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“Het menselijk ras heeft het dharma van liefde en mededogen van  

Moeder Aarde voortdurend vernietigd en verdraaid. Nu waarschuwt ze 
ons om haar niet te vernietigen.” 

 
Swamiji 
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Satsang met Swamiji 
Een ware discipel  

(Een fragment uit een toespraak door Swamiji’s tijdens Navaratri 1989))  
 

 Een ware discipel zou ijverig moeten zijn om 
het spirituele pad te volgen. Je kan zeggen dat 
iemand je goeroe is maar volg en beoefen je 
zijn leringen? Neen. Heb je de betekenis van 
de lessen van de goeroe begrepen? Neen.  Doe 
je een poging om het doel van de leringen te 
begrijpen? En toch zeggen jullie dat je de 
zogenaamde devotee’s bent van de goeroe!  
 
Om jezelf devotee en discipel te noemen, zou 
je de goeroe toch enigszins moeten begrijpen.  
Als je zijn handelingen niet kan begrijpen, zijn 
‘leela’s’, en de bedoelingen van het leven die 
hij verklaart, dan moet je een poging doen om 
je geest rijper te maken, om jezelf klaar te 
maken voor zijn spirituele edelstenen. 
Onderschat de handelingen niet van avatars, 
goeroes en grote heiligen. Onze grootste 
moeilijkheden kunnen afgezwakt worden door 
bepaalde testen die ons gezonden worden door 
zulke avatars en jnani’s [wijzen].  Onze 
zwaarste lasten kunnen heel veel verminderd 
worden door hun genade. Zoals een moeder 
een stip aanbrengt op het voorhoofd van haar 

kind om de invloed van het kwade oog af te wenden, wissen avatars veel van jullie karma weg en 
staan ze toe dat je enkel een klein percentage beleeft. Kon je alleen maar hun genade begrijpen!  
 
Als je op het verkeerde pad gaat, geeft de goeroe bij wijze van waarschuwing een test en richt hij 
je naar God. Onthoud altijd dat de testen van de goeroe er zijn om grotere gevaren in het leven  af 
te wenden. Het is door de genade van de goeroe dat je Gods genade kan verkrijgen. Om het 
spirituele pad te gaan moet je een link hebben met een ware goeroe; om zijn genade te krijgen moet 
je veel verdiensten hebben verworven in je vorige geboorte. In je jeugd werd je onderwezen door 
een leraar. Alleen wanneer je de leerstof bestudeerde ging je vooruit in je studies.  Hij die je op het 
spirituele pad begeleidt, is je spirituele leraar. Als je het grote geluk hebt om een ware spirituele 
leraar te krijgen en hij overziet je vooruitgang en hij aanvaardt je als zijn discipel, dan is er in dit 
leven niets hogers waar je kan naar streven! 
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BHUMI SHAKTI 

De Internationale Premananda 
Conferentie 2019 

 
Hoogtepunten van DAG 3 – De vruchten rijpen 

 

Meditatie in de natuur  

In de vroege ochtend vertrok een groep van gemotiveerde meditatie liefhebbers aan hun 
wandeling van de Poeja hal naar de kwekerij, bij benadering een kilometer lang. Zij namen deel 
aan een unieke meditatie met als doel zichzelf te zuiveren en zich bewust en collectief te verbinden 
met Moeder Aarde. Zowel  het tijdstip als de plek waren  ideaal geschikt voor deze spirituele 
oefening. Het basisidee was een innerlijke glimlach te creëren, wat een positief en helend effect  
heeft voor lichaam en geest. Het waarneembare geluk dat weerspiegeld werd op de blijde 
gezichten lieten de effectiviteit van de meditatie zien. Om diep in jezelf te gaan te midden van de 
natuur is een erg sterk  hulpmiddel om de harmonie  van deze Aarde te helpen herstellen.  
 
 

 

 

 
 
 
 

  

Een meditatie in de natuur 
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De Premananda middelbare school gaat groen! 
 
De studenten van onze Premananda middelbare school namen ook deel aan de activiteiten van de 
conferentie en richtten hun aandacht en energie op projecten die verband houden met het redden van 
onze Moeder Aarde. 
 
Hamsavalli (10e jaar) zegt: “Na enkele jaren getuige te zijn geweest van een aanhoudende droogte met 
rampzalige gevolgen en elk jaar stijgende temperaturen, waren veel leraren en studenten in onze school 
gemotiveerd om er iets aan te doen. Hoewel we niet op grote schaal veranderingen konden 
bewerkstelligen, besloten we om alles te doen wat mogelijk was voor ons binnen de context van onze 
school." 
 
We verdeelden alle leerlingen van de middelbare school in zes teams. Elk team kreeg de leiding over 
een van de volgende projecten: schoonmaken, recycleren, composteren, tuinieren, kunst en presentatie. 
Het doel was om alle studenten en docenten zoveel mogelijk bij dit initiatief te betrekken. Alle projecten 
werden georganiseerd en uitgevoerd in of rond de school en na een bepaalde tijd wanneer enkele 
positieve resultaten waren bereikt, maakte een toegewijde groep studenten een power point presentatie 
met een samenvatting van de projecten, die zij vervolgens presenteerden aan andere scholen in de 
omgeving. 
 
Kartik (9e jaar), hoofd van het schoonmaakproject, legt uit: “We probeerden de studenten bewust te 
maken via onze slogan, VERMINDEREN, HERGEBRUIKEN EN RECYCLEREN, door regelmatig elk 
klaslokaal te bezoeken en met de studenten te praten over de ernst van de noodsituatie van het milieu 
op onze prachtige blauwe planeet, veroorzaakt door menselijke vervuiling. We hebben ook een 
takenlijst opgesteld voor elk klaslokaal, met taken zoals: vuilnis ophalen in de klas, opruimen buiten 
de klas, papier sorteren, planten binnen en buiten de klas water geven, een wekelijks rapport schrijven 
en de vuilnisbakken op school onderhouden door ze netjes te houden en het afval op de juiste manier 
te scheiden." 
 
Bhuvaneshwari (10e jaar), hoofd van het recycleerproject: “Elke avond gingen we naar alle klaslokalen 
en haalden we het ingezamelde papierafval uit elk lokaal, dat later aan externe kopers werd verkocht. 
Het was ons doel om het hele jaar door papierverspilling te verminderen. Door middel van een 
wedstrijd zijn we erin geslaagd om de papierverspilling van de school tot bijna nul te verminderen. De 
studenten veranderden hun gewoonte om papieren te scheuren voordat ze ze weggooiden. Aan het einde 
van het jaar zijn we erin geslaagd om het schoolafval in verschillende categorieën te verdelen, zoals 
snoeppapiertjes, biscuitpapier met metaalcoating en zonder metaalcoating, enz. Dit project heeft veel 
bewustzijn bij de studenten gecreëerd en heeft bijgedragen aan het verminderen van vervuiling!” 
 
 
Pakiyalakshmi (10e jaar), hoofd van het composteringsproject: “Om onze school proper te maken en 
tegelijkertijd Moeder Aarde gelukkig te maken, hebben we gedurende het jaar al het organische 
materiaal dat rond de school is geproduceerd, verzameld en omgezet in organische mest of compost. 
In het begin merkten we dat veel mensen geen onderscheid maken tussen afbreekbaar afval zoals 
bladeren en niet-afbreekbaar afval zoals koekjesverpakkingen. We werkten hand in hand met het 
schoonmaakteam en het recycleerteam om ervoor te zorgen dat alle leraren en studenten hun 
koekjesverpakkingen niet samen met de bladeren weggooiden. Nadat we het organische afval hadden 
verzameld, zijn we begonnen met de bouw van composthopen met een ‘sandwich’ van afwisselend bruin 
(koolstofrijk) en groen (stikstofrijk) organisch materiaal. Om het ontbindingsproces te versnellen, 
hebben we ook regelmatig water, koeienmest en koeienurine toegevoegd. De geproduceerde compost 
werd gebruikt om de bomen en planten rond onze school te laten groeien. ” 
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Veeramani (9e jaar), hoofd van het tuinteam: “We besloten een siertuin te maken om de schoonheid 
van de natuur te laten zien en een moestuin om ons te herinneren aan onze afhankelijkheid van planten. 
Hoewel het ons een gemakkelijke taak leek, kwamen we onderweg veel obstakels tegen, namelijk 
jongere medestudenten van de eerste tot en met vijfde standaard die er blijkbaar van genoten om onze 
tuinen voor de lol te vernietigen, pauwen in de omgeving die hetzelfde deden en, tenslotte, niet in het 
minst, een cycloon die beide tuinen volledig verwoestte! Toch waren we zeer toegewijd om het te doen 
slagen en hebben we alles opnieuw aangeplant in een nieuw, beter beschermd gebied. Velen van ons, 
waaronder de leraren, ontdekten een nieuwe passie voor tuinieren en we gebruikten elk vrij moment 
tussen twee klassenperiodes of tijdens een pauze om de tuin te verzorgen. Net zoals tegenwoordig veel 
mensen een obsessieve dwang hebben om hun e-mails vele malen per dag te controleren, waren we 
geobsedeerd door het controleren van de groei van onze groenten meerdere keren per dag! Aan het 
einde van het jaar hebben we een goed rendement weten te behalen.” 
 
Divya (10e jaar), hoofd van het kunstproject, legt uit: “We wilden het bewustzijn van studenten en 
bezoekers over milieuproblemen vergroten door middel van kunst. We hebben ook contact gezocht met 
scholen in de buurt en zelfs in het buitenland, en hen gevraagd mee te doen en ons hun artistieke 
bijdragen te sturen. We beloofden hen dat we hun tekeningen zouden gebruiken in een tentoonstelling 
op school en mogelijks in een krantenartikel. We hebben bijdragen ontvangen uit België, Frankrijk en 
Maleisië. Aangezien velen van ons graag artistiek bezig zijn en tekeningen maken, was het een zeer 
aangename ervaring. We hebben geleerd om kunst te maken met een boodschap.” 
 
Agasika (9e jaar), hoofd van het presentatie project : “Het was ons doel om een boodschap over het 
milieu te delen met andere studenten en leraren door onze school als voorbeeld te gebruiken. Met de 
hulp van al de projectleiders en leraren verzamelden we foto’s en verhalen over wat ze deden en goten 
het in een slideshow presentatie.  We voegden er ook een klein toneeltje aan toe, een video over de 
natuur en op het einde trakteerden we iedereen op iets zoets. Ons team bezocht zoveel mogelijk scholen. 
Het was een opwindende tijd voor ons omdat we nog nooit zoiets hadden gedaan. De voorstelling 
duurde 40 minuten en was een wonderbaarlijk succes en de studenten en de leraren waren onder de 
indruk van ons initiatief en onze boodschap.” 
 
 
 

Versierde tuin voor de school  
Kinderen geven een presentatie in een naburig schooltje over de noodzaak om voor het milieu te zorgen.  
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Compost door de school gemaakt.  
Groentetuin door de kinderen en leraren begonnen, die deze compost gebruikt. 

Kinderen uit de Premananda School verklaren en demonstreren hoe biologische compost te maken. 
 
 

Het hoofd van het afvalteam legt aan de deelnemers van de conferentie uit hoe ze geleerd hebben 
om afval te sorteren. 
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Ambachtelijke tentoonstelling van dingen uit afval gemaakt 
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Kunst tentoonstelling “Bewustwording van milieuproblemen”  

  

 

Enkele van de tekeningen door leerlingen van de  Premananda Middelbare School. 

Enkele van 
de 

tekeningen 
van 

jongeren 
uit andere 

landen   
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 Agro-ecologie en permacultuur – hulpmiddelen voor de toekomst 
 
Op het einde van de conferentie gaf een 
specialist op het gebied van agrobosbouw ons 
informatie over het belang van duurzame 
methodes van tuinieren en landbouw door 
middel van een computerpresentatie. Hij heeft 
veel ervaring op dit gebied en is op dit moment 
een adviseur  voor het herstel van het groene 
landschap van de Ashram in deze tijd van 
toegenomen temperatuur en gebrek aan regen. 
 

 

Namah Shivaya en Moeder Aarde 
- door een Ashrambewoner 

Moeder Aarde is samengesteld uit 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte… of in andere 
woorden, Na Ma Shi Va Ya. Na vertegenwoordigt aarde; Ma–water; Shi –vuur; Va–lucht; Ya–
ruimte of ether.  

 ‘Om’ is het Allerhoogste dat alles in het universum en oneindig daarbuiten is. Tijdens deze 
conferentie proberen we allen te discussiëren en mogelijkheden te vinden om deze 5 elementen 
in evenwicht te brengen, zodat onze Moeder Aarde gezond kan zijn, en dus ook haar kinderen en 
allen die op haar leven. Swamiji vertelde ons dat hij als mens geboren werd om ons “Om Namah 
Shivaya” te leren. Ik kan me voorstellen dat hij waarschijnlijk bedoelt dat we allemaal in perfecte 
harmonie zouden moeten leven, niet enkel met onszelf maar ook met de natuur.  

Dus wat kunnen we doen om dit evenwicht te verwezenlijken? Laten we nadenken, onderzoeken 
en handelen! Als we bedenken hoe mensen vandaag leven, kunnen we duidelijk zien dat mensen 
vandaag op Aarde proberen om meer en meer te verwerven. Sommige zaken zijn nodig om te 
leven maar andere dingen kopen we enkel om ons verlangen naar luxe te bevredigen en om een 
betere sociale en economische status te bereiken. 

Laten we nu eens kijken naar wat we echt nodig hebben om te leven - we hebben voedsel nodig, 
water, een huis en sommige middelen om onze dagelijkse activiteiten uit te voeren, en ook 
misschien wat reizen zodat we op onderzoek kunnen uitgaan en uit deze ervaring leren. Dat alles  
is aanvaardbaar, maar stopt het hierbij? Meestal niet! We willen altijd meer en meer. En waar 
komen al die dingen vandaan waar we naar verlangen… zij het een cake of een koekje of een 
draagbare telefoon, meubels, kleding, metalen, cosmetica of chemicaliën… het komt allemaal van 
Moeder Aarde. Al deze dingen zijn daar, binnen in haar. Maar de mensen halen haar bronnen leeg 
aan een recordtempo, zonder enig geduld. Ze verliest al haar reserves omwille van de zogenaamde 
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vooruitgang... industrialisatie, economische groei en werkgelegenheid. Dit zijn allemaal excuses 
die werden verzonnen door hebberige politici en zakenmensen die eenvoudigweg meer en meer 
economische macht willen verwerven. In deze onvolwassen wens-vervullende zoektocht, wordt 
onze Moeder Aarde geëxploiteerd 24/7. Ze wordt zwak... misschien wordt ze ook ziek. We 
moeten voor haar zorgen zodat ze nog lang kan leven en voor al haar kinderen kan zorgen. 

Om dit te doen, zouden we ons moeten bevrijden van hebzucht en onnodige verlangens door 
voortdurend ‘Om Namah Shivaya’ te chanten zoals Swamiji ons adviseerde. Als onze geest 
eenmaal zuiver is, zullen we duidelijk kunnen zien hoe onze Moeder Aarde wordt behandeld en 
dan zullen we samen voor haar zorgen. 

Nu is er een noodsituatie. Natuurrampen zoals aardbevingen, cyclonen, tsunami’s en 
overstromingen zijn enkel uitdrukkingen van het verdriet van Moeder Aarde naar ons. Het is haar 
manier om ons te vragen met deze nonsens te stoppen die nu in de wereld gebeurt. Een van de 
manieren waarop we haar schade berokkend hebben, is dat we teveel uit haar hebben genomen, 
en alles wat we hebben genomen is nu aan de oppervlakte. Het is teveel en daarom is de vervuiling 
gestegen tot een alarmerend dodelijk niveau. Daarom zijn er twee dingen die we moeten doen: 
(1) minder consumeren – hetgeen de exploitatie van de natuurlijke bronnen zal vertragen, en (2) 
de rotzooi opruimen die al gemaakt is. Als we deze twee dingen doen, zal de Aarde opnieuw een 
hemel worden. Maar we moeten nu handelen! We moeten onze Moeder Aarde helpen om gezond 
te worden en lang te leven zodat toekomstige generaties gelukkig kunnen zijn, vervullend leven, 
met zuivere aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Om Namah Shivaya! 

 
“Neem niet wat van anderen is” 

- Een toespraak door rechter C.V. Wigneswaran  
Voormalig Hoofdminister Noordelijke Provincie, Sri Lanka 

(Deze toespraak is herwerkt omwille van de lengte.) 
 

Beste toegewijden en deelnemers, hier vandaag bijeengekomen op deze Bhumi Shakti Internationale 

Conferentie, 

 
Laat me beginnen met een stanza te citeren uit de Thirukkural – de “Tamil Veda”– onder het 
hoofdstuk ‘vergeving’ en meer dan 2000 jaar geleden geschreven. Het Tamil vers luidt als volgt – 

 

  
 

“De Aarde steunt zelfs hen die in haar ingewanden graven.  
Verdraag evenzo zij die je beschamen, want dat is groots.” 
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Moeder Aarde weerspiegelt de 
belichaming van vergeving. We doen 
haar pijn, maar ze vergeeft ons. Maar er 
is een limiet aan alle vergeving. 
Wanneer de schade die haar 
berokkend is, opzettelijk, zelfzuchtig en 
wreed, wordt Moeder Aarde 
onmiddellijk geholpen door haar 
Moeder - die Moeder Natuur is - om 
haar afkeuring te tonen over wat er 
gebeurt. We moeten beseffen dat 
Moeder Aarde één deel is van Moeder 
Natuur. Prithvi, Appu, Theyu, Vayu, 
Aahayam zijn de vijf elementen. Moeder 
Natuur werkt door hen. Prithvi is aarde, 

Appu is water, Theyu is vuur, Vayu is lucht, Aahayam is ruimte. Van deze vijf elementen is de aarde het 
element waarop we leven, wandelen, ons voeden, leven en sterven. Daarom hebben we de plicht om 
Moeder Aarde met respect en liefde te behandelen. We moeten beseffen dat we maar één soort zijn onder 
miljoenen soorten die op Moeder Aarde verblijven. Als we alleen aan onze zelfzuchtige behoeften en 
hebzucht denken en alles enkel voor ons eigen voordeel doen, moeten we de wraak van Moeder Natuur 
onder ogen zien. Door egoïstisch te zijn, beroven we opzettelijk anderen van hun rechtmatige rechten. 
Een van de fundamentele leerstellingen van de Sanatana Dharma of de Eeuwige Waarheid is: “Neem niet 
wat van anderen is.” Dat betekent dat je je moet beperken in wat je van Moeder Aarde neemt, tot enkel 
dat wat je nodig hebt. Je mag niet zoveel nemen zodat het zou grenzen aan hebzucht. Dus ‘nodig’ ja, maar 
‘hebzucht’ neen. De moderne wereld wordt nu geconfronteerd met de nadelige gevolgen van de hebzucht 
van de mens.  
 
Het lukraak kappen van grote bomen brengt verstoring in de ecologie en het milieu. De egoïstische actie 
van een persoon of van een natie kan zoveel mensen om hem, haar, hen  beïnvloeden. 
 
Dus, als het Amazone regenwoud verdwijnt, zal de Amazoneregen ook verdwijnen. Dit is de les die Moeder 
Natuur ons leert omwille van het verbreken van het evenwicht van Moeder Aarde. Het besluit van 
onderzoekers toont nu aan dat ontbossing de tropische regenval beduidend kan verminderen, zelfs ver van 
het gebied waar bomen omgekapt zijn. Dit komt doordat de lucht die voorbij de wouden gaat vocht 
opneemt dat afgegeven wordt door bomen en planten, waaruit regen voortkomt. Als die bomen 
verdwijnen, dan verdwijnt ook dat deel van de regen. Er is een sterk verband tussen de vijf elementen in 
de natuur. Moeder Aarde is maar één van de vijf kinderen van Moeder Natuur. Ze vullen elkaar aan. Dus 
de lucht die over een bosrijk gebied reist brengt veel meer regen aan dan de lucht die niet over bossen 
reist. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ontbossing van de Amazone de regenval plaatselijk verminderd 
heeft. Dat betekent niet enkel in het gebied van ontbossing maar ook daarbuiten. 
  
De mens wil profiteren ten koste van Moeder Aarde en ten koste van andere gebruikers van Moeder 
Aarde. Hij vindt het niet erg dat de flora en fauna ten ondergaan en uitsterven; maar hij moet zijn 'grote' 
geld verdienen. 
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Ik heb deze opzettelijke ontbossing ook in het noorden van Sri Lanka zien gebeuren, waar ik vandaan kom. 
Als gevolg hiervan zijn de neerslagpatronen in onze provincie enorm veranderd. Dit heeft onze 
landbouwsector ongunstig beïnvloed. Ons klimaat is drastisch veranderd. Er worden nu lange periodes van 
droogte ervaren. 
 
Door deze activiteiten wordt de onderlinge afhankelijkheid van alle wezens in de natuur aan ons getoond. 
Elke stap die we op Moeder Aarde zetten, heeft invloed op alle wezens op de aarde. Er is geen sprake van 
elke man of vrouw voor zichzelf. Dat is waarom de Eeuwige Waarheid begrepen door de mensheid, zegt: 
"Neem niet voor jezelf wat aan anderen toebehoort" 
 
Telkens als we Moeder Aarde haar flora ontnemen, moeten we deze altijd vervangen door twee of drie 
keer het aantal verloren bomen of planten te planten. 
 
Ik ben er zeker van dat velen van jullie uit de EU-landen en ook uit Zuid-Amerikaanse landen zich bewust 
zijn van de stappen die worden ondernomen om klimaatverandering aan te pakken, waaronder het 
verminderen van emissies, het opbouwen van veerkracht en het verminderen van de kwetsbaarheid voor 
de negatieve effecten van klimaatverandering, en het handhaven en bevorderen van regionale en 
internationale samenwerking in dit verband. Al deze stappen zijn noodzakelijk geworden omdat we de 
fundamentele leer van de Sanatana Dharma uit het oog zijn verloren: "Neem niet wat van anderen is." Dit 
betekent dat je enkel van Moeder Natuur neemt en gebruikt wat nodig is voor jouw leven. Als je je 
behoeften overstijgt, kom je op het terrein van hebzucht en dat beïnvloedt Moeder Aarde. 
 
Vroeg of laat moeten we erkennen dat Moeder Aarde ook rechten heeft. Ze heeft het recht om te leven 
zonder vervuiling, zonder verloedering, zonder egoïstische onteigening. We moeten ons realiseren dat we 
niet zonder Moeder Aarde kunnen leven. Maar zij zou zonder ons kunnen leven! Wij die van haar 
afhankelijk zijn, verwonden haar om onze gulzigheid en hebzucht te kunnen vervullen.  
 
We moeten Moeder Aarde van onszelf redden! Als we Moeder Aarde uitgebreid gebruiken voor onze 
hebzucht en egoïstische drijfveren, moeten we grootschalige stormen van wind en regen, overstromingen, 
droogte, aardbevingen, pest en wat dan ook verwachten. 
 
Dus laat me nu het concept van Sanatana Dharma ten opzichte van Moeder Aarde uitleggen. Sanatana 
Dharma betekent Eeuwige Waarheden. Hoewel we het Hindoeïsme 'Sanatana Dharma' noemen, zou ik 
zeggen dat het enigszins verkeerd begrepen wordt. Sanatana Dharma betekent bepaalde eeuwige 
waarheden die op zichzelf correct zijn. Ze zijn niet afhankelijk van iemand voor hun juistheid. Onder alle 
omstandigheden zijn deze waarheden correct. Omdat deze waarheden in de natuur waarneembaar waren 
en onze heiligen en wijzen van weleer ze herkenden, werd die erkenning bepaald als de kern van het 
'Hindoeïsme', of de religie van hen die aan de oostkant van de Indus-rivier leefden. Eigenlijk bestaat er geen 
religie die het Hindoeïsme heet. Het is een verzamelnaam voor het beleid en de overtuigingen van degenen 
die bepaalde eeuwige waarheden erkenden. Sanatana Dharma is niet beperkt tot één meester, één leraar 
of één religieuze leider, tot één geschrift of tot één stel grondbeginselen of geloofsovertuigingen..  
 
Deze Eeuwige Waarheden werden door onze heiligen en wijzen, die in meditatie zaten en het leven 
overwogen, erkend als waarheden die in aanmerking moeten worden genomen voor een persoon, om 
volmaakt geluk te kunnen bereiken. Volgend op deze Eeuwige Waarheden houden deze Eeuwige 
Waarheden ons in contact met God of Goddelijkheid. Het leven volgens Sanatana Dharma houdt ons op 
het perfecte spoor. Zijn brede cultuur is het levensbloed van hen die verlangen naar spiritualiteit. 
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Sanatana Dharma legt ons veel dingen uit die begrepen en in praktijk gebracht moeten worden, zoals de 
wetten van het karma, de noodzaak om een deugdzame levenswijze te eren en het Goddelijke in het leven 
te respecteren. Daarom is Sanatana Dharma een praktische spiritualiteit die ons leidt om de waarheid in 
onszelf te ontdekken. Het laat ons zien hoe we moeten leven. Het verwacht van ons dat we respect hebben 
voor het Goddelijke, als de onderliggende realiteit en kracht achter alle gebeurtenissen in het universum. 
 
Voordat ik deze toespraak afrond, wil ik graag verwijzen naar enkele Eeuwige Waarheden die Moeder 
Aarde beïnvloeden welke Swamiji tijdens zijn vele spirituele verhandelingen heeft geïdentificeerd: 
 

1. Respecteer alle wezens op deze Aarde als jezelf; doe andere wezens geen pijn. Als je niet alle wezens 
respecteert, zal er snel een confrontatie en conflict ontstaan.. 

2. Begrijp dat de goddelijke wil en intelligentie alles wat er bestaat regisseert en geef daarom al je 
handelingen aan het Goddelijke over. Dit moet in de natuur worden geobserveerd en in acht worden 
genomen.  

3. Besef dat karma onze toekomst beheerst, en handel, wetende dat dit zo is, ten allen tijde met het 
goede voor allen in gedachten. 

4. Wees altijd waarheidsgetrouw. Vertel de Waarheid op een goede en vriendelijke manier. Dit 
betekent dat wanneer je de waarheid moet vertellen over iets of iemand dat je dan niet hoogdravend 
hoeft te zijn, wees in plaats nederig maar krachtig op een goede en vriendelijke manier.  

5. Wees behulpzaam voor anderen. Wees vrolijk en blij of het leven nu goed of slecht brengt. Blijf 
tevreden en evenwichtig. Dit is Shtita Prajna, zoals de Bagavad Gita zou zeggen. 

6. Heb geduld en laat de moed niet zakken bij moeilijkheden. Dit is wat Moeder Aarde ons leert. 
7. Gedraag je nederig en eenvoudig. Gebruik alleen wat nodig is voor je leven. Er is genoeg in Moeder 

Aarde om in onze behoeften te voorzien, maar niet om aan onze hebzucht tegemoet te komen. 
8. Geef aan liefdadigheid en doe onbaatzuchtig sociale dienst voor zij die minder bedeeld zijn dan jullie 

zelf. 
9. Respecteer alle ware religies. 
10. Word vegetariër. 
 

Ik heb slechts tien zaken genoemd van alles wat Swamiji vaak als Eeuwige Waarheden heeft benoemd. 
Natuurlijk is de toespraak van vandaag gebaseerd op de 11e van deze Eeuwige Waarheden "Neem niet wat 
van anderen is". 
 
Ik moet een observatie maken die Swamiji zelf aangaf: de moderne cultuur is meestal tegengesteld aan 
Sanatana Dharma. Wat dit betekent is dat als we doorgaan op het pad van egoïsme, eigenbelang en 
zelfgenoegzaamheid, we er zeker van kunnen zijn dat we vernietiging zullen brengen voor Moeder Aarde 
en uiteindelijk einde voor onszelf. 
 
Ik dank de organisatoren dat ze me deze gelegenheid hebben gegeven om jullie allemaal toe te spreken! 
 

Jai Prema Shanti! 
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Afsluitend programma 
Ter afsluiting van de Bhumi Shakti Conferentie 
bedankten wij iedereen die op enigerwijze betrokken is 
geweest  bij de organisatie.  
 
Bovendien maakten we gebruik van dit moment om de 
Internationale Coördinators, Dhanalaksmi en 
Kasturirangan( zie foto links) te bedanken voor  hun 
toegewijde diensten. Wij spraken ook onze waardering 
uit  voor Hamsaa en Krishni, voor hun diensten als 
coördinatoren van de Premananda Jeugd in Argentinië. 
Meer dan tien jaar waren zij een sterk team die de 
toorts van de Premananda Jeugd hoog hielden. Voor 
hen is het moment aangebroken om de bladzijde om te 
slaan en een nieuw hoofdstuk in hun leven te beginnen, 
nog altijd erg verbonden met Swami, maar op 
verschillende andere manieren. Tegelijkertijd  werd 
Aniruddhan, de nieuwe coördinator van de 
Premananda Jeugd Maastricht in Nederland, geëerd en 
aangemoedigd voor zijn taak, de jeugd leiden op het pad 

van spiritualiteit en met hen de boodschap van Swami  voor jonge mensen te delen. 
 

De Ashramkinderen dansten op de muziek van  Swami's mangala arati . 
Het was een ontroerend slot op deze laatste conferentie dag.  
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Uitdelen van een  geschenk ter aandenking 
 
Talrijk waren inderdaad de vruchten van deze 
driedaagse conferentie, zowel aan de 
binnenkant als aan de buitenkant. Als 
representatie van deze vruchten, en als 
prasadam werd aan alle deelnemers van deze 
conferentie een verzameling van artikelen 
gegeven. De prasadam omvatte gedroogde 
tulasi zaden, die later thuis geplant kunnen 
worden, wat natuurlijke in de Ashram 
geproduceerde vibhuti , wat gedroogde amla 
snoep en een boekje met uitspraken van Swami 
over Moeder Aarde. Deze werden aan de 
toegewijden aangeboden in een jute handtas 
waarop de naam van de conferentie gedrukt 

stond. 

Jai Prema Shanti! 
 

We zouden onze Moeder Aarde moeten respecteren  
 
“Als we kunnen helpen om een passende en natuurlijke omgeving te creëren voor alle 
flora en fauna, zonder verwachtingen, dan zou dit een dienst zijn aan de natuur.” 

- Swamiji 
 

Door Afrikananda, Congo-Brazzaville 
 

We moeten allen onze Moeder Aarde respecteren. Mensen hebben zich zo 
onverantwoord gedragen dat ze een klimaatsverandering zonder weerga hebben 
veroorzaakt door het roekeloos exploiteren van de natuurlijke rijkdom die God ons 

gaf. De eeuwenoude wouden in Afrika zijn bedreigd en verdwijnen. Tot op vandaag halen 
Westerse samenlevingen de materiële rijkdommen weg uit Afrika... hout, goud, petroleum, 
diamanten, enz. precies zoals ze al eeuwen doen. In vele delen van Afrika is het klimaat al 
veranderd. Het regent niet meer zoals vroeger en de hitte van de zon is zelfs nog sterker. Mensen 
moeten beseffen dat deze rijkdommen beschikbaar zijn omdat onze voorouders in Afrika – evenals 
in andere continenten – groot respect toonden voor de natuur. Maar hoe zit het met de 
toekomstige generaties? Wat zal de huidige generatie hen nalaten? Zal het de totale vernietiging 
worden?   
 
We moeten dringend beginnen om de allerkleinste kinderen op te voeden met respect voor de 
natuur en alles op Aarde. Ze moeten bewust worden van de onschatbare waarde van water, 
bomen, van elk dier... en al de rest. Alle wezens respecteren - mens, dier en plant – betekent 
onszelf respecteren. Het is ook het bewustzijn dat God overal is en in elk wezen, in alles. 
 

W 
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Recent werd de Ashram getroffen door een cycloon die door Tamil Nadu trok. Zeer vele bomen 
vielen om en iedereen, volwassenen zowel als kinderen, begreep dat zulk een storm geen 
aangename gebeurtenis is. Het deed hen echt de waarde van bomen inzien.  De meeste 
mangobomen zijn gesneuveld, enerzijds door de storm en anderzijds door de langdurige droogte, 
met als resultaat dat mensen niet langer van hun fruit kunnen genieten... er is niet meer genoeg 
voor iedereen. Waarom? Omdat mensen de natuur niet respecteerden, en dat doen ze nog steeds 
niet. Door bossen te kappen, door overbevissing, door fracking, door diep in de aarde naar 
kostbaar gesteente en metalen te graven, door de aarde te vervuilen met chemicaliën.. door al 
deze en nog meer dingen te doen, hebben we de structuur van de aarde beschadigd en de lucht, 
water en bodem vervuild, en dit is de ware oorzaak van de recente cycloon. Precies alsof we van 
een boom de tak waarop we zitten, afzagen. We zouden dit moeten beseffen en dit door de 
conferentie over de wereld helpen verspreiden. 
 
Afrikanen zouden niet langer moeten toestaan dat westerse landen hun wouden vernietigen. Ze 
zouden niet langer de uitbuiting van hun ziel moeten accepteren zodat anderen hun land kunnen 
beroven van zijn natuurlijke grondstoffen. De eeuwenoude wouden van Afrika en Zuid-Amerika 
spelen een vitale rol in het behoud van de  ecologische balans van de volledige Aarde. Eén ding is 
zeker, deze bossen produceren zuurstof voor ons allemaal om te ademen. Het is essentieel voor 
ons en voor toekomstige generaties om Moeder Aarde te respecteren. Soms, als ik beelden zie 
van andere planeten zoals Mars, Jupiter en de maan, zie ik enkel woestijnachtige landschappen. Ik 
zie geen bossen of rivieren. Er is geen zichtbaar teken van fysiek leven. Soms denk ik dat dit 
gebeurde omdat de mensen die daar in een ver verleden leefden, hun planeet, hun thuis, niet 
respecteerden. Als dit zo is, is mijn vraag: Zal dit op een dag misschien ook met onze thuis 
gebeuren, met onze planeet Aarde? 
 

Premananda Bhumi Shakti tentoonstelling 
 

Van 27 februari tot 5 maart, een periode waarin 
ook de driedaagse conferentie viel en de 
driedaagse Chandi Homan, was de satsang hal 
veranderd in de “Premananda Bhumi Shakti 
tentoonstelling” hal. De tentoonstelling liet de 
lopende  projecten in de Ashram zien die 
gerelateerd zijn aan Moeder Aarde. Er werd veel 
tijd geïnvesteerd in het creëren van zowel een 
inhoudelijke, als creatief interessante 

presentatie. De tentoonstelling omvatte het Ashram water 
(oogst)project, het recycling project, milieu 
educatieproject van de kinderen, het herbebossing – en 
agro-bosbouw project, de habitat van dieren in het wild in 
de Ashram, de toepassing van organisch en biodynamische 
producten en methoden in de Ashram tuinen, de 
productie van natuurlijk voedsel en poeja producten 
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waarvoor pure materialen uit de Ashram gebruikt worden, hergebruik van afval, het belang van 
de Centra en Groepen om Swami’s spirituele boodschap te verspreiden, de koeienstal van de 
Ashram, de liefdadigheidsprojecten van de Ashram en meer. Er waren presentaties over Moeder 
Aarde door verschillende culturen uit de wereld. Er waren demonstraties over hoe etherische 
olie te produceren en een modelopstelling van het land op de Ashram om te tonen hoe het 
regenwater zich verhoudt op land met vegetatie en organisch materiaal en op kale grond zonder 
planten of geulen om het water vast te houden. 
 
Het  doel van deze tentoonstelling was om mensen bewust te maken van de verschillende soorten 
seva via Swami’s missie uitgevoerd voor Moeder Aarde en om mensen aan te trekken om deel te 
nemen aan een of meer van deze projecten. Alle betrokkenen in deze projecten sloegen de handen 
ineen om  de presentatie zo eenvoudig mogelijk te maken en makkelijk te begrijpen. Vanwege het 
succes, was de tentoonstelling langer geopend dan oorspronkelijk gepland. De reacties waren erg 
positief en constructief. Velen genoten ervan en uitten de wens om op een of andere manier eraan 
bij te dragen.  
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Hier, en op de achterkant 
enkele opvallende opstellingen 

uit de Premananda Bhumi 
Shakti tentoonstelling. 
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