vernietigd. Vele diersoorten zijn nu uitgeroeid dankzij het egoïsme van de mens.” En hij 
zei verder dat natuurrampen zijn verbonden met ons gedrag. Dienstbaarheid aan onze broeders 

en zussen en fouten met betrekking tot het milieu rechtzetten voorkomt en vermindert 
natuurrampen. 
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Dit is, in het kort, de Dharma, de plicht van de mensheid. 

 

Swamiji’s  voorbeeld en de praktijk in de Ashram 

 
Swami drong erop aan om, precies zoals hij deed, onze verlangens te verminderen, ons op het 
Goddelijke te concentreren, en de hulpbehoevenden te helpen. 

 
Swamiji bouwde deze Ashram in een landelijke omgeving en zijn wens was een rijke biodiversiteit 
met vele bomen, planten en bloemen. Hij zei ons om plantenmateriaal te hergebruiken als voedsel 

voor de grond en planten. Hij wil dat we kruiden kweken en echte natuurlijke producten 
produceren. 
 

Swamiji was natuurlijk volledig vegetarisch en verbood het eten van vlees, vis of eieren op het 
Ashram terrein. Hij kon met de natuurwereld spreken en nodigde verschillende vogels uit om 
naar de Ashram te komen, wat ook echt gebeurde.   

 

De dieren 

 
Door de jaren heen heeft de Ashram een omgeving gecreëerd die rijk is aan biodiversiteit, waar 
menselijke doelen en structuren samenleven met de natuurlijke ontwikkeling. Biodiversiteit bij 

dieren is afhankelijk van de vegetatie, het aantal plantensoorten, het patroon en de structuur van 
de vegetatie. Dit vormt het natuurlijke habitat van de dieren, dus moeten we eerst hierover iets 
kort zeggen. 

 
Vele gekweekte bomen, struiken en bloemen werden geplant naast soorten die hier in Tamil 
Nadu sinds lang gevestigd en natuurlijk verspreid zijn. Alhoewel Swamiji’s bedoeling en dus ook 

die van de Ashram was om biologisch te gaan – zo niet biodynamisch – is het vooral omwille van 
het veranderende klimaat en de groeiende zorg over de uitdroging dat mensen bewust worden 

dat de grond een levend organisme is en op die manier essentieel voor gezonde begroeiing. 
 
We hebben micro-organismen nodig als voedsel voor de beplanting, en we kunnen hun groei 

ondersteunen door deze micro-organismen te voeden, door schaduw te creëren, door te 
bewateren, door de grond bedekt te houden met begroeiing en door zoveel mogelijk te 
bemesten, zonder te verbranden of te graven. Dieren dragen erg bij aan het creëren van een 

geschikte omgeving voor de micro-organismen (bv. mieren, termieten, honderdpoten, 
duizendpoten, pissebedden, wormen, knaagdieren, als de best bekenden, maar er zijn nog vele 
andere, even belangrijke). Vele dieren gebruiken de aarde als deel van hun levenscyclus en voeden 

zich op hun beurt met deze wezens zoals  padden, hagedissen, vogels.    
 
In de Ashram hechten we veel belang aan bemesting en bodembedekking, om het bewustzijn van 

onze afhankelijkheid van een levende aarde te verhogen. Ook zien we het belang van de micro-
organismen en dieren die meehelpen bouwen aan gezonde grond en op die manier de planten 
helpen groeien. Dieren zijn niet enkel nuttig of onnuttig, schadelijk of onschadelijk... of  andere 

opdeling die te maken heeft met sympathie of antipathie: ze werken allemaal samen, met elk hun 
eigen vaardigheden, precies zoals wij dat moeten doen. 
 

Als we over de wegen in de Ashram wandelen, zullen we nog vele andere dieren zien... ze leveren 
allemaal hun eigen bijdrage, hebben hun eigen levensstijl, hun eigen behoeften. Sommigen mensen 
zullen vragen, “Wat is het nut van vliegen of muggen?” Meestal vragen ze dit over dieren die als 

hinderlijk worden beschouwd of op een bepaalde manier een obstakel vormen. Maar we kunnen 



12 Prema Ananda Vahini Juni 2019 

 
even goed antwoorden met een andere vraag: “Wat is ons nut!” Feit is dat wij een enorme 
overlast en een obstakel vormen in hun leven! 

 
Enkel door te letten op de dieren rondom ons zullen we in staat zijn om meer van hen te leren, 
en op veel manieren ook over onszelf te leren. Als we bereid zijn om het te doen, kunnen we hier 

in de Ashram de tijd nemen om de biodiversiteit die er nu is te appreciëren en ervan te genieten. 
 
Bijvoorbeeld: tot nu hebben we meer dan 60 verschillende vogelsoorten kunnen identificeren in 

de Ashram. Vanaf het prilste begin, voelden we dat Swamiji ons hielp, op wonderbaarlijke 
manieren. Iedereen die wil kan soortgelijke dingen ervaren, en elke ervaring die je zou willen 
delen is welkom. 

 
Daarom denk ik dat we hier in de Ashram de houding die we hebben tegenover de natuurwereld 
moeten uitklaren. Enkel duidelijke leiding en klare voorbeelden in onze dagelijkse interacties 

zullen een correcte relatie  met de natuurwereld opbouwen in het algemeen en met de dieren in 
het bijzonder. Swami heeft ons een geweldige kans gegeven om te putten uit spirituele bronnen 
van zowel het Oosten als het Westen. 

 
Tenslotte wil ik nogmaals benadrukken dat het niet aan ons is om te beslissen wat nodig is voor 
de natuur, voor de Aarde, voor de natuurlijke balans, omdat enkel het Goddelijke dit weet. 

Bijgevolg, goede oplossingen voor al deze ernstige problemen waarmee we nu worden 
geconfronteerd, kunnen we enkel bekomen door ons af te stemmen op het Goddelijke plan, het 
plan dat met alles rekening houdt, zelfs met onze huidige beperkingen, en het plan dat een weg 

voorziet voor de evolutie van elk van ons in de wereld. De natuur en Moeder Aarde zijn 
afgestemd op het Goddelijke plan.  

 
In de Ashram vertelde Swami ons dat hij kon communiceren met de natuurwereld, zelfs met 
individuele bomen, maar de meeste mensen kunnen dit niet begrijpen. Ik voel dat deze vorm van 

communicatie niet enkel fantastisch en wonderbaarlijk is maar de invulling van onze hoop en 
bestemming op aarde, om een echte samenhorigheid tot stand te brengen met al onze broeder- 
en zusterdieren op Aarde.   

 
Tijdens deze conferentie over Moeder Aarde: 

Laten we nadenken over de aanwezigheid van de dieren op Aarde, hun rol, hun betekenis. 

Laten we kijken naar onze plicht als mens in omgang met de dieren, zien wat we kunnen doen en 
gepaste maatregelen treffen. 

 Laten we beginnen met het ervaren van het wonder van echt gezelschap en samenwerking met 

dieren in ons dagelijks leven. 

Enkele van de panelen van de Bhumi Shakti  tentoonstelling over de bio-diversiteit in de Ashram  



13 Prema Ananda Vahini Juni 2019 

 

Bhajans en  Lingam zegeningen 
We verzamelden in de tempel en ervaarden de 

vreugde en blijdschap die komen van het zingen van 
bhajans terwijl er ook een zegening werd gegeven 
met de lingam die verschenen was tijdens 

Mahashivaratri het jaar voordien. Bhajans zingen met 
devotie is zoals een meditatie met de stem. Het 
helpt ons om onszelf te vergeten en ons 

gemakkelijker met het leven rondom ons te 
verbinden alsook met het Goddelijke. Het verspreidt 
ook vrede in de wereld en is daarom ook een 

spirituele dienstverlening aan onze Moeder Aarde.   

 

Cultureel avondprogramma  
De culturele uitvoeringen van de tweede avond waren zeker plezierig en waren allemaal zoals op 

de eerste avond op een of andere manier gericht op onze connectie met Moeder Aarde.  

          West Afrikaanse percussie door de Svaram Drummers uit Auroville 

 

Links: Villupattu (een oude vorm van een verhaal vertellen met muziek) door de Ashramkinderen. 

Zij vertelden hoe Swamiji een droog woestijnachtig land transformeerde in een weelderig en 

groene omgeving.  

Rechts: Een lied over de oceaan in het Frans gezongen door enkele van de jongste 

Ashramkinderen.  
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Muzikaal optreden door toegewijden  

 

 

Karagam (volksdans) door Ashram kinderen 

 

Toneelstuk over Bhima en Hanuman door 

Belgische toegewijden. 

 

Het publiek geniet van het avondprogramma.  
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Screenshots uit een korte video die getoond werd, over de negatieve effecten van het niet 

respecteren van Moeder Aarde en wat we kunnen doen om vervuiling tegen te gaan, 

gecreëerd door de Ashram Premananda Jeugdgroep. 

(https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g) 

 

 

Een spirituele ecologie: Aarde, ziel en gemeenschap 
- door Asutosh, Centrumcoördinator, Dordogne 

 

 
 
Het is door te leven volgens de eerste Wet, de Sanatana Dharma, die van nature universeel, 

eeuwig en onveranderlijk is, dat Swamiji de opkomst van een Spirituele Ecologie belichaamde.. 

 

Swamiji – om de woorden van de Franse actrice Marion Cotillard te gebruiken,- “verbond wat 

onze samenleving onterecht heeft versplinterd. Hij toonde ons dat de binnen-aarde, de wieg 
van onze ziel, en de buiten-aarde die ons draagt, intrinsiek verbonden zijn. En dat deze 

verbinding onontbeerlijk is voor harmonie en vrede. Door voor onszelf te zorgen, zorgen we 

voor alle wezens en de natuur rondom ons. Dat zorgen voor de Aarde is een inspiratie, een 

ware boodschap van liefde tegenover onszelf”. 

 

De aarde 

 

Toen hij deze plaats koos, hier in Fatimanagar, om de Ashram te vestigen, was het een 

woestijnachtig gebied. Zijn liefde voor de natuur, samen met de steun van zijn trouwe 

toegewijden in die tijd, veranderde dit gebied in een paradijs voor dieren en planten en ook 

https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g
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voor de toegewijden. Een plaats om het Goddelijke te ontmoeten doorheen de schoonheid 

van de vegetatie, de bloemen en een ongelooflijke variëteit aan vogels. 
 

In veel van zijn leringen leidt Swamiji ons naar uitdrukking en ontwikkeling van onze 

spiritualiteit via de bindingen en het respect dat we met onze Moeder Aarde weven. Hij 

maakt ons duidelijk dat de elementen de belichaming zijn van Shakti, de Goddelijke Moeder. 

 
De belangrijkste religieuze feesten die in de Ashram worden gevierd zijn gerelateerd aan 

Bhumi Shakti: Pongal en Navaratri zijn de belangrijkste voorbeelden. In andere satsangs nodigt 

Swamiji ons uit tot tuinieren en koken, en benadrukt dat het voor ons goed is om onszelf 

bewust te verplichten tot deze alledaagse taken als training op het spirituele pad. 
 

In Brussel, in november jongstleden, vertelde Anita hoe Swami elke taak die hij de kinderen 

gaf, gebruikte als leermoment. Ze vertelt ons, bjvoorbeeld, hoe hij de betekenis van tranen 

uitlegde door hen te vragen om ajuinen te pellen en te snijden. 

 
Vandaag begrijpt de Ashramgemeenschap dat, om de droogte aan te kunnen die nu 6 jaar 

bezig is, ze zo spoedig mogelijk hun landbouwpraktijken moeten wijzigen om woestijnvorming 

te vermijden. 

 

Zorgen voor het land, de bomen, fauna en flora is de eerste pijler van deze nieuwe drie-
eenheid. We zullen de volgende vragen op een concrete manier beantwoorden tijdens deze 

satsang: Hoe kunnen we, als toegewijden, groepen of centra, Bhumi Shakti eren en steunen? 

Hoe kunnen we het best  vrijwilligers vinden om de gemeenschap hier te komen helpen en te 

ondersteunen? 

 

De ziel (Atma) 

 

Een andere pijler van Spirituele Ecologie is te zorgen voor de ziel. Deze pijler was de kern van 

Swamiji’s leven. Hij vertelde ons herhaaldelijk hoe hij kwam om de link tussen ons leven en 

het Goddelijke binnenin ons te herstellen. Hoe vaak stelde hij ons niet de volgende vragen: 
Waarom ben je geboren? Zal je leven alleen maar bestaan uit huwen, kinderen krijgen, een 

goede job hebben en geld verdienen? Hoe lang zal je leven, tussen 80 en 100 jaar, wat ga je 

doen met je tijd op deze Aarde? 

 

Deze vragen die hij alsmaar opnieuw herhaalde waren gericht aan de essentie van ons zijn. 
Zorgen voor ons atma (ziel) door bhajans te zingen, satsangs te lezen, dienst te verlenen, 

mantra’s te reciteren, abishekams uit te voeren, te mediteren,... dit zijn allemaal aanbevelingen 

en richtlijnen die Swamiji ons gaf. We kunnen misschien voordeel halen uit dit moment om 

onze praktijken en activiteiten te inventariseren en te zien hoe we de praktijken die we 
dreigen te verwaarlozen, kunnen ontwikkelen. 

 

De gemeenschap 

 

Dit is de laatste pijler van de drie-eenheid. Hier opnieuw stelde Swami Premananda het 

voorbeeld. Van zodra hij met zijn missie begon op 17-jarige leeftijd in Sri Lanka, nam hij al 
kinderen op en deze waren ook altijd welkom bij hem. Gedurende zijn hele leven 

bekommerde Swamiji zich over het welzijn van kinderen, bood hen een woonplaats aan die 
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was verbonden met schoonheid en natuur en bood hen kwaliteitsonderwijs, een evenwichtige 

mix van het schoolleven met het spirituele. 
 

Meer dan 300 kinderen worden gehuisvest, gevoed en ontvangen zorg naast onderwijs. 

Daarnaast zijn er kinderen van omringende dorpen die naar school komen en dagelijks eten 

krijgen. Het ziekenhuis biedt gratis zorg aan mensen van de omliggende dorpen. Swami nam 

ook zeer duidelijk stelling in de maatschappij waarin hij leefde. In dit opzicht vertrouwde hij 
verantwoordelijkheden toe aan vrouwen, liet hen poeja’s en abishekams uitvoeren, 

vertrouwde hen het management van de Ashram toe, duidde Anita aan als voorzitter van de 

Ashram. Omdat hij het Goddelijke in iedereen aanwezig zag, maakte hij geen onderscheid op 

basis van kaste, huidskleur, sociale status, geslacht of leeftijd. Hij stelde de norm van de 
Westerse maatschappij in vraag die geld als de belangrijkste waarde heeft gemaakt. 

Toegewijden van over de hele wereld kwamen naar hem toe om zijn genade te ontvangen! 

 

In de gevangenis zorgde hij voor de gevangenen die op hem vertrouwden. Hij richtte zich 

vooral op de jeugd, de toekomst van de mensheid, en steunde het ontstaan van Jeugdgroepen 
over de wereld om onze jonge mensen, die in een zieke maatschappij leven, de mogelijkheid 

te bieden een ruimte te vinden waar ze hun talenten kunnen benutten en kunnen werken aan 

verandering. 

 

Hoe kunnen we dan als toegewijden, Centra en Groepen, bijdragen aan het bekendmaken van 
de waarden die Swamiji zo nauw aan het hart lagen? Welke acties zouden we hiervoor 

kunnen ondernemen? Swami Premananda verwaarloosde geen enkele van deze pijlers – 

Aarde, Ziel en Gemeenschap. Hij hielp, ondersteunde en handelde ten behoeve van elk van 

deze drie, om de opkomst van een Spirituele Ecologie te belichamen, eenvoudigweg door te 

leven volgens Sanatana Dharma.  
 

Nu is het vandaag aan ons om een kracht van manifestatie te zijn, een voorbeeld van  

menselijkheid, zodat een ware Spirituele Ecologie werkelijkheid kan worden. 

 
Swamiji zei toen hij deze conferenties in het leven riep: “Ik begon met deze internationale 

conferenties als een universele dienst aan de mensheid. Het doel is Sanatana Dharma en 

traditionele Indische cultuur te onderrichten en om mijn leringen te verspreiden. Jullie 

moeten voelen dat het een grote kans  is en een zeldzame gelegenheid om samen te komen 

en dienst te verlenen aan de wereld en zulke spirituele begeleiding aan te bieden.” 
 

Jai Prema Shanti 
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