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Satsang met Swamiji 

Over avatars  

 
wamiji, wat is een avatar? 

 

Een avatar is een incarnatie van het Goddelijke. Je denkt dat ik een avatar ben, maar jij 

bent ook een avatar. Het Goddelijke is ook in jou, dus je bent een avatar. Dat is mijn 

visie. 

 
Wat is het werk van avatars in deze wereld? 

 
Het werk van een avatar is een groot probleem. Ze vechten altijd tegen het kwaad. 

 
Hoe beseffen ze dat ze een avatar zijn? 

 
Wat is de vraag - wil je herkennen wie een avatar is of wil je weten hoe ze zelf beseffen dat ze 

avatar zijn?  

 
Beide.  

S 
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Hoe weet je wie je vader en moeder zijn? De naam van mijn vader was Somasundaram en de 

naam van mijn moeder was Pushpakanthi. Dus, hoe weet ik dat? Hoe weet je dat? 

 
Iemand vertelde me dat.  

 
Iemand heeft het je verteld, maar je gelooft het. Dit betekent dat je vertrouwen hebt. Maar je 

weet het niet zeker, toch? Op dezelfde manier ben je geboren en weet je wie je vader en moeder 

zijn, maar eigenlijk weet alleen je moeder wie je vader is. Nu, het Goddelijke heeft iemand 

hierheen gestuurd. Dat is dus Gods kind. God stuurt iemand naar hier om goede diensten te 

bewijzen, de mensen te verheffen en goddelijke energie en wijsheid te verspreiden. Het 

Goddelijke heeft die persoon gestuurd en dat is een avatar. Dat is een zoon of dochter van God, 

in de ware zin van het woord. Als zo iemand nu zegt dat hij of zij een avatar is, dan kun je ze 

geloven of niet. Het hangt ervan af of je ze vertrouwt of niet. Of je kunt zo iemand observeren. 

Kijk hoe ze leven. Je kunt je hersens een beetje gebruiken. Als een persoon een avatar is, wat 

gaat hij dan 24 uur per dag doen? Hij zal volledig zonder egoïsme leven. Hij zal altijd goede 

diensten bewijzen en aan liefdadigheid doen. Hij zal alles in de wereld doen met spiritualiteit in 

gedachten. Hij zal op een eenvoudige manier leven en pure liefde hebben voor alle wezens. 

Begrepen? 

 
Wat is het voordeel voor gewone mensen als ze een 

avatar ontmoeten?  

 
Dat is een heel goede vraag. Nu, je woonde bij je 

moeder sinds je jong was. Wat was het voordeel voor 

jou? Ze gaf je eten en zorgde goed voor je en kleedde 

je goed aan. Ze gaf je kennis door je naar school te 

sturen. Ze zorgde voor je materiële behoeften totdat 

je in staat was om voor jezelf te zorgen. Toen ging je 

erop uit en verdiende je eigen geld en begon voor 

jezelf te zorgen. Als je op de leeftijd van 30 jaar een 

avatar ontmoet, zal de avatar ook voor je zorgen door 

je op het spirituele pad te brengen en onderweg voor 

je te zorgen. De avatar zorgt voor je als een moeder, 

als je spiritueel wilt evolueren.  

 
Is een avatar vrij van seksuele gevoelens of niet?  

 
Tegenwoordig raken de moderne mensen vanaf hun 

jeugd gewend aan seks. Ze krijgen hun eerste smaak van seks, en ze willen het keer op keer. Op 

dezelfde manier raken ze verslaafd aan roken, drugs en alcohol. De eerste smaak roept het 

verlangen naar meer op. Dan hechten ze veel belang aan deze dingen in hun leven. Maar een 

avatar hecht geen belang aan seks. Een avatar kan een partner hebben en een fysieke relatie 

hebben met die partner, maar de avatar is niet gehecht aan seks. Sri Ramakrishna Paramahamsa 
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en zijn vrouw waren verlicht, maar ze hadden nooit seks. Toch waren ze heel gelukkig samen. 

Ze hebben nooit seks gehad, maar ze kenden innerlijke gelukzaligheid en ze waren vervuld. Ik 

heb nooit seks, roken, drugs of drank meegemaakt, maar ik heb wel anandam ervaren, goddelijke 

vreugde binnenin. De meeste mensen in deze wereld zijn erg gehecht aan hun lichaam, aan 

relaties, aan seks en aan hun verslavingen. Ik weet dit omdat mensen mij veel brieven schrijven 

over al deze dingen. Ik ben mijn hele leven celibatair geweest. Het is mijn plicht om Sanatana 

Dharma te onderwijzen – de oude en ware manier van leven voor de mensheid om mensen 

spiritueel te verheffen.  

 
Waarom lijken avatars moeilijke tijden door te maken?  

 
Heer Rama was een avatar, een incarnatie van God. Hij werd voor 14 jaar naar de jungle 

gestuurd, maar Premananda zit pas vijf jaar in de gevangenis. 14 jaar lang had Rama slecht 

gegeten, niemand ging naar hem toe en hij leefde een gevaarlijk leven omringd door wilde dieren. 

Hier heb ik een mooie kamer. Ik krijg melk en eten en de toegewijden brengen bananen en 

bloemen. Denk je dat Rama bloemen kreeg? Niemand gaf hem bloemen in de jungle. Als je die 

dagen vergelijkt met vandaag, heb ik geen problemen. Veel spirituele meesters en alle avatars 

hadden het moeilijk. Welke fout heeft Jezus Christus begaan? Niets, maar kijk wat hij moest 

doorstaan. Dus word niet gespannen. Begrijp dat er voor alles een reden is. 

 

Jai Prema Shanti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben voor jou geboren - om 

je te redden en je problemen op 

te lossen.  

Ik zal als een kind met je 

spelen, maar tegelijkertijd los 

ik je problemen op. 
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Ganesha Chaturti in de Ashram 

 
  

"Heer Ganesha is de grote 
oerenergie die ons helpt om de weg 
vrij te maken voor vooruitgang in 

elke situatie." 
- Swamiji
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Deze Ganesha Chaturti hebben we tot Heer Ganesha gebeden en vele abishekams uitgevoerd, 

aangezien er veel afbeeldingen van hem zijn in onze Ashram! Het begon om 4.30 uur in de 

tempel, waar het stenen beeld van Prema Ganesha werd gebaad, versierd en aanbeden. Daarna 

voerden we ook abishekam uit voor de stenen beelden die Heer Vinayaka vertegenwoordigen bij 

de toegangspoorten en ten slotte het vijf-metalen beeld van Ganesha dat in 1989 door Swamiji 

werd gematerialiseerd. 

 

Zoals we tegenwoordig vaak doen, hebben we de belangrijkste mahabishekam live gestreamd 

naar kijkers over de hele wereld, zodat ze ook de speciale zegeningen van Heer Ganesha konden 

voelen! Deze livestreams worden uitgezonden op ons officiële YouTube-kanaal (Premananda 

Swami Official Channel) en worden ook vermeld op de homepage van onze website 

www.sripremananda.org. We vinden het leuk dat je bij deze speciale gelegenheden aanwezig 

bent. 

 

Nieuws van de Sri Premananda Centra over 

de hele wereld 
Goeroe Poernima in het Sri Premananda Centrum van Lyon-Givors 

 

 
 
Voor Goeroe Poernima werden we dit jaar vergezeld door toegewijden van het Centrum in 

Grenoble en voerden we een pada pooja uit op Swamiji's paduka's - in 1998 stemde Swamiji er 
genadig mee in om zijn heilige voeten op deze paduka's te plaatsen! De pada pooja stelt ons in 

staat om Swamiji te bedanken voor de hulp en de leringen die hij ons geeft. Voor de pada pooja 
plaatste iedere aanwezige een of meerdere bloemen voor de foto van een geestelijk leraar. Na 

het prachtige ritueel hebben we met behulp van een cd de 108 namen van Swamiji gezongen. 

 
We werden geïnspireerd door de volgende woorden: “Door je hart en geest aan de Heilige Voeten 
over te geven, zullen je ziekten worden genezen en zullen je familieproblemen worden opgelost. 

Zie de Heilige Voeten als een tempel en als de bron van wijsheid.” 

 

http://www.sripremananda.org/
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Krishna Jayanti in het Sri Premananda 

Centrum van Newburgh, NY, VS 
 

 

Het krachtige Krishna-beeld van het centrum van 

Newburgh! 

 

 

 

 

 

 

e vraagt me vaak hoe de toegewijden kunnen helpen bij de 

ontwikkeling van onze missie in de wereld. Het is goed voor 

jou om mijn spirituele boodschap aan anderen te verspreiden. 

Laat ze kennismaken met enkele spirituele ideeën en geef ze een betere kennis 

om hen te helpen hun problemen te begrijpen. Deel je mening over het 

spirituele leven met vrienden en 

familieleden. Leg zorgvuldig de goede 

dingen uit die in je leven zijn gebeurd of 

de gemoedsrust die je hebt ervaren 

vanwege je verbinding met een echte 

spirituele leraar. 
 

Help hen om een beetje bhakti in hun 

arme harten te krijgen. Zonder dat ze het 

beseffen, zullen hun mentale, fysieke en 

materiële problemen automatisch 

verminderen. Hoe? Zelfs als jij, of zij, een 

beetje aan Swami Premananda en aan 

spiritualiteit denken, zorg ik meteen voor 

alles.” 

 

“J 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 
Vraag (Een toegewijde uit Frankrijk): 

Swamiji, wat is de betekenis van UFO's en 

zijn er wezens op andere planeten?  

 

Antwoord: Ook al ben je geen 

wetenschapper, ik kan zien dat je erg 

geïnteresseerd bent in het bestuderen van dit 

onderwerp. Ik ben echter van mening dat je 

eerst de mensen op deze planeet grondig moet 

gaan bestuderen! Zie je, de mensen van elk land 

hebben hun eigen eigenaardigheden. Als je 

bijvoorbeeld Sri Lanka, Singapore of de 

Filippijnen bezoekt, zal je merken dat elk volk 

andere gebruiken en gedragingen heeft. 

 

Om je de waarheid te zeggen, wetenschappers 

zijn een zeer recent fenomeen. Meer dan 5.000 

tot 10.000 jaar geleden hebben jnani’s [wijzen] 

ons al verteld over de dingen die je vraagt. Lang, 

lang geleden, lang voordat ze werden 

uitgevonden, zeiden ze al dat er gloeilampen, 

treinen, vliegtuigen en zelfs ruimteraketten 

zouden zijn. Ze legden ook uit hoe de wezens 

op andere planeten niet op deze planeet 

kunnen leven en hoe wij, die op deze planeet 

leven, niet op hun planeten kunnen leven, 

omdat de atmosferen die we nodig hebben om 

te leven en te ademen anders zijn. Als de 

wezens op die planeten de zuurstof in onze 

lucht zouden inademen, zou het giftig voor hen 

zijn. Daarom, ook al zijn er wezens op andere 

planeten, vergeet ze. We gaan er tenslotte niet 

wonen. 

 

Het is goed dat je dit soort vragen stelt en ik 

kan zien dat je erg intelligent bent. Je bent ook 

goed in studeren, maar je wordt wel heel snel 

boos! Dat is je zwakke punt. Als je je woede 

kunt beheersen, dan zul je heel goed kunnen 

studeren. Dus mijn advies aan jou is om de 

wereld rond te gaan en de tijd te nemen om de 

volkeren van alle landen te bezoeken. 

 

 

 

Vraag (Een toegewijde uit Frankrijk:) 

Swamiji, eerder zei je dat we niet aan vorige 

levens moeten denken. Toch hebben we 

allemaal vorige levens. Denk je niet dat het 

goed voor ons is om iets over onze vorige 

levens te weten, omdat het ons kan helpen 

dit leven op een betere manier te leven? 

 

Antoord: Ik zal je vraag beantwoorden en 

tegelijkertijd zal ik het een beetje veranderen.  

 

Als je alle religieuze boeken zou lezen die er 

zijn, zou je niet moeten concluderen dat je alles 

over religie weet. Na het lezen van al die 

boeken zou je alleen maar verwarder worden; 

je zou religie niet echt begrijpen of religieus zijn. 
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Het enige dat je gedaan zou hebben, is de 

religies vergelijken. Hetzelfde geldt voor de 

vraag wie je was bij eerdere geboorten. 

 

Kennis over je vorige geboorte is ook een 

kwestie van vertrouwen. Als ik naar W kijk en 

hem vertel dat hij bij zijn vorige geboorte een 

aardeekhoorn was, zou hij mij eerst moeten 

geloven. Een aardeekhoorn zal van elke vrucht 

happen en ook W heeft de gewoonte om alles 

te proeven! Hij heeft nu zo'n groot lichaam, zal 

hij me ooit geloven als ik hem vertel dat hij bij 

zijn vorige geboorte een kleine aardeekhoorn 

was? 

 

De waarheidsgetrouwe dharma zegt dat er een 

evolutie van de ziel is die gaat van steen, naar 

aarde, naar wormen, bomen, verschillende 

andere planten, vogels, andere dieren, naar 

apen, dan naar mensen, dan wijzen, avatars en 

degenen die gelijk zijn aan goden. Ik zeg niets 

nieuws; dit wordt vermeld in de Shiva Puranam. 

Hetzelfde werd verklaard door de heilige 

Manikkavasagar, die voor de Heer zong dat hij 

zoveel levens doormaakte van levenloos naar 

levend, van onbeweeglijk naar mobiel en 

uiteindelijk werd hij als mens geboren. Dus van 

al deze levens wil je dat ik je er één vertel. En 

in hoeverre stellen we ons vertrouwen in dat 

leven? Na het luisteren naar een verhaal over 

een vorig leven ga je slapen en als je 's ochtends 

opstaat, begin je je af te vragen: Ben ik echt de 

persoon die ik nu ben of ben ik de persoon die ik 

was? Dus wat er zal gebeuren, is dat door over 

je vorig leven te praten, ik daadwerkelijk zal 

bijdragen aan de verwarring in je leven. Daarom 

is het het beste dat ik blijf wie ik ben in dit leven 

– Premananda – en jij moet blijven wie je bent. 

 

Blijf je nog honderd jaar in dit specifieke leven? 

Nee, dat kan niet. Je kan maximaal 85 jaar 

blijven. Waarom wil je binnen deze 85 jaar van 

je leven weten of je in een vroeger bestaan een 

hond, een kat of een vos was? Zelfs als je een 

god was, wat dan nog? Of als je een koning was, 

wat dan nog? Als iemand hier komt en ik vertel 

hem dat hij in zijn vorige geboorte een koning 

was met zoveel dharma door veel rijkdom aan 

de armen te verdelen, zal hij dan het gevoel 

hebben dat hij de kleine rijkdom die hij heeft 

moet weggeven en zo uiteindelijk gaat leven als 

een behoeftige bedelaar? Hij zou misschien 

denken dat dit de juiste weg is om te volgen, 

maar ik zou hem alleen maar moeilijkheden 

hebben bezorgd. Daarom denk ik dat dit leven 

genoeg is. 

 

Er is echter één kleine zaak die je in dit leven 

moet onderzoeken, en dat is God. God bestaat; 

dat is de waarheid. Kunnen we hem zien? 

Kunnen we hem zien en hem de hand 

schudden? Probeer dat maar eens. Of vraag 

jezelf in ieder geval af of het waar is dat er 

iemand is die we God noemen? Je geest moet 

tevreden zijn. Denk maar aan je leven. We 

werden geboren. We zijn opgegroeid. We 

studeerden. We hebben een baan. We 

trouwden, kregen kinderen en zagen onze 

kinderen trouwen. Toen ontdekten we dat 

onze getrouwde kinderen ons negeren. Nu zijn 

we oud, we zijn 90 jaar oud. We vragen ons af 

wie er voor ons gaat zorgen. Nu staan we op 

het punt te sterven. Wat gaan we op dat 

moment nog zien in deze wereld? Ik wil je 

goede cijfers kunnen geven over wat je hebt 

bereikt vanaf je geboorte tot nu. Mijn punt is 

dat we misschien denken dat onze vader deze 

dingen deed, onze grootvader hetzelfde, ons 

hele gezin deed hetzelfde, dus nu moeten ook 

wij hetzelfde patroon volgen. Als je denkt dat 

dit het leven is, volg het dan. Ik zeg niet dat je 

niet moet trouwen. Ik zeg niet dat je geen geld 

moet verdienen. Maar weet dat er iets anders 

is, iets extra's. Zoek uit wat dat is. En daarvoor 

heb je geen geld nodig, hoef je niemand iets te 

betalen, hoef je geen lessen te volgen en hoeft 

niemand je iets te leren. Het enige wat je 

daarvoor nodig hebt, is zelfvertrouwen, dat is 

genoeg! Dit zelfvertrouwen moet je in jezelf 

opbouwen.  
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En, na alles wat ik heb gezegd, als je nog steeds 

iets wilt weten over je vorige leven, dan zal ik 

je erover vertellen. Ik ontwijk je vraag niet. Het 

is gewoon zo dat God je naar mij heeft gestuurd 

zodat ik je een boodschap kan geven, en 

daarom moet ik je de juiste boodschap geven; 

Ik kan je geen verkeerde boodschap geven. Ik 

kan je niet de verkeerde kant op sturen, noch 

kan ik tegen de waarheid ingaan. Je kunt me 

elke vraag stellen, ook als er iets mis is, maar 

wat ik zeg mag niet verkeerd zijn. Het is mijn 

werk om ervoor te zorgen dat je op de goede 

weg gaat en dat je, waar je ook bent, een goed 

leven hebt. 

 

 

Vraag: Swamiji, is wat je door je ogen ziet 

vergelijkbaar met wat we door onze ogen 

zien? Of zie je dingen op een andere manier?  

 

Antwoord: Als je door je ogen kijkt, is je 

waarneming gehecht aan de wereldse maya, 

maar ik heb zo'n gehechtheid niet. Je verwacht 

altijd het een of ander, en die verwachting is 

aanwezig in je manier van kijken. Ik verwacht 

niets. Als jouw manier van kijken en mijn 

manier van kijken één zouden worden, dan zou 

je kunnen zien wat ik hier doe van waar je ook 

bent, maar op dit moment ben ik verdrietig dat 

alleen ik kan zien wat je doet! 

 

Vraag: Swamiji, iemand zei ooit een avatar 

nooit te vertrouwen... 

(Swamiji lacht:) Heel goed!  

Soms lijkt het alsof alles wat Swami zegt 

waar is; soms lijkt het anders. Wat is de 

juiste houding van de toegewijde ten 

opzichte van Swamiji's weg?  

 

Antwoord: Dit is een ingewikkeld onderwerp. 

Je hoeft niet in een avatar of in God te geloven; 

je moet vertrouwen hebben in jezelf. Nadat je 

het vertrouwen in jezelf onder de knie hebt, 

begin dan langzaam in God te geloven. Deze 

avatars komen en gaan gewoon tussendoor. 

Waar je in moet geloven is jezelf en vervolgens 

in God. Als je deze twee religies hebt, dan is 

het genoeg, het is niet nodig en het is geen must 

dat je in ons gelooft. We zijn hier alleen om uit 

te leggen dat als je rijstwafels wilt maken, dat je 

dan zoveel rijst en zoveel mungbonen moet 

toevoegen, dan zullen ze werkelijk lekker zacht 

en niet hard zijn. We kunnen zeggen wat er zal 

gebeuren als je een bepaalde hoeveelheid van 

dit soort rijst neemt, het maalt, het dan 

vermengt met zoveel water en het kookt. Dit 

kunnen wij je allemaal vertellen. Of ik kan je 

ook vertellen dat als je deze vruchten op deze 

manier snijdt, dan wordt het een mooie en 

smakelijke fruitsalade. Zo heb ik dus een 

complete en perfecte training in het maken van 

alle soorten voedsel dat je erg lekker zult 

vinden. En ik geloof dat wanneer ik dit 

smakelijke voedsel bereid en aan jou geef, je het 

zonder enige moeite zult kunnen eten. Je zult 

ervan genieten om het te eten. Evenzo heb ik 

het vermogen om je spiritualiteit te leren, om 

je te laten zien hoe je ervan kunt genieten en 

het kunt begrijpen, op een gemakkelijk 

verteerbare manier. Ik kan je prachtig trainen, 
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maar... het zal erg langzaam gaan! Je hebt veel 

geduld nodig. Wat ga je nu doen? Probeer het! 

Kijk naar alles wat er in deze wereld gebeurt en 

geloof in de waarheid. 

 
 Jai Prema Shanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God heeft me een speciale gave gegeven om je te helpen los te komen van 
wereldse problemen die je kwellen. Ik doe dit om je te helpen het 

spirituele pad eerder vroeg dan laat te bewandelen. 
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Nieuws van de… 
 

 
 

 
JEUGD ZOMERBIJEENKOMST 2021 – DEEL 2 

 
Voor het derde jaar op rij organiseerde de Franse Premananda Jeugdgroep een Jeugd 
zomerbijeenkomst tijdens de zomervakantie. Ze vervolgden hun reis naar Santiago De 
Compostella, waar ze vorig jaar waren geëindigd. Door de jaren heen is er een echte band 
ontstaan tussen de Premananda Jeugd die deze intense 10-daagse Jeugd Zomerbijeenkomsten 
hebben gedeeld. Dit jaar kwamen er veel nieuwe mensen bij. Hieronder staan een paar kostbare 
en leuke momenten vastgelegd...  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bharata Nathyam les 
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Groepsfoto 
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Elke maand belichten we een mooie kwaliteit voor een Premananda Jongere.  

Deze maand:  vertrouw op haar genade! 

 
 

“We zijn allemaal verwonderd over de schoonheid en diversiteit van de natuur – de diepe zeeën, 

de hoge bergen, eindeloze woestijnen, sprankelende rivieren en miljoenen soorten prachtige 

planten en dieren. Vanaf het begin der tijden heeft de mens de vraag gesteld: waar komt de 

natuur vandaan? Wie heeft dit universum gemaakt? (...) Men zou onophoudelijk kunnen 

discussiëren over de verschillende theorieën van de wetenschappers over schepping en evolutie. 

Uiteindelijk zullen onze logische krachten ons echter vertellen dat er één oorzaak moet zijn, 

één grote intelligentie, één onderliggende energie die in alles in deze wereld en in het universum 

bestaat. Het is die magnifieke intelligentie, de universele kracht, die we God noemen. 

 

Deze buitengewone kracht bestaat in alle wezens. Hoe meer we in staat zijn om deze kracht te 

manifesteren, hoe dichter we bij de bron van al het leven komen die we God noemen. (...) Noem 

de Universele Kracht wat je maar wilt, maar weet dat het de Allerhoogste is, de grote Moeder 

van de hele schepping. 

 

Alles wat je kunt waarnemen, horen en voelen is haar creatie. Zij is de bergen, de sterren, de 

oceanen, rivieren, woestijnen en lucht. Ze activeert al het leven. Niets wordt gedaan zonder 

haar wil en wens. Zij is de activator en schepster. (...) Vertrouw op haar genade en laat de 

goedaardige kracht van de Universele Kracht onze harten en geesten veranderen om de hoogste 

kennis te bereiken.” 
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Vreugde! 
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Dieren in de Ashram 

door een inwoner van de Ashram 

 

MESTKEVERS 
 
Vandaag, beste lezer, beginnen we met een quizvraag: wat is dit?  

 

Sporen zoals deze worden het vaakst gezien na een 

regenbui. In feite is het einde van een regenbui voor 

sommige dieren een wake-up call om dringend aan de 

slag te gaan met hun zeer gespecialiseerde werk. Ze 

reppen zich dan haastig naar de uitwerpselen die door 

andere dieren zijn achtergelaten; in de Ashram zijn dit 

vaak uitwerpselen van pauwen, maar koemest is ook 

goed. 

 

Het is recyclingtijd en, zoals we zullen zien, echte 

recycling, geen nepsoort. De werksters hier zijn kleine 

grijzige kevers, druk bezig met het zoeken naar een 

geschikte en individuele plek op de uitwerpselen. Ze 

gaan meteen aan de slag met het verzamelen van het 

organische materiaal met hun achterpoten, terwijl ze 

hun voorpoten als ondersteuning gebruiken. In hun 

typische werkhouding is de achterkant naar de lucht 

gedraaid, de kop naar de mest. Heel snel zie je een kleine 

bal vorm krijgen, die ze met de juiste consistentie en 

vorm zullen produceren. 

 

So far so good, maar zoals altijd zijn er de gelukkigen en de minder gelukkigen. Op een keer zag ik er 

twee, elk bezig met hun bal bovenop dezelfde uitwerpselen van een pauw, niet erg groot en nogal nat en 

plakkerig. Beiden werkten met veel enthousiasme en toewijding, ieder aan één kant van het hoopje mest, 

maar net als bij het maken van een sneeuwbal om een sneeuwpop te bouwen, moet de mestbal 

rondrollen om groot genoeg te worden maar de hoeveelheid mest was niet erg groot. En ze konden niet 

goed kijken waar ze heen duwden. Het was onvermijdelijk dat de twee ballen elkaar plotseling raakten 

en aan elkaar plakten, en geen van beide kon nog bewegen. 

Dit leidde meteen tot een confrontatie tussen de twee kevers 

die uitmondde in een gevecht om wat nu één bal was in plaats 

van twee. En ja, de winnaar pakte alles, en de verliezer, nou 

ja, met een gepijnigd hart, hij had alleen lege handen om naar 

te kijken, vier handen plus twee. Zeg me niet dat deze wezens 

geen gevoelens hebben, zijn verwarde ontzetting was 

duidelijk te zien. Nadat hij zijn doel kwijt was, probeerde hij 

hier en daar nog wat om een nieuwe bal te construeren, maar 

zonder doorzettingsvermogen. Hij rende een beetje hier, 
De twee kevers in betere tijden 
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een beetje daar, stond stil en verliet uiteindelijk de plaats van het ongeluk door weg te vliegen. 

 

Maar als alles goed gaat zie je de kevers elk met hun mestbal in een andere richting wegrennen, weg van 

hun bron van grondstof. Nu, over het mysterieuze plaatje: als de rollende mestballen nog nat zijn, 

markeren ze een brede lijn, vooral zichtbaar op stenen of tegels van een andere kleur. 

Zodra de bal is gevormd, kiezen ze op de een of andere manier een 

richting waarin ze de bal willen duwen. Dit duwen gebeurt normaal 

gesproken met de achterbenen op de bal, de voorbenen op de grond 

en dit gaat met een ongelooflijke snelheid. Ze zullen in ieder geval 

regelmatig moeten kijken om bij te houden waar ze heen gaan. 

Allerlei moeilijkheden of uitdagingen kunnen zich voordoen op deze 

reis: obstakels van welke aard dan ook, hellingen op en neer, kleine 

kuilen of heuvels... Het kan een zware test zijn voor hun 

vastberadenheid, vaardigheden en... creativiteit in het oplossen van 

problemen. Het is leuk om te zien. 

 

Nieuwsgierig naar wat er nu zou gebeuren, ben ik ooit een van de succesvolle rollers gaan volgen. Meestal 

blijven ze niet te lang alleen, maar krijgen ze uiteindelijk gezelschap van een iets grotere en rondere 

partner, een vrouwtje. Deze twee worden dan een koppel en geloof me, je herkent alle gebruikelijke 

interacties die we bij andere koppels zien: wie neemt de beslissingen, wie doet het meeste werk, waar 

te gaan en wat te doen als ze een obstakel tegenkomen, een andere helling bijvoorbeeld. Bij het stel dat 

ik volgde, waren de rollen vrij duidelijk: het was het kleine mannetje dat alles deed, en zijn partner 

beperkte haar inspanningen om op de mestbal te blijven. En geloof me, met de snelheid die hij rolde en 

met bladeren die eroverheen kwamen: ook niet gemakkelijk! Op een ander keer viel de bal in een kleine 

put, en het mannetje rende weg, maar het vrouwtje rende hem achterna en stuurde hem weer aan het 

werk! In weer een ander geval waren de rollen omgedraaid: het vrouwtje duwde, het mannetje 

probeerde de bal zo veel mogelijk bij te houden, rennend met twee benen op de grond. 

 

Van tijd tot tijd stopte het mannetje om blijkbaar een evaluatie van de grond te maken. Maar in dit geval 

was het, voor zover ik kon zien, het vrouwtje dat besliste of het een goede plek was om te stoppen. En 

hier komen we weer bij de regenval: regen is in de eerste plaats wat helpt om de grond, zelfs zandgrond, 

uitermate geschikt te maken voor graafwerk, zoals alle arbeiders in de Ashram goed weten. Maar de 

kevers hebben geen extra gereedschap tot hun beschikking en kunnen de grond ook geen water geven 

voordat ze aan het werk gaan. Het enige wat ze hebben zijn hun twee, vier of zelfs zes 'handen', dus 

wanneer er voldoende vochtigheid is, is het tijd voor hen om hun kans te grijpen. Terug naar ons koppel, 

zodra het vrouwtje groen licht had gegeven, stopte het mannetje en begon in een cirkel te graven, dicht 

bij en rondom de bal. Dit duurt niet lang en je ziet hem langzaamaan in de grond verdwijnen. En naarmate 

het werk vordert, begint de bal langzaam in de grond af te dalen totdat hij volledig verdwijnt. 

 

Op dit punt zou ik graag even terug willen gaan naar de tijd dat het paar nog op weg was naar hun 

bestemming. Terwijl ik hun vorderingen volgde, merkte ik bijna vanaf het begin dat een tweede mannetje 

zeer attent alles gade sloeg en uiteindelijk, net als ikzelf, het hele proces begon te volgen. 

 

Ik kon zien dat hij zich verborgen hield. Dit is niet mijn verbeelding, toen het graafwerk begon, zorgde 

het tweede mannetje ervoor niet te dichtbij te komen en probeerde zich te verbergen achter een steen 

en een grasspriet. Op een gegeven moment groef hij zich zelfs grotendeels in de grond, waardoor hij 
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zeker onzichtbaar werd voor het drukke stel. Maar hij bleef altijd alert op wat ze aan het doen waren, 

soms verborg hij zich wat meer en soms wat minder. 

 

Het andere mannetje bleef ondertussen heel de tijd doorwerken, totdat de juiste diepte was bereikt. 

Ook het vrouwtje verdween volledig onder de oppervlakte. Wat er daarna gebeurde, wordt aan onze 

verbeelding overgelaten. Ik denk echter dat we veilig kunnen aannemen dat de eieren naar behoren zijn 

gelegd en bevrucht. 

 

Het tweede mannetje kwam vervolgens uit zijn schuilplaats tevoorschijn om de gang van zaken verder te 

overzien.  

 

Na een behoorlijke tijd begon het vrouwtje te voorschijn te komen. Eenmaal aan de oppervlakte vloog 

ze zonder veel vertraging weg. Dat was het signaal waar het tweede mannetje blijkbaar op zat te wachten. 

Hij kwam uit zijn schuilplaats en ging naar de plek waar de bal was verdwenen en begon zijn weg ernaartoe 

te graven. De logica vertelt ons dat het zijn bedoeling was om ook de eieren te bevruchten, om zo met 

zo min mogelijk inspanning nakomelingen te krijgen. Geen moraliteit hier! Een illustratie dat wat er in de 

natuur gebeurt, niet per se als voorbeeld voor het menselijk leven hoeft te worden genomen. Maar wat 

een geweldige planning en strategie gebruikt zelfs zo'n klein kevertje. 

 
 

 

 

 

 

 

Even later kwam het eerste mannetje aan de oppervlakte en ging uiteindelijk ook weer weg. Ik heb niet 

de tijd genomen om te wachten tot de tweede aan de oppervlakte kwam. 

 

Dit en andere levensverhalen gebeuren de hele tijd, zelfs voor onze ogen. Moge je geïnspireerd worden 

om rond te kijken en te observeren wat er gebeurt in de niet-menselijke wereld, en hen, groot of klein, 

de kans te geven om hun leven te leven zoals het bedoeld was. Het is een geschenk voor iedereen, nooit 

saai. 

Jai Prema Shanti 
 
 
 
  
 
 

 

Koppel rolt een balletje met het 
vrouwtje bovenop, maar....ze worden 
in de gaten gehouden door een 
tweede mannetje. 
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