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Satsang met Swamiji 
Wat is blijvend geluk?  

Wat is blijvende gelukzaligheid? 
(Satsang gegeven door Swamiji voor zijn 56ste verjaardag, 17 november 2007) 
 

Mijn geliefde liefdevolle harten, 
 
Ook al zijn onze gedachten bij God, onze geest blijft wankelen in de wereldse illusie. In deze valse 

wereld vol maya geloven onze geesten in valse dingen, accepteren ze als waar en raken er erg door 

aangetrokken. 

 

We vragen ons nooit af waarom dit gebeurt. Wij denken er niet aan. Is het omdat we - gevangen als 

we zijn in deze wereldse illusie en leugens - bang zijn dat we ons volledig zullen wijden aan het volgen 

van het spirituele pad als we deze vraag stellen? Of is het omdat er in het diepst van onze geest angst 

is dat we de onwaarheid zullen beseffen? Of is het omdat we er simpelweg niet dieper op in willen 

gaan? 

 

Bijna niemand die op deze aarde is geboren, denkt na over waarom ze zijn geboren, met welk   doel 

ze zijn geboren, en de betekenis van deze geboorte. Mensen denken gewoon dat ze zijn geboren en 

dat ze zullen leven en sterven. Ze eten en slapen gewoon en ga zo maar door. Maar is dit genoeg? 
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Zal dat ons geluk brengen? Wat is blijvend geluk? Wat is blijvende gelukzaligheid? Zolang we dit niet 

begrijpen, zal onze geest altijd verstrikt zijn in de wereldse illusie en onwaarheid. 

 

Als je eenmaal een menselijke geboorte hebt gekregen, moet je jezelf realiseren. Om te weten wie 

je werkelijk bent, hoef je van niemand advies te krijgen; je hoeft geen boeken te lezen. Boekenkennis 

of het behalen van een universitair diploma is niet nodig. We moeten de paramatma, het Goddelijke 

dat in ons leeft, voor onszelf realiseren. Gods vorm is niet belangrijk. Het is alleen vanwege onze 

onvolwassenheid dat we God enkele namen hebben gegeven en in verschillende vormen aan hem 

denken. Nadat we God een naam hebben gegeven, bidden we tot hem met die naam. De reden 

waarom we dit doen is omdat we begrijpen dat er een God is, en dus zingen we 'Om Namah Shivaya', 

we denken aan Shivaya Namah. Tegelijkertijd, wanneer we met ons derde oog de goddelijke energie 

waarnemen die in ons is, weten we dat God almachtig is, voorbij elke naam en vorm. 

 

We geven het Goddelijke een vorm vanwege onze onvolwassenheid. Om onze geest eenpuntig te 

maken, hebben we een vorm nodig en daarom creëren we een beeld. Door dat beeld een naam en 

vorm te geven, kunnen we onze geest concentreren, maar dit betekent niet noodzakelijk dat God 

zich in dat beeld bevindt. God is in ons, in ons hart. We doen geen moeite om God in ons hart te 

vinden en daarom denken we, vanwege onze onvolwassenheid, aan God als buiten ons, met een 

naam en vorm. Dit is mijn spirituele standpunt. 

  

Wie God wil zien, moet eerst zichzelf begrijpen. Vergroot de waarachtigheid in je hart. Zuiver jezelf. 

Niet alleen dat, je moet ook een sterk zelfvertrouwen en onwankelbare moed ontwikkelen. Pas 

nadat we deze hebben verworven, kunnen we dicht bij God komen. God is almachtig. God is voor 

iedereen hetzelfde. Alle Goden zijn één; alle religies zijn één. Alle kasten zijn één en wat alle Schriften 

zeggen is één. Dus waarom denken we dat alles gescheiden is? Tegenwoordig doen mensen aan 

politiek. In het belang van de politiek hechten 

ze veel belang aan zaken als religie en kaste en 

creëren dit politieke drama. We moeten niet 

geloven dat dit drama spiritualiteit is. 

 

Men kan geen goddelijke staat bereiken door 

het verlangen naar land of door een verlangen 

naar goud. Door lust zal een persoon alleen 

zijn lichamelijke verlangens bevredigen, maar 

hij zal niet in staat zijn om een hoge spirituele 

staat te bereiken. Daarom kunnen we de 

waarheid, die in God is, alleen realiseren door deze drie verlangens te verminderen. Wanneer zullen 

deze verlangens verminderen? Wanneer denk je dat ze moeten verminderen? Dit is iets waar we 

nooit over nadenken, we denken altijd dat we land willen, rijkdom, een goede naam, roem, status 

enzovoort. Omdat onze gedachten altijd bij deze dingen zijn, is onze geest daar ook bij betrokken. 

Laat het zijn; het is niet verkeerd. Dit alles is echter niet blijvend. 

 

Op een dag zal dit leven deze kooi verlaten. We weten niet wanneer deze dag zal komen, maar onze 

geest weet zeker dat het uiteindelijk zal gebeuren. Is het voldoende om te denken dat we voordat 

die dag komt een goede naam, roem, bezittingen en land in deze wereld moeten verwerven? Zelfs 

“Daarom wil ik je vertellen dat 
wat blijvend is, gemoedsrust is. 
Om deze gemoedsrust te 
bereiken, tot welke religie je ook 
behoort of welke God je ook 
aanbidt, moet je die God stevig 
in je geest verankeren.” 
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als we al deze dingen verwerven, zullen ze dan echt van ons zijn? Zullen we de rechten over hen 

behouden? Helemaal niet! Veel koningen hebben dit land geregeerd. Ze stichtten koninkrijken, 

bouwden tempels en verwierven veel voor zichzelf. Zijn al deze dingen nu nog van hen? Nee. Ze 

stierven allemaal en hun bezittingen bleven achter. We kunnen niet eens zeggen dat het allemaal 

naar hun familieleden en familieleden ging, het ging allemaal gewoon ergens heen. Hoewel ze het 

land regeerden, waren ze niet in staat om de rechten op deze eigendommen te behouden. We 

beschouwen al deze dingen als permanent en geven er zoveel geld aan uit, maar door deze dingen 

zullen we geen gelukzaligheid bereiken. Spirituele praktijk vertelt ons dit. 

 

Daarom wil ik je vertellen dat hetgeen wat blijvend is, gemoedsrust is. Om deze gemoedsrust te 

bereiken, tot welke religie je ook behoort of tot welke God je ook bidt, moet je die God stevig in 

je geest verankeren. Men heeft niet automatisch baat bij het doen van puja's, het reciteren van 

mantra's of het aanbieden van bloemen; dit zijn allemaal rituelen die we doen. Lampen en 

wierookstokjes aansteken, kamfervlammen laten zien, sambrani wapperen, bloemen aanbieden, 

puja's doen, dit zijn allemaal vooraf ingestelde regels en procedures die we volgen om onze geest 

tevreden te stellen en deze eenpuntig te maken. We moeten onszelf verder ontwikkelen dan deze 

regels. 

 

Wanneer we in contemplatie zitten en onze ogen sluiten, moeten onze gedachten volledig op God 

zijn geconcentreerd. Het spirituele pad is het pad dat we volgen om dicht bij God te komen. Ik wil 

niemand dwingen door te zeggen dat een mens alleen op een bepaalde manier moet leven. Een 

persoon kan leven op elke manier die hij wil; er is geen specifieke manier waarop ze zouden moeten 

leven. Dat betekent echter niet dat ze in deze wereld moeten drinken, roken en een vals leven 

moeten leiden, hun lichaam moeten vernietigen, zichzelf ziek moeten maken en verstrikt moeten 

raken in deze valsheid. Ik wil dat mensen beseffen dat dit allemaal onjuist is, dat ze begrijpen dat ze 

kunnen leven op elke manier die ze willen, maar dat ze ook op een goede manier kunnen leven. Ze 

kunnen zichzelf eenpuntig en gedisciplineerd maken. Er is niets dat een mens niet kan. We moeten 

niet denken dat we onze slechte gewoonten niet kunnen veranderen; we moeten het vertrouwen 

hebben dat we erin kunnen slagen onszelf te veranderen. Hoe kunnen anderen ons veranderen? 

Waarom zouden anderen ons advies moeten geven? Er is niets dat we niet kunnen doen. We kunnen 

ofwel op deze manier leven of denken dat we niet kunnen veranderen en op een verkeerde manier 

leven. Spiritualiteit toont ons een manier om op een goede manier te leven, met goede discipline en 

goede gewoonten en zonder leugens. Ik zal je er niet van weerhouden te leven zoals je wilt, maar 

dit is wat de spirituele oefeningen en leringen ons duidelijk vertellen. 

  

Op een goede manier leven en toewijding aan God hebben, helpt om een persoon goed te maken. 

Iedereen die als mens is geboren, maakt fouten; sommigen maken fouten wetende dat ze het 

verkeerd doen en anderen doen dat onbewust. Sommige mensen denken dat ze talent hebben om 

te doen wat ze doen en dan gaat het mis. Hoe dan ook, we moeten fouten vermijden. Eigenlijk 

realiseert een persoon het zich vaak niet wanneer hij een bepaalde fout maakt. De problemen 

waarmee ze worden geconfronteerd en de ervaringen die ze in hun dagelijks leven ondergaan, zijn 

echter het resultaat van deze fout. Ze lijden onder de gevolgen van hun fout en moeten het probleem 

dan zelf oplossen. 
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Een mens wordt geconfronteerd met vele soorten moeilijkheden in het leven. Ik heb volledig 

vertrouwen in God en heb mijn geest volledig aan God overgegeven. Mensen vragen zich af of ook 

zij met zoveel moeilijkheden zullen worden geconfronteerd als ze zoveel vertrouwen in God hebben. 

Ze begrijpen het verschil niet tussen de beproevingen en het hebben van toewijding aan God. Ze 

moeten beseffen dat zij degenen zijn die alle problemen en moeilijkheden uitlokken. Als we naar elke 

moeilijkheid zouden kijken, zouden we zien dat die moeilijkheden ons niet door God zijn gegeven, 

maar dat wij ze zelf naar ons toe hebben getrokken. 

 

God heeft ons goede kennis gegeven, een goede cultuur, een goed spiritueel pad om te volgen om 

goede gewoonten te ontwikkelen, maar we denken hier niet serieus over na. In plaats daarvan maken 

we veel fouten, bewust of onbewust, met of zonder ons begrip, en daardoor worden we gegrepen 

door deze problemen. Wat is een moeilijkheid? We geven geld uit zonder de waarde ervan te 

beseffen en klagen dan dat we geen geld hebben, en dat is dan een probleem. Bovendien veroorzaken 

de fouten die we met of zonder ons begrip hebben gemaakt, problemen zoals ziekten. Dit zijn allemaal 

problemen die ons niet door God zijn gegeven. God heeft alle mensen op een goede manier 

geschapen en heeft ze allemaal een goed leven gegeven. Eén ding weet ik echter zeker: iemand die 

met veel moeilijkheden, verdriet en lijden wordt geconfronteerd, heeft meer liefde voor God. Te 

midden van moeilijkheden zullen we meer aan God denken. Als we bezig zijn met het genieten van 

alle gemakken van het leven, hebben we minder gedachten aan God omdat we ronddraaien in dit 

wereldse, materiële leven. Als we lijden, wenden onze gedachten zich meer tot God, en dat helpt ons. 

De reden is dat onze geest op dat moment niet in staat is om zo'n zware last te dragen en daarom 

bidden we: "O God, verlicht alstublieft mijn last!" Op deze manier zou een persoon zijn niveau van 

volwassenheid moeten gaan begrijpen en, met Gods genade, de kans krijgen om dicht bij God te 

komen.  

 

We hebben een reële kans om dicht bij God te komen, maar we moeten die benutten! Ik wil duidelijk 

stellen dat we alleen een hoge staat kunnen bereiken als we die kans benutten. Laten we eens denken 

aan al diegenen die grote moeilijkheden, lijden en beproevingen hebben doorgemaakt, en dan zul je 

het begrijpen. 

Jezus Christus werd gekruisigd en terwijl hij aan het kruis hing, vroeg iemand hem brutaal: “Je zegt 

dat je Gods kind bent, Gods zoon, en je praat veel over spiritualiteit. Voor iemand die zoveel praatte, 

kun je jezelf niet bevrijden van al deze beproevingen, van dit kruis?” Jezus glimlachte hierom en 

antwoordde: "Ik vroeg het aan mijn vader en hij zei dat ik dit in deze geboorte zou moeten ervaren. 

Zijn instructies opvolgend, word ik nu geconfronteerd met dit. Maar als ik hiervan bevrijd zou willen 

worden, dan zou ik mezelf kunnen bevrijden. Ik weet hoe ik mezelf kan bevrijden, maar ik wil mijn 

krachten hiervoor niet gebruiken, want dit is de wil van mijn vader." 

 

 

We kunnen dus zien hoe boodschappers van God, grote personen vervuld van genade, niet bang 

waren om moeilijkheden het hoofd te bieden. Zelfs toen ze midden in die moeilijkheden  zaten, 

maakten ze zich er geen zorgen over. God gaf ook de goddelijke kracht om de beproeving te 

doorstaan door te weten dat het Gods actie is. We denken echter verkeerd over deze grote 

personen en beoordelen ze als nederig en stellen dit soort vragen. Dit is onvolwassen. Iedereen kan 

elke vraag stellen; er is niets mis mee om vragen te stellen. Maar we moeten nadenken over wat we 

vragen en hoe we het vragen. 
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Beste spirituele zielen, ik heb duidelijk uitgelegd dat Gods genade zeer krachtig is. Er is niets dat ware 

heiligen niet kunnen doen; ze kunnen alles. Dit is zeker; het is de waarheid. Wij zijn het die 

onvolwassen gedachten hebben. De heiligen zijn degenen die dicht bij God zijn gekomen, die met 

God zijn versmolten, en die al deze wereldse materiële problemen, deze geboorte, dood, 

moeilijkheden, lijden en zorgen beschouwen als slechts stofdeeltjes. We moeten ons realiseren dat 

God hen een hart heeft gegeven dat alles kan doorstaan. 

 

Omdat Swami in de gevangenis zit, vragen veel mensen: "Je hebt zoveel macht, je kunt wonderen 

verrichten, waarom kom je niet uit de gevangenis?" Het zou gemakkelijk en eenvoudig zijn om dit te 

doen, maar het zou niet correct zijn. Dit is wat onze hoge staat van spiritualiteit ons leert. We leven 

ons leven volgens Gods wens en zien het gebeuren. Laat wat er moet gebeuren, gebeuren op het 

moment dat het moet gebeuren. Er is niets dat niet kan. Daarom wacht ik geduldig af. Als je me vraagt 

om de krachten voor mezelf te gebruiken, dan is het antwoord dat dit een verkeerde benadering is. 

Men moet een bepaalde staat hebben bereikt om dit alles te kunnen begrijpen. 

 

Leid jezelf op een goed pad en bereik een goede staat. Ik zal altijd bij je zijn en goed voor je doen. Ik 

zal zeker al je problemen, zorgen en moeilijkheden oplossen. 

 

 

“We hebben een reële kans om 

dicht bij God te komen, maar we 

moeten die benutten! Ik wil 

duidelijk stellen dat we alleen een 

hoge staat kunnen bereiken als we 

die kans benutten. Laten we eens 

denken aan al diegenen die grote 

moeilijkheden, lijden en 

beproevingen hebben 

doorgemaakt, en dan zul je het 

begrijpen.” 
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Mahashivaratri in de Ashram 
Dit jaar vierden we Mahashivaratri, de grote nacht van Heer Shiva, zoals gewoonlijk, met veel 

spirituele programma's gedurende de nacht van 1-2 maart. Ook dit jaar konden vanwege de 
pandemische beperkingen slechts een paar toegewijden de Mahashivaratri-viering in de Ashram 

bijwonen. 

 

 

De viering begon 's avonds om 6:30 uur in de tempel, met het zingen van de 

Goeroe astotra voor Swamiji's beeld, dat erg mooi was versierd met bloemen en 

guirlandes. Vervolgens brachten we de tempelbeelden van Heer Nataraja en 

Shivagami naar de strijdwagen voor de processie rond de Ashram, terwijl 

iedereen bhajans zong. 

 

Het twaalf uur 

durende chanten van 

“Om Namah 

Shivaya” begon om 

20:00 uur in de 

liefdevol ingerichte 

meditatieruimte, in 

aanwezigheid van 49 

Mahashivaratri-

lingams waaraan we 

elk uur arati 

toonden. 
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Tijdens de vier Maha Rudra 

abishekams zongen we vele 

bhajans en tevarams en in de 

vroege ochtend werd een 

MahaMritjunjaya yagam 

uitgevoerd. 
 

Aangezien slechts een paar 

toegewijden uit het buitenland 

fysiek konden deelnemen aan 

de Mahashivaratri-vieringen, 

organiseerden we een 

internationaal live Zoom-

programma om toegewijden 

van over de hele wereld in 

contact te brengen met de 

Ashram en enkele centra. 
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Nieuws van de 

Sri Premananda-centra in de wereld 

Mahashivaratri in het Centrum van 
Eenheid Premananda 

- Amelia, Italië 

Hier in het Centrum van Eenheid Premananda besloten we om Mahashivaratri te vieren met twee 

dagen van volledige onderdompeling in spiritualiteit. Maandagavond begonnen we met een puja voor 

het stenen beeld van de dansende Ganesha en gingen we verder met een abishekam voor de 

Shivalingam die Swamiji in 2009 aan het Centrum schonk. Omdat het buiten zo koud was, gingen we 

daarna door met de viering in de tempel, het zingen van bhajans en reciteren van mantra's, gevolgd 

door een Lingam-zegening, meditatie en satsang. 

 

 

De volgende ochtend begonnen we heel vroeg met het uitvoeren van een yagam. Het was een echte 

uitdaging want het was erg koud (een paar graden onder nul) en winderig, maar uiteindelijk bleek 

de yagam een succes en iedereen was erg blij om de zon te zien opkomen net op het moment dat 

we de Surya mantra begonnen te zingen . Na het purnahuti-offer zweefde een witte veer boven het 

vuur, en dit deed ons denken aan de ongewone gebeurtenis die de dag ervoor had plaatsgevonden 

toen een kudde van een paar honderd mussen zich verzamelde bij de ruimte die gereserveerd was 

voor de yagam, terwijl we allemaal stil toekeken vanaf ongeveer slechts drie meter afstand. 

 

Na de yagam werden we allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan de Shivaratri-vieringen in een 

nabijgelegen ashram, met een abishekam voor een Shivalingam en offers voor een heilig vuur. We 

zongen de hele dag bhajans en mantra's en genoten van een heerlijke prasadam. We zijn het allemaal 

met Angela eens: "Twee onvergetelijke en geweldige dagen!" 

Jai Prema Shanti!  
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Mahashivaratri in het Sri Premananda 
Centrum - Montpellier, Frankrijk 

In Frankrijk vierden we dit jaar de nacht van 

Mahashivaratri in Montpellier, en we waren met 

velen, meer dan veertig aan het begin van de avond. 
Het was diep ontroerend en iedereen leek zo blij 

om na al die tijd van apart te zijn vanwege de Covid-

pandemie, terug samen te zijn. Swamiji's 

aanwezigheid was sterk voelbaar toen we die avond 

drie lingam abishekams uitvoerden, waaronder één 
Mahabishekam. 

  

In de vroege ochtend aten al degenen die de hele 

nacht waren gebleven samen een aangenaam ontbijt. 
 

We voelden ons allemaal echt gezegend dat we 

zoveel van Swamiji's genade hebben ontvangen 

tijdens deze Mahashivaratri-nachtviering.  

 
 

Jai Prema Shanti! 

 

 
 

Mahabishekam en een van de drie lingam abishekams 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Ik ervaar steeds weer hetzelfde probleem. Dit is al jaren zo. Ik heb het gevoel 

dat ik iets moet leren, maar ik weet niet wat. Ik voel me een student die altijd 

faalt. Waarom? 
 

We zijn als mensen geboren 

en als zodanig hebben we 

dagelijks te maken met 

problemen. 

 

Eerst moeten we ons 

afvragen: creëren de 

problemen zichzelf of creëren 

wij ze? Er zijn verschillende 

soorten problemen. 

 

Als je een baan nodig hebt, 

heb je liever een fijne 

omgeving die je leuk vindt 

maar kun je dat altijd 

verwachten? Nee. Dus als je 

merkt dat de omgeving niet 

overeenstemt met je ideeën, 

geef je iemand de schuld en 

maak je van die persoon je 

vijand. Op deze manier stuur 

je je energie de verkeerde 

kant op en verleng je het 

probleem alleen maar verder 

en maak je het alleen maar 

erger. 

 

Zo worden kleine problemen 

erger en erger en komt de 

dag dat je geen zin meer hebt om te werken. 

 

Als ik in Sri Lanka woon, zou ik misschien tweeduizend roepies verdienen, maar als ik in 

de VS was, zou ik vijfentwintigduizend roepies krijgen. Ik geef de voorkeur aan de 
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vijfentwintigduizend, maar om dat bedrag te verdienen moet ik mijn land verlaten en in 

een andere cultuur leven. Pas als ik daar ben, zal ik me de moeilijkheden realiseren. In 

Sri Lanka kan ik voor tien roepies een volledige maaltijd eten, maar in de States moet ik 

vijftig dollar betalen voor hetzelfde eten. Elk land heeft een andere culturele en 

economische achtergrond. Waar je ook bent, je moet leven naar je inkomen. Als je meer 

verlangens hebt dan je met je salaris aankunt, krijg je zeker problemen. 

 

Als je een groter huis wilt bouwen dan je je kunt veroorloven, moet je een lening 

afsluiten. Later kan het moeilijk zijn om die lening terug te betalen. Dus, hoe komen deze 

problemen bij jou terecht? Wie maakt de problemen? 

 

Je creëert ook onnodige problemen in je relaties. Een jongen en een meisje worden 

verliefd, de liefde is blijvend en ze trouwen. Na het huwelijk kan de man lang met een 

ander meisje praten en de vrouw vindt dit niet leuk, en zo blijft het in haar gedachten. 

Maar ze deelt haar gevoelens niet met haar man en begint in plaats daarvan hem altijd 

ergens over aan te spreken. Hij weet echter niet waarom ze dit doet en wordt boos en 

geërgerd vanwege haar constante gezeur en uiteindelijk besluiten ze te scheiden. Daar 

houdt het probleem niet op, want ze gaan op zoek naar een betere echtgenoot. Het 

fundamentele probleem is eigenlijk niet de partnerkeuze, maar een gebrek aan 

zelfvertrouwen. Een man kan bijvoorbeeld zijn vrouw verliezen. Als hij vertrouwen heeft, 

zal hij besluiten om alleen te blijven en zal hij daardoor geen problemen ondervinden. 

Als hij vreest dat hij alleen zal zijn als hij oud is en zijn kinderen getrouwd zullen zijn, zal 

hij opnieuw trouwen. De nieuwe vrouw kan dan zeggen dat hij twee zonen heeft, maar 

wat gebeurt er met haar als hij sterft? Dus wil ze vermeld worden in zijn testament. Dan 

besluit de man dat het geld van zijn eerste vrouw naar de jongens moet gaan, maar zijn 

huidige vrouw zal protesteren en ruzie maken. Wie creëert deze problemen? Dergelijke 

problemen komen door een gebrek aan zelfvertrouwen.(...) 

 

Doe altijd je best. 

Maak je geen zorgen over morgen. 

Geef alles over aan het Goddelijke. 

 
Als je je dit eenvoudige advies herinnert, zul je je altijd vrij en gelukkig voelen. 

 
 

Hari Om! 
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Ashram Wildlife 

door een inwoner van de Ashram 

 

Gewone Bronzeback boomslang 
 

langen zijn tenslotte 

maar dieren. Maar 

meer dan bij alle 

andere dieren, is 

onze geest 

geprogrammeerd om 

een ontmoeting met hen 

als een angstige 

gebeurtenis te ervaren. 

Daarom moeten we 

eerst meer over hen te 

weten komen en 

zelfonderzoek doen naar 

de oorsprong van onze 

angsten. 

 

Maar is er een echte basis voor deze angst? Sommige slangensoorten kunnen inderdaad een dodelijk gif 

produceren, maar de overgrote meerderheid doet dat niet. Het gif wordt gebruikt om aan voedsel te 

komen, dus zelfs deze giftige slangen zijn niet van plan ons aan te vallen, maar slaan alleen toe als ze zich 

bedreigd voelen. In de meeste gevallen willen alle slangen hier, giftig en niet-giftig, gewoon met rust 

gelaten worden en vluchten ze voor mensen, vaak zo snel mogelijk. Dus de eerste regel als je een slang 

ziet, is om ze altijd de mogelijkheid te geven om te vluchten, net als bij elk ander dier. En omdat de slang 

waarschijnlijk ook bang is, is het het beste om snel weer tot rust te komen, zodat ook zij tot rust komen. 

Wat we moeten vermijden is onbewust te dichtbij komen. Helaas verschuilen sommige soorten zich 

liever in plaats van weg te vluchten. Dus goed zicht op paden, een zaklamp gebruiken als het donker is, 

een stok gebruiken om de vegetatie die we moeten oversteken te verstoren en alle trillingen van de 

grond die we kunnen maken als we lopen, zijn de beste middelen om ongelukken te vermijden. Tot slot, 

zoals we weten, gebeurt niets per ongeluk, en dus kunnen we ook de bescherming voelen van degenen 

die ons op onzichtbare manieren leiden en, indien nodig, een tijdige innerlijke waarschuwing ontvangen. 

Daarom is het niet nodig om constant in de hyper-alert-modus te zijn. Dus waarom niet gewoon 

openstaan voor alles wat op ons pad komt, en niet minder als het een mooi dier is zoals een niet-giftige 

boomslang. Je zult zien, ze zijn eigenlijk best schattig!  

 

Bronzeback-boomslangen - die in de meeste staten van India voorkomen - zijn overdag actief. Hoewel 

licht- en schaduwpatronen het moeilijk kunnen maken om ze te herkennen, als je geluk hebt - en graag 

relevante details in je omgeving wilt zien - kun je er een in een boom zien hangen met het grootste deel 

van zijn lange, smalle lichaam goed ondersteund, en misschien met het hoofd vrij hangend om rond te 

kijken. Al degenen die ik heb ontmoet, waren aan het rusten, velen vermeden de volle zon, of koesterden 

S 
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zich er tijdelijk in om op te warmen, zoals ze van nature in een boom doen. Ze worden meestal gevonden 

op lagere en gemiddelde hoogte, soms ook op de grond, zonnebadend of op zoek naar prooi. 

 

Bronzebacks zijn gemakkelijk te herkennen. Ze hebben lange slanke lichamen met een brede bronzen 

streep erlangs en een spitse kop met opmerkelijk grote, ronde ogen en een dunne staart. Op het eerste 

gezicht lijkt de hoofdkleur van de huid donker, de meeste zijn chocoladebruin met paars. Wanneer de 

slang alert is of een agressieve houding aanneemt, breidt hij zijn voor en midden lichaamsschalen uit, 

waardoor zijn prachtige hemelsblauwe schaalranden zichtbaar worden. Van kleur veranderen, groter 

proberen te lijken - dit alles is bedoeld om indruk te maken. Net zoals wij mensen signalen ook gebruiken 

om te communiceren. De buik is geelwit. 

 

Ze leven in zowel dichte als open bossen, maar zijn graag in de buurt van menselijke bewoning, omringd 

door bomen en vooral waar klimplanten groeien op muren, tuinconstructies en bomen. Ze verplaatsen 

zich waarschijnlijk liever gemakkelijk van de ene plaats naar de andere zonder de grond te raken en 

maken daarom tijdens hun omzwervingen gebruik van terrassen, smalle daken langs muren, enz. Voor 

voedsel zoeken ze naar hagedissen, zoals gekko's, kikkers en af en toe vogelkuikens of kleine knaagdieren, 

die overvloediger te vinden zijn rond menselijke bewoning. En als de omgeving vredig is, zoals een tuin, 

des te beter. Omdat ze niet giftig zijn en omdat ze hun prooi niet wurgen, hebben ze een aantal scherpe 

tanden die ze gebruiken om prooien te grijpen. Maar je hoeft niet bang te zijn, ze kunnen alleen lichte 

verwondingen veroorzaken, en alleen voor degenen die ze op een ongepaste manier manipuleren. 

 

Bronzeback-boomslangen 

hebben een speciale 

aanpassing waardoor ze 

gemakkelijk op 

oppervlakken kunnen 

bewegen, zelfs op 

oppervlakken die zo 

verticaal zijn als 

boomstammen of muren. Hun buikschubben zijn gekromd en daarom geeft de gekielde buik extra steun 

- oppervlakteverschillen van 1 mm zijn voldoende. Wanneer je hun gebogen bewegingen op boomtakken 

of andere soortgelijke oppervlakken observeert, zul je zien hoe ze profiteren van elke oneffenheid. Ze 

zijn in staat om een behoorlijk stuk van het voorlichaam rechtop te zetten om hogere plaatsen te 

inspecteren, en doen dat vaak. Het is voldoende dat ze hun hoofd op een hoger gelegen plek kunnen 

leggen, waardoor ze daarna het hele lichaam kunnen optillen. 

  

Telkens wanneer ze een spleet of gat in een boom vinden, wordt aan een andere van hun behoeften 

voldaan, want het zal waarschijnlijk hun veilige haven worden. Dit zal ook een plaats zijn voor het 

vrouwtje om haar eieren te leggen - meestal 6 of 7 - tussen september en februari. In hun zoektocht 

naar een geschikte schuilplaats is het niet meer dan normaal dat ze ook onze huizen inspecteren en elke 

opening onderzoeken die ze onder ramen of deuren vinden. Ik kan getuigen van het feit dat ze maar een 

ongelooflijk kleine opening nodig hebben om er doorheen te gaan! Daarom worden deze slangen vaak 

binnenshuis aangetroffen - een aanwezigheid die begrijpelijkerwijs zelden wordt gewaardeerd - maar ze 

zijn echt ongevaarlijk en het is ook niet zo moeilijk om ze te laten vertrekken. Deze kleine openingen 

hebben ook nog een andere functie, ze helpen de slangen om hun oude huid af te werpen, iets wat ze 

een of meerdere keren per jaar doen, afhankelijk van hun voeding en groeisnelheid. 
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Zodra ze zich bewust zijn van een menselijke aanwezigheid, worden ze alert en gaan ze onmiddellijk op 

zoek naar een plek in de buurt om zich te verstoppen. Alleen als ze geen veilige plek kunnen vinden of 

als ze niet met rust worden gelaten - bijvoorbeeld als ze worden aangeraakt of een beetje geduwd - 

worden ze erg actief, glijden ze snel in de ene of andere richting, vaak op zoek naar een hoger gelegen 

plek omhoog. Als de situatie stressvoller wordt, kunnen ze heel, heel snel bewegen. De eerste 

Bronzeback die ik ontmoette - rustend in een kamer op de eerste verdieping van een gebouw - wilde zo 

graag menselijke aanwezigheid vermijden dat hij, toen hij werd benaderd, onverwachts sprong, regelrecht 

in de open lucht, helemaal naar de begane grond, 3 meter lager, en even snel verdwenen in een van de 

kamers daar. Evenzo is het bekend dat ze van grote hoogte in bomen rondspringen. 

 

Bewust of niet, het gebeurde enkele jaren geleden dat een Bronzeback plotseling op de schoot viel van 

een dame die stilletjes zat te werken voor de Puja Hall. Stel je voor! Het was een van die zeldzame keren 

dat een mens sneller reageerde dan deze slang, inclusief schreeuwen! 

 

Enkele weken later kreeg ik de zeldzame kans om er een te observeren in een mangoboom van 

gemiddelde hoogte. Deze demonstreerde hoe gemakkelijk hij, volkomen geruisloos, kon bewegen en 

verdwijnen in de vermenging van licht en donker en in de wirwar van boomtakken en klimplanten. 

 

Sommige verwante soorten hebben van springen een van hun speciale vaardigheden gemaakt en worden 

vliegende slangen genoemd. Je kunt dit zien op YouTube-video's. Hoe dan ook, sinds die ervaring in dat 

gebouw weet ik nu dat het beter is om heel voorzichtig in hun aanwezigheid te bewegen, om een sfeer 

van vertrouwen te creëren, oog in oog contact te maken en gewoon bij hen te zijn. Ik heb gemerkt dat 

dit allemaal heel goed werkt. Er zijn mensen die ze vangen en gemakkelijk manipuleren. Persoonlijk 

probeer ik dat te vermijden. Er is altijd het risico dat ze gewond raken en het is ook niet nodig om ze 

bang te maken. Het is ook niet nodig om boomslangen naar een verre plaats te verplaatsen, wat niet 

goed is voor hun overleving. Ze het huis uit laten gaan en de toegangspunten sluiten is voldoende. Als ze 

eenmaal gestoord zijn, willen ze blijkbaar liever niet terug naar diezelfde plek. 

 

Hoewel de meeste mensen ze nooit te zien zullen krijgen, worden hier in de Ashram Bronzebacks vaak 

gezien en worden vervellingshuiden vaak op de grond gevonden. De dag dat ik de eerste gecorrigeerde 

versie van dit artikel ontving, vond ik een huid die vlak voor me lag toen ik op het punt stond de 

dharmasala binnen te gaan. Voor mij was dit geen toeval maar een prettig teken van contact met het 

devische rijk, die weet dat deze artikelen bedoeld zijn om een brug te slaan tussen mens en dier en zo 

helpt bij de inhoud. 

 

Volgens de literatuur is de gemiddelde lengte van een Bronzeback ongeveer 122 cm, met een maximum 

van 169 cm. Het is niet mogelijk om een nauwkeurig idee te hebben van de lengte van een slang zonder 

hem te vangen, maar de eerste die ik zag was zeker tot zijn volle lengte gegroeid. Anderen, inclusief 

huiden, maten 1 meter of minder. 

 

Het ontmoeten van een slang is altijd een onvergetelijke ervaring en een waarvoor we, in plaats van bang 

te zijn, dankbaar kunnen zijn! 
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Alles in de schepping is doordrongen van 

Heer Shiva die natuurlijke liefde is, de 

hoogste waarheid en onvergelijkbare 

realiteit. 
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Nieuws van de… 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Voor dit nummer willen we een link delen naar een recent geüploade video van Swamiji's stem, 

opgenomen in het jaar 2000. In de video heeft Swamiji een boodschap voor de Jeugd. Je kan naar 

de volgende link gaan of erop klikken:https://youtu.be/12vpJexXS4s   om dit te bekijken. 

 

 
 
 
 
 
 

Video op ons YouTube-kanaal 

https://youtu.be/12vpJexXS4s
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Elke maand belichten we een kwaliteit van de Premananda Jeugd.  

Deze maand:  
 

Onbevreesd en positief zijn! 
 

“We hebben de Vel als symbool voor de Premananda Jeugd genomen. Wat is de Vel? Als we 

zouden beginnen met het schrijven van alle oude verhalen uit de Indiase heldendichten, zoals de 

Itihasa en Purana's, over de betekenis van het Vel, zou het vele pagina's in beslag nemen. In het 

kort zal ik je vertellen wat de Vel is. Het is de gouden speer van spirituele energie en het krachtige 

licht dat de Goddelijke Moeder, Shakti, materialiseerde en aan haar jonge zoon, Heer Muruga, 

gaf. 

 

Met welk doel gaf ze hem dit geweldige wapen? Met deze Vel vernietigde hij negatieve energie, 

adharma (onrechtvaardigheid) en kwaad en beschermde hij waarheid, goedheid en dharma 

(rechtvaardigheid). Nu, jij, de jonge samenleving, zou dit als je symbool moeten nemen omdat 

het onbevreesdheid, goede, positieve energie en de kracht van de kind-God Muruga 

vertegenwoordigt. Het is jouw rol om dharma te beschermen, de waarheid te herstellen en 

hierover met de hele wereld te spreken. De tijd voor jou om aan dit geweldige werk te beginnen, 

komt eraan. Het Goddelijke stuurt goede berichten en inspirerende woorden naar jullie allemaal 

om jullie te helpen dit werk te doen. Dit is een geweldige kans die naar jou, de jonge samenleving, 

is gekomen” 
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