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 “Zij die verlangen naar toewijding, naar vereniging met het 

Goddelijke en naar dienstbaarheid aan hun medemensen, kunnen zelfs 

de ultieme realisatie bereiken in dit leven.”  
 

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 

Swamiji's gedachten voor een 
nieuwe gouden eeuw  

 

lk jaar worden 

we een beetje 

ouder. Als ik je 

zie en je 

uiterlijk vergelijk met 

hoe je er vijf jaar 

geleden uitzag, is er 

een groot verschil. 

Ons leven wordt elk 

jaar korter. Dit moet 

je onthouden. 

Daarom dring ik er 

altijd bij je op aan om 

nu serieus met je 

spirituele oefening te 

beginnen - zonder 

uitstel. Verlies geen 

tijd meer. 

 

Je zegt dat hoewel je 

in deze 

hoogtechnologische 

wereld wilt oefenen, 

je weinig tijd hebt 

om dat te doen. Dit 

komt omdat je geest 

erg betrokken is bij 

materiële zaken. Nu 

zijn er zoveel 

E 
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geavanceerde, geautomatiseerde gadgets. Te veel moderne dingen maken je heel, heel lui. De 

geest is dan niet in staat geestelijke zaken te bevatten. 

 

Wat is de beste manier om te oefenen voor een werkend persoon die in deze moderne wereld 

leeft? Je moet je levenshouding veranderen. Alles wat je doet om in deze wereld te bestaan, is 

jouw plicht. Het Goddelijke heeft je die plicht toegewezen. Wat je ook doet, doe het goed, doe 

het correct en mooi, maar hecht 

je niet aan dat werk. Bekijk al het 

werk en dienstverlening op 

dezelfde manier en doe het zo 

perfect mogelijk. Of je nu een 

dokter, een 

overheidsmedewerker, een 

ingenieur, een verkoper of een 

student bent - het maakt niet uit. 

Doe je werk en doe tegelijkertijd 

je sadhana. 

 

God heeft ieder van jullie ander 

werk gegeven. Sommigen moeten 

studeren, sommigen moeten 

werken om het gezin te 

onderhouden, en sommigen doen aan liefdadigheid of werken in een spirituele organisatie. Je 

kan elk van deze met succes doen. De juiste houding ten opzichte van je activiteiten is om ze te 

doen terwijl je je geest altijd betrokken houdt bij goddelijke gedachten en verwachtingen 

vermijdt. Dit is de juiste houding voor iemand die op het spirituele pad loopt. Deze houding zal 

je leiden naar duidelijkheid, begrip en vrede. 

 

Dit is een universele boodschap. Het is de essentie van de leringen van de grote meesters van 

vele religies. Jezus Christus, Boeddha, Mohammed, Krishna – de boodschap van deze vier 

meesters was in wezen gelijkaardig. Natuurlijk zijn er kleine verschillen naargelang de tijd en de 

cultuur. Het maakt niet uit welke religie of welke spirituele praktijk je volgt. Het is echter mijn 

wens dat welke spirituele oefening je ook verkiest, je totaal geloof en vertrouwen in je meester 

cultiveert. 

 

Waarom ben ik naar deze aarde gekomen? Ik kwam je een goede boodschap brengen. Dit is 

niet mijn bericht. Dit is een boodschap van het Goddelijke. Het is in wezen dezelfde boodschap 

die door de eeuwen heen door de meesters aan de mensheid is gegeven. Ik heb enkel een beetje 

glans en een paar moderne zinnen toegevoegd! Ik vraag nooit iets van jou voor mezelf. Ik wil 

alleen dat deze goede en heilzame boodschap in je hoofd terecht komt. Je moet echter eerst 

klaar zijn om dat bericht te ontvangen. 

 

“Jezus Christus, Boeddha, 
Mohammed, Krishna – de 

boodschap van deze vier meesters 
was in wezen vergelijkbaar. 

Natuurlijk zijn er kleine verschillen 
naargelang de tijd en de cultuur. 

Het maakt niet uit welke religie of 
welke spirituele praktijk je volgt.” 
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Waarom zeg ik dat je nog niet helemaal klaar bent om deze boodschap te horen? Je hebt veel, 

zoveel gedachten in je hoofd. Ik heb de boodschap in je rechteroor gestopt, maar ze valt er 

terug uit via je linkeroor! Waarom? Omdat de massa gedachten in je geest niet toestaat dat deze 

spirituele boodschap erin binnenkomt en op de juiste manier wordt opgenomen. Er zitten teveel 

onnodige ideeën in je hoofd. Dus eerst moeten we ze opruimen. 

 

Je moet meer geduld hebben, minder gespannen zijn en meer ruimte in je hoofd hebben. Er is 

daar teveel verkeer. Ik ben als een verkeersagent die je gedachten in de juiste richting uit de file 

leidt, maar jullie, de chauffeurs, zijn te traag! Je volgt mijn aanwijzingen heel langzaam op, ook al 

spoor ik je aan om heel snel te zijn. Ik zwaai en zwaai naar je om in de goede richting te gaan, 

maar je aarzelt omdat je te veel gedachten hebt. Ook al volg je mijn aanwijzingen heel langzaam 

op, je leidt je leven heel snel – te snel. Dit is de weg van de moderne wereld. In plaats daarvan 

hoop ik dat je mijn spirituele instructies sneller zult opvolgen en het tempo van je materiële 

leven zal vertragen. 

 
Je geest is meestal betrokken bij wereldse, 

dagelijkse zaken of materiële zaken. Ik zal je 

daarom een zeer snelle en gemakkelijke manier 

vertellen om je te ontwikkelen. Vroeger dienden 

spirituele aspiranten de spiritueel leraar door zijn 

of haar kleren te wassen, water te halen of te 

koken voor de meester. Hoe kunnen in de wereld 

van vandaag veel mensen over de hele wereld dit 

soort oefeningen doen? Ze kunnen dit niet. In die tijd was het leven traag en totaal anders. Wat 

is tegenwoordig goeroe seva, dienst aan de goeroe? En wat is het voordeel van goeroe seva? 

Als je goeroe seva doet, stort de genade van het goddelijke zich uit over je. Het staat spiritueel 

vast dat dit zo is. Vandaag is goeroe seva actief deelnemen aan het levenswerk van je meester. 

Het is dienstverlening in de Ashram. In dit moderne leven zal je goeroe seva in overeenstemming 

zijn met de huidige tijd. Het kan kantoor- of computerwerk zijn of elk ander werk dat verband 

houdt met de Ashram of Centra. Het belangrijkste is dat je je werk doet met je geest gefixeerd 

op je spiritueel leraar en zonder gehechtheid. Als je dit kunt doen, lijdt het geen twijfel - je zal 

zeker verlichting bekomen. 

 

Als je 's ochtends wakker wordt, denk dan aan mij, en ik zal de hele dag bij je zijn. Als je boos, 

ongeduldig, beu of depressief wordt, denk dan aan mij en ik zal je helpen. Als je merkt dat je 

ongeduldig gaat schreeuwen of praten, stop dan! Zwijg een tijdje, denk aan mij en jouw woorden 

zullen mijn woorden worden. Je zal het juiste zeggen wat past bij de omstandigheden. Op deze 

manier kun je zowel je gedachten vergeestelijken als verminderen. Alleen dan zal je stil genoeg 

in je geest zijn om mijn boodschap te horen. Luister naar mijn bericht en geef het ook door aan 

anderen. 

"Als je 's ochtends 
wakker wordt, denk dan 
aan mij, en ik zal de hele 

dag bij je zijn." 
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Nieuws van de 

Sri Premananda-centra in de hele wereld 

 

amaskaram! Hartelijke groeten aan iedereen uit Miélan, Frankrijk! Eind augustus 

hadden we een erg leuke tweedaagse bijeenkomst bij Gauri in Le Maine Faure. Alle 

coördinatoren, contactpersonen en fervente toegewijden uit Frankrijk waren 

uitgenodigd om aanwezig te zijn. De meesten kwamen vrijdag namiddag aan, terwijl sommigen 

vrijdag kort na de middag kwamen om Gauri te helpen met schoonmaken en alles klaar te maken, 

dit omdat ze een andere groep bij haar thuis had voor een cursus die diezelfde vrijdag pas om 

14.00 uur eindigde en er was dus heel weinig tijd had om alles voor te bereiden. 

 

Alles samen waren we met ongeveer 25. Bijna alle Franse coördinatoren - uit alle delen van 

Frankrijk - waren erbij, evenals drie Premananda Jeugdleden. Op zaterdagochtend begonnen we 

de samenkomst met de Goeroe Astotra aan Swamiji, gevolgd door het reciteren van zijn 108 

namen. 

 

We hielden een 

bijeenkomst en wisselden 

daarna van gedachten over 

een van Swamiji's satsangs. 

 

In de namiddag was er een 

lingam abishekam 

uitgevoerd door 

Parameshwari en Nandi van 

het Montpellier Centrum, 

met 15 lingams op het 

schrijn en gevolgd door 

lingam zegeningen met twee 

van de lingams. Na deze 

abishekam brachten we wat 

tijd door met praten met elkaar en deelden we de vreugde van het samenzijn met zoveel 

spirituele vrienden op deze vredige plek. Die avond keken we naar een inspirerende video over 

Swamiji, ons gegeven door het Dordogne Centrum, getiteld 'Swami Premananda, the Joy of 

Loving'. 

 

 

N 
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Op zondagochtend voor het 

ontbijt kon iedereen die dat wou, 

deelnemen aan een Vignesh-

yogasessie voor het ontwaken 

van het lichaam. Het heeft ons 

allemaal zeker goed gedaan! 

 

Na het ontbijt was er een Krishna 

abishekam uitgevoerd door 

Dhriti en Brahmi van het 

Dordogne Centrum om Krishna 

Jayanti te vieren. Hoewel er geen  

raam in de ruimte was dat er 

voor zou kunnen zorgen dat het 

zonlicht direct op het Krishna beeld zou kunnen schijnen, waren we aangenaam verrast om toch 

een lichtstraal te zien die het beeld in het zonlicht deed baden tijdens de abishekam. En natuurlijk 

hadden we ook een Krishna zegen op deze speciale dag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krishna abishekam en zegeningen 

met Krishna-standbeeld. 
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Aan het einde van deze vredige abishekam gevuld met liefdevolle energie, was er de verdeling 

van de heilige draden samen met het aanbieden van bloemen aan Swamiji. Tijdens de abishekam 

hadden we ook veel plezier in het zingen van bhajans en na de abishekam deelden we dankbaar 

de gezegende offers. 

 

De meeste mensen verlieten Le Maine Faure op zondagmiddag, maar sommigen bleven tot 

maandagochtend om Gauri te helpen. Voordat we maandag vertrokken, bespraken degenen die 

waren gebleven hoe we ons het beste konden voorbereiden op het vieren van Mahashivartri in 

Le Maine Faure. Omdat we niet zeker weten of we in 2022 naar de Ashram kunnen gaan, hebben 

we geconcludeerd dat we moeten nadenken over de voorbereiding om dergelijke speciale 

evenementen meer lokaal te vieren. We vinden het belangrijk om hier in Frankrijk meer van 

deze kansen te creëren om samen te komen om spirituele festivals te vieren! 

 

In Swamiji's liefde. 

Jai Prema Shanti! 

Jayaani & Jnanamani 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Ik ben nog steeds erg geïnteresseerd in materiële dingen en genoegens, ook al 

bevredigen ze me niet, toch verlang ik ernaar iets blijvends te vinden zoals 

spiritualiteit dit biedt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn geest meer in de 

richting van spiritualiteit gaat? 
 

e moet vriendelijk en heel vaak 

met je geest praten over de 

voordelen van spiritualiteit en de 

vergankelijkheid van de 

materiële wereld. Herinner de geest 

voortdurend aan de voorbijgaande 

aard van materiële dingen en de 

genoegens die je zoekt. 

 

Verlangen creëert verlangen. 

Verlangens worden nooit bevredigd. 

Een aap is altijd op zoek naar fruit 

van de bomen in het bos. Net als die 

hebzuchtige aap is de geest altijd op 

zoek naar plezier. Zelfs als je nog 

eens  honderd maal geboren wordt, 

zal die hebzucht nooit eindigen als je 

jezelf nu niet een beetje begint te 

beheersen. Maak jezelf duidelijk dat 

verlangen naar wereldse dingen 

uiteindelijk ongeluk brengt. 

 

Onderzoek jezelf en ontdek de 

oorzaak van je verlangens. Je moet 

tot de kern van de zaak komen en 

de reden voor je verlangen 

wegnemen. Als je een boom omhakt maar de wortels in de grond laat, zal de boom weer 

groeien. Evenzo zal verdriet steeds weer bij je terugkomen als je de oorzaak van verlangen niet 

vindt en probeert het weg te nemen. Als je voelt dat je overweldigd wordt door verlangen, 

onderzoek dan de oorzaak ervan en doe je best om het te verwijderen. Door constant toe te 

geven en jezelf toe te staan altijd te hebben wat de geest vraagt, zul je nooit je oude wereldse 

gewoonten doorbreken. 

 

Wees niet streng voor jezelf. Geleidelijk verminderen. 

J 
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In spiritualiteit praten veel meesters over de gebondenheid aan gehechtheden. Wat 

bedoelen ze? 
 

ls je toelaat dat passies je 

beheersen en je altijd alleen 

plezier zoekt, zal je verlangen 

naar alles wat sensueel en 

materieel is, zeker meer en meer 

toenemen. Deze banden zullen zeer 

sterk worden. We hebben het niet 

over materiële banden van touw of 

ijzer! De sterkste banden zijn gemaakt 

van geld, macht, het verlangen naar 

schoonheid, verlangen naar seks en het 

verzamelen van veel nutteloze gadgets, 

auto's en eigendommen. Realiseer je 

de vergankelijkheid van deze gehechtheden. Om dit te doen, is het goed om er een tijdje van 

weg te zijn. Daarom is het erg heilzaam om de wereld een tijdje te verlaten en een eenvoudig 

leven te leiden op een spirituele plek, devotie te leren en te beoefenen, eenvoudig voedsel te 

eten en een zuiverend regime te volgen. Wanneer je terugkeert naar de wereld, zal je ontdekken 

dat de oude banden niet zo'n grote greep op je hebben. 

 

Als je eenmaal verlost bent van intens verlangen en er niet meer aan toegeeft, vliegen lijden en 

problemen van je weg. Rijkdom en materiële goederen kunnen je ondergang veroorzaken. Er 

zijn zelfs mensen die zelfmoord hebben gepleegd omdat ze hun materiële goederen hadden 

verloren. Denk daarom na: wie zijn de rijken? De rijken met materiële goederen of de rijken 

met spiritualiteit? Welke hulp zijn materiële bezittingen, geld, eigendom en seksuele relaties voor 

iemand die stervende is? De stervenden kunnen niets meenemen. Maar ze kunnen de punya 

(verdienste), goed karma en shanti (vrede) meenemen die voortvloeien uit spirituele oefeningen. 

Degenen die nog steeds gehecht zijn, zullen deze wereld met een strijd verlaten en proberen 

zichzelf te bevrijden van al hun bezittingen. Zij die verlangen naar toewijding, naar vereniging 

met het Goddelijke en naar dienstbaarheid voor hun medemensen kunnen zelfs de ultieme 

realisatie in dit leven bereiken. 

 

Maak het veld regelmatig schoon en verzorg je zaden dagelijks. In zeer korte tijd zal je zien dat 

je bevrijd bent van verlangen, en je spirituele veld zal spoedig veel goede vruchten voortbrengen. 

Geniet van de vruchten - en vergeet niet om wat aan anderen te geven. 

 

 

 

 

A 
“Maak je geest helder en schoon als 

een omgeploegd veld. Zie al je 

passies en verlangens als onkruid 

dat de zaden van je nieuwe 

spirituele ambities zal vernietigen. 

Ruim het onkruid op. Plant de 

nieuwe zaden van spiritualiteit.” 
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Een glimp van de Pongal-vieringen in 
de Ashram 

In de Ashram vieren we twee dagen lang Pongal, het Tamil Oogstfeest: Thai Pongal en Cow 

Pongal, op 14 en 15 januari. 

 

We begonnen heel vroeg in de ochtend en 

tekenden eerst een prachtig ontwerp op de 

grond met rijstmeel (een kolam) en kookten 

een grote pot zoete en hartige pongal op het 

tempelplein. Vervolgens werd de gekookte 

pongal geofferd aan Surya, de zonnegod, aan 

Swamiji's Samadhi Lingam en andere goden. De pongal prasadams werden vervolgens 



10 Prema Ananda Vahini februari 2022 

 

geserveerd aan iedereen die zowel binnen als buiten de tempel zat. Voor Cow Pongal werden 

alle koeien en stieren eerst zorgvuldig gewassen en daarna prachtig versierd met 

guirlandes. Er werd speciaal voor hen een grote pot pongal gekookt, waarna een pooja werd 

uitgevoerd en prasadam aan de koeien werd gegeven en vervolgens aan alle aanwezigen. 
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Jaarlijkse Abishekam 
 

Elk jaar op de verjaardag van de tempel kumbabishekam - berekend volgens de Indiase kalender 
- voeren we de jaarlijkse Abishekam uit, waarvan wordt gezegd dat deze de kracht van de 

godheid waarvoor deze wordt uitgevoerd, vergroot. Dit jaar begon de tiende jaarlijkse 

Abishekam voor de Sri Premeshvarar-tempel op 16 januari om 17.00 uur. De schelppuja met de 

108 schelphoorns werd uitgevoerd en daarna nam iedereen deel aan het uitgieten van het water 

uit de schelphoorns over Swamiji's Samadhi Lingam. In de vroege ochtend van 17 januari werd 
een yagam uitgevoerd. Ten slotte was er een abishekam voor Swamiji's Samadhi Lingam, waarbij 

het abishekamwater van de 108 kumbams ook over de Lingam werd gegoten. 
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Ashram Wildlife 

door een inwoner van de Ashram 

 

De juweelkever (Pon vandu) 
 

Met hun schitterende iriserende kleuren 

en uitzonderlijke grootte trekken deze 

kevers gemakkelijk onze aandacht en 

zelfs onze bewondering. 

 

Het is niet echt nodig om de naam van 

een diersoort te kennen om van zijn 

aanwezigheid te genieten, maar de naam 

kan vaak onze nieuwsgierigheid 

opwekken om er meer over te weten te 

komen. Dankzij moderne technologie is 

het identificatieproces voor veel soorten 

een stuk sneller en gemakkelijker 

geworden. Een plaats voor dit soort 

informatie in India is een website waar je 

een foto van een "bug" kunt sturen en de 

gemeenschap van volgers kunt vragen 

om deze te helpen identificeren. Dit is 

niet alleen voor het delen van 

wetenschappelijke informatie, maar ook 

het delen van iemands persoonlijke 

ervaring met het dier in kwestie. 

 

Zo kwamen we ook meer te weten over deze kever. Deze behoort tot een specifieke familie van 

kevers, algemeen bekend als de juweelkevers, en heeft geen specifieke naam in de gewone taal. 

Juweelkevers, ook wel metaalkevers of houtborende kevers genoemd, worden zo genoemd vanwege 

hun kenmerkende glanzende heldere kleuren en iriserende schilden (harde buitenste bedekkingen). 

Ook kan je een volwassen juweelkever meestal herkennen aan zijn karakteristieke vorm: een 

langwerpig lichaam dat bijna ovaal van vorm is, maar aan de achterkant taps toeloopt in een punt. 

 

Wat 'onze' kevers betreft, de basiskleur van de harde voorvleugels is koperbruin, terwijl het voorste 

deel meestal metaalgroen is. De individuen op de hier getoonde afbeeldingen behoren 

hoogstwaarschijnlijk tot de soort Sternocera chrysis, maar we lezen dat minstens drie andere 

soorten in India sterk op hen lijken, namelijk basalis, orientalis en marseuli. 
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Juweelkevers vormen een van de grootste families van kevers en er zijn tot nu toe meer dan 15.500 

soorten geïdentificeerd in 775 geslachten. Juweelkevers komen overal ter wereld voor, hoewel de 

meeste soorten geconcentreerd zijn op het noordelijk halfrond. 

  

We kwamen er al snel achter dat veel jongeren in de Ashram, net als in de rest van India, genieten 

van de aanwezigheid van deze opvallende dieren en ze vaak ronddragen in luciferdoosjes of gewoon 

in de zakken van hun overhemden. Ze laten de kevers op hun handen zitten en lopen en sommige 

kinderen proberen ze te voeren. Ze spelen ermee als speelgoed en verkopen ze vaak aan elkaar 

voor een paar roepies. Op de eerder genoemde website zeggen sommige voormalige Indiase 

jongeren, die als kinderen met hen speelden, dat de kevers verrassend volgzaam zijn en niet proberen 

te ontsnappen, en dat een licht kloppen op hun harde bruine vleugelbehuizing voldoende is om hen 

rustig te laten zitten voor de komende tien minuten of zo. Sommigen vertellen hoe ze ermee zouden 

'vliegen' door - zonder ze pijn te doen - een katoenen touwtje om de nek te binden. Anderen zeggen 

dat ze hun kever “eieren met verschillende kleuren” hadden zien leggen. Velen lieten hun gevangen 

kevers na een uur of zo los, maar andere kevers hadden misschien niet zoveel geluk. Jongeren in 

India gedragen zich dus in grote mate zoals jongeren zich overal gedragen. 

 

Vanwege hun unieke kleuren worden juweelkevers zeer gewaardeerd onder insectenverzamelaars, 

hoe spectaculairder de kleur, hoe gewilder. Verschillende culturen door de geschiedenis heen - met 

name in het oude Egypte - hebben het schild van de juweelkever gebruikt voor decoratieve 

doeleinden, zoals in sieraden of bij religieuze ceremonies. Opvallen is dus natuurlijk niet altijd een 

voordeel, want dan staat je uiterlijk en niet je leven centraal! 

 

In de chat op de website melden veel mensen dat hoewel ze ooit wijdverbreid waren in de jaren '60 

in Chennai en tot de jaren '80 elders, ze nu bijna verdwenen lijken te zijn. Sommigen wijten dit aan 

pesticiden; anderen zijn opgelucht om te horen dat er nog steeds enkele waarnemingen zijn. Deze 

ondergang van dieren is helaas een feit dat we uit veel landen over de hele wereld horen, nietwaar? 

Gelukkig zien we in de Ashram niet alleen individuele juweelkevers, maar ze kunnen soms zo talrijk 

zijn dat bijna elk kind er een heeft. 

 

Dus hoe ziet hun leven er precies uit? Verrassend 

genoeg is er hierover weinig informatie te vinden. 

Van de meeste juweelkevers wordt gezegd dat ze 

overdag actief zijn - bij voorkeur op zonnige dagen 

en vooral in de middaghitte - en dat ze hun nachten 

doorbrengen genesteld onder bladeren en ander 

plantaardig materiaal. Dit is inderdaad wat we ook 

hebben waargenomen, zelfs in ons warme klimaat. 

Maar degenen die we zagen waren niet zo erg actief, 

maar eerder typisch traag in hun bewegingen. 

 

Juweelkevers zijn herbivoren en leven naar verluidt op een dieet van bladeren, nectar, stengels en 

wortels van planten, waaronder bomen en grassen. 
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Zoals het geval is met veel andere insecten (vlinders, libellen, enz.), hebben de volwassenen die we 

hebben waargenomen een zeer korte levensduur, die slechts een paar dagen of maximaal drie weken 

kan zijn. Dit maakt dat we vaak volwassenen ontmoetten die het niet goed deden, sommigen konden 

niet goed meer lopen en zouden op hun rug  vallen en al snel ten prooi vallen aan de 

alomtegenwoordige mieren. Volwassen kevers eten een beetje en paren, het vrouwtje legt een 

kleine hoeveelheid eieren en dan sterven ze allebei, net als de bloemen van een plant. 

 

Het grootste deel van hun leven wordt verborgen voor ons doorgebracht en ondanks onze 

inspanningen hebben we niet kunnen achterhalen waar. Aangenomen wordt dat volwassen 

juweelkevers vooral in de buurt van hun waardplanten voorkomen. Jongens op internet laten 

bladeren zien die zijn opgegeten en de bomen waar ze de meeste kans hadden om volwassenen te 

vangen: de doornige 'kodukka puli'-boom (Pithecellobium dulce), beter bekend als de Manilla-

tamarinde. Maar net als bij vlinders is dit geen bewijs dat de larven zich ook met die planten voeden. 

 

Het is bekend dat veel juweelkevers eieren leggen in de spleten van boomschors, en dat hun 

uitgekomen larven in het hout van bomen boren om zich met het spinthout te voeden, of zelfs 

dieper. Maar deze kevers behoren niet tot dezelfde groep (geslacht) als de kevers die we in de 

Ashram zien. Meer verwante soorten, zoals de Sternocera ruficornis, leggen eitjes in de grond aan 

de voet van een waardplant, en de larven gaan naar de niet al te oude wortelstokken 

(wortelstengels). We denken dat "onze" kevers hetzelfde doen en we hebben een video gevonden 

die dit bevestigt, waarin de vrouwtjes hun eieren in aarde leggen. Maar het is iets dat we nog verder 

moeten onderzoeken. 

  

De larven worden 'platkopboorders' genoemd omdat ze typisch afgeplat zijn, vooral in het thoracale 

gebied, en ook typisch pootloos zijn. Ze doorlopen vijf groeifasen. In de vijfde fase evolueren ze tot 

een klein bolvormig wezentje, de pop, dat klaar is om een volwassene te baren. De soorten die in 

de bodem leven, bouwen er een aarden cel omheen, zo'n 10-15 cm verwijderd van de voedende 

wortels en diep genoeg om bosbranden te overleven. Maar de houtboorders verpoppen zich ook in 

de grond. 

 

Ze komen meestal naar buiten tijdens het regenseizoen wanneer het sijpelende regenwater hun 

cellen verzwakt. Daarom zien we volwassenen tussen mei en januari, vooral in augustus, september, 

oktober, november, met oktober als de piekmaand. 

 

Ten slotte kun je je afvragen waarom deze kevers zo opzichtig zijn geëvolueerd, omdat niet alleen 

wij, mensen, ze zo goed opmerken, maar dat geldt ook voor veel hongerige dieren. Een 

wetenschapper in de vroege jaren 1900 zag het echter op een heel andere manier en beschouwde 

het felgekleurde schild van de juweelkever als een zeer effectieve vorm van camouflage. Nu, honderd 

jaar later, heeft een experimentele benadering door wetenschappers van de Universiteit van Bristol 

om deze hypothese te testen, dit inzicht bevestigd. 

 

Een deel van deze spectaculaire kleuren komt niet van pigmenten, maar van optische structuren die 

irisatie produceren: heldere, metaalachtige juweeltonen die van kleur veranderen afhankelijk van de 

kijkhoek. Terwijl mannelijke pauwen en andere vogels, zoals de paarse zonnevogel, dit gebruiken 

om vrouwtjes aan te trekken, is het voor deze kevers en vele andere soorten een camouflagemiddel. 
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Hoe? Hoewel een iriserend insect misschien gemakkelijk te herkennen is in een goed verlichte 

museumkast of op de donkere grond of boomschors, deze spectaculaire kleuren schijnen misschien 

niet zo fel in het gevlekte licht van een groene omgeving, en dus zou een iriserende kever op een 

glanzend blad veel moeilijker te detecteren zijn. Experimenten hebben bevestigd dat zowel vogels 

als mensen echt moeite hebben om iriserende objecten te spotten in een natuurlijke, complexe 

bosomgeving, en een glanzende bladachtergrond maakt het nog moeilijker om ze te detecteren, 

omdat dit aanzienlijke 'visuele ruis' toevoegt. 

 

Irisatie verwart roofdieren door een illusie te creëren van inconsistente kenmerken en diepte in het 

landschap. Met andere woorden, de contouren van een prooi zijn mogelijk niet meer duidelijk te 

zien. Als het linkeroog niet hetzelfde kenmerk ziet als het rechteroog, wordt het ook moeilijk om 

de afstand tot het doel te meten. En veel roofdieren zijn sterk afhankelijk van dieptewaarneming. Als 

een vliegend roofdier beweegt, veranderen de kleuren en creëren visuele verwarring. Deze vorm 

van camouflage zou dus veel effectiever kunnen zijn tegen vliegende vogels dan tegen een langzaam 

bewegend roofdier. 

 

Nu kunnen we beter begrijpen waarom sommige foeragerende insectenetende vogels tussen de 

takken van een boom huppelen/vliegen, stoppen om rond te kijken, weer bewegen, stoppen, 

bewegen, enzovoort. Het is niet zo dat ze voorbij vliegen en pas stoppen als ze iets in het oog 

krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar de Grote Coucal, de Blue-faced Malkoha, enz. Aan de andere kant 

zullen roofdieren in een hinderlaag, zoals de Black drongo of Indian roller, zeer lange tijd op één 

plek blijven zitten en alleen naar buiten vliegen om een insect te grijpen als het voorbij komt, maar 

zullen blijkbaar geen kever op een blad in de buurt zien, omdat ze zeker een stationair insect zouden 

grijpen als ze er een zouden zien. 

 

En dus, door al deze verschillende verschijnselen te observeren, leren we de dingen vanuit het 

perspectief van een ander te zien. 
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Nieuws van de… 
 
 
 

 
Nieuwe Premananda 

Jeugdcoördinator 
 

 
 
 
 
We zijn verheugd om aan te kondigen dat Devasri de nieuwe Premananda Jeugdcoördinator is 

voor de jeugdgroep van Szczecin, Polen, en de groep samen met Shakti zal coördineren. Devasri 

is erg enthousiast over haar nieuwe rol in Swamiji's missie. We verwelkomen haar met open 

armen en steunen haar bij het opnemen van deze verantwoordelijke rol. Je kan je wensen 

kenbaar maken of je steun aanbieden via dit e-mailadres:gorayowa@gmail.com. 

 

 
 

Devasri (links) en Shakti (rechts) voeren een Muruga abishekam 
uit. 

mailto:gorayowa@gmail.com
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Hieronder vind je een kort verslag van haar eerste 

georganiseerde Muruga abishekam 

 

6 januari was een speciale dag voor ons omdat we er na veel gezondheidsproblemen eindelijk in 

geslaagd zijn om een Muruga abishekam te organiseren in de Premananda Jeugdgroep van 

Szczecin. Onder de deelnemers waren jonge kinderen die met hun ouders kwamen. De kinderen 

waren enthousiast en blij dat ze konden deelnemen aan deze voor hen ongewone gebeurtenis. Na 

de abishekam genoten de kinderen van een heerlijke taart ter ere van de verjaardag van één van 

de deelnemers. Iedereen voelde de positieve vibraties en de aanwezigheid van een krachtige 

spirituele energie die ons vreugde bracht en ons hart vulde met vrede. 

 

 

Elke maand belichten we een geweldige kwaliteit van een Premananda Jeugd. 
Deze maand: 

 

 
Iets goeds willen doen voor deze wereld! 

 

 

“Kinderen, laat je stem horen! Als je ideeën hebt voor Premananda Jeugd, vertel 

dit dan aan de jeugdleiders. Ze zullen naar iedereen luisteren, of je nu een jongen 

of een meisje bent, ongeacht je leeftijd. Premananda Jeugd is voor alle kinderen en 

jongeren – het is je eigen jeugdgroep en deze is van jullie allemaal. Verspil geen 

tijd! Doe mee en begin goed te doen voor deze wereld! Dit is het beste wat je in je 

leven kunt doen! Ik ben bij je waar je ook bent en wat je ook doet.  

Moge de Goddelijke Moeder jullie allemaal zegenen.”  
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