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“Deze Ashram is een plek van dienstbaarheid en spiritualiteit. Het is een 

vredige en goddelijke plek.(...) Deze plaats geeft je veel kansen. Door te 

steunen, geef je deze kansen aan steeds meer mensen.”  
 

Swamiji 
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 Satsang met Swamiji 
De meest essentiële soorten dienstverlening  

 
e vraag is aan wie we dienst zullen verlenen? Mijn standpunt is om vanuit iedere hoek 

dienst te verlenen - de mensheid en dieren inbegrepen. Welke soorten van dienstverlening 

zijn het hoogste, de meest essentiële? Vandaag de dag denkt men gewoonlijk individueel 

over zijn of haar eigen problemen, moeilijkheden, leven en toekomst. Normaal gesproken denken 

we echter nooit aan wat er in de hedendaagse wereld gaande is, en aan de moeilijkheden van 

anderen. Wij denken niet echt na over welke moeilijkheden anderen hebben, over hoeveel 

mensen in ontbering en opoffering leven en over hoeveel wanhopige arme mensen zijn. Zo  leven 

velen steeds moeilijkere levens. 

 

Men houdt ervan vlees te eten. Laten we niet vergeten dat alle soorten vlees dieren zijn. Ik wil je 

eraan herinneren dat ook dieren een atma, een ziel  hebben. Zie je, een koe is niet voor jou 

geschapen om op te eten. Dus moet je ook dienst verlenen aan dieren zoals de koe. De koe is 

een arm en nederig dier. Zij heeft geen materiële dingen, en zij heeft niet de mogelijkheid om 

zoals jij te denken, maar zij voelt liefde en angst. Maar toch eten mensen die we kennen, 

ontwikkelde mensen, haar op. Waarom eten zij haar op? Omdat ze ervan genieten. Denk aan 

hoeveel het dier opoffert, het zal gedood worden. Jij beseft niet dat zij haar leven heeft 

opgeofferd.  Je denkt enkel aan de smaak in je mond en daarom doe je dit gekkenwerk, het 

D 
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doden. Ik sta er niet op dat iedereen vegetariër zou moeten zijn – ik bekijk dit vanuit 

dienstbaarheid. Maar ik houd er niet van dat je dieren eet.  

 

Zoveel mensen houden een hond of kat als huisdier. Begrijp dat alle dieren gevoelens van liefde 

hebben. Dat is waarom we voor koeien zorgen in de Ashram. Hoe kan je een koe eten? Omdat je  

de liefde van dat dier niet begrepen hebt. Ik vind het niet fijn wanneer je slechte dingen doet. Ik 

hou ervan om alles wat goed is te doen en dus zeg ik je om service te verlenen aan dieren en ook 

om ze te helpen.  

 

Ik kom  tot mijn volgend onderwerp, de Ashram. Zij draagt zorg voor zo veel kinderen. Hier 

komen kinderen uit erg arme gezinnen. Zij hebben niet de middelen om kleding te kopen of 

studieboeken. Zij hebben geen geld om schoolgeld te betalen. Vele gezinnen kunnen hun kinderen 

geen goed eten geven. Ik draag dus zorg voor deze arme kinderen. Ik geef ze drie echte maaltijden 

per dag, een plek om te wonen, kleding, boeken en scholing in onze eigen school. Ik doe dit niet 

zelf. Met mijn advies zorgen mensen voor deze kinderen en kijken ze naar hen om.  

 

Wie is klaar om aan deze wereld dienst te verlenen? Je moet het voelen. Hoeveel mensen zijn zo 

arm? 

 

Besef dat het goed voor je is en dat het je wat vrede geeft. Het is dienstverlening aan de mensheid 

om voor kinderen in nood te zorgen en hen een kans in het leven te geven door liefdadigheid.  

 

Sommige gezinnen hebben geen huis. Zij leven op straat. Zij maken van dingen die ze er vinden 

kleine barakken en wonen daar. Indien iemand voor hen een klein huisje bouwt is dat een grote 

service. De armen vragen niet om luxe. Zij willen enkel een dak boven hun hoofd en een kleine 

plek om te wonen. Veel arme mensen vinden het zo moeilijk om medicijnen te kopen. Je kunt 

medische voorzieningen kopen. Dat is ook een grote hulp. 

 

Er zijn zovele  manieren hoe je dienst kan verlenen. 

Het is goed om dat via een organisatie als de Ashram 

te doen. Waarom? Omdat de Ashram weet hoe met 

arme mensen om te gaan en hoe met hen dingen uit te 

voeren. Sommige mensen weten niet met geld om te 

gaan, en kopen alcohol en drugs. Zij zijn niet gewend 

aan geld en begrijpen de waarde er niet van. Daarom 

is het beter om liefdadigheid niet direct te geven, maar 

beter middels een liefdadigheidsorganisatie. Zij zullen 

alles wat de mensen nodig hebben organiseren. Zij 

geven jou de mogelijkheid om goede seva te doen.  

 

De geest moet ontwikkelen en rijpen op een spirituele 

manier en om dit te doen zijn dienstverlening en geven 

erg essentieel. Ik zeg niet dat je altijd geld, geld, geld 

zou moeten geven, maar ik zou willen dat je  

liefdadigheid geeft als deel van het spirituele pad. 
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Sommige jongeren zijn erg verward. Zij hebben geen ouders, en niemand kijkt naar hen om. Zulke 

kinderen verwachten liefde van iemand. Geef hen blijk van liefde. Sommige kinderen hebben nooit 

liefde in hun leven gehad, en zij verlangen dat heel erg, dus toon dit aan hen. Glimlach, spreek 

aardig en vriendelijk, geef arme kinderen advies, verbeter hen en stuur ze in de goede richting in 

het leven.  

 

Kijk naar de kinderen vandaag de dag - ze drinken en gebruiken drugs en hebben seks als ze heel 

jong zijn. Waarom gebeurt dit? Ze willen genieten van deze tijdelijke dingen. Ze zeggen dat ze 

plezier hebben en denken dat dit geluk is, maar ze creëren zo veel onnodige problemen, ziekten 

en zorgen voor zichzelf. Natuurlijk begrijpen ze op deze jonge leeftijd niet wat er in de toekomst 

met hen zal gebeuren. Ze willen nu onmiddellijk genieten en denken nooit na over morgen of zelfs 

volgend jaar. Daarom handelen ze ook onvolwassen. Ze denken dat dronken worden, high 

worden van drugs en seks met verschillende partners een waar genoegen is, maar dit is gewoon 

lichamelijke passie. Dit is geen vreugde. Dit is geen geluk. Dit is gewoon tijdelijk lichamelijk genot. 

Ze doen deze dingen alleen maar om het lichaam tijdelijk plezier te geven, zonder te denken aan 

de vele problemen die ze voor zichzelf creëren.  

 

Hen adviseren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen is ook een uitstekende service. Ik doe dat dus 

neem het voortouw. Ik toon jou liefde en adviseer je. Door mijn boodschappen leg ik uit wat 

negatieve dingen zijn, wat goed en nuttig voor je is. Ik praat met liefde, maar ik verwacht niets van 

je. Zie je, op een dag zal iedereen sterven. Dat is zeker - zonder twijfel. Maar voordat je sterft, 

leef een goed leven, denk goede gedachten, heb een goede toekomst, een goede opleiding, een 

goede baan en leef een gelukkig en gezond leven.  

 

Hoe zeer wil ik jullie wel niet zegenen! Tegenwoordig komen zoveel mensen met steeds meer 

problemen. Kijk en onderzoek echt wat jouw probleem is en wie dat probleem heeft veroorzaakt. 

Je hebt het probleem zelf gecreëerd. Problemen komen niet naar je toe. Jij creëert de problemen. 

Je maakt de problemen, en je creëert de problemen. Waarom doe je dit? Door onvolwassenheid, 

gehechtheden, verwachtingen, verlangens en de eindeloze wens om altijd onvolwassen plezier te 

ervaren. Door je te adviseren via mijn satsangs en boodschappen, leg ik je alles netjes uit. Ik 

corrigeer je en stuur je in de juiste richting in je leven. Leef je leven gelukkig. Daarom doe ik deze 

dienst. Op dezelfde manier kan je ook anderen een goede dienst bewijzen. Praat vriendelijk met 

iedereen. Je hebt veel vrienden. Leg het uit, help en begeleid. Dat is onbaatzuchtige 

dienstverlening. Dat is een geweldige dienstverlening.  

 

Bijvoorbeeld, iemand is ziek of heeft een ongeluk gehad. Wat verwacht hij - een lekker drankje of 

wat eten? Nee. Hij heeft iemand nodig die netjes met hem gaat praten en voor hem zorgt en zegt: 

"Maak je geen zorgen". Geef een goed advies en verzeker hem dat hij beter zal worden. Dokters 

en verpleegkundigen hebben niet zoveel tijd om dit alles te doen. Er zijn steeds meer en meer 

geestelijke ziekten veroorzaakt door te veel nadenken. Laat er een paar goddelijke gedachten in 

glippen en geef wat geestelijke leiding. Je kunt ze over mij vertellen als je het goed vindt. Vertel de 

zieke dat Swami hem zal helpen - dat hij je kan helpen om te genezen en je kan zegenen, wat 

speciale energie naar je lichaam kan sturen en  je tegelijkertijd kan helpen om onnodige gedachten 

te verminderen. Je kan hen adviseren om na te denken over het Goddelijke en erop te 
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vertrouwen dat hun ziekte zal worden genezen. Ik ken veel ziekten. Ik kan zelfs zeer ernstige 

ziekten genezen door goddelijke energie naar je lichaam te sturen. Sommige mensen hebben 

ontdekt dat hun ziekte is verdwenen en dat hun problemen zijn opgelost. Dat komt omdat er een 

goddelijke, buitengewone energie in je lichaam is gekomen. Dit is ook een dienst. Geef ze de kans 

om het te ervaren en dit te leren kennen.  

 

Deze ashram is een plaats van dienstbaarheid en spiritualiteit. Het is een vredige en goddelijke 

plaats. Soms kom je hier ook wel eens en blijf je hier. Je kunt het ondersteunen. Deze plek geeft 

je veel mogelijkheden. Door het te steunen, geef je die kans aan steeds meer mensen.  

 

Nu heb ik veel lingams aan mensen gegeven. In de wereld van vandaag heeft iedereen het over 

problemen, problemen, problemen. Via de lingams bied ik de kans om deze materiële problemen 

op te lossen, gemoedsrust te vinden en gelukkig te leven. Dat is ook dienstbaarheid. Er zijn zoveel 

verschillende manieren van dienstverlening.     

 

Geen kleur, geen naam, geen klasse, geen plaats, geen religie. Dit zijn geen factoren die van belang 

zijn bij dienstverlening. Laten we dienstbaar zijn aan alle wezens. Ervaar daardoor diep geluk en 

vrede.  

 

Zoek uit welke manier voor jou geschikt is om dienstbaar te zijn. Om Namah Shivaya is de mantra 

voor Heer Shiva. Herhaal het vaak en je zal vrede in je hart vinden. Deze mantra geeft je 

automatisch de vredige vibraties van Shiva. Shiva is universeel. Hij geeft dienst aan de hele 

mensheid, alle dieren en alle wezens. Shiva zorgt voor alles. Doe dienst en zeg Om Namah 

Shivaya. Deze mantra is goed voor iedereen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jai Prema Shanti! 
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Nieuws van de 

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Ganesha Chaturti in het Sri Premananda Centrum 

Colombo, Sri Lanka 
 

Op 2 september kwam 

een groep van zo’n 25 

toegewijden samen om 

Ganesha Chaturti te 

vieren. Eerst hebben we 
het altaar mooi ingericht 

voor we de Ganesha 

abishekam uitvoerden. 

Hierna volgde een mooie 
bhajansessie en we 

eindigden met de mangala 

arati. Enkele toegewijden 

hadden mooie 

bloemenkransen en 
heerlijke traditionele modaka (zoete ballen) meegebracht om aan Ganesha te offeren als 

prasadam. We voelden ons gezegend om Heer Ganesha en Swamiji’s genade op deze dag te 

mogen ontvangen. Wat meer is, daarna mochten we allemaal samen genieten van een 

smakelijke lunch.  
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Swamiji’s gouden woorden over de  

Sri Premananda Centra en Groepen 

 
“Laat spiritualiteit en devotie zich verspreiden, laat iedereen gemoedsrust hebben, 
laat rechtvaardigheid bloeien en laat alle mensen rondom ons een goed leven 
hebben. Laat de mensen contact met elkaar maken via de Centra. Dit Centrum is 
voor jullie en langs het Centrum zal ik dichter bij jullie komen. Ik geef jullie en de 
mensen in deze streek een unieke kans door dit Centrum te openen. Iedereen zou 
er voordeel moeten uithalen.”  
 
 

 
 

Ganesha Chaturti in de  Ashram 
 

Op 2 september vierden we allen Ganesha Chaturti, de speciale dag waarop we Heer 

Ganesha vereren, die spirituele wijsheid vertegenwoordigt en obstakels verwijdert. Er waren 

abishekams en poeja’s op al de Ganeshabeelden in de Ashram, aan de ingangspoorten alsook 

in de Sri Premeshvarartempel.   
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Twee 

Ganesha 

beelden na de 

abishekams 
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Om 12 uur ‘s middags was er een mahabishekam op het Ganeshabeeld in de Poejahall en 
iedereen kon de speciale zegening ontvangen van Heer Ganesha door het beeld in hun handen 

te houden. Onder de verscheidenheid aan geofferde prasadams waren natuurlijk de 

traditionele modaka’s, de favoriete snoepjes van Heer Ganesha.    
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‘s Avonds organiseerde de Premananda Jeugdgroep van de Ashram een special programma 
waarbij ze alle kinderen uitnodigden om deel te nemen aan een creatieve wedstrijd door  

tekeningen te maken van Heer Ganesha. In deze wedstrijd echter was iedereen een winnaar 

en ging niemand zonder prijs naar huis!  

 

 

 

 

  

 

Enkele van de Ganesha 

tekeningen gemaakt door de 

kinderen en de prijzen die ze 

kregen.   
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Vinayaka Chaturti Satsang 

 
Vandaag is het de dag om Heer 

Vinayaka te vereren. Hij is de 

God van de wijsheid en we 

bidden tot hem alvorens we in 

het leven iets ondernemen. Als 

we eerst tot Heer Ganesha 

bidden, zullen de acties die we 

ondernemen goed verlopen. 

 

Er zijn veel verhalen om de 

traditionele verering van Heer 

Ganesha uit te leggen. Een 

daarvan is het verhaal van 

Kayamuhan, een demon die de 

gunst van onsterfelijkheid had 

gekregen van Heer Shiva. Toen 

hij deze gunst kreeg, 

respecteerde hij niemand meer 

en begon hij de deva’s en andere 

wezens pijn te doen. Hij beval 

hen voor hem te komen staan 

en zich met gekruiste handen op 

het voorhoofd te slaan. Hij dwong 

hen ook te gaan zitten en recht te 

staan terwijl ze zich met gekruiste 

armen aan de oren trokken.  

 

Omdat hij zoveel problemen veroorzaakte, gingen de Deva’s naar Heer Ganesha om te klagen. Hij 

beloofde hen dat hij Kayamuhan zou vernietigen. Heer Ganesha riep een van zijn bootaganas 

(dienaren),  Asalan, en ging dan naar Kayamuhan. De demon kwam tevoorschijn met zijn pijl en 

boog, maar Heer Ganesha vernietigde de pijlen door zijn pasam, het wapen dat Hij in zijn hand 

houdt, te gooien. Daarna bond hij het hele leger van de demon vast. Dit maakte Kayamuhan erg 

boos en hij gebruikte alle wapens die hij door boetedoening had verkregen tegen Heer Ganesha. 

Maar in plaats van hem kwaad te doen, gingen zij om de Heer heen en vielen zonder schade aan 

de richten op de grond. 

 

Toen brak Heer Ganesha een van zijn slagtanden af en wierp deze naar Kayamuhan, die flauwviel 

door de inslag van dit machtige wapen. Maar daar hij de zegen van onsterfelijkheid had gekregen, 

stierf hij niet, maar nam hij de vorm aan van een grote rat. In plaats van te rijden op Asaian, zat 

Heer Ganesha nu op deze grote rat en nam hem aan als zijn voertuig. Vanaf dat moment begonnen 

de mensen wanneer ze Heer Ganesha zagen, hetzelfde te doen als toen ze tegenover de demon 

Prema Ganapati in de Sri Premeshwarar 

Tempel. Abishekam uitgevoerd tijdens 

Vinayaka chaturti 
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stonden en zelfs nu nog bidden we op deze manier tot Heer Ganesha. Heer Ganesha was 

tevreden met hen en begon gelukzalig te dansen en gaf aldus zijn darshan als “Dansende 

Vinayagar”. 

 

Uit dit verhaal kunnen we leren dat we moeten bidden tot Heer Ganesha om onze ego-demon te 

vernietigen, die ons zoveel problemen geeft. We zouden tot Heer Ganesha moeten bidden om ons 

ego te vernietigen en onze geest kalm te maken, zodat we werkelijk nuttig kunnen zijn voor de 

mensheid en oprechte dienstverlening kunnen doen.  

 

Probeer daarom op deze dag slechte kwaliteiten zoals trots, ego, vooringenomenheid, jaloezie, lust 

en woede te verwijderen en laat de goede kwaliteiten in jezelf zoals waarheid, zuiverheid, liefde en 

devotie toenemen en verkrijg de wijsheid om een spiritueel, harmonisch en vredevol leven in deze 

wereld te leven. Laat ons ons leven op een goede manier gebruiken, zodat we onszelf en ook 

anderen gelukkig kunnen maken. Om dit te doen moet je een spirituele sfeer creëren, waar je ook 

leeft en je sadhana (spirituele oefening) dagelijks blijven doen. Vraag jezelf elke dag:  “Waarom leid 

ik dit soort leven? Waarom ben ik geboren in deze wereld? Wat zal ik proberen te ontdekken nu ik 

hier ben?” Je zal het antwoord op deze vragen in jezelf vinden.  

 

Sommige mensen denken dat het goed is zaken te doen en zij leven hun leven op die manier. 

Sommigen voelen dat zij eigenlijk op een of andere manier wat sociale dienstverlening zouden 

moeten doen ten behoeve van de maatschappij. Het is niet dat ik deze levenswijzen bekritiseer of 

er iets tegen inbreng. Een persoon die het bhakti-pad wil volgen (het pad van devotie), kan leven 

waar hij wil. Het maakt niet uit waar hij leeft. Het enige dat telt is dat hij of zij echt oprecht is. 

Alleen als je overtuiging oprecht is, kun je overal leven en toch voortgaan op het pad van devotie. 

Je hebt een vaste overtuiging nodig. Sommige mensen zijn teveel in beslag genomen door de 

wereld en zij leven eenvoudigweg op de wijze waarop hun ouders leefden, althans in grote lijnen. 

De enige manier van leven die zij kennen is dat je een baan moet krijgen, kinderen moet krijgen, en 

moet sterven. De spirituele manier van leven is iets dat hun verstand verre te boven gaat. Als je 

hen vertelt wat ik je heb uitgelegd, zullen ze denken dat ik gek ben. Op dit moment begrijpen jullie 

het niet goed genoeg om het hen uit te leggen op een manier dat zij het zullen begrijpen. De enige 

wijze die hen zou helpen het te begrijpen is dat je zelf wat spirituele ervaring opdoet. Probeer je 

daarom allereerst te realiseren hoe jij jezelf kunt ontwikkelen. Je zou je moeten realiseren dat je 

nooit iemand anders zal kunnen realiseren - vind gewoon een weg om jezelf te realiseren. 

 

Moge Heer Ganesha’s zegeningen en genade met jullie 

allen zijn op deze speciale dag en jullie wijsheid brengen. 
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Swamiji beantwoordt jullie vragen 
 

Swamiji, op momenten van spirituele armoede, is het leven moeilijk en dan 

hebben we er genoeg van. Het is moeilijk om liefde te voelen voor het 

Goddelijke.  
 

Heb je genoeg van het spirituele leven? 
 

Soms.. 

 

Niet alleen soms! Je moet het spirituele leven maximaal beu zijn! Beu, beu en meer beu! Dus 

welk deel van jou is het zat? Ben je je partner of je moeder of je vader beu, of deze materiële 
wereld, of ben je echt het spirituele leven of meditatie beu ... of ben je ziek van Swami 

Premananda ... van wie of wat heb je eigenlijk genoeg? 

 

Hoe vinden we de energie en discipline om te mediteren?   
 

Ik vroeg je wat de betekenis is 

van dat je het beu bent! 

Beantwoord mijn vraag. Zie je, 

ben je in het stadium gekomen 

dat je helemaal niets wilt? Wie is 

er zover gekomen? Ik geloof niet 

dat je zover bent gekomen. Wie 

heeft het echte stadium van het 

echt beu zijn bereikt, de hoogste 

spiritualiteit? Het is heel 

belangrijk dat je het zat bent. Als 

je het zat bent, kom je pas tot 

de hoogste wijsheid van het 

spirituele pad. Als je het niet 

beu bent, leef je in je ego. Wie 

van hen die in deze 

comfortabele, materiële wereld 

leeft, is het echt zat? Niemand is 

het zat - ze zeggen het alleen 

met de mond. Dit zijn slechts 

woorden en alleen gedachten. 

Maar meestal ben je het 

natuurlijk niet echt beu. Soms 

denk je: “Oh, ik ben het zat. Ik 

ben alles beu.” Nu heb ik het 
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“Het is niet genoeg om alleen te luisteren naar het advies van de meester. 
Je moet echt doen wat er gezegd is. Sommige mensen horen graag advies 

van ‘s morgens tot ‘s nachts. Dat maakt hen gelukkig maar ze zullen nooit 
doen wat de meester heeft gezegd. Ze zullen alleen naar het advies 

luisteren. Ze houden dit advies in hun geesten maar ze volgen dit nooit. 
Dit is een ander soort gehechtheid. Als je wil eten, heeft het geen zin om 

recepten te verzamelen. Je moet eten gaan kopen, het bereiden en opeten.” 
 

Swamiji 
 

 

over spiritualiteit, niet over de wereldse dingen. Op een gegeven moment zal je de 

spiritualiteit beu zijn. Dat betekent dat je tot het stadium van echte leegte bent gekomen. Je 

bevindt je dan op een lege plek. Leeg - dat is de toestand van het echt beu zijn. Met leeg 

bedoel ik niets - helemaal niets. 

 

Panchabhutam – panchabhutam is de hoogste toestand van spiritualiteit. Wat is de betekenis 

van panchabhutam? Het is het sanskriet woord voor de 5 elementen: vuur, water, lucht, aarde 

en akasha – wat je ether noemt. Je moet het niveau van akasha bereiken. Akasha is ruimte – 

leegte. Je verstand moet leeg worden. Dat is de toestand van ware meditatie en de hoogste 

spiritualiteit. Leegte. Panchabhutam is het hoogste spirituele niveau. 

 

 

Swamiji, hoe kunnen we onszelf onthechten van het gevoel te dicht bij 

andere mensen te staan zodat we niet meer zonder hen kunnen, zoals bij zeer 

dichte vrienden?   
 

Eerst moet je denken aan wat de echte 

betekenis is van gehechtheid. Vertrouw je 

mij? Vertrouw je je vriend of je moeder? 

Eigenlijk vertrouwt niemand iemand anders. 

Meestal spelen de mensen een rol, tonen ze 

dat ze vertrouwen hebben of dat ze iemand 

graag hebben maar eerlijk, diep vanbinnen 

zijn ze niet erg gehecht. De echte 

gehechtheden zijn er met materiële dingen, 

zoals een auto of bezittingen. Sommige 

mensen zijn erg gehecht aan een dier zoals 

bvb een huiskat. Dat is een gehechtheid. In 

mijn leven heb ik nauwelijks iemand gezien 

die echt gehecht was aan iemand anders.   

 

 

Is het beter om liefde te tonen aan het Goddelijke?  

 

Ja dat is het beste maar doe jij dat? Je 

verspreidt je liefde. Je toont een beetje 

liefde aan mama, een beetje aan je broers en 

zussen en een beetje aan je Goeroedev en 

een beetje aan je geliefde. Dus is je liefde 

vooral betrokken op de materiële wereld.  

 

 
 

 

 



13 Prema Ananda Vahini september 2019 

 

 
"Wat is de 

betekenis van het 
verminderen van 
het ego? Je hebt 

niet gezegd dat je 
het volledig wil 

elimineren. Zie je, 
dit is je manier 
van denken. Je 
wil het alleen 

verminderen maar 
je wil er niet 

vanaf. Hoeveel wil 
je het verminderen 
– 75 procent of 50 
procent? In plaats 
van op die manier 
te denken, denk 
liever :  “Ik wil 

volledig van mijn 
ego af.”  Om dit te 
kunnen doen moet 

je de 
goddelijkheid in je 
hart ontwikkelen.  

(...) Dan zal 
zonder je bewuste 

kennis het ego 
weggaan.”  

 
                                                                                         Swamiji 
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Mijn beurt… 

Een dag terug naar school…. 
- Jayaani, Frankrijk 

 
it jaar, rond de tijd van Shivaratri, hadden we de aangename ervaring om een dag 'terug naar 
school' te gaan, en dit dankzij de Ashram-studenten die ons als bezoekers hartelijk 
verwelkomden in hun klaslokalen. 
 

De kinderen nodigden ons uit om op 
hun plaats te gaan zitten, terwijl ze 
vooraan in de klas stonden en 
enthousiast uitlegden hoe ze bezig 
waren met  verschillende 
milieuprojecten. Het gaf ons een 
gelukkig gevoel om weer achterover 
te leunen in een klaslokaal, zelfs al 
hadden een paar van de oudere 
bezoekers het een beetje moeilijk 
om plaats te nemen op de stoelen 
van de kinderen.  
 
Ze vertelden ons hoe ze zich 
organiseren om te helpen met het 
verzamelen van het afval in de school 
om dit vervolgens te sorteren voor recyclage. Het was geweldig om te zien hoe serieus ze hierover 
zijn en hoeveel moeite ze er voor doen.   
  
Ze namen ons vervolgens mee naar een ander klaslokaal waar er een tentoonstelling was met veel 
mooie tekeningen en schilderijen die de kinderen hadden gemaakt over Moeder Aarde en de inspiratie 
die ze geeft. Er was ook een tafel met tal van objecten die de kinderen hadden gemaakt op basis van 
het teruggewonnen afval. We verwonderden ons allen over de vindingrijkheid van de kinderen en 
luisterden met grote belangstelling naar hun verklaringen ... sommige objecten waren 
gebruiksvoorwerpen, zoals borstels gemaakt uit plastic flessen, terwijl andere decoratief waren en 
sommige gewoon voor het plezier.  
 
Andere kinderen toonden ons vervolgens hun betrokkenheid bij cultuur en landschapsarchitectuur. 
Buiten, in de buurt van de klaslokalen, waren ze bezig met het creëren van een kleine siertuin met 
planten aangepast aan het klimaat. Ze legden uit hoe ze om de beurt deze tuin onderhouden, waardoor 
iedereen zich volledig betrokken en verantwoordelijk voelt voor dit collectieve werk. Ondertussen 
waren andere jongeren bezig met werken op een klein perceel iets verderop, waar ze verschillende 
groenten, rijst en maïs verbouwden. 
 
De laatste stop van dit bezoek was een zeer interessante les over de productie van compost. Twee 
meisjes toonden hoe ze dit deden: eerst een gat in de grond graven waarin ze kleine takken, twijgen en 
bladeren opeen stapelen. Hierop gieten ze vervolgens urine van de heilige koe. Met een handschoen 
stak één van de meisjes nonchalant haar arm in de emmer urine en mengde deze om een draaikolk te 
maken voordat hij op de stapel takken werd gegoten. Ze deed dit heel natuurlijk, maar ik kon het niet 
laten om te denken dat er bij westerse kinderen niet veel vrijwilligers zouden zijn voor deze specifieke 
taak. Bedankt aan alle kinderen en hun leerkrachten om ons deze mooie momenten te laten beleven! 

Jai Prema shanti! 

D 
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Hulde aan onze Moeder de Aardegodin 
 

Blauw als de lucht; 

Een deel van het universum; 

Wit als de eeuwige sneeuw; 

 Zwart als het gefluister van vulkanen; 
Rood als de Australische woestijn; 

Oker als het licht van de zon in de Franse Provence. 

Wij zijn haar kinderen, 

Anders en toch hetzelfde. 
Laten we haar onze liefde geven  

Want zij is onze verbinding met de Ene zonder naam.  

Incarnatie van de Shakti 

Gebaad door de aura 
Van zo’n geweldige zon. 

Ze geeft onze alle rijkdom 

Al de schoonheid 

Al de hoop 
De mensheid kan dromen van... 

De Aarde, onze Moeder, mijn Moeder, 

Voor eeuwig 
- door Bagavathi, Frankrijk 
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Nieuws van de …  

 

 
 

 
 

Elke maand belichten we een grote kwaliteit van een 
Premananda Jongere.  

Deze maand: Goede gewoontes cultiveren 
 

“Mijn geliefde jongeren, 
 

Jullie staan hier allen met de levensweg voor jullie uitgestrekt. Vanuit jullie standpunt 

zie je aan de ene kant oplopende heuvels en aan de andere kant steile, diepe valleien. 
Indien je kiest voor het hoogland, zal je vele kruiden vinden, zuivere, pure lucht, vele 
bomen die hun smakelijke vruchten dragen, geurige bloementuinen en talloze 

momenten van vreugde. Dat is het spirituele pad.   
 
Als je echter de weg neemt die naar beneden leidt, kom je een grenzeloze vloed van 

egoïsme tegen die verwoestend voortraast en zal je wrede dieren sluipend voor een 
prooi tegenkomen. Je treft modderputten aan bedekt/gecamoufleerd met droge bladeren 

van zelfzucht en geesten verkleed in dekens van affectie.   
 
Dit is het wereldlijk leven van zelfzucht zonder begrip. Zal je reis naar boven gaan of 

naar beneden? Waarheen leid je jouw jeugdige energie en jonge lichaam? Zal jij het pad 
kiezen van het hoogland naar spirituele liefde of het dalende pad naar een werelds leven 
vol leugens? 

 
De huidige beschaving is er enkel in geslaagd om de mensheid op te trekken uit het 

niveau van wreedheid, maar heeft gefaald om echte waarden en deugdzaamheid te 
vrijwaren. Deze beschaving beweert oude waarden te beschermen, maar in plaats 
daarvan vernietigt ze deze.  

 
Vele deugden zoals mededogen, echte liefde en devotie, respect, liefdadigheid en 
kwaliteiten als patriottisme zijn afgenomen. De huidige beschaving functioneert met 

een handicap.   
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Wij veranderen onze liefde en affectie zoals wij van kleren veranderen. Dit komt omdat 
zelfzucht de overhand heeft genomen op alle vlakken van ons leven. Wanneer we 

voelen dat we in zo een toestand komen, zouden we tot God moeten bidden om zuivere 
liefde en affectie te leren kennen. Maar het is niet genoeg om tot God te bidden en te 
smeken voor goede eigenschappen.   

 
We dienen goede gewoontes te ontwikkelen in onszelf. Zo een mens brengt het goede 

naar boven in anderen, deze ene worden er tien, die tien worden er honderd, honderd 
groeien aan tot duizend en dan tot honderdduizenden en de beschaving van de mens is 
beschermd. De jongeren van deze beschaving zijn bekwaam om dit te doen. Zonder te 

denken in termen van landen en continenten, als de jeugd van vandaag een wijdere visie 
heeft op één wereld, en als hun doel er één is van liefde en spiritualiteit, dan is ze in 
staat om de huidige beschaving te redden. Daarom zou er eenheid moeten zijn bij de 

jeugd over de gehele wereld.”  
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