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“Je hebt Goddelijkheid in jou maar je beseft het niet.  
Voel God binnenin! Dan zal alles van jou zijn.” 

 
Swamiji 
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Satsang met Swamiji 

Alleen leven 
 

 k vertel jullie niet dat je alleen moet leven. Toch is het van groot voordeel als je een deel van 

je leven in eenzaamheid kunt doorbrengen. Als je dat niet kunt, breng dan elke dag, of zelfs 

elke week, wat tijd door waarin je bewust tijd voor jezelf vrijmaakt om stil te zijn. 

 

Doe gedurende deze tijd wat spirituele activiteiten of 'wees' gewoon. Het is normaal dat iemand de 

tijd neemt om alleen te zijn. Sommige mensen doen het door te tuinieren of door een andere rustige 

en natuurlijke activiteit te doen. Sommigen wandelen graag op het platteland, op een plek weg van 

anderen. In de Ashram gaan sommige mensen op de grote rotsen zitten en mediteren. 

 

Wat betekent het om echt alleen te zijn? Het betekent een tijdje zonder gehechtheden en gedachten 

zijn en diep naar binnen reiken en met je Zelf communiceren. Veel spirituele leraren moedigen het 

aan om wat tijd in eenzaamheid door te brengen. Veel mensen zijn echter echt bang om alleen te 

zijn. Ze willen altijd wat gezelschap en iets om de geest mee bezig te houden. Ze willen zichzelf niet 

echt kennen of hun fouten onder ogen zien. 

 

I 
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Als je spiritueel wil groeien, heeft het niet veel zin om met iedereen over allerlei onzin te praten. 

De meeste mensen houden van chatten en roddelen. Denk goed na, als je iedereen naar je huis laat 

komen en je luistert naar allerlei praatjes, zal je geest vergiftigd raken. Ja, dit soort onnodige, vaak 

onware en onvriendelijke praat is als een vergif in de geest dat je spirituele oefeningen bederft. Je 

dient je hiervan zeer bewust te zijn. Als niemand je geest kan binnendringen, zal daar geen vergif zijn. 

Maar als je iedereen toestaat te komen praten, praten, praten en allerlei onzin tegen je te zeggen, 

zal je geest in de war raken en vol onzin zijn. 

 

Sta alsjeblieft niet toe dat je geest een vuilnisbak wordt. Als je het een emmer vol vuil laat worden, 

hoe kan het dan tegelijkertijd een vat zijn voor pure genade? Dit is gezond verstand. Je moet rein 

zijn om goede en zuivere dingen te ontvangen. 

Waarom zou je je tijd verspillen met het opruimen 

van je geest en deze vrij houden zodat iemand 

anders zijn onzin erin kan dumpen? Na verloop van 

tijd zal dat afval bederven en rotten. Ten slotte zal 

het rotten en een vieze geur afgeven, waar niemand 

iets aan heeft. 

 

Als je met anderen praat, is het beter om alleen op 

een positieve manier over goede dingen te praten. 

Maak je leven gelukkig en maak van deze tijden 

goede tijden. Vernietig deze goede tijden niet. Het 

leven moet vreugdevol zijn. Realiseer je de 

grootsheid van het spirituele pad waarvan je me 

altijd vertelt dat je het wilt volgen. Waarom zou je je spirituele leven bederven door te praten over 

de waanzin in de wereld en de dwaze dingen die mensen doen en zeggen? Roddel gaat meestal over 

domme, domme, kleine zaken. 

 

Over noodzakelijke dingen gesproken. Als je naar een hoger evolutiestadium wilt gaan en je geest 

echt wilt ontwikkelen, leer dan eerst hoe je alleen kunt leven. Als twee vrouwen samenwonen, gaan 

ze zeker roddelen en komt er geen einde aan. Ze zullen vast komen te zitten op één plek terwijl ze 

praten. 

 

Het is een geschenk om de meeste tijd alleen te zijn. Niet alleen dat, als je ziet dat iemand een 

spiritueel leven in eenzaamheid leidt, ga het dan niet voor hem/haar bederven. Bezoek ze als het 

moet, maar doe je best om ze te helpen. Laat geen vergif bij hen achter waardoor je hun geestelijk 

leven vernietigt. 

 

Als je in eenzaamheid bent, is het gemakkelijker om je eigen ideeën te vinden over hoe je spiritueel 

kunt zijn. Sommige mensen denken dat ze alles weten en geven hun ideeën graag aan anderen. Ze 

denken dat ze een groot plezier doen door anderen te adviseren, maar eigenlijk praten ze meestal 

zonder iets te weten. Zulke mensen duwen anderen in een greppel. Ze halen hen naar beneden. Het 

kan iedereen overkomen. Daarom raad ik je aan om alleen te zijn, zodat je met diepe concentratie 

aan hogere dingen kunt denken. Denk aan je spirituele leraar en vraag om zijn genade om je te leiden 

en je te laten zien hoe je vrij kunt zijn. 

 

“Vernietig deze goede 

tijden niet. Het leven moet 

vreugdevol zijn. Realiseer 

je de grootsheid van het 

spirituele pad waarvan je 

me altijd vertelt dat je het 

wilt volgen.” 
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Mijn ervaringen met Swamiji 
          - Suryabha, België 

 
Namaskaram! 

 

In 2009 kwam ik voor de eerste keer iets te 

weten over Sri Swami Premananda door een 

Nederlands boek te lezen met als titel: 

Premavatar – Leven en Leringen geschreven 

door Dirk Gijsels.  Nadien kocht ik een 

ander boek: Goddelijke Gelukzaligheid een 

gesprek met Swami Premananda (Divine Bliss) 

samengesteld door Rosa en Sergio Domian. 

Na het lezen van deze boeken kocht ik 

Swamiji’s Satsang boeken, die me zo oneindig 

dierbaar zijn.  

 

Door het lezen van deze verrijkende 

spirituele boeken voelde ik me opgetogen en 

voelde ik me alsof ik werd vervoerd naar een 

plaats van vrede en liefde. Voorafgaand wist 

ik niets over Indische Heiligen, de Veda’s of 

de Bhagavad Gita, en zo begon ik het ene 

boek na het andere te lezen zodat ik nog 

meer kon leren. 

 

Op zondag 12 september 2012 besloot ik een eerste bezoek te brengen aan het Swami 

Premananda Centrum gevestigd in Sint-Denijs Westrem - België en was ik zeer nieuwsgierig om 

te weten hoe het zou zijn. 

 

In het Centrum was het eerste wat ik opmerkte een grote foto van Swamiji geplaatst op een 

stoel bij het venster, op de vloer een kistje met een aantal voorwerpen, zoals kleding en speciale 

gezegende zakdoeken welke Swamiji had gebruikt tijdens de Mahashivaratri viering wanneer de 

Lingams geboren werden. Ik vroeg aan de Coördinator van het Centrum of ik een beetje 

dichterbij mocht komen, en ze nodigde me vriendelijk uit dit te doen en zei: “Waarom,  ja 

natuurlijk!”.    

 

Precies op dat moment kreeg ik een soort van een elektrische schok, en onmiddellijk voelde ik  

in mijn binnenste een fundamentele verandering die plaatsvond! Gedurende de abishekam en 

ook nadien kon ik de controle over mijn emoties niet beheersen, schaamteloos rolden de tranen 

over mijn wangen. Na het programma verliet ik de tempel en wandelde ik in de straat en zag 

alles vanuit een ander perspectief. Ik voelde zoveel mededogen en liefde voor iedereen en dat 
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bleef zo nog menige uren duren. Ik moet eerlijk bekennen dat vanaf dit moment mijn leven totaal 

anders was. 

 

In 2014 was ik opgewonden om voor de eerste keer naar de Ashram te gaan voor de viering 

van Mahashivaratri. Wat een wonderbaarlijke ervaring was dit om in het lokaal binnen te gaan 

waar al de eerste Mahashivaratri Lingams van onze geliefde Swamiji zo mooi waren 

tentoongesteld, daarbij hoorde ik de mantra Om Namaha Shivaya  en voelde ik de zeer krachtige 

energie van deze geheiligde ruimte!  

 

Gedurende mijn verblijf daar ervaarde ik twee kleine ongelukken. Het eerste gebeurde aan de 

voorzijde van de ingang van de Sri Premeshvarar Tempel waar het Ganesha beeld staat. Het was 

ongeveer 5u30, net voordat de ochtend abishekam zou beginnen voor Swamiji’s Samadhi Lingam. 

Het was nog donker en ik had niet gemerkt dat er natte plekken op de vloer aanwezig waren, 

en ongelukkig  gleed ik uit en viel achterwaarts op de vloer. Gelukkig had ik niet teveel pijn. 

 

De volgende dag terwijl ik op weg was om naar de ochtend Ganesha abishekam te gaan, viel 

plotseling de stroom uit, alhoewel ik een zaklamp bij me had voelde ik mij alleen en  was bang. 

Net voor ik aankwam aan de Puja Hall struikelde ik over een zware steen; mijn rechterarm en 

been waren nogal kwalijk gehavend, schrammen en bloed, en deze keer deed het meer pijn dan 

de dag ervoor. Hoe dan ook was het draaglijk en voelde ik geen noodzaak om medicijnen te 

nemen. Later op de dag kwam ik mataji tegen die me de raad gaf om ieder ongeluk klein of groot 

te melden aan de verantwoordelijken van de Ashram. 

 

Ik moet hieraan toevoegen dat ik sedert twee jaar last had van een pijnlijk been, en wanneer ik  

naar huis keerde was de pijn verdwenen. Ik heb het gevoel dat deze kleine ongelukken een 

manier waren om mij te bevrijden van deze langdurige pijn. 

 

Iets anders overkwam mij wat ik beschouw als een mirakel. Enkele volgelingen hadden mij 

gezegd, “Eender welk probleem dat je hebt, Swamiji zal ervoor zorgen. Het is voldoende om 

het éénmalig te vragen, en hij zal het op de één of andere manier oplossen. Maar verwacht geen 

direct resultaat, je moet veel geduld hebben!”  Dat is exact wat ik heb gedaan, en heb niet lang 

moeten wachten alvorens de oplossing kwam. 

 

De plaats waar ik toen leefde was om verschillende redenen ondraaglijk geworden, en sinds een 

tijdje wilde ik verhuizen naar een rustiger plaats om te leven. Ik had geen enkel  idee hoe ik dit 

zou kunnen verwezenlijken. Maar door al de ervaringen die me te beurt vielen nadat ik terug 

thuis was, kon ik aanvoelen dat Swamiji me zou helpen om dit probleem op te lossen. En 

eindelijk, precies  wat ik hoopte kwam tot voltooiing. 

 

Ik ben ontzettend dankbaar voor Swamiji’s miraculeuze hulp. Liefdevolle Goeroeji uit het diepste 

van mijn hart dank ik u oneindig veel voor alles! 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwoordt je vragen 
 

Als ik van streek ben of boos word, hoe kan ik dan mijn geest beheersen? 

 
enk aan Swamiji en lach! Als je 

lacht, word je nooit boos. Doe het 

rustig aan. Raak niet gespannen. Als 

je kleine problemen krijgt, verandert je 

gezicht meteen. Je maakt jezelf van streek 

door te denken, denken, denken. Je ergernis 

is in je gezicht te zien, maar ik zeg je dat je 

moet glimlachen! 

 

Als je je spiritueel wilt ontwikkelen, moet je 

je geest beheersen, vooral om te 

voorkomen dat nieuwe gedachten in je geest 

opkomen. De geest en emoties creëren 

altijd nieuwe gedachten en ideeën. De geest 

is voortdurend bezig met gedachten over 

het verleden of de toekomst. Laat deze 

gedachten niet groeien. Hoe stop je ze met 

te groeien? Het is makkelijk. Zaden groeien 

alleen als je ze in goede grond plant en 

dagelijks water geeft. Ze groeien niet in de 

hete woestijn zonder water en dus moet je 

jezelf warm maken om te voorkomen dat je 

gedachten groeien! Je kunt dit alleen doen 

door de spirituele kracht in je lichaam te 

laten ontwaken die bekend staat als 

kundalini. Je kunt de kundalini kracht alleen 

wekken door meditatie. Terwijl hij opstijgt 

uit de plaats in het lichaam die bekend staat 

als muladhara chakra, creëert de kundalini 

kracht warmte. Als deze kracht naar het 

hartchakra stijgt, zullen nieuwe gedachten 

worden verbrand en kunnen ze niet meer 

groeien. Meditatie is daarom erg belangrijk. 

Door meditatie zullen alle ongewenste 

D 
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eigenschappen waar ik het over heb – ego, 

jaloezie, egoïsme, woede enzovoort – 

automatisch verdwijnen. 

De enige manier om je te ontwikkelen tot 

het hoogste niveau van spiritualiteit is door 

te stoppen met het creëren van gedachten 

en niet toe te staan dat gedachten groeien. 

Dit is de enige manier om anandam te 

bereiken, de hoogste vreugde. Kijk me aan–

Ik lach altijd. Dit komt door anandam. Kijk 

naar de wereld! Alles is materieel. Alles is 

vals. Er is geen waarheid daar. Er is geen 

waarheid buiten jou. Er is alleen maya, 

illusie. Als je eerlijk en diep nadenkt over 

wat ik zeg, zal je zeker concluderen dat het 

logisch en waar is. Omdat je betrokken bent 

bij deze maya word je boos. Je wilt 

bijvoorbeeld een kopje thee en als je dat niet 

meteen krijgt, word je boos. Misschien wil je 

mediteren en als iemand een geluid maakt, 

word je boos. Je wilt controle hebben over 

anderen, maar niet over jezelf! Daarom 

word je boos. 

 

Boosheid voelen en tonen betekent dat je 

niet volwassen bent. Als iemand me een 

gekke vraag stelt, word ik nooit boos. Ik 

beantwoord ze geduldig en probeer het hen 

uit te leggen. Als je echt wilt, is het 

gemakkelijk om je woede te beheersen. 

Luister naar satsang, mediteer, woon 

abishekams bij en ontwikkel je toewijding. Je 

woede zal automatisch verminderen. 

 

Hari Om! 

 
 

Swamiji, wat verwacht je in eerste instantie van ons op het spirituele pad?  

k vraag altijd eerst om een sterke 

interesse te ontwikkelen. Zonder een 

grote bezorgdheid over je spirituele 

leven kun je niet verwachten dat je veel 

vooruitgang zult boeken. Je moet heel eerlijk 

tegen jezelf zijn en je fouten in je eigen geest 

identificeren. Je moet bereid zijn om jezelf 

te analyseren en klaar zijn om je oude 

manieren en wereldse gewoonten te 

corrigeren. Om dit te doen, train je geest 

om sterk, moedig en zelfverzekerd te zijn. 

Het is niet gemakkelijk om je oude neigingen 

en levensstijl te veranderen. 

 

Nadat je jezelf een beetje hebt begrepen, 

besluit je jezelf gelukkig te maken, maar niet 

via de oude materiële weg. Ik bedoel echt, 

onafhankelijk geluk. Ik heb het over de 

vreugde van het geloof, pure liefde en 

onbevreesdheid. 

 

Ik verwacht geen geld van je. Als je donaties 

wilt geven, moet dat je eigen persoonlijke 

beslissing zijn. Ik verwacht niet dat je een 

onderwijskwalificatie hebt, hoewel veel van 

mijn toegewijden hoog opgeleid zijn. 

Onderwijs is geen voorwaarde om 

spiritualiteit te leren. Ik moedig de jongeren 

echter aan om hun opleiding zo goed 

mogelijk af te ronden. Ik verwacht niet dat 

je moet streven naar een positie in werk of 

samenleving. Dit is vaak alleen maar ego-

opbouw, en ons doel is om het ego te 

verminderen. 

 

Liefde is hard nodig, maar liefde voor wie? In 

het begin moet je van jezelf houden. Je moet 

aardig voor jezelf zijn. 

 

Als je niet aardig voor jezelf bent op het 

spirituele pad, zul je geen zin hebben om 

door te gaan. 

I 
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Ik vind het moeilijk om op één plek of bij één spiritueel leraar te blijven. Als ik 

naar veel meesters ga, is dat dan niet goed voor mij?

it is een van de eeuwige vragen 

op het spirituele pad. Dus ik zal 

mijn favoriete antwoord 

herhalen, omdat het een zeer 

belangrijk punt is om in 

gedachten te houden. 

 

In het begin is het goed om andere ashrams 

en meesters te zien en deze plaatsen en 

mensen te observeren. Ervaar hun grote 

zegeningen en kijk of hun leringen geschikt 

zijn voor jou. Na verloop van tijd is het 

echter belangrijk om je op één plek en bij één 

meester te vestigen om te groeien. 

 

Je hebt misschien de buisboringen in de 

Ashram gezien. Ze worden bediend met een 

handpomp. Als we willen graven om water te 

vinden, denk je dan dat het voldoende is als 

we vijf of zes meter naar beneden gaan? Nee, 

we moeten de tijd nemen en dertig meter 

naar beneden gaan. Dan zullen we zeker 

water vinden. Als we het beu zijn na vijf 

meter graven en een nieuwe put gaan 

beginnen, zullen we uiteindelijk ontdekken 

dat we zeven of acht putten hebben geboord, 

maar we ontdekken nooit water. Het was 

beter geweest om met geduld de juiste plek 

te zoeken en de put dan in de eerste plaats 

dertig meter te boren. Evenzo, als je 

voortdurend een paar maanden in deze 

Ashram blijft, een paar in een andere en nog 

een paar in weer een andere enzovoort, zul 

je het Goddelijke nooit in je hele leven 

bereiken. Door op één plek te blijven, of te 

oefenen met één meester, kun je een heel 

hoog niveau bereiken.  

 

Deze paar antwoorden zijn kort, maar ze 

bevatten veel stof om te oefenen. De sleutel 

is om te oefenen. Door te oefenen zul je de 

alledaagse problemen van spiritualiteit onder 

ogen zien, en het is de ervaring in het 

overwinnen van obstakels die je sterk maakt. 

 

Ik praat altijd met je over geduld en liefde. Als 

je problemen hebt, is het altijd goed om deze 

nobele eigenschappen te onthouden. Ze 

zullen je door alle moeilijkheden heen helpen. 

Dan moet je natuurlijk wel vertrouwen 

hebben. Door geloof in je meester en het 

Goddelijke kun je alles doen in deze wereld. 

 

Je hebt goddelijkheid in je, maar je weet het 

niet. Voel God binnenin! Dan zal alles van jou 

zijn. Maar eerst moet je echt voelen, weten 

en beseffen dat God van binnen is. 

 

Ik zegen jullie allemaal zodat jullie zullen 

beseffen dat alles in jou is. 

 

Swamiji, hoe kan ik mijn woede wegbranden? 
 

ls je me iets vraagt en ik geef je een 

antwoord dat niet bij jouw manier 

van denken past, word je meteen 

boos. Waarom word je boos? Ik word nooit 

boos. Ik doe alsof ik boos ben omdat ik te 

maken heb met mensen om me heen die een 

beetje gek zijn. Eigenlijk lach ik altijd. Gekke 

mensen praten over gekke dingen, maar 

waarom zou je gespannen raken? 

Het duurt lang voordat een mangoboom 

groeit. Eerst stop je de zaden in de grond en 

dan groeit er een zaailing. Na een lange tijd 

krijg je bloemen en fruit. Doe op dezelfde 

manier de dienst die ik je zeg te doen en leer 

D 

A 
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ervan. Leer geduldig te zijn en vermijd 

boosheid. Wees vriendelijk, tolerant en 

begripvol. Als ik je een baan geef, leer ik je 

daardoor veel dingen. 

 

Brand je woede weg in het vuur van 

meditatie. Mediteer, mediteer - langzaam, 

langzaam. Verhoog langzaam je spirituele 

oefeningen. Als je niet hard werkt aan je 

spiritualiteit, zul je nooit verlicht worden. 

Werk meer aan je spiritualiteit met 

toewijding. Zoek steeds meer het gezelschap 

van spiritueel geïnteresseerde mensen op. 

Slechts enkelen van jullie doen dat. 

 

(Swami begint Om Namah Shivaja te zingen). 

Bhakti (toewijding) alleen is niet genoeg. Je 

toont je emotionele liefde voor God, maar 

dat alleen zal geen verlichting brengen. Als je 

verlichting wilt, verminder dan ego, verlangen 

en woede. Verbrand de maya. Probeer het te 

doen. Echt doen. 

 

Swamiji, hoe kunnen we snel naar ons innerlijke licht gaan en het groot maken?  

 
eder van jullie heeft een kleine vonk, hier. 

(Swamiji duidt de plaats tussen de 

wenkbrauwen aan). Je bent zo gezegend en 

gelukkig dat je deze vonk hebt - het is de 

vonk die je naar binnen kan leiden naar je 

eigen realiteit. Maar voor de meesten van 

jullie werkt die vonk nooit omdat hij volledig 

bedekt is met maya. Je wilt het meteen groots 

maken en een prachtig licht zien. Je wilt alles 

snel en zonder vertraging. Je wilt dat ik het 

versnel door een emmer benzine op de vonk 

te gooien! Wat gebeurt er met een klein 

vlammetje als je er een emmer benzine op 

gooit? Het zal uitgaan en er zal geen licht zijn. 

Dus als ik je verdrink in de hoogste wijsheid, 

zal je vonk uitgaan omdat ik je te snel te veel 

zal geven. 

 

Ten eerste moet je met echte toewijding 

voor je kleine licht zorgen. Heel langzaam en 

voorzichtig moet je van de vonk een 

vlammetje maken. Je verwacht dat ik je die 

emmer benzine geef en deze op het kleine 

vonkje zet zodat het een vuurtje wordt. Zo 

zal het nooit gebeuren. Weet je niet hoe je 

meer licht kunt krijgen? Heel voorzichtig, 

klein, klein, (Swamiji legt kleine stukjes papier 

bij elkaar en blaast er zachtjes op) klein... beetje 

bij beetje, stap voor stap. 

 

Het is moeilijk om meer licht te hebben als je 

niet klaar bent om jezelf te cultiveren door 

goede eigenschappen te ontwikkelen, 

verlangen te verminderen, woede te 

verminderen, het ego en de spanning in je 

leven te verminderen. Het is moeilijk. Je bent 

niet klaar om die dingen te doen, maar je wilt 

het licht. Dus, hoe is het mogelijk? Je moet 

eerst jezelf een beetje ondersteunen en het 

vuur van spiritualiteit aansteken. Dan kun je 

langzaam de maya verbranden en daarna ego, 

jaloezie en woede. Je verbrandt niets, dus hoe 

kun je het licht zien? Je klaagt tegen me: 

"Swamiji, ik logeer al zoveel jaren bij je, maar 

ik zie niets." Dat is jouw plicht. Het is jouw 

lichaam, en misschien heb je het een jaar of 

tachtig. Ik onderricht je op de manier van een 

klein kind. 

 

 

I 
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Ashram Wildlife 

door een inwoner van de Ashram 

 

Gewone of gestreepte Kukri slang 

 

 

Ja, deze maand blijven we bij slangen omdat ze het zo waard zijn om gezien en gewaardeerd te 

worden. Zoals we al hebben opgemerkt, gebruiken de meeste slangen geen gif om hun prooi te 

doden en dus is er, althans voor deze, geen enkele reden om bang voor ze te zijn. In het vorige 

artikel maakten we kennis met de Gewone Bronzeback-boomslang en vandaag introduceren we 

een nogal schattig ogende schoonheid die gemakkelijk te herkennen is: de Gewone of 

Gestreepte Kukri. 

 

Deze slang heeft een slank lichaam met glanzende, gladde schubben en is niet erg groot. Hun 

gemiddelde lengte is 50 cm, met volgens sommige bronnen maximaal 75 cm en volgens anderen 

64 cm, inclusief een 10 cm lange staart. Een pasgeboren Gestreepte Kukri meet slechts 8 cm. 

 

Zoals de naam al aangeeft, is de Kukri 'gestreept', waardoor de identificatie heel eenvoudig is. 

Van de nek tot de staart heeft ze inderdaad goed gedefinieerde zwartachtige dwarsbanden op 

het lichaam, die goed contrasteren met de achtergrondkleur erboven die overal varieert van 

lichtbruin tot oranje. De dwarsbanden variëren in aantal (tussen 10 en 30) en in breedte, 

afhankelijk van het individu, en kunnen witte randen hebben. De banden zijn meestal breed aan 

de bovenkant en taps toelopend op de flanken. De jongeren hebben veel dikkere of dichtere 

banden. 
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Op de kop hebben de dwarsbanden een andere vorm, bestaande uit drie zwarte banden in 

pijlpuntdesign, met de top naar voren. Een transversale zwarte band is te zien tussen de ogen 

met een andere erachter en een derde op de nek. Soms wordt dit beschreven als een A-vormige 

markering in zebrapatroon of een 'Chevron'-markering. Deze kenmerken zijn zeer opvallend en 

dus goed te zien vanaf een afstand. 

 

Wanneer je een slang tegenkomt, wordt over het algemeen geadviseerd om op veilige afstand 

van het hoofd te blijven, vooral wanneer het lichaam opgerold is. Als hij echter wegglijdt of 

uitgestrekt is, kan hij niet springen of slaan, dus je kunt die gelegenheid gebruiken om goed naar 

de kop te kijken en eventuele onderscheidende kenmerken van de slang op te merken, zoals in 

dit geval bij de Gestreepte Kukri. 

 

De kop is niet of nauwelijks 

breder dan de nek, met een 

stompe punt en een vrij 

grote, afgeplatte A-vormige 

snuit. Kenmerkend voor 

deze familie zijn de mooie 

ronde pupillen led ogen. 

Bekijk de prachtige foto van 

de jonge gestreepte Kukri-

slang, gemaakt door de 

bekende herpetoloog en 

natuurexpert uit Goa, Rahul 

Alvarez. Hij merkt op: "Deze 

had de typische donkere 

ogen en donkere pupillen van 
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de soort, die op deze specifieke babyslang hem de verbaasde en komische blik gaf van een kind dat 

zojuist op school het verkeerde klaslokaal is binnengelopen." Persoonlijk vind ik dat deze blik er 

nog steeds is bij de volwassenen, waardoor ze op de een of andere manier onschuldig kijken. 

 

De onderbuik van de slang, die we meestal niet zien, heeft een uniforme geelachtige kleur, of 

soms email of wit, zelden bruin gevlekt of met een bruine achterste rand op de ventrale 

schubben. 

 

Van deze slangen is algemeen bekend dat ze schuw, ongrijpbaar en meestal niet-aanstootgevend 

zijn tegenover mensen. Zoals het geval is met veel slangen, wordt hun gedrag pas agressief als het 

wordt uitgelokt. Op zo'n moment zal de Kukri losse spiralen vormen met zijn lichaam door zijn 

staart te vouwen en lussen te maken met het voorlichaam dat hij tegelijkertijd enige hoogte van de 

grond tilt, en ook een kleine U-spoel met het hoofd maken. Tegelijkertijd verstijft het lichaam ook. 

Bij agressie kan de nek een beetje opzwellen - waardoor de kop meer uitgesproken wordt - en dit 

wordt gevolgd door slagen die op een schokkerige, springerige manier worden uitgevoerd. 

 

De ongeveer 70 soorten Kukri-slangen wereldwijd - 34 in Azië, waarvan 20 in India - danken hun 

naam aan hun scherpe, afgeplatte gebogen tanden die de vorm hebben van traditionele Nepalese 

kukri-messen. De grootste tanden aan de achterkant van de bek worden gebruikt voor het snijden 

van reptieleneieren en men denkt dat ze een aanpassing zijn aan deze specifieke activiteit. Er is 

waargenomen dat slangen van een Thaise Kukri-soort deze tanden gebruiken om de buik van een 

pad te openen - een zeer grote pad met veel giftige kliervloeistof in de huid - om zijn organen op 

te eten. Maar dit gedrag is bij geen enkele andere Kukri-soort waargenomen. En natuurlijk zullen 

ze deze tanden gebruiken om een vijand te bijten om zichzelf te verdedigen, wat ze doen door de 

huid van de aanvaller aan weerszijden van zijn hoofd door te snijden met deze scherpe kukri-

mesvormige tanden. Hun speeksel bevat een antistollingsmiddel dat langdurige bloedingen 

veroorzaakt. Zover hoeft het echter niet te komen en ze bijten bijna nooit. Je kunt zelfs 

slangenvangers zien die ze hanteren en zonder problemen laten zien. 
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Satsang: 

Wat is belangrijk in dit leven? 
 

n het centrum van elk schepsel, in het hart van elk wezen, is een soort liefde en 

aantrekkingskracht voor het Goddelijke. Deze bhakti zit in elke persoon, maar iedereen moet 

het ontdekken en laten openbloeien om zich te kunnen ontwikkelen. Zodra de drang om 

naar het Goddelijke te gaan zich begint te manifesteren, ga je op zoek naar verschillende 

manieren om jezelf te ontwikkelen. In dit stadium is het goed om te besluiten dat je helemaal 

naar het Goddelijke wilt gaan en niet slechts een deel van de weg. Het is goed om jezelf een 

bepaald doel te stellen - je wilt gemoedsrust, bevrijding van lijden, je wilt je verenigen met God 

- kies een ultiem doel en houd je daaraan. Dit lijkt in eerste instantie moeilijk. Je moet beslissen 

wat je wilt en wat je doel eigenlijk is. 

 

Wanneer de levenskracht 

het embryo in de 

moederschoot binnengaat, 

heeft de baby een spiritueel 

bewustzijn. In deze moderne 

tijd zijn mensen niet in staat 

om de volledige capaciteit 

van hun hersenen te 

gebruiken. Die kennis is voor 

hen grotendeels verloren 

gegaan. Nu doen 

wetenschappers onderzoek 

naar meditatie en ontdekken 

ze de waarheid dat het 

grootste deel van de 

menselijke denkkracht 

ongebruikt is. Als je je brein 

zou ontwikkelen door 

meditatie, zou je ontdekken 

dat alle kennis daar is 

opgeslagen. Je kunt alles 

weten, maar je moet 

serieuze stappen nemen en 

oefenen om erachter te 

komen. Je bent je vorige bestaan 

vergeten - maar dat is echt niet belangrijk. Het is niet nodig om erachter te komen wat er eerder 

is gebeurd. Vroeger was je misschien een arm persoon die niet eens iets te eten had en nu ben 

je misschien een miljonair. Wat voor verschil maakt dat op je spirituele pad? Hopelijk heeft die 

I 
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ervaring de kwaliteit van medeleven met de armen en hongerigen ontwikkeld en kun je in dit 

leven de behoeftigen goed van dienst zijn. De exacte details van je vorige levens zijn nu echter 

onnodige informatie voor je op je spirituele pad. 

 

Het is echt tijdverspilling om te proberen meer te weten te komen over je vorige levens. Het 

is beter om goed naar je huidige neigingen te kijken en naar wat je in dit leven hebt gedaan. Als 

je goed kijkt, zul je ontdekken dat ieder van jullie een aangeboren neiging heeft om van het 

Goddelijke te houden en dat je naar het Goddelijke wordt getrokken. Waar menselijk leven is, 

zal enige vorm van toewijding zijn. Sommige mensen hebben een soort koppigheid in hun hoofd 

en zeggen dat ze niet eens in God of een opperste kracht geloven. Ze ontkennen God, maar ze 

besteden al hun tijd aan het 

nadenken over deze opperste kracht 

- tegelijkertijd zeggen ze dat het niet 

bestaat! 

 

In plaats van dingen te weten te 

komen over eerdere levens, 

onderzoek je eigen aard en ontdek 

je eigen toewijding. Wat zijn je 

gevoelens? Je wilt geluk, mededogen, 

vreugde, tederheid en genegenheid 

en je vindt het leuk om hetzelfde aan 

anderen te geven. Dit zijn uitingen 

van je aangeboren toewijding. 

 

Dit is een zeer sterke ketting en ze 

is moeilijk te breken. Op dezelfde 

manier ontwikkelt de Premananda 

Jeugd zich en ze smeden ook een ketting van licht en liefde over de hele wereld. 

 

In het begin zullen onze banden van toewijding een vleugje zelfzucht in zich hebben. In de 

jeugdgroep kan bijvoorbeeld een jongen een meisje leuk vinden en ze schrijven en vragen om 

mijn advies en hulp. Je zou je kunnen afvragen, wat is hier het verband met bhakti en deze 

situatie? Zal ik ze vertellen dat ik ze niet kan helpen? Een van de redenen waarom ik hier ben, is 

om te helpen met emotionele en fysieke problemen. Mensen komen bij mij met ziektes en 

psychische problemen. Ik help ze en dan stijgt hun niveau van bhakti. Ik ben alleen geïnteresseerd 

in het Goddelijke en ik geef een beetje informatie en energie over het Goddelijke door aan de 

mensen die problemen hebben. Dan zullen ze langzaam het doel van hun leven beseffen, hoe ze 

gemoedsrust kunnen krijgen en hoe ze hun moeilijkheden kunnen overwinnen. 

 

In het leven zouden we veel dingen over onszelf, onze ware aard en de reden van ons bestaan 

moeten leren, maar we bestuderen niet wat we zouden moeten doen. We bestuderen keer op 

keer totaal onnodige dingen. 

 

 

“Een van de redenen waarom ik 

hier ben, is om te helpen met 

emotionele en fysieke problemen. 

Mensen komen bij mij met ziektes 

en psychische problemen. Ik help 

ze en dan stijgt hun niveau van 

bhakti. Ik ben alleen 

geïnteresseerd in het Goddelijke en 

ik geef een beetje informatie en 

energie over het Goddelijke door 

aan de mensen die problemen 

hebben.” 
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“Als je denkt 
dat je alles 

weet, kun je 
nooit iets 
bereiken. 

Nectar vormt 
zich in de 
mond van 
iemand die 

goed op weg is 
naar 

verlichting. 
Wanneer je in 
de buurt van 
dit stadium 

komt, geeft de amritam je de kracht om 
verlichting te bereiken. Tot dat moment moet je 

er niet vanuit gaan dat je dit stadium hebt 
bereikt.” 

 
Swamiji 
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Nieuws van de… 

 
 
 
 

Jongeren over de hele wereld inspireren 
 

 

 

 

 

 

 

Recente foto's van de Premananda Jeugd-groepen in Polen (boven), Sri Lanka 

(links) en Nederland (rechts) die Muruga abishekam uitvoeren 
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Premananda Jeugdgroepen zijn door Swamiji opgericht om te dienen als een baken van licht voor jonge 

mensen over de hele wereld die Swami Premananda willen leren kennen en ervaren. Ondanks de huidige 

turbulente tijden in de samenlevingen, blijven deze jeugdgroepen het heldere licht van spiritualiteit 

uitstralen - belangrijker dan ooit tevoren. 

 

 

Elke maand belichten we een kwaliteit van een Premananda Jongere. 
Deze maand: 

Stralend als de zon! 
"Kijk naar de zon - hoe deze licht in het universum uitstraalt ten behoeve van alle 

levende wezens zonder enige verwachting te hebben. Zie de prachtige energie in 

het zonlicht dat van vitaal belang is voor het bestaan van het leven. De zon blijft 

haar plicht doen zonder falen, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, onafgebroken, 

zonder enige verwachting van wie dan ook. Als we tijdens onze jeugd deze 

allerhoogste liefde niet kunnen begrijpen en ervaren, wanneer gaan we haar dan 

begrijpen? We leven in de lege ruimte op deze aarde en we zouden de goddelijke 

energie en de magnifieke kracht van de zon en haar voortdurende uitstraling tijdens 

onze jeugd duidelijk moeten begrijpen. Ook al leven we in deze lege, onstabiele 

ruimte op deze aarde, we moeten ons leven ook niet onstabiel maken. We moeten 

proberen de mystieke geheimen van dit universum te onderzoeken en te analyseren. 

We moeten zijn energie en kracht ervaren. Laten we leren hoe we de ware aard van 

het potentieel van het leven kunnen ervaren. Wanneer gaan we het zuivere spirituele 

leven begrijpen en doorleven en de ware kracht ervan kennen als we dat in onze 

jeugd niet doen?” 
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“Het is niet nodig om een vaststaand idee over religie te hebben. 

De ideeën die in alle religies worden uitgedrukt, zijn voor een groot 

deel in harmonie. Het maakt niet uit tot welke religie we behoren, 

we moeten accepteren dat er maar één God is in alle religies. 

Ik heb vertrouwen in en respect voor alle religies en ik ben bereid 

om op elk moment naar elke plaats van aanbidding te gaan, omdat 

mijn enige doel is om God te aanbidden en niet aan zulke 

verschillen te denken. Je zou echter kunnen zeggen dat ik een 

voorstander ben van het hindoeïsme. We kunnen tot een bepaalde 

religie behoren, maar tegelijkertijd hebben we veel respect voor 

anderen. Ons doel is om God te bereiken en ons geen zorgen te 

maken over hoeveel religies en sekten er zijn.” 

Swamiji 
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