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verminder je wensen en verlangens en wees vrij!”  
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Satsang met Swamiji 
Hoe een gelukkig leven te leiden 

 

Sinds mijn jonge jaren, voed ik kinderen 

op die geen ouders hebben, of die maar 

één ouder hebben die het niet aan kan 

het kind op te voeden. Ook draag ik 

zorg voor behoeftige kinderen van 

arme gezinnen. Sommige kinderen zijn 

al bijna heel hun leven onder mijn 

hoede. Eén van deze jongens die ik 

opvoedde van toen hij 2 dagen oud 

was, beschouwt mij als zijn vader. Nu is 

hij 17 jaar. Natuurlijk is hij een jonge 

kerel en hij maakt fouten zoals alle 

kinderen doen. Hij is jong en daarom 

hou ik er niet van om hem te veel op 

zijn fouten te wijzen.  

 

Onlangs sprak ik toch een langere tijd 

met hem omdat hij luide popmuziek 

speelde in zijn kamer in de Ashram. 

Voorzichtig legde ik hem uit dat je dit 

niet hoort te doen in een Ashram 

omgeving. Hij antwoordde me: “Je bent 

een spirituele man en dat is ok voor 

jou, maar ik ben niet zo betrokken in 

het spirituele leven als jij en ik hou van 

popmuziek! Als ik ongeveer jouw 

leeftijd heb, zo rond de 50, zal ik ophouden met die muziek te spelen.” Hoe kan ik hem 

bekritiseren? Dit is de manier van denken van kinderen. Ik sprak enkele uren met hem en 

uiteindelijk begreep hij mijn standpunt. Het probleem is - alle ouders willen dat hun kinderen 

een leuk en gelukkig leven leiden, en daarom willen ze hen altijd corrigeren en hen raad geven 

over hun toekomst!  

 

Op dezelfde manier wil ik jullie ook raad geven om gelukkig te zijn. Zoals de jongen naar me 

kijkt om leiding en raad te krijgen, zo doen ook vele toegewijden van elke leeftijd. Allen zoeken 

ze geluk, waarom kunnen ze hun doel niet bereiken? Wie stoort je leven zodat je niet gelukkig 

bent? Waarom – je verstoort zelf je leven! Er is niemand anders die het kan verstoren.  
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Hoe verstoor je jezelf? Je maakt je constant bezorgd, bent triest, boos, gespannen en ongeduldig. 

Waarom irriteer je jezelf met deze gevoelens? Het betekent dat je iets verwacht. Als hetgeen 

waar je op hoopt niet gebeurt, dan word je boos, ben je ontdaan of zenuwachtig. Waarom 

komen deze gevoelens op in je bewustzijn? Omwille van gehechtheden. Wat zijn gehechtheden? 

Het zijn je gewoonten, voorkeuren, affiniteiten en genegenheden. Wanneer je de vervulling van 

je gehechtheden niet regelmatig ervaart in je leven, word je depressief en neerslachtig. Je 

neerslachtigheid zal niet stoppen totdat je weer een "dosis" van je gehechtheden krijgt. Om 

boven deze gehechtheden uit te stijgen, moet je wat spiritueel werk doen.  

 

Ik ben nu al vijf jaar in de gevangenis. Iedereen stelt me allerlei vragen en ze schrijven me vele 

brieven over zoveel verschillende onderwerpen. Wat ze me ook vragen, ze verwachten een 

antwoord, maar ik ben nooit van streek door de vele vragen van mensen. Hoe komt dit? Omdat 

ik mezelf nooit verstoor. Ik behoud mijn geluk. Soms wens ik een kop thee, maar er is geen 

suiker. Ben ik dan geïrriteerd? Neen, ik denk: “Ah, vandaag zal ik de thee vergeten.” Het stoort 

me helemaal niet. Ik doe het rustig aan en voel me nooit overstuur. Soms is mijn lunch te pittig 

of te zout, en vind ik het misschien erg moeilijk om te eten. Maar ik denk: “Dit eten is een 

beetje te pittig voor mij, maar ik zal een glas water drinken en dan zal alles goed zijn.” Dan voel 

ik me gelukkig. Soms is er geen zeep om te baden, en dan baad ik enkel met water. Dat is ook 

goed. Ik verwacht niet dat alles er is, omdat het normaalgezien zo is. Ik verwacht zelfs geen 

eenvoudige dingen en daarom ben ik altijd gelukkig. Maar de meesten onder jullie worden boos 

om de minste reden! Dat is waarom je jezelf stoort en je je eigen gemoedsrust verpest. Als je 

zo verder leeft, zal je nooit gelukkig zijn.  

 

De reden voor je ongeduld is dat je spiritueel nog niet ontwikkeld bent. Een manier om 

volwassen te worden is “jezelf “ te realiseren. Wat is de betekenis van “je Zelf, realiseren?” Een 

eenvoudige manier om dit te doen, is te herkennen waarom je zorgen, ziekte, onnodige 

moeilijkheden, spanning, prikkelbaarheid, verlangen, druk enz. ervaart. Waarom zou al deze 

negativiteit opkomen in je geest? Voor elk van jullie zal er een individuele reden of meerdere 

redenen of omstandigheden zijn.  Om de omstandigheden te begrijpen waarom negativiteit in 

je kruipt, raad ik aan om vijf minuten te gaan zitten en hier goed over na te denken. Denk diep 

en waarheidsgetrouw na. Vraag jezelf af waarom je dingen verwacht die nooit zullen gebeuren. 

Een oprecht antwoord zou kunnen zijn dat je egoïstisch bent. Als je niet op een egoïstische 

manier zou redeneren, dan zou je eenvoudigweg nooit verwachtingen hebben.  

 

Daarom kun je zien dat als je een gelukkig leven wilt leiden, je eerst je Zelf moet begrijpen en 

realiseren. Alleen jij kan dit zelf doen. Niemand kan dit voor je doen omdat jouw mentaliteit en 

jouw persoonlijke leven uniek voor je zijn. Natuurlijk ben je erg geïnteresseerd in hoge 

spiritualiteit en wil je God zien. Dat is echter een latere en veel hogere procedure. Voordat je 

in staat bent om het Goddelijke te zien, moet je leren gelukkig te leven op deze aarde. 

 

Een andere grote zorg voor veel mensen is geld. In India leven veel dakloze honden buiten. Op 

de een of andere manier slagen ze erin om te eten en te leven. Wie geeft geld aan de hond? Hij 

gaat nooit met geld naar de winkel - hij heeft zelfs geen vijf roepies. Wilde dieren leven vrij op 
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deze aarde. Ze eten en leven op een natuurlijke manier. Kijk dan naar het leven van een mens. 

Mensen denken dat ze vrij en beschaafd zijn en kunnen leven hoe ze willen en eten wat ze 

willen. In werkelijkheid kunnen ze niet begrijpen dat ze helemaal niet vrij zijn. Ze staan altijd 

onder controle van anderen. Waarom? De mensen worden gecontroleerd door geld.  

 

Deze wereld was ooit een vrije en prachtige plaats. Menselijke wezens creëerden verdeeldheid 

door de aarde in landen te verdelen en vervolgens verder in koninkrijken en regeringen. Ze 

creëerden ook geld. Je vertrouwt geld. Dit betekent dat je mensen vertrouwt en niet God. Wie 

heeft de aarde gemaakt? Goddelijkheid schiep de aarde en daarom is de aarde van God. Mensen 

creëerden regeringen om de aarde te regeren, en zij namen de aarde en verkochten haar land 

aan de mensen voor geld. Op deze manier begonnen ze de manier van leven van de mensen te 

beheersen door materiële zaken en de mensheid begon het contact met spiritualiteit te 

verliezen.  

 

Realiseer je ook dat geld een illusie is! Het is inderdaad nodig om in deze moderne wereld te 

leven, maar laat je niet beheersen door de geldillusie! Laat het los, verminder je wensen en 

verlangens en wees vrij! 

 

In feite, hoe kan je je hele leven een gelukkig leven leiden? De enige manier is om spanningen, 

zorgen en verwarring te stoppen. Stop met je gespannen te voelen als er een vertraging in jouw 

programma is. Heb vertrouwen dat het Goddelijke je op het juiste moment en zonder 

ongelukken of ongelukjes naar de juiste plek zal brengen.  

 

Waarom zou je je gespannen voelen omdat je veel werk hebt? Realiseer je dat alles wat je doet 

in het leven werk is! Je moet niet lui zijn om te leven en al je werk te doen. Betrek de geest 

niet met spanning bij uw acties. Baden, aankleden en eten - het is allemaal werk!  

 

Kriya betekent acties ondernemen met het lichaam. Kriya is een soort goddelijke actie. Al het 

werk is Kriya. Besef dat alles in deze wereld shakti is, de heilige energie, en goddelijk is. Zelfs 

baden is een goddelijke actie. Waarom? Omdat al het water shakti is. Water is goddelijk. Begrijp 

dat in de vroege ochtend wanneer je water op je hoofd giet om te baden, moeder Shakti, de 

goddelijke godin, op je hoofd stroomt. Zelfs als je loopt, loop je op Moeder Aarde. Het 

realiseren van deze principes is de essentie van onze Sanatana Dharma, de eeuwige en essentiële 

religie. 

 

Ik zegen je om te begrijpen dat alles 

goddelijk is en al het werk goddelijke 

aanbidding is. 

Realiseer je Zelf door deze eeuwige 

waarheden en leef een gelukkig leven. 
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Nieuws van de  

Sri Premananda Centra in de wereld 
 

Op de avond voor het begin van Navaratri hebben we de Navaratri kolu, of trap, opgezet en 

alle beeldjes op de juiste plaatsen gezet. Vervolgens vulden we op de eerste dag - 29 september 

- negen kleipotten met goede grond, waarin we de negen verschillende soorten graszaden 

zaaiden. Daarna toonden we elke ochtend de arati aan de kolu en de groeiende grasspruiten. 
In de loop van de volgende dagen werd de kleding van de Goddelijke Moeder veranderd en ze 

was prachtig versierd om haar verschillende aspecten als Durga, Lakshmi of Saraswati te 

vertegenwoordigen.  

 
 Op de ochtend van de tiende dag namen vele toegewijden deel aan de viering van Vijaya 

Dasami, de overwinning van het goede op het kwade. De negen verschillende grassen werden 

verdeeld onder de aanwezigen, samen met heerlijke prasadams en tot slot genoot iedereen 

samen van een smakelijke lunch. 
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Swamiji’s gouden woorden over de Sri 

Premananda Centra en Groepen 

 

 
“Doe verder met jullie goede dienstverlening. Het is heel belangrijk dat je 
samenkomt en discussieert met elkaar. Alleen door te praten en te discussiëren 
kunnen misverstanden en spanningen opgelost worden. Zelfs als er 
woordenwisselingen zijn en mensen zijn het niet eens met elkaar dan is het 
belangrijk om te blijven spreken en te communiceren.  Bijvoorbeeld als twee 
mensen het niet eens zijn over iets en problemen hebben gehad met elkaar in 
het verleden, dan zouden ze de oude problemen moeten vergeten en elkaar 
ontmoeten, spreken en het werk verderzetten. Dan zal het verleden 
automatisch vergeten worden en zal het probleem niet groeien. Maar als twee 
mensen het oneens waren en erna niet meer met elkaar spreken, dan zullen ze 
ditzelfde probleem, de kwaadheid en pijn voor jaren met zich mee dragen en 
het zal hen niet verlaten tot ze uiteindelijk terug met elkaar spreken en 
opnieuw beginnen. Ik hou er niet van als er verdeeldheid is bij de mensen die 
dienst verlenen voor mij.   
 

Wanneer er een nationale coördinatorenvergadering is, moeten alle 
coördinatoren worden uitgenodigd en moeten ze deelnemen, en moet er eenheid 
en harmonie zijn in de discussies. Hetzelfde geldt voor de  vergaderingen van 
een centrum met de coördinator, commissieleden en actieve toegewijden. 
Iedereen moet op een respectvolle en leuke manier praten en nooit op kwade 
toon  spreken of schreeuwen. Je moet nooit iemand pijn doen met harde 
woorden. Ik ben altijd heel voorzichtig met mijn woorden en ik heb nooit 
iemand pijn gedaan. Al mijn toegewijden zouden deze manier van praten ook 
moeten volgen. In de Ashram stel ik een strikte regel dat niemand op een harde 
manier mag praten of zelfs zijn stem tegen een andere persoon mag verheffen. 
Ik vertel ze altijd dat ze dat recht niet hebben. Niemand is de baas en niemand 
is werknemer. Niemand werkt voor een salaris of egoïstische motieven. Het 
zijn allemaal mijn toegewijden die oprechte service verlenen op de best 
mogelijke manier. 
 

Ik zou jullie allemaal willen vragen dit altijd in gedachten te houden.” 
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Navaratri in de Ashram  

Navaratri is een heilig hindoe-festival gewijd aan het goddelijke vrouwelijke principe, of Shakti, 

en wordt op enigszins verschillende manieren gevierd in heel India. Hier in Tamil Nadu, en in de 

Ashram, concentreert elk derde van het festival zich op een van de drie aspecten van het 

goddelijke vrouwelijke: kracht, macht en de liefdevolle vernietiging van de duisternis 

vertegenwoordigd door de godin Durga; de verwerving van morele en spirituele kwaliteiten 

vertegenwoordigd door de godin Lakshmi, en kennis en transcendentie door de godin 

Saraswati. De laatste dag, Vijaya Dasami, vertegenwoordigd door de overwinning van godin 

Durga op de demon Mahishasura, is de viering van deze drie verschillende aspecten van de 

cirkel van het leven, van onze reis terug naar de bron, de triomf van goed over kwaad of 

positieve kwaliteiten boven negatieve. Dit jaar vonden deze feestdagen plaats van 29 

september tot 8 oktober. Voor gedetailleerde informatie over de diepere betekenis van 

Navaratri is er het interessante artikel 'Celebrating Navaratri' op de Sri Premananda-website 

(http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/).  

 

 

 

http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/
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Op de eerste dag installeerden we de Navaratri kolu in de Poeja-hal (zie foto hierboven, links), 

een weergave van beeldjes op een aantal rijen die onze evolutie weergeven van planten tot 

dieren, naar gewone mensen, tot heiligen en uiteindelijk onze terugkeer naar het Goddelijke..  
 

Ook werden stenen aan de voet van 

het altaar gelegd om een afbakening te 

vormen die gevuld werd met 

vruchtbare grond. De negen 

verschillende graszaden, of 

Navadaniyam, werden vervolgens 

gezaaid en negen versierde kumbams 

werden er bovenop geplaatst (zie 

foto's links en boven, rechts). Elke 

volgende dag toonden we arati aan de 

zaden en de kumbams, gaven de zaden 

water en versierden de kumbams met 

verse bloemenmala’s, elke dag gemaakt door een andere toegewijde.    

 
Durga Poeja 

 

Er was ook een speciale dagelijkse Durga 

poeja met ghee-lampen, uitgevoerd in de 

Poeja hal, waarin we mediteerden op de 

Goddelijke Moeder Durga en de 108 namen 

van de Goddelijke Moeder reciteerden.  

 

 
 

 

Ayudha Poeja 
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Op de negende dag werd een Ayudha Poeja uitgevoerd ter ere van Saraswati, de godin van 

wijsheid, opleiding en beeldende kunst. Op deze dag is het gebruikelijk dat studenten hun 

boeken en vakmensen hun gereedschap laten zegenen.  

 

Volgens deze traditie gingen we van gebouw naar gebouw en voerden we een kleine poeja uit 

om alle gereedschappen, muziekinstrumenten en boeken te zegenen, evenals alle voertuigen in 

de Ashram.  

Vijaya Dasami 
 

 

We vierden Vijaya Dasami, de tiende en laatste 

dag, met een prachtige mahabishekam voor de 

Goddelijke Moeder. Op dat moment werd het 

water van de negen kumbams over het 

Amman-beeld gegoten en de negen 

verschillende grassen die uit de geplante zaden 

waren gegroeid, werden onder de toegewijden 

verdeeld.  

 

 

 

 

 

De Goddelijke Moeder in 
de Poeja hal op Vijaya 

Dasami 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Wat is het belang van brahma muhurtam?  
 

 

Een erg belangrijke spirituele praktijk -

essentieel voor iedereen op het spirituele 

pad is vroeg op te staan, een bad te nemen 

en dan een of andere spirituele sadhana te 

beoefenen. Deze eeuwenoude gewoonte 

wordt in India reeds sinds mensenheugenis  

in ere gehouden. De vroege ochtenduren van 

vier tot zes worden brahma muhurtham 

genoemd, het uur van God. Dit is de 

tijdspanne die God voor alle wezens heeft 

voorbestemd om wakker te worden en hun 

lofzang aan de hoogste godheid aan te heffen. 

Insecten, vogels, andere dieren en planten 

beginnen dan uit hun nachtrust te ontwaken. 

Bij de prille dageraad verenigen zij zich in een 

glorieuze lofzang aan God.  

De oude wijzen en rishi's hadden, dankzij hun 

meditatie, inzicht in deze zaken verkregen en 

daarom hielden ze de mensheid voor om ook 

op deze manier de dag met lofprijzingen te 

beginnen. Het is best om tijdens brahma 

muhurtham niets te eten. Het voedsel 

verteert dan niet goed en komt het lichaam 

niet ten goede. Voor al mijn toegewijden is 

vroeg opstaan een praktische sadhana. Het is 

een natuurlijk iets. Vroeg opstaan helpt de 

wilskracht te ontwikkelen. Het belangrijkste 

voordeel van deze discipline is dat je Gods 

zegen en genade zal voelen en daardoor zal 

al het goede naar je toe komen.    

 

Velen zeggen me geen tijd voor spirituele 

praktijken te hebben, hoewel hun 

belangstelling hiervoor erg groot is. Daarom 

moet je een inspanning doen om vroeger op 

te staan zodat je deze dingen kunt doen. 

Discipline is erg belangrijk voor je spirituele 

leven. Door het zingen van devotionele 

liederen, het herhalen van oude gebeden of 

mantra's, door de praktijk van betekenisvolle 

rituelen of door op het goddelijke te 

mediteren, kan je een hoge staat bereiken. 

Als je geen enkele van deze methodes 

beoefent, is het moeilijk vooruitgang te 

maken. Waarom verwaarloos je ze dan? 

 

Vroeg opstaan is belangrijk. Ik raad je aan om 

vier uur op te staan. Het is zo weldadig en 

goed. Als je lang in je bed blijft liggen, zelfs 

tot zeven of acht uur, doe je jezelf meer 

kwaad dan goed. Er zijn veel gegronde 

redenen om vroeg op te staan. Door het 

algemeen patroon van de natuur te volgen en 
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ook vroeg te ontwaken, kan je je lichaam veel 

beter activeren. Wanneer je in de vroege 

ochtend je lichaam bewust actief. maakt, zal 

je doorheen de dag meer energie hebben. 

Laat opstaan maakt je lethargisch en lui. Je zal 

geeuwen en onmiddellijk aan huishoudelijke 

beslommeringen denken en God zal geen 

moment in je gedachten komen. Laat ons 

toch niet elke dag door een te veel aan slaap 

een of twee uur verspillen. 

 

Je bent ervan overtuigd heel veel slaap nodig 

te hebben en dat het met minder niet kan. 

Het idee van niet minstens acht uur te 

kunnen slapen, maakt sommige mensen heel 

bang. Dit is hun conditionering. Kan je dan 

niet tenminste één uur hiervan aan God 

schenken? Door elke ochtend één uur aan 

het goddelijke op te dragen, zal je een 

subtieler niveau van spiritueel aanvoelen 

bereiken. Op jaarbasis geef je dan een extra 

365 uren aan God! Eten en slapen kan je 

altijd. Als je wilt, kan je je leven hiermee 

vullen. Wie krijgt echter de kans om aan God 

te denken? Heel weinig mensen hebben dit 

geluk. Daarom sta van nu af aan elke dag 

vroeg op voor dag en dauw, neem een 

douche, trek propere en gemakkelijke kledij 

aan en doe wat spirituele oefeningen. Doe de 

sadhana waar je het meest van houdt. 

 

Doe een inspanning om dit te proberen en 

kijk eens hoeveel beter je je gaat voelen. 

Geef niet op en je zal zeker genade 

ontvangen. Zo begin je op een perfecte wijze 

aan je dag en elke dag zal goddelijk worden. 

Is er een betere manier om je dag te 

beginnen dan met het begroeten van God 

zelf en hem te prijzen? Als je dit doet, zullen 

ook je kinderen dit zien en leren begrijpen. 

De beste opvoeding gebeurt door zelf het 

voorbeeld te geven.  

 

 

 

“De goddelijke moeder is het 

uiteindelijke doel van ons spirituele 

pad. Zij is het absolute. Ze leeft in 

alles en ze is alles. Als Durga heeft 

ze een fel en vreselijk aspect. Ze is 

echter vol mededogen en 

vriendelijkheid. Ze vernietigt 

negativiteit en onwetendheid. Pas 

nadat ze de duisternis heeft 

vernietigd, kan ze haar ware aard 

laten zien. Zij is het grote licht van 

het atma. Ze leeft in iedereen. Ze verlost ons van problemen, van gevaar en van 

alle zorgen. Pas nadat ze het onnodige en ongewenste in ons heeft vernietigd, kan 

ze ons onze ware aard laten zien. Tijdens de eerste drie dagen van het [Navaratri] 

festival aanbidden we het Goddelijke in de vorm van Durga Devi en mediteren op 

haar als het universele licht in onze harten.” 

 

Swamiji 
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GELUKKIGE GOEROE POERNIMA, MIJN GELIEFDE SWAMIJI 
 

Mijn goeroe, ik bied deze bloemen  
van mijn geloof aan je voeten aan. 

Wat ik ook heb, je hebt het me gegeven 
en ik draag het allemaal aan jou op. 

 
Ik heb geen liefde, noch ken ik jou. 

Ik heb niet eens de kracht om je te aanbidden; 
Maar deze geest van mij, dit lichaam van mij, 

elk atoom is aan jou gewijd. 
 

Jij bent de enige in mijn hart en in mijn gedachten. 
Jij bent degene wie ik aanroep. 
Maak me tot je instrument ... 

Alles wat ik ben, bied ik je aan. 
 

IK HOU VAN JOU SWAMIJI PREMANANDA 

Door Kayadhu, Frankrijk 
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Dieren in de Ashram 
 

VLINDERS IN DE  ASHRAM – deel 1 
Door een Ashram bewoner 

 

Hier is een korte introductie van een nieuwe serie artikelen over onze metgezellen de dieren 
in de Ashram, het zal over de vlinders gaan.  

  

Wat schiet er naar binnen wanneer je aan een vlinder denkt of er een voorbij ziet fladderen? 
Wat is een vlinder voor jou? Het zou kunnen zijn dat het voor jou een gunstige, prachtig 

gekleurde aanwezigheid is, een voorbeeld van Goddelijke natuur, van onuitputtelijke creatieve 

verbeelding, welke evolutionaire ‘uitleg’  er ook aan gegeven zou kunnen worden. Of je zou het 

kunnen zien als een symbool van vreugdevol, speels leven van een onschuldig kind, hoewel de 

realiteit is dat het enkel een deel van het echte leven is. Of zie je het misschien meer als een 
beeld van de  zachte rustige kant van het leven...en inderdaad waarom niet? Veel kinderen zien 

het vooral als een soort speelgoed dat je makkelijk kan vangen en loslaten voor het eigen plezier.  

 

De wijze waarop zij rondfladderen, hun bijzondere relatie met bloemen en het feit dat zij totaal  

onschadelijk zijn, zijn allemaal eigenschappen die er toe bijdragen dat we hen in verband brengen 
met die plezierige zonnige dagen waarop wij ze meestal ontmoeten. Ik denk dat de meeste 

mensen, zowel volwassenen als kinderen, een spontane liefde voor hen voelen. Zij voegen extra 

Crimson Rose - Pachliopta hector 
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schoonheid toe aan de bloemen die ons zoveel genoegen schenken. Een ontmoeting met 

vlinders verbindt ons gemakkelijk met de vreugde in ons en kan een verheffende ervaring zijn. 
In de volgende artikelen hierna, word je uitgenodigd om een diepere kijk te krijgen in hun 

fascinerende levens. Op een of andere manier verdient het hele dierenrijk om beschouwd te 

worden zoals ze echt zijn, los van onze menselijke aard of culturele denkbeelden, en om hun 

leven te leiden in een liefdevolle en respectvolle relatie met ons.  
  
Laat ons met de grootste blikvanger beginnen: de Crimson Rose (eng.) (Pacrhliopta hecto L., 

1758). Dit is een grote vlinder, een van de grootste die we hier kunnen treffen : 95-105/110 
mm. 
 

De prachtige karmozijnrode kleur is overheersend op de kop, de borst en achterlijf, samen met 

enig diep zwart. De karmozijn rode kleur is ook op de bovenzijde van de achtervleugels een 

markant kenmerk: een sterk gebogen reeks van zeven vlekken, aan de uiteinden gevolgd door 

enigszins  karmozijnen maantjes. 
 

Hoewel het zwart in de vleugels dominant is, zien we in de voorvleugel een duidelijke 
prominente witte onderbroken rand, een licht schuine streep en een tweede gelijkvormige 

kortere  streep bij de vleugeleinden. De tekeningen aan de onderzijde zijn het zelfde als aan de 

bovenzijde, maar de karmozijnrode vlekken en halvemaanvormige markeringen  zijn groter. Het 

mannetje heeft meer heldere kleuren dan het vrouwtje.   
 

Door dit stralend kleuren patroon zijn ze makkelijk te zien, niet enkel door ons, maar ook door 

potentiële roofdieren natuurlijk. Maar dit schijnt opzettelijk te zijn, daar deze vlinder in feite 
oneetbaar is door het gif dat de vlinder als larf heeft opgenomen van zijn voedingsplanten. Het 

rode lichaam, een langzame opmerkelijke vlucht, zijn heldere kleuren en het patroon op zijn 

vleugels, zijn allemaal bedoeld om roofdieren eraan te herinneren:  “Je wil zo een slechte 

ervaring niet opnieuw 

hebben. Hier vliegt een 
oneetbare vlinder.” 

Hoewel een moedige 

vlieger, is het misschien 

een mindere held dan zijn 
Griekse naam Hector 

suggereert.  

 

Hij heeft ook opvallende 

‘staarten’, verlengingen 
van zijn achtervleugels. 

Typerend voor de groep 

waarin hij geclassificeerd 

wordt, de familie van de 

zwaluwstaarten. Het 
wordt gezegd dat dit 

kenmerk sommige 

roofdieren misleidt en 

voorkomt dat meer vitale lichaamsdelen worden beschadigd. Dit individu (op de foto links), 

mist één van zijn ‘staarten’. 
 

Zijn vlucht en gedrag lijkt veel op dat van de Gewone Mormoon (Papilio polyten), ook 
oneetbaar en zelden aangevallen door roofdieren. De Crimson Rose is op zijn beurt weer 
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Crimson Rose vlinders tijdens het paren, op hun gemak in 

de Ashram; eieren, een pasgeborene, een rups en de 

chrysalis, de 'rust'-doos waarin de laatste transformatie 

plaatsvindt. (Hierover later meer). 

nagebootst door een vrouwelijke morph van de Gewone Mormoon (meer hierover in een 

volgend artikel). 
 

Dicht bij de grond is de vlucht van de Crimson Rose langzaam en fladderend maar gestaag. Op 
grotere hoogte vliegt hij sneller en sterker. Hij koestert zich met plat uitgespreide vleugels, 

soms in kleine groepjes op 10 tot 15 meter hoogte in de bomen. Ze worden vroeg wakker en 

zijn ook de eerste die na een regenbui weer vliegen.  Ook kun je 's avonds nog enkele 

exemplaren zien, die vaak hoog vliegen. 
 

De Crimson Rose vlinder is erg gek op bloemen, vooral Lantana's, maar ze zullen ook andere 
soorten bezoeken. Nectar blijkt essentieel te zijn voor de vlinder en een hogere nectaropname 

zou de eierproductie verhogen. 
 

Het paren en afzetten van eieren op een goede plaats is natuurlijk een belangrijk onderdeel van 

hun levensverhaal. Het kan goed zijn dat als je ze ziet rondvliegen, ze met deze belangrijke zaak 

bezig zijn, zonder dat wij het merken. 
 

De belangrijkste stappen in de levenscyclus zijn: ei, rups (larve), pop, vlinder, wat een complete 

transformatie betekent. Elke stap in de ontwikkeling is net zo belangrijk voor het dier als zijn 
uiteindelijke vorm als een vlinder!  We kunnen dit zien als een spirituele leer met betrekking 

tot het bereiken van bepaalde doelen, waaronder natuurlijk het doel van zelfrealisatie.  
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Voor de ontwikkeling van vlinders moet er speciaal voedsel voor de rupsen zijn. Voor de rupsen 

van deze soort is de plantenfamilie Aristolochiae erg belangrijk. Volgens de literatuur slaapt de 
vlinder op schuine uitgestrekte takken of twijgen van bomen of struiken. Hij slaapt vaak in grote 

gezelschappen op de twijgen en takken van bomen en struiken, soms in gezelschap van enkele 

Gewone Mormonen. Inderdaad, ik heb ze 's nachts nog nooit op de lagere planten langs de 

wegen zien rusten. Als ze rusten, trekt de vlinder zijn voorvleugels halverwege tussen de 

achtervleugels. 
 

Sommige mensen hebben gemeld dat ze getuige waren van een zeer opvallend aspect van het 

gedrag van deze vlinder, namelijk de sterke migratietrends. Tijdens het hoogtepunt van het 

seizoen zijn er enkele duizenden Crimson Rose te vinden die samenkomen voordat ze beginnen 
te migreren naar andere gebieden.  Hier in de Ashram hebben we dit nog niet gezien, maar het 

moet een indrukwekkende ervaring zijn. 

 

Tot slot zien we soms individuen waarvan de vleugels duidelijk beschadigd zijn en minder helder, 

een teken dat hun leven snel voorbij zal zijn. Op de vraag hoe lang ze precies als vlinder leven 
heb ik nog geen antwoord kunnen vinden, maar het is meestal een kort leven, dagen of weken.    

 

In de Ashram zijn ze heel gewoon, vooral talrijk, en in oktober zie je ze overal. Op een relatief 

korte weg, maar begrensd door bloeiende planten waar ze bijzonder dol op zijn, heb ik ooit 33 

exemplaren geteld. In de meeste andere maanden zijn ze ook aanwezig, maar dan in kleine 
aantallen, natuurlijk afhankelijk van de aanwezigheid van groen en bloemen..   
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Nieuws van de…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiji hield ervan dat kinderen betrokken raakten bij heilzame activiteiten. Hij moedigde de 

jeugdgroepen altijd aan om zeer actief te zijn en iedereen uit te nodigen die geïnteresseerd is, om deel 

te nemen aan hun activiteiten. Het is belangrijk dat elke activiteit die gepland is, iets is dat jongeren 

graag doen. Jonge kinderen betrekken bij heilzame spirituele activiteiten is vooral nuttig omdat het hen 

helpt om moeiteloos een spirituele houding ten opzichte van het leven te ontwikkelen, wat een grote 

ondersteuning voor hen zal zijn als ze ouder zijn.  

Premananda Jeugdmeeting in Frankrijk, georganiseerd door de Franse Premananda Jeugd 
samen met een coördinator van een Frans Sri Premananda Centrum.   
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Elke maand benadrukken we een geweldige kwaliteit van een 
Premananda Jeugd.  

Deze maand: zoek naar ware liefde (vanbinnen)! 

 

“Ware en pure liefde is één van mijn favoriete onderwerpen. Het is mijn wens om 

zoveel mogelijk mensen tijdens mijn leven pure liefde, prema te tonen. Ik wil dat ze 

het ervaren en begrijpen dat goddelijke liefde de enige ware, echte en waardevolle liefde 

in het leven is. Ik zal proberen dit aan je uit te leggen. 

 

Iedereen wil en hunkert naar liefde. Jullie willen allemaal geliefd, bewonderd en 

bemind worden door anderen. Vanwege deze verlangens word je een slaaf van de 

wereld en al zijn lasten. Vanwege deze verlangens denken jongeren tegenwoordig dat 

ze steeds weer verliefd worden. Ze worden misleid door de energie van hun 

gehechtheid aan valse liefde. Het verlangen naar liefde overweldigt jou en je dorst 

ernaar kan nooit worden geblust. Al deze genegenheden brengen je eigenlijk steeds 

verder weg van ware liefde.  

 

Alle liefde in het universum is daar in je eigen hart. Het is helemaal niet nodig om 

buiten jou te zoeken. Dat is het geheim van ware liefde. Je moet net zo hartstochtelijk  

vanbinnen zoeken als je vroeger buiten je zocht. Dan zal je echt de bron van goddelijke 

liefde binnenin vinden.” 

 
 
 

 




	Oct Web front
	1910-dutch-pav
	Oct Web front
	1910- PAV DU CONTENTS
	1910- DU -PAV
	Oct Web back

	Oct Web back

