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“Vrede is een andere vorm van goddelijke energie.  
Vrede in een mens begint met een rustige en liefdevolle geest 

en verspreidt zich naar anderen.".” 
Swamiji 
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Satsang met Swamiji 

Beheers je woede  

 
 k werd sannyas op de leeftijd van zeventien, 

maar zelfs daarvoor hielp ik mensen met hun  

problemen in het leven. In al die jaren heb ik 

gemerkt dat een zeer groot aantal mensen lijdt 

en hun geliefden en vrienden ook laten lijden - 

vanwege hun woede. Ik krijg ook een groot aantal 

brieven met de vraag hoe je woede kunt beheersen. 
 

Al je goede bedoelingen met betrekking tot 

spirituele oefeningen, dienstbaarheid en 

Zelfrealisatie kunnen worden bedorven door je 

woede. Heel vaak lijden hele families onder de 

woede van de ouders en vooral het geweld van de 

vader. We kunnen boos worden als we denken aan 

de fouten of verkeerde dingen die anderen hebben 

gedaan. We zouden kunnen denken dat ze ons 

hebben vernederd of beledigd. Hierdoor raken we 

geïrriteerd en willen we iets doen om ze een lesje 

te leren. Een spiritueel persoon zou nooit wraak 

mogen nemen. Spirituele aspiranten moeten een 

heel andere weg volgen en niet naar de dingen 

kijken zoals een werelds persoon doet. Laten we 

woede analyseren en ontdekken hoe we dit effectief 

uit ons hoofd kunnen zetten. 
 

Waarom word je zo boos? De eerste stap is om de 

oorzaak van je woede te achterhalen. Je raakt geïrriteerd en overstuur omdat iemand of een 

bepaalde situatie je tegenhoudt om te krijgen wat je wilt of dingen niet doet volgens jouw 

manier van denken. Misschien heeft iemand je hevig bekritiseerd of je iets aangedaan. Je 

bloeddruk stijgt en je wordt boos! Je vliegt in woede uit. Op dat moment ben je niet goed bij 

je hoofd en doe je allerlei onredelijke dingen. Je zult schreeuwen tegen degenen van wie je 

houdt, oude ongewenste problemen ter sprake brengen en kwetsende dingen zeggen waar je 

later spijt van krijgt. Soms sla je jouw vrouw of kinderen in je blinde woede. Is iets van dit alles 

nuttig voor jou, voor hen of voor je problemen? De reden waarom je zo boos wordt, is omdat 

je verlangt en verwacht dat het leven in overeenstemming is met jouw manier van denken. Je 

I 



2 Prema Ananda Vahini december 2021 

 

moet beseffen dat dit nooit kan. In plaats van met je woede te proberen om de wereld te 

veranderen, moet je als spirituele aspirant jezelf veranderen. 
 

Je moet je woede weggooien. Als trots in je geest 

opkomt, gooi deze dan weg. Praat met je geest en maak 

hem nederig. Laat deze schadelijke eigenschappen je niet 

binden. Onthoud dat alleen iemand die bepaald wordt 

door negatieve eigenschappen zoals het verlangen naar 

status, arrogantie en verlangen, een hogere staat kan 

bereiken. Wees de meester van je woede; laat deze je 

niet beheersen. Verzet je ertegen en vecht ertegen in 

plaats van te vechten tegen de mensen om je heen. 

Vernietig woede door sereniteit. Overwin woede door 

tegenwerking, maar geef nooit toe aan woede. Niemand 

in deze wereld kan ontsnappen aan lof, verwijten en 

kritiek. Dit zijn slechts de meningen van anderen. 

Probeer niet op alles en iedereen te reageren. Je kunt 

nooit verwachten dat iedereen je altijd zal prijzen. Dat is 

ook niet goed voor je spirituele pad. 
 

Als je woede voelt opkomen, raad ik je aan om alleen 

naar een rustige plek te gaan, jezelf af te sluiten van 

anderen en in stilte te gaan zitten. Praat niet. Adem diep 

en traceer de oorzaak van je woede. Ik deed dit vaak 

toen ik jong was en kreeg veel tegenstand van mijn 

familie over mijn keuze om op het spirituele pad te gaan. 

Vaak moest ik uiteindelijk echt om mezelf lachen! 

Verlangen maakt deel uit van de wereldse aard van een 

mens. Verlangen is de oorzaak van woede. Wis woede 

uit door het te overweldigen met je andere aangeboren 

kwaliteiten die je lijkt te minimaliseren - breng je ware 

liefde, mededogen en genegenheid naar voren in plaats 

van deze te verbergen. Door deze kwaliteiten aan te 

moedigen en ze op een hoog niveau te ontwikkelen, zul 

je geen ruimte in je geest vinden voor woede, omdat 

deze gevuld zal zijn met liefdevolle gedachten. 
 

Wees altijd op uw hoede. Het is een zware taak om je woede meester te worden. Wees niet 

tevreden met het vasthouden van de teugels van de galopperende paarden die de boze 

gedachten in je geest zijn. Beheers ze echt met gezag en vertrouwen. Zoals altijd zullen 

devotionele praktijken en het zoeken naar goddelijke hulp je het geloof en de moed geven die 

nodig zijn om succesvol te zijn. Het beheersen van woede is een grote sadhana. De eerste stap 

is om je woorden te beheersen. Stop met op een foute manier te spreken. Als je je mond 

opendoet, zorg er dan voor dat er alleen vriendelijke woorden uit komen. Denk goed na 

voordat je anderen antwoordt. Luister altijd naar hun standpunt. Probeer je er niet altijd tegen 

“Verlangen maakt deel uit 

van de wereldse aard van de 

mens. Verlangen is de 

oorzaak van woede. Wis 

woede uit door het te 

overweldigen met je andere 

aangeboren kwaliteiten die 

je lijkt te minimaliseren - 

breng je ware liefde, 

mededogen en genegenheid 

naar voren in plaats van 

deze  te verbergen. Door deze 

kwaliteiten aan te moedigen 

en ze op een hoog niveau te 

ontwikkelen, zul je geen 

ruimte in je geest vinden 

voor woede, omdat deze 

gevuld zal zijn met 

liefdevolle gedachten.” 
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te verzetten vanwege je eigen bekrompen mentaliteit. Je moet niet denken dat wat ze zeggen 

juist of onjuist is. Denk nooit dat anderen boos tegen je praten. Luister geduldig en als je voelt 

dat je er niet klaar voor bent om met een kalme geest te praten, ga dan alleen op een plek 

zitten en denk na over wat ze hebben gezegd. Als je goed nadenkt over de uitleg die ze hebben 

gegeven, dan krijg je een duidelijk antwoord in je hoofd. Als je niet luistert naar wat ze zeggen 

en je probeert je standpunt te geven zonder het te begrijpen, dan betekent dat dat je denkt dat 

ze dwazen zijn! Ze zullen het gevoel hebben dat je denkt dat ze dom zijn en dat je niet klaar 

bent om te luisteren naar wat ze zeggen. Dit soort gedrag in een gezin, op je werk of waar  

sociale dienst wordt gedaan, creëert vijandschap tussen jou en andere mensen. Het bouwt een 

sfeer op waarin je elkaar niet begrijpt.  
 

Nu hebben we het gehad over hoe we onze taal kunnen beheersen tegen woede. Hoe kun je 

voorkomen dat je lichaam boos wordt? Woede is de oorzaak van geweld tegen andere wezens. 

Je moet ook je acties beheersen. Je moet ook oefenen om je lichamelijk correct te gedragen. 

We hebben niet het recht om anderen pijn te doen en letsel toe te brengen. Net zoals wanneer 

we harde woorden spreken, die op een bepaald moment met grotere kracht naar ons 

terugkeren, zo zullen acties op een dag naar ons terugkeren als we gewelddadig zijn tegen 

anderen. Dit is de wet van karma die ik wil dat jullie allemaal in zijn realiteit begrijpen. Iemand 

die andere wezens kwaad doet, kan nooit een echte spirituele aspirant zijn. 
 

Voor mensen met een gezin raad ik je aan om je man, vrouw en kinderen te zien als Gods 

kinderen. Je hebt niet het recht om ze in woede te slaan. Geestelijk is het gezinsleven van groot 

belang en betekenis. Alleen door je dierbaren en geliefden leer je echt liefde, mededogen, 

genegenheid en zorgzaamheid te tonen. Het is door het heilige familiesysteem dat mensen de 

gevoelens van anderen leren kennen en begrijpen. Kinderen zullen je voorbeeld volgen. Word 

niet boos en leer ze je slechte eigenschappen niet. Laat ze je goedheid, vriendelijkheid en 

intelligentie zien. Dan kunnen ook zij deze nuttige eigenschappen van jou leren. 
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Nieuws van de 

Sri Premananda Centra in de hele wereld 
 

Een spiritueel weekend in het  

Sri Premananda Centrum, Zwitserland 

Omdat ik in Bazel woon, ben ik gezegend omdat ik niet ver van het Sri Premananda-centrum 

van Nenzlingen woon, waar Kanniga en Bruno wonen. Ik heb hun plaats vele malen bezocht en 

voelde me altijd welkom en daarna meer vredig en geïnspireerd. 

 

Op zaterdag (13.11) was er in de kleine tempelkamer van het Centrum een lingam abishekam 

en zegen, gevolgd door samen zingen onder leiding van een Mataji. En na samen genoten te 

hebben van een heerlijk diner bereid door Kanniga, keken we naar een spirituele film. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Op zondagochtend brachten een yagam-vuurceremonie en het delen van prasad een mooi einde 

aan dit mooie weekend, waardoor ik me verjongd en gelukkig voelde, en vol kracht en motivatie 

om de volgende dag aan mijn werkweek te beginnen. 

 

Verjaardag van onze geliefde Goeroe,  

Sri Premananda Centrum, Carlos Paz, Argentinië 
 

In Argentinië vierden we de verjaardag van onze geliefde Goeroe op zondag 21 november. De 

toegewijden die persoonlijk aanwezig konden zijn, waren verheugd om na bijna anderhalf jaar 

weer samen te komen, maar er waren ook anderen die virtueel online aanwezig waren.  

 

Abishekam en yagam 
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We begonnen de bijeenkomst met 

een Pada Puja, waarbij de 

aanwezigen een pot melk aan 

Swamiji's voeten konden aanbieden, 

terwijl de mensen thuis hetzelfde 

deden in hun hart en gedachten. We 

waren ook in staat om online contact 

te leggen met een Mataji die, op haar 

gebruikelijke onderhoudende manier, 

enkele van haar ervaringen met 

Swamiji deelde die leerzaam en 

inspirerend waren. De toegewijden 

waren blij dat ze meedeed aan de viering en ook dankbaar voor Chandika haar professionele 

vertaling! Later hadden we allemaal de gelegenheid om over onze eigen ervaringen met Swamiji te 

vertellen, zoals momenten waarop we boos op hem waren en dat zijn genade en zegeningen ons toen 

in staat stelden iets echt moois in ons hart te ervaren. 

 

Hierna zongen we een paar 

bhajans en legden onze 

voorbereide offerandes aan 

Swamiji's voeten. We 

eindigden met een metta-

meditatie onder leiding van 

een toegewijde. Er waren 

ongeveer 25 mensen aanwezig 

bij dit prachtige programma, 

waaronder toegewijden uit 

verschillende delen van 

Argentinië en uit andere 

landen, evenals enkele nieuwe 

mensen. 

 

Degenen van ons in het 

centrum deelden toen wat  we 

meebrachten voor de viering  

en natuurlijk Swamiji's 

verjaardagstaart! Opnieuw 

zegende Swamiji ons met zijn 

aanwezigheid; we konden zijn 

omhelzende liefde voelen en 

dit maakte ons allemaal erg blij! Ik hoop dat iedereen over de hele wereld ook de verjaardag van 

onze geliefde meester op een goede manier heeft kunnen vieren en dat we allemaal ons best zullen 

doen om zijn leven te eren door zijn leringen te volgen. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji's verjaardagsvieringen in de Ashram 
 

De herdenking van de verjaardag van onze dierbare Swamiji begon vroeg in de ochtend van 17 
november toen een Ganapati yagam werd uitgevoerd ten behoeve van alle toegewijden, 

onmiddellijk gevolgd door de abishekam voor zijn Samadhi Lingam. Zoals nu traditioneel is 

geworden op deze dag, was er een vreugdevolle processie rond de Ashram met Swamiji's 

standbeeld, begeleid door het zingen van mantra's. 

 
's Middags voerden we een melkabishekam uit voor Swamiji's beeld en iedereen kon een beker 

melk over het beeld gieten. Dit werd gevolgd door een speciale lunch en dessert. Later op de 

avond kwamen we allemaal samen om een satsang-video van Swamiji te bekijken. 

Ganapati homam, processie met 
Swamiji's beeld, Abishekam op 

Swamiji's beeld en Swamiji's samadhi 

lingam. 
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Kalender met Ashramvieringen in 2022 
 

januari 2022 
 

1 Premananda-dag/ Maandelijkse Shivaratri 
14 Pongal 
15 Koe Pongal  
16, 17   Jaarlijkse Abishekam van de 
           Sri Premeshvarar-tempel/volle maan  
30 Maandelijkse Shivaratri 
 

februari 2022 
 

16 Volle maan 
20 11e Goeroe Puja 
21 Swamiji's Mahasamadhi-dag 
 

maart 2022 
 

1 Mahashivaratri 

10 Verjaardag Swamiji's moeder 

17 Volle maan 
30 Maandelijkse Shivaratri 
 

april 2022 
 

14 Tamil Nieuwjaar 
16 Premananda dag ouders/volle maan 
29 Herdenking overlijden Swamiji's moeder/  

maandelijkse Shivaratri 
 

  mei 2022 
 
15 Boeddha Poernima (Wesak) / volle maan 
28  Maandelijkse Shivaratri 
 

juni 2022 
 

13 Volle maan 
27 Maandelijkse Shivaratri 

 

 

 

juli 2022 
 

13 Goeroe Poornima/volle maan 
26 Maandelijkse Shivaratri 
 

augustus 2022 
 

11 Volle maan 
19 Krishna Jayanti 
25 Maandelijkse Shivaratri  
31 Ganesha Chaturti   
 

september 2022 
 

9 Volle maan  
24 Maandelijkse Shivaratri 
26  Start Navaratri 
 

oktober 2022 
 

4 Saraswati puja 
5 Vijaya Dasami (einde Navaratri) 
9 Volle maan 
23 Maandelijkse Shivaratri 
24 Deepavali 
25 Skanda Shashti begint 
30 Skanda Shashti eindigt 
 

november 2022 
 

7 Volle maan / Anna Abishekam  
17 Swamiji's 71ste geboortedag 
18 33ste Ashram-verjaardag 
22 Maandelijkse Shivaratri  
 

december 2022 
 

7 Volle maan 

6 Kartikay Deepam 
12 Schelp Abishekam 
22 Maandelijkse Shivaratri 
25 Kerstmis 

 
 

 

 

 

 
 

 

Het afnemen en wassen van de maan varieert in de verschillende 

continenten in de wereld. Deze kalender is gemaakt volgens de 
positie van de maan in de Sri Premananda Ashram, Zuid-India. 
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Naast de normale dagelijkse abishekams en puja's,  

zullen deze extra Sri Premeshvarar Tempel-abishekams uitgevoerd worden: 
 

Nandi abishekam op Pradosham – 15 & 29 januari, 14 & 28 februari, 15 & 29 maart, 14 & 

28 april, 13 & 27 mei, 12 & 26 juni, 11 & 26 juli, 9 & 24 augustus, 8 & 23 september, 7 & 22 

oktober , 5 & 21 november, 5 & 21 december. 
 

Abishekam op Swamiji's beeld op Swamiji’s sterren-geboortedag– 16 januari,  

12 februari, 11 maart, 8 april, 5 mei, 1 juni, 26 juli, 22 augustus, 18 september, 16 oktober,  

12 november, 9 december. 

 
Ganesha abishekam op Sankatahara Chaturti– 21 januari, 20 februari, 21 maart,  

19 april, 19 mei, 17 juni, 16 juli, 15 augustus, 13 september, 13 oktober, 12 november,  

11 december. 

 
Muruga abishekam op Shashti – 7 januari, 6 februari, 8 maart, 7 april, 6 mei, 5 juni, 4 juli,  

3 augustus, 1 september, 1 en 30 oktober, 28 november, 28 december. 

 

Bhairavar abishekam – 25 januari, 23 februari, 25 maart, 23 april, 22 mei, 21 juni, 20 juli,  

19 augustus, 17 september, 17 oktober, 16 november, 16 december 
 

 

Swamiji beantwoordt je vragen 
 
Swamiji, er werd mij verteld dat er enkele meesters zijn die op dit moment niet geïncarneerd 

zijn, die hun berichten op verschillende manieren verzenden. Zijn deze echt? 
 
Je moet heel voorzichtig zijn met gechannelde 

of telepathische berichten. Ten eerste moet je 

zien of de persoon die de berichten geeft een 

goed persoon is. 

 

Vraagt die persoon om geld? Is die persoon 

geïnteresseerd in het ontvangen van 

geschenken? Heeft die persoon een goede 

reputatie ten opzichte van het andere geslacht? 

Geeft die persoon echt berichten voor het 

welzijn van anderen of voor naam, faam en 

winst? Als de persoon waarachtig, oprecht, 

aardig, puur, liefdevol en oprecht is, kan men 

hem of haar vertrouwen. Anders zou ik zeggen 

dat het het beste is om uit de buurt van zulke 

mensen te blijven. 

 

Sommige mensen doen hun best op het spirituele pad, maar ze lijken niet te veranderen. 

Waarom is dit? 
 
Ze evolueren allemaal. Elke seconde is er een 

verandering in alle wezens. Deze planeet is een 

levend, onderling verbonden systeem waarin 

alle wezens volwassen worden, zich 

ontwikkelen en elkaar ondersteunen. Nu 

bederft de mensheid de natuurlijke evolutie van 

de aarde door middel van genetica, chemicaliën 

en andere mutaties. Alle wezens reizen naar het 

universele licht, het grote Absolute, de ware 

realiteit. 
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Er zijn wezens op andere planeten en andere 

dimensies. Ze evolueren allemaal. Sommige 

mensen reizen en veranderen hun bewustzijn 

sneller dan anderen. Sommige mensen zijn 

actief betrokken bij hun eigen bewuste evolutie 

door serieus een spiritueel pad te volgen dat is 

uitgestippeld door een verlicht meester. Als je 

oprecht streeft naar hogere kennis, zal je leven 

er een zijn van constante verandering, groei en 

spirituele realisatie. 

 

Zoals ik al eerder heb gezegd, als je echte 

spirituele bewegingen ondersteunt, als je 

oprecht, eerlijk, waarheidsgetrouw en nederig 

bent in je spirituele aspiratie en als je wilt leren 

over ware liefde en zuiverheid, dan zal het 

spirituele pad, de spirituele energie zelf, zeker 

voor je zorgen, je begeleiden en je geven wat je 

nodig hebt. Dat is een geestelijke wet. Spirituele 

kennis en begrip kan niet worden verkregen 

door alleen maar boeken te lezen. 

 

Als je een machine koopt, als je eenmaal de 

instructies hebt gelezen en weet hoe je hem 

moet bedienen, blijf je die instructies toch niet 

lezen? Je volgt ze praktisch op. Evenzo, na het 

lezen van de basisprincipes van spiritualiteit, 

zegt het gezond verstand om ze in praktijk te 

brengen en niet je hele leven lang de instructies 

steeds opnieuw te lezen. Ik zegen je zodat je 

betrokken raakt bij praktische actie en zodat je 

je op je individuele, spirituele pad zult 

ontwikkelen. 

 

Hoe kan ik echt van gedachten veranderen?  
 
De wereld, het hele universum, verandert 

voortdurend, maar het is heel moeilijk om de 

geest van het ego te veranderen! Veel mensen 

lezen mijn spirituele ideeën en begeleiding en 

denken dat ze hebben begrepen wat ik zei, maar 

eigenlijk hebben ze het niet echt begrepen, ze 

denken alleen met hun verstand dat ze het 

hebben begrepen. Als je echt begrijpt wat ik je 

vertel, dan zou het resultaat zijn dat je 

veranderd zou zijn. Je geest zou ten goede 

veranderd zijn. Maar de geest wil niet 

veranderen. Hij houdt ervan te blijven zoals het 

is en vertelt je dat hij Swami's woorden begreep 

om je te bedriegen, zodat hij lui en onveranderd 

kan blijven. Spirituele ontwikkeling betekent 

een constante verandering van de geest en zijn 

oude patronen en houdingen. Deze gewoonten 

moeten worden doorbroken. Het is 

gemakkelijk om te zeggen dat je begreep wat ik 

zei. Ik spreek heel eenvoudig. Ik ben niet 

geïnteresseerd als je mijn woorden enkel maar 

begrijpt. Dat is niet belangrijk. Begrijp je echt 

wat ik je vertel en ga je er iets aan doen? Dat is 

het belangrijkste punt van mijn satsangs. 

 

Ik heb veel filosofieën gelezen over verschillende dimensies van het bestaan. Ik hou van dit 

soort onderzoek, maar ik vraag me af of ik er veel aan heb. 
 

Te veel nadenken over verschillende 

dimensies en andere filosofieën helpt ons niet 

om ons op het spirituele pad te ontwikkelen. 

Mensen zijn onwetend over hun afkomst. Ze 

begrijpen niet waarom ze zijn geboren. De 

grote meesters sturen hun berichten op 

verschillende manieren om de mensen op het 

juiste pad te helpen. Als iedereen zichzelf ten 

goede verandert, zal de samenleving worden 

gezuiverd. Als de samenleving wordt 

verheven, draagt het bij aan wereldwijde 

verandering en heeft iedereen er baat bij. Het 

is het doel van alle ware meesters om de 

wereld in een hoge spirituele staat te brengen 

en duisternis en onwetendheid te vernietigen. 
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et leven van Jezus Christus was het 

volmaakte voorbeeld van totale 

verzaking, zelfovergave en 

onbaatzuchtige dienstbaarheid. De 

wereld moet zich afvragen hoe ze de 

geboorte van deze grote ziel viert. Zijn 

verjaardag is niet echt een tijd om nutteloos 

en roekeloos geld uit te geven aan onnodige 

cadeaus of zich wild te gedragen en dronken 

te worden. Hoe gaan we kerst vieren? 

 

De boodschap van Jezus was er een van 

vrede en liefde op aarde. Kersttijd is een 

periode die erg bevorderlijk is voor het 

creëren van een kalme en liefdevolle sfeer in 

jullie huizen en Sri Premananda Centra en 

om ze te vullen met de originele kerstgeest 

van onbaatzuchtig geven, dienstbaarheid aan 

de armen en goede wil aan alle wezens. 

 

Hoe kun je deze sfeer creëren? Er wordt 

gezegd dat als je een foto van een grote, 

gerealiseerde ziel op je heiligdom, in je huis of zelfs in je portemonnee of zak bewaart, de 

zegeningen van die ziel altijd bij je zullen zijn. In mijn ashram in Matale, Sri Lanka, bewaarde ik 

de foto van de Heer Jezus op het hoofdheiligdom. Hier in de Ashram in India hebben we de 

foto's van vele grote zielen opgehangen in de pujahal. Hun zegeningen zijn bij allen die daar 

aanbidden. Daarom is het goed om in de tijd van goede wil en vrede op aarde een foto van de 

Heer Jezus, of van het kindje Jezus met zijn moeder of met zijn moeder en vader, in je schrijn 

of huis te bewaren. Hun krachtige zegeningen zullen bij je zijn en je helpen om de innerlijke stilte 

te bereiken. 

 

Vrede daalt niet plotseling neer. Ze komt langzaam en majestueus in een stroomversnelling. 

Jullie hebben allemaal de rust ervaren van alleen zijn in de natuur - de glorieuze stilte van de 

bergen en het rollen van de grote oceaan. Vrede is een andere vorm van goddelijke energie. 

Vrede in een mens begint met een rustige en liefdevolle geest en breidt zich uit naar anderen. 

Probeer tijdens het seizoen van vrede, vrede te verspreiden. Kerstmis duurt niet slechts één of 

twee dagen, maar duurt minstens twaalf dagen. Breng dus de leringen van Jezus in deze tijd in 

praktijk. 

 

In de meeste religies gebruiken ze versieringen tijdens festivals. Wanneer je je huis of heiligdom 

inricht, is het leuk om een devotionele sfeer te creëren. In alle landen was devotie tot enkele 

H 
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generaties geleden het dominante kenmerk van kerstvieringen. De oude praktijk van het 

opzetten van een wieg die de geboorte van Christus uitbeeldt, doet iedereen nadenken over 

het mooie kerstverhaal en zijn diepe 

betekenissen.  

 

Het zingen van kerstliederen vanuit het 

hart met oprechtheid is een geweldige 

spirituele oefening. Om middernacht 

naar de kerk gaan, het Goddelijke 

aanbidden met oprecht gevoel en 

andere gelovigen een gelukkig 

kerstfeest wensen, is een zeer goede 

en sociaal effectieve sadhana. Je hoeft 

je eigen tradities niet te vergeten 

omdat je geïnteresseerd bent in 

spiritualiteit. Gebruik elke gelegenheid 

om jezelf te verbeteren en goed te 

doen voor de wereld. 

 

Kerstmis is meestal een vrolijke tijd 

voor kinderen waarbij ze zich heel gelukkig voelen en cadeaus krijgen. Het is aan jou om je 

kinderen de ware betekenis van Kerstmis te leren. Moedig ze aan om met Kerstmis iets te geven 

aan een goed doel of voor arme kinderen. Zorg ervoor dat ze denken en bidden voor alle arme 

kinderen in de wereld die niets te eten of te dragen hebben tijdens deze feestdagen. Creëer een 

juiste omgeving voor hen om de echte boodschap van Christus en het belang van zijn geboorte 

te begrijpen. 

 

Elk jaar vieren we Kerstmis heel mooi en traditioneel in de Ashram. Ik zorg er altijd voor dat 

mijn kinderen een kersttaart hebben. Wat ik je dit jaar heb verteld, is een perfect recept voor 

kersttaart. Ik hoop dat jullie allemaal een spirituele cake maken volgens mijn recept en deze  met 

kerst met anderen delen. 

 

                  
 

“Je hoeft je eigen tradities niet te 
vergeten omdat je geïnteresseerd 
bent in spiritualiteit. Gebruik elke 
gelegenheid om jezelf te verbeteren 
en goed te doen voor de wereld.” 
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Ashram Wildlife 

door een inwoner van de Ashram 

 

Miljoenpoten 
Bijna elke dag tijdens dit regenseizoen kruisen we zeker een paar miljoenpoten die stilletjes hun 

gang gaan, zelfs in de puja-hal. Laten we dus de aanwezigheid van deze dierlijke metgezel eren 

door van dichterbij te kijken en meer inzicht te krijgen in het leven van dit wezen, een wezen 

waar we zeker niet bang voor hoeven te zijn. En we moeten ook de verwarring verduidelijken 

die bestaat tussen miljoenpoten en duizendpoten. 

 

Miljoenpoten en duizendpoten 
 

Hier in India leren mensen al op zeer jonge leeftijd om op hun hoede te zijn voor sommige van 

de grotere duizendpoten uit angst voor een pijnlijke beet, hoewel het voldoende en gemakkelijk 

genoeg is om nauw contact met deze wezens te vermijden om dit te voorkomen. En zonder te 

leren hoe men de verschillen tussen miljoenpoten en duizendpoten kan herkennen, kan het ook 

slecht aflopen voor de miljoenpoten. Dat zou jammer zijn, want we zouden een geweldige tijd 

van interactie met hen kunnen hebben. Sommige kinderen houden ze zelfs als huisdier. 
 

Een groot verschil tussen duizendpoten en miljoenpoten is duidelijk het aantal poten, hoewel 

geen van beide zo veel poten heeft als hun namen doen vermoeden. Bij miljoenpoten heeft bijna 

elke ring op het lichaam, een segment genaamd, twee paar poten, terwijl duizendpoten slechts 

één paar hebben. Veel voorkomende soorten miljoenpoten hebben tussen de 34 en 400 poten, 

het record tot nu toe is 750. Wanneer ze uit het ei komen, hebben ze meestal slechts drie paar 

poten, één paar per lichaamssegment, gevolgd door maximaal vier pootloze segmenten. 

Naarmate ze groeien vervellen ze voortdurend (7-8 keer), waarbij ze meer segmenten en poten 

een miljoenpoot 
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toevoegen totdat ze hun volwassen lengte hebben bereikt. Het eerste segment na het hoofd 

heeft geen poten en wordt het collum genoemd, gevolgd door drie segmenten met één paar 

poten en alle segmenten daarna hebben twee paar. 
 

Een tweede verschil is dat er bij miljoenpoten geen poten achter het uiteinde van het lichaam 

uitsteken, terwijl dat bij duizendpoten wel het geval is.  
 

Ten derde hebben miljoenpoten poten die kort en recht onder hun lichaam zijn, terwijl de poten 

van duizendpoten zich vanaf de zijkanten uitstrekken. Bovendien zijn de lichamen van 

miljoenpoten meer afgerond of cilindrisch, terwijl die van duizendpoten platter zijn. 
 

Een ander groot verschil zit in hun dieet: duizendpoten zijn vleeseters, waarvoor ze een kleine 

hoeveelheid gif bezitten, en ze bewegen ook snel. Miljoenpoten daarentegen voeden zich met 

rottend plantaardig materiaal, hebben helemaal geen 'dodelijke wapens' en bewegen relatief 

langzaam. 
 

Maar miljoenpoten zijn veel meer dan dat ze gewoon geen duizendpoten zijn. Nu we de 

belangrijkste verschillen met duizendpoten hebben vastgesteld, gaan we meer aandacht besteden 

aan de buitengewone kwaliteiten van deze speciale wezens en hun belang voor de aarde. 

 

Pioniers in bodemopbouw 
 

Miljoenpoten waren hier op aarde lang voor de mens. De oudste gaan terug tot een 

verbazingwekkende 425 miljoen jaar en waren mogelijk waterdieren, levend in bosmoerassen. 

Hedendaagse miljoenpoten hebben nog steeds een voorkeur voor vochtige omstandigheden, 

wat de reden is dat ze de voorkeur geven aan de nacht en regenachtige dagen voor hun 

activiteiten. Hun oudste voorouders behoorden tot de eerste landdieren. De beroemdste 

werden meer dan twee meter lang, een van de grootste ongewervelde dieren ooit - dit waren 

dieren waar je terecht bang voor had kunnen zijn! Maar die grote dieren met hun specifieke 

ademhalingssystemen waren in modernere tijden niet in staat om met de verminderde 

hoeveelheid zuurstof te overleven en dus kunnen de grootste nu alleen de sterk verminderde 

maar nog steeds respectabele lengte van 38 cm bereiken. Toen geleedpotigen voor het eerst 

het land veroverden en zuurstof uit lucht moesten halen in plaats van uit het water, creëerde 

evolutie ademhalingsbuizen in de miljoenpoten. Deze buizen zouden evolueren tot een zeer 

efficiënte luchtpijp bij insecten. 
 

Hoewel ze wijdverbreid zijn, is er nog veel onbekend over hen. Wereldwijd zijn er minstens 

12.000 soorten, maar naar schatting zijn er nog veel meer. In India werd in 2016 een eerste lijst 

gemaakt en deze omvat ongeveer 270 soorten of ondersoorten, waarvan er minstens 93 in 

Zuid-India voorkomen, maar door het gebrek aan onderzoek zal dit opnieuw een onderschatting 

zijn. Zonder echt grondig onderzoek zijn we hier in de Ashram al drie verschillende soorten 

tegengekomen (zie foto's). Recente rapporten van wetenschappers in Tamil Nadu hebben op de 

ene plaats vier soorten en op de andere vijf soorten geïdentificeerd. 
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Miljoenpoten zijn aangepast om te leven in ondiepe ondergrondse habitats, tussen het bladafval 

of in de grond, waar ze alles vinden wat ze nodig hebben: voedsel en vochtige omstandigheden 

met gematigde temperaturen. Door de bladeren, schimmels en algen te eten, fragmenteren ze 

ze en scheiden ze het verteerde materiaal uit als korrels, vermengd met bacteriën uit hun 

spijsverteringsstelsel. Dit is essentiële recyclering die mineralen beschikbaar maakt voor planten. 

Zo maken ze al honderden miljoenen jaren bodems geschikt voor planten. Zijn we ons er 

voldoende van bewust dat de vruchtbaarheid van al onze bodems oorspronkelijk in bossen is 

ontstaan? En dit voor het grootste deel door het werk van miljoenpoten! In een beschermd 

vochtig bos in Tamil Nadu telden onderzoekers bijvoorbeeld 251-721 individuen/m2: die kunnen 

samen zeker veel recyclingwerk doen! 

 

Recent onderzoek aan drie Indiase universiteiten heeft uitgewezen dat de compost die 

miljoenpoten produceren niet alleen een alternatief is voor de vermicompost die regenwormen 

maken, maar een nog beter stikstof- en fosforgehalte heeft. De door miljoenpoten gevormde 

compost bevat mestarme mineralen en het gebruik ervan maakt het dus mogelijk om het extra 

gebruik van kunstmest te vermijden. Een groot voordeel is ook dat de afgifte van deze mineralen 

geleidelijk gebeurt, waardoor ze niet weglekken. 

 

Dus als je een miljoenpoot in je huis aantreft of in de 

tempel of de puja-hal, help ze alstublieft om ze terug 

te brengen naar een meer geschikte plek om te 

overleven, zodat ze hun waardevolle werk kunnen 

blijven doen. Je kunt dit eenvoudig doen door ze te 

verplaatsen met behulp van een blad of iets dergelijks. 

Ze zullen niet bijten of steken; hun primaire en 

belangrijkste verdedigingssysteem is de bekende 

beweging van opkrullen om hun benen en andere 

kwetsbare delen te beschermen. Als je heel 

zachtaardig bent, doen ze dit misschien niet eens. Als 

ze een beetje te grof worden opgepakt, kunnen ze wat 

stinkende chemicaliën via hun huidporiën afgeven, 

maar hier in onze regio is dit nog steeds ongevaarlijk. verdedigingspositie 

Verschillende soorten miljoenpoten in de Ashram 
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Liefde en leven (featuring: Spinotarsus colosseus) 
 

Op een dag, net toen ik op het punt stond de puja-hal binnen te gaan, kreeg ik de kans om hun 

paringsgedrag te observeren. Er zijn inderdaad mannelijke en vrouwelijke dieren, iets waar ik 

toen nog niet zeker van was. Na wat heen en weer lopen van de een naar de ander, en wie weet 

wat voor communicatie, belandden ze in een ontroerende omhelzing en bleven roerloos in die 

positie voordat ze weer uit elkaar gingen. Het is bekend dat ze 'van aangezicht tot aangezicht' 

paren en tot op zekere hoogte kunnen zien. Zo leuk! (Zie foto) De grotere is het vrouwtje dat 

de eieren draagt. 

 

Ik las dat het mannetje speciaal aangepaste poten heeft op het zevende segment voor gebruik 

bij deze gelegenheid. Met deze poten brengt hij sperma van zijn derde segment naar een speciale 

opening in het derde segment van het vrouwtje, dat hij opent met deze gespecialiseerde poten 

om zijn partner te insemineren. Het opgeslagen sperma zal dan de eieren bevruchten op het 

moment van hun afzetting - van 10 tot 300 per keer. Bevruchte eieren komen dan na een paar 

weken uit. 

 

De hier gevonden soorten 

kunnen twee tot drie jaar 

oud worden, andere 

soorten kunnen wel tien 

jaar oud worden. Maar je 

kunt je goed voorstellen dat 

ze op hun levenspad veel 

gevaren tegenkomen. 

Reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en sommige insecten zien ze als prooi. Sommige 

soorten miljoenpoten ontwikkelen relaties met mieren en leven in hun nesten. 

 

Omdat ze meestal in relatief kleine gebieden leven, zijn ze ook nogal kwetsbaar voor 

veranderingen in hun leefgebied, aangezien hun populaties gemakkelijk worden gedecimeerd als 

hun leefgebieden worden vernietigd. Hun aanwezigheid kan wijzen op een goede 

bodemgesteldheid. 

Dus laten we blij en dankbaar zijn als we ze zien en misschien kunnen we ze in de toekomst in 

de Ashram kweken als gespecialiseerde compostarbeiders!  
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Nieuws van de… 
 
 
 

JEUGDWEEKEND IN FRANKRIJK 
 

 
 

 
 

Van 29 oktober tot 1 november organiseerde de Franse Premananda Jeugd een heerlijk spiritueel 
samenzijn. Het was een tijd vol leuke activiteiten voor alle leeftijden, zoals wandelingen, spelletjes, yoga, 

bhajans, abishekam, samen eten bereiden, Halloween vieren en nog veel meer. We feliciteren hen met 

het organiseren van zo'n geweldige kans voor jonge mensen om Swamiji en zijn leringen op een speelse 

manier en in het gezelschap van gelijkgestemde vrienden te leren kennen. Swamiji heeft dit soort 

activiteiten altijd enorm aangemoedigd als een manier om jonge mensen een mentale en spirituele boost 
te geven en als een bron van inspiratie voor hen om een gelukkig leven te leiden! 
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Elke maand belichten we een kwaliteit van een Premananda Jongere. 
Deze maand:  

Heb vertrouwen in Swamiji! 
 

“Waarom wil Swamiji jeugdgroepen en om welke reden? Ik wil dat de jonge 

generatie de juiste richting in de wereld volgt. Iedereen heeft wel een paar slechte 

eigenschappen. Sommige mensen gebruiken alcohol en drugs. Swamiji wil de 

jonge mensen steunen en zegenen, zodat ze zullen veranderen en op de goede weg 

gaan. Veel jongeren zijn depressief. Ik wil ze zegenen en deze depressie wegnemen. 

Ik zal hun slechte eigenschappen verwijderen en negatieve krachten wegnemen. 

Sommige jongeren zijn boos, achterdochtig en bang en maken altijd ruzie. Ik ben 

van plan om al deze slechte eigenschappen weg te nemen. Sommige kinderen zijn 

intelligent maar kunnen niet studeren. Swami gaat zijn kracht gebruiken om hen te 

helpen goed te studeren. Ik wil ze in de juiste richting sturen. Als de wereld 

vernieuwd moet worden, moeten er fijne kinderen zijn. Ik wil goede kinderen in de 

wereld van vandaag.”  
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