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“Goddelijkheid is de essentie van elk levend wezen. Wanneer je deze 

grote goddelijke energie meer en meer in jezelf realiseert door je er aan 

over te geven, wat zou je dan nog willen of waar zou je angst voor 

hebben?”  

Swamiji 
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Satsang met Swamiji 

Spirituele techniek 
 

elen onder jullie 
denken dat om het 

spirituele pad te 

volgen, je een soort 

techniek moet gebruiken, 

iets dat iemand eerder 

met succes heeft gevolgd 

en waardoor ze verlicht 

werden. 

 

Je zult merken dat de 

meeste grote spirituele 

meesters geen specifieke 

techniek gebruikten. De 

belangrijkste reden voor 

hun verlichting was de 

genade van God of de 

goeroe, de gerealiseerde 

spirituele leraar. Dus nu 

vraag je me, wat is genade? 

Hoe kunnen we genade 

ontvangen? Zullen we 

onze technieken opgeven? 

 

Ik ben niet tegen het 

beoefenen van hatha yoga 

en je kunt in ieder geval 

een bepaalde meester 

volgen. Als je kriya’s wilt 

beoefenen en meditatie, 

dan kun je een bepaalde 

techniek volgen, maar mijn 

advies aan jou is om je 

eigen techniek te vinden 

met behulp van je 

spirituele leraar. 

V 
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Vergeet wat de boeken zeggen. Kijk diep in jezelf en bestudeer jezelf. 

 

Bestudeer eerst je eigen geest en kijk wat zijn neigingen zijn. Wat interesseert je werkelijk 

geestelijk? Sommige mensen nemen 

bijvoorbeeld heel graag deel aan 

rituelen. Wanneer ze rituelen uitvoeren, 

voelen ze zich verheven en 

geconcentreerd op God. Dus als ze 

oprecht geïnteresseerd zijn, moedig ik 

ze aan door ze een beeldje of een lingam 

te geven. Dit zal voor hen een manier 

zijn om gemakkelijk te mediteren en een 

vorm van God te waarderen. Anderen 

zeggen dat ze van meditatie houden en 

vragen om een mantra. Dus ik kan ze 

een persoonlijke mantra geven en ze instrueren hoe ze dat moeten zeggen. Dit is dan persoonlijk 

voor hen bedoeld, geen algemene instructie. Ik behandel elke persoon als een individu. Geen 

twee geesten zijn hetzelfde. Iedereen is anders en daarom geef ik iedereen les volgens hun eigen 

neigingen. Natuurlijk, er zijn enkele algemene regels en manieren waarvan ik verwacht dat 

iedereen deze moet volgen om bepaalde redenen van zelfdiscipline of om het management van 

de Ashram of het Sri Premananda Centrum te vergemakkelijken. Dat is puur gezond verstand 

en ik hoop dat iedereen in staat is om eenvoudige richtlijnen te begrijpen en na te leven die voor 

iedereen nuttig zijn. Maar wat het lesgeven in spiritualiteit betreft, geef ik iedereen les op een 

andere manier en op een ander niveau. 

 

Je hebt zoveel geluk dat je een levende spirituele leraar hebt die klaar staat om je te helpen. Je 

kunt de rijkdom die je hebt verkregen door een levende goeroe te hebben niet begrijpen. Ik heb 

het niet alleen over mezelf. Er zijn op dit moment een aantal grote zielen in de wereld die 

lesgeven. Profiteer van dit geluk en volg hun onschatbare leiding. Als je leermeester je 

persoonlijke spirituele instructies geeft, moet je die opvolgen. Nadat hij of zij alle moeilijkheden 

op het pad al heeft meegemaakt, weet hij of zij wat te doen. 

 

Je hebt misschien gemerkt dat het leven van heiligen, toen ze jong waren, nooit gemakkelijk was. 

Ze ondergingen veel moeilijkheden op een zeer openbare manier om een voorbeeld te geven 

aan toegewijden en aspiranten. Ze toonden hun devotie en toewijding in het belang van anderen. 

In het verleden hebben Heer Jezus Christus, Heer Boeddha, Profeet Mohammed, Sri Ramana 

Maharishi, Sri Swami Ramdas en zijn discipel Moeder Krishnabai, en, meer recentelijk, Sri 

Shivabalayogi en Sri Yogi Ramsuratkumar – allemaal ernstige spirituele oefeningen gedaan en 

vele tests en lijden doorstaan. Kijk, zelfs vandaag nog... Swami Premananda! Maar net als al 

diegenen die zich onderdompelen in Gods goddelijke licht en zich volledig overgeven, beschouw 

ik alles in mijn leven als Gods genade en zegeningen. 

 

"Hoe vollediger je je overgeeft 

aan het Goddelijke, hoe meer 

Gods hulp en bescherming je 

omringen." 
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Hoe kun je Gods genade winnen? Wees absoluut oprecht en bereid om jezelf, lichaam en geest, 

zonder verwachting en onvoorwaardelijk aan het Goddelijke te geven. Beloof om je ego volledig 

op te geven en zonder er iets voor terug te eisen. Hoe vollediger je je overgeeft aan het 

Goddelijke, hoe meer Gods hulp en bescherming je omringen. 

 

Goddelijkheid is de essentie van elk bestaand wezen. Als je die grote goddelijke energie meer 

en meer in jezelf realiseert door je eraan over te geven, wat wil je dan en waar ben je dan bang 

voor? 

 

Ik heb genoeg gezegd. Je moet het zelf ervaren. Vertrouw op God. Vraag de Goddelijke Moeder 

van het universum om haar genade te tonen. Vraag het haar oprecht, met gevoel, en ik beloof 

je dat ze het je zeker zal laten zien. Alleen, je moet het echt willen. 

 

Jai Prema Shanti 

 
Mijn beurt 

- Kartik en Durga Devi, Centrumcoördinatoren, Polen 

 
Je hebt ongetwijfeld gehoord over de oorlog in Oekraïne, ons buurland. Polen heeft al bijna 3 miljoen 

vluchtelingen opgevangen. Sommigen van hen vluchtten in allerijl naar Polen, letterlijk zonder bagage 

of voedsel, soms zelfs zonder papieren. Het grootste deel van de infrastructuur, woonwijken en 

voedselmagazijnen en winkels van Oekraïne zijn verwoest. Veel mensen lijden honger en hebben 

geen toegang tot water. Ook is er een tekort aan artikelen voor hygiëne, warme kleding, verband, 

etc. 

 

In maart organiseerden 

we samen met andere 

Sri Premananda Centra 

een hulpactie voor 

Oekraïne. Met de hulp 

van toegewijden van 

ons Centrum, evenals 

de hulp van 

coördinatoren uit 

Spanje en uit 

Nederland, zijn we erin 

geslaagd genoeg geld in 

te zamelen om 200 kg 

meel, 200 kg grutten, 

100 kg pasta, 600 luiers, 

100 stukken zeep, 50 pakken maandverband en 60 pakken waspoeder te kopen. We hadden eerst 
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contact opgenomen met de “Kresy” Association (een vereniging die hulp verleent aan Polen die in 

Oekraïne, Wit-Rusland en Litouwen wonen) om erachter te komen wat de Oekraïense vluchtelingen 

in Polen en degenen die in de verwoeste steden in Oekraïne verblijven het meest nodig hebben, en 

vervolgens onze aankopen dienovereenkomstig aangepast. 

 

 

 

 

Met de hulp van de 

toegewijden hebben we 

alle goederen in 2 auto's 

geladen en afgeleverd bij 

het hoofdkantoor van 

“Kresy”. 

 

 

 

 

Daar hebben ze een 

grote kamer ingericht 

om kleding, eten en 

producten voor 

hygiëne op te slaan, 

waar de vluchtelingen 

(vrouwen en kinderen) 

kunnen komen om te 

krijgen wat ze nodig 

hebben. Basia, Sergey's 

vrouw uit ons 

Centrum, maakte 

blauwe en gele 

reverslinten (kleuren van de Oekraïense vlag) die we aan onze jassen spelden. Op het hoofdkantoor 

van “Kresy” werden we enthousiast en hartelijk ontvangen door vrouwen en kinderen die ons 

hielpen bij het uitladen, ons vele dankbare knuffels gaven en voorstelden om samen een souvenirfoto 

te maken. Lachende kinderen begroetten ons en gaven ons een high-five. Overal hoorden we 

'dyakuju' - 'dank je wel' in het Oekraïens. Het was voor ons zelfs een groot genoegen en vreugde 

om al die mensen te ontmoeten. Ondanks hun problemen waren ze allemaal enthousiast en joviaal, 

enthousiast om te helpen en erg dankbaar. 

 

Nadia van "Kresy", die alles begeleidde, grapte terwijl ze ons ook hielp met het uitladen van de 

auto's, hoewel haar handen trilden van vermoeidheid van het feit dat ze al enkele uren eerder die 

ochtend had geholpen om een grote vrachtwagen met voedsel te laden. Tegen de tijd dat we 

aankwamen, was de vrachtwagen met de meest dringende goederen al vertrokken naar Oekraïne. 
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Naast deze groepsactie 

hebben veel toegewijden van 

Swamiji op verschillende 

manieren individueel 

geholpen. Shanti en Amrit, 

coördinatoren van 

jeugdgroepen, hielpen bij het 

verzamelen en inladen van 

kleding. Amrit doneerde de 

opbrengst van de lessen 

'Gezonde wervelkolom' om 

de bevolking van Oekraïne te 

helpen. Andere toegewijden 

hielpen bij het vinden van onderdak voor de vluchtelingen, evenals alle dingen die ze nodig hadden, 

zoals kleding, matrassen, kinderwagens en andere spullen die ze niet hadden kunnen meenemen 

omdat ze zo haastig de door oorlog verscheurde steden ontvluchtten. Weer een andere toegewijde 

heeft Oekraïners ingehuurd om te werken in de winkel die ze beheert. We hebben ook veel voedsel 

voor huisdieren gedoneerd voor de honden en katten die in de asielen bij de grens waren 

achtergelaten. De toegewijden van de Premananda-jeugd in Frankrijk en Canada hebben geholpen 

Oekraïense vluchtelingen van Polen naar verschillende Franse steden en dorpen over te plaatsen, in 

samenwerking met de lokale autoriteiten. Er werden ook verschillende andere vormen van hulp 

gegeven door andere centra. We hebben geen gedetailleerde informatie over hen allemaal, maar we 

willen iedereen bedanken voor hun oprechte dienstbaarheid, in navolging van Swamiji's liefdevolle 

voorbeeld en advies. 

 

Jai Prema Shanti! 

 

Satsang: 

Dienst verlenen helpt ons 
universele liefde te voelen 

 
e doen de meeste handelingen voor onszelf. Ons leven is op onszelf gericht. Om de 

goddelijke liefde te ontdekken die onze eigen werkelijkheid is, moeten we het ego-zelf 

vergeten en het ware Zelf vinden. Het is echt heel simpel. We hoeven niet ver weg te 

gaan naar een ander continent om het ware Zelf te vinden, want het is hier in ons! Ons probleem is 

hoe we onze identificatie met het ego-zelf kunnen verliezen, ons grote obstakel op onze reis naar 

vrijheid. 

 

W 
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Ik zou zeggen dat de meesten van jullie die dit lezen het heel goed hebben. Je kunt elke dag eten, je 

bent fit genoeg om je dagelijkse werk te doen, je hebt voldoende financiën voor je behoeften, je 

problemen zijn minimaal en je bent redelijk gezond. Toch zijn er velen in de wereld die zulke 

voorrechten niet genieten. Door zulke behoeftige mensen te dienen, geef je niet alleen aan hen, 

maar verminder je ook je eigen niveau van egoïsme. Dienstbaarheid helpt ons universele liefde te 

voelen. 

 

Als je eraan denkt om mensen in nood te dienen, denk dan geen moment dat je hen helpt en goed 

liefdadigheidswerk doet. Zulke ideeën zullen alleen maar dienen om je ego een boost te geven, niet 

om het te verminderen! Zie iedereen als goddelijk. Kijk naar elk kind, elke man en vrouw als God. 

Als je op deze manier denkt, zul je begrijpen dat je inderdaad een zeer bevoorrecht persoon bent 

omdat je deze zeldzame kans hebt gekregen om God te dienen in de vorm van je medemensen. 

Denk niet te veel aan jezelf, maar realiseer je dat je gezegend bent met deze kans die zo weinig 

mensen in deze wereld hebben - om te dienen. Begrijp ook dat zelfs de hoogste, altruïstische actie 

een zelfzuchtig motief heeft. Je doet dit voor je eigen bevrijding. De armen, mensen met 

ongeneeslijke ziekten, mensen met psychische problemen, drugsgebruik, de zieken en de ouderen – 

het zijn allemaal belichamingen van het Goddelijke die ons een kans geven om dienstbaar te zijn. Het 

is zo'n eer om de Goddelijke Energie in 

deze vormen te dienen. Denk nooit dat 

je hen helpt – in feite helpen ze jou. 

 

Als ik met jullie praat, jullie schrijf en 

luister naar al jullie problemen, hoop, 

angsten en verlangens, zie ik jullie niet 

als gewone mensen. Ik zie je 

Goddelijkheid en ik wil dat je dit ziet en 

ook kent. Ik dien het Goddelijke in jou 

zodat het zich in jou kan manifesteren en je eeuwige wijsheid en geluk kan geven. Ik bid tot de 

Allerhoogste om al je problemen op te lossen, zodat je snel de waarheid kunt vinden en een einde 

kunt maken aan je lijden. Als je probeert langs deze lijnen te denken terwijl je anderen van dienst 

bent, zul je geven met mededogen en ware liefde. Je zult echt de betekenis kennen van religieuze 

harmonie en eenheid met alle wezens. 

 

Het is niet genoeg dat je idealen over je medemensen veranderen. Je gedrag moet veranderen, niet 

alleen in gedachten maar ook in je handelen en doen. Het is niet genoeg om een beetje te veranderen 

om effectieve service te verlenen. Er moet een diepe transformatie in je zijn. 

 

Sommigen van jullie zeggen dat je niet van karma yoga houdt en dat het inferieur is aan meditatie. 

Maar ik zeg met klem dat als je zo spreekt, je niet weet waar je het over hebt. Weet jij wat meditatie 

is? Waarom hecht je zo veel waarde aan zitten in meditatie? Is het omdat je denkt dat dit de enige 

manier is voor de ziel om in vereniging te zijn met het Goddelijke? Ik ben een spiritueel leraar die 

mijn leerlingen aanmoedigt om dienstbaar te zijn. Ik zeg niet dat je gewoon moet werken. Ik zeg je 

dat je de Goddelijke Moeder moet zien in degenen aan wie je dienst verleent en haar op deze manier 

moet aanbidden. Is de aanbidding van Shakti zo verschillend van meditatie op Shakti? Misschien is de 

waarheid dat je het in je hart niet kunt vinden om de Goddelijke Moeder in anderen te zien, maar 

 

"Door de ellendigen, de getroffenen en 

de mensen met problemen te dienen 

als belichamingen van het Goddelijke, 

zal je eigen hart worden gezuiverd." 
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in dat geval heb je niet het recht om te zeggen dat dergelijke dienstverlening inferieur is. Als je op 

de juiste manier dienst verleent, helemaal ondergedompeld in de houding die ik beschreven heb, dan 

zal je in korte tijd spirituele realisatie bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet juist om dienstbaar te zijn en er liefde voor terug te verwachten. God heeft dat niet 

gedaan! Door de ellendigen, de getroffenen en de mensen met problemen te dienen als 

belichamingen van het Goddelijke, zal je eigen hart worden gezuiverd. Het Goddelijke manifesteert 

zich op natuurlijke wijze in het zuivere hart. 

 

Dit is niets nieuws wat ik zeg. Alle religies en spirituele meesters hebben deze waarheid onderwezen. 

Als je het Goddelijke ziet in degenen die je dient, dan zal je hart steeds dichter bij God komen. 

Wanneer God zich in het hart manifesteert, voel je daar een groot mededogen opkomen. Zo'n hart 

zou smelten in sympathie voor andere wezens. De wens om dienstbaar te zijn zou dan een 

automatische keuze zijn voor zulke mensen. Ze zorgen voor anderen zoals een echte moeder voor 

haar kinderen zorgt. Door zo'n dienst te doen, krijgen we een gevoel van vreugde omdat we Gods 

eigen schepping beschermen. 

 

Realiseer je dat God overal is en dat God liefde is. God is in alle wezens die je ziet. Door te weigeren 

anderen te helpen en naar God te zoeken – waar zoek je dan? De toegewijde die alle wezens liefheeft 

als zichzelf zonder onderscheid en iedereen gelijk ziet in die grote liefde, aanbidt God inderdaad op 

de best mogelijke manier. 

 

Weet ook dat God alles wat we doen gadeslaat en weet. Daarom moeten onze acties in wezen 

gericht zijn op het goddelijke om enig voordeel in ons leven te hebben. Onthechte dienstbaarheid  

zonder verwachtingen van lof, naam of faam brengt op termijn grote voordelen voor iedereen. 

 

Wees geduldig en dien, dien, dien. 

 

 

“Besef dat God overal is en dat 

God liefde is. God is in alle 

wezens die je ziet. Door te 

weigeren anderen te helpen en naar 

God te zoeken – waar zoek je 

dan?” 
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Boeddha Poornima in de Ashram 
 

Op de dag van volle maan van 15 mei 

kwamen we samen om de leer van Boeddha 

te gedenken en Boeddha Poornima te 

vieren. We plaatsten stoelen voor Swamiji 

en Heer Boeddha onder de Bodhiboom en 

begonnen met eerst de goeroe puja voor 

Swamiji uit te voeren en daarna de 

boeddhistische mantra "Namo Tassa 

Bhagavato Arahato Samma Sanbuddhassa" te 
reciteren terwijl we rond de Bodhiboom 

liepen met een vat water, dat we hebben 

toen uitgegoten op zijn wortels. Een 

opbeurende bhajansessie volgde. We 

sloten het programma af met een mangala 

arati en het opdienen van prasadam. 

 

 

“Ik hou vooral van de leringen van Heer Boeddha. Als je zijn 

leringen echt bestudeert en in praktijk brengt, zul je de waarheid 

vinden. Veel mensen zijn tegenwoordig echter alleen in staat om 

een Boeddhabeeld te aanbidden en zijn niet in staat om de dharma 

te volgen die hij onderwees. Ik probeer niemand iets te verwijten 

of de aanbidding van Heer Boeddha te stoppen. Ik ben gewoon 

geen voorstander van het aanbidden van Boeddhabeelden op elke 

straathoek in Sri Lanka. Men moet zijn standbeeld op een heilige, 

heilige en zuivere plaats bewaren. Net zoals een gewone man 

graag in een mooi huis woont, is het dan niet juist om Heer 

Boeddha een prachtige woonst te geven? Ik zeg deze dingen 

omdat ik geloof dat we de waarde van de Boeddha niet begrijpen. 

We hebben religie gecommercialiseerd. 

 

Heer Boeddha's interesse was om de waarheid te vertellen en niet 

om mensen tot een religie als zodanig te bekeren, of zelfs om 

religie te organiseren en uit te breiden, maar laten we niet 

vergeten dat Boeddha's woorden het dagelijkse leven van velen 

hebben veranderd. Grote personages, waaronder koninklijke 

families en rijke handelaren, werden erdoor getroffen en 

veranderden zelfs hun levenspatroon. Daarom, als Boeddha's woorden in staat waren om de 

hoogste in het land te veranderen, wat zou het dan een prachtig modern voorbeeld zijn als een 

andere Heer Boeddha weer in de wereld zou komen om de samenleving te veranderen!” 
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Leringen van Heer Boeddha 
Mosterdzaad en dood 

 
Op een keer kwam de tante van 

Gautama Boeddha, beladen met 

verdriet, naar hem toe met haar dode 

baby en smeekte hem om het kind tot 

leven te wekken. Boeddha vertelde haar 

dat hij dat zou doen, maar dat ze hem 

een essentieel ingrediënt voor de 

opstanding moest geven: mosterdzaad 

uit een huis dat nog nooit de dood had 

gezien. De vrouw rende de hele dag van 

deur tot deur, maar kon zo'n huis niet 

vinden. 

 

Ten slotte viel ze in de schemering aan de voeten van de Boeddha en zei dat ze nu begreep dat 

alle levens een tijdje flikkeren en uitdoven. De dood is door iedereen gekend; klagen en 

voortdurend rouwen brengen geen gemoedsrust. Nadat ze het lichaam van haar kind in het bos 

had begraven, keerde ze terug naar Boeddha en zocht haar toevlucht bij hem en vond troost in 

de Dharma, een verzachtende balsem voor alle pijnen van ons verontruste hart. 

 

 “Net zoals schatten van de aarde worden 

ontdekt, zo komt deugd voort uit goede 

daden, en wijsheid verschijnt uit een zuivere 

en vredige geest. Om veilig door het doolhof 

van het menselijk leven te lopen, heeft men 

het licht van wijsheid en de leiding van deugd 

nodig.” 
 

- Heer Boeddha 

 
Boeddhabeeld in de Ajanta-

grotten, in de buurt van 

Aurangabad, Maharashtra 
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Swamiji beantwoordt je vragen

Wat is jouw levenswerk? 
 

u komen we bij de vraag, wat is 

mijn levenswerk? Als je volgt wat 

ik heb gezegd, zul je begrijpen dat 

het Goddelijke mij in dit tijdperk 

naar de aarde heeft gestuurd. Er is iets dat 

ik van ieder van jullie verwacht. Ik doe alles 

wat je van me vraagt, en ik beken dat ik iets 

van je verwacht. Wat ik bij je zoek, is dat 

elke persoon die in deze wereld is geboren, 

zich zou moeten verenigen met het 

Goddelijke. Het is dus mijn plicht om ervoor 

te zorgen dat ieder van jullie zich zal kunnen 

verenigen met het Goddelijke. Het is mijn 

plicht je te vertellen hoe het moet en ik 

hoop ook dat ieder van jullie begrijpt wat ik 

je wil vertellen. Begrijp het Goddelijke en 

versmelt met het Goddelijke. Het 

Goddelijke heeft mij zoveel boodschappen 

gegeven om aan ieder van jullie te geven, 

maar ik ben niet in staat om jullie alles te 

vertellen wat ik van Goddelijkheid heb 

ontvangen. Ik kan het je niet geven omdat je 

nog niet het vermogen hebt om alles te 

begrijpen wat ik je probeer te vertellen. Dit 

komt omdat je zo betrokken bent bij de 

materiële wereld. Daarom geef ik je de 

nectar die door het Goddelijke aan mij is 

gegeven, beetje bij beetje en druppel voor 

druppel. Je weet misschien niet hoe het je 

wordt overgebracht, maar je begrijpt het, en 

daar zorg ik voor. Dat is wat ik nu doe. Ik 

zorg langzaam en gestaag voor je en breng 

de boodschap over. Ik ben blij dat ik deze 

goddelijke nectar overdraag en dat jij er 

N 
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voordeel uit haalt. Ik voel me gelukkig als ik 

het zie. Ik denk niet dat ik in de gevangenis 

of in de Ashram zit. Ik denk nooit aan mijn 

lichaam. Het is mijn plicht om die nectar die 

mij door het Goddelijke is gegeven, in kleine 

hoeveelheden aan jullie over te brengen. Als 

ik je die druppels nectar geef en ze op je 

tong strooi, dan komen je zorgen over dit 

wereldse leven naar boven, al je interesses 

en gehechtheden in deze wereld en die 

proberen te verhinderen dat de nectar van 

mij naar jou gaat. Ondanks deze 

belemmeringen, zal ik doorgaan met het 

geven van die nectar aan jou, zodat je er 

voordeel uit zult halen. Dat is de reden 

waarom ik in elke communicatie wanneer ik 

brieven aan je schrijf, zeg: "Ik ben altijd bij 

je." Als je precies begrijpt wat er wordt 

bedoeld met die ene zin, "Ik ben bij je", heb 

je helemaal geen problemen. Als ik bij je ben, 

zullen de negatieve krachten van deze 

wereld je niet raken. Dat kan niet gebeuren, 

nooit. Bovendien, als je in deze Ashram blijft, 

zal geen enkel kwaad of negatieve energie 

ooit in je buurt komen. De reden hiervoor 

is dat mijn voeten het hele land en elk 

gebouw in deze Ashram hebben aangeraakt. 

Soms heb je het gevoel dat ik niet bij je ben 

en dat ik je in de steek heb gelaten. Dit is 

fout. Ik ben altijd bij je. Soms denk je dat ik 

in de gevangenis zit en niet naar buiten kom 

om fysiek bij je te zijn. Ik hecht niet te veel 

belang aan dit lichaam. Meer nog dan dit 

lichaam is de vibratie die zich in dit lichaam 

bevindt zeer krachtig. Opnieuw kom ik 

terug op de vraag, wat is Swami's 

levenswerk? Laten we allemaal in gedachten 

houden dat alle coördinatoren van de Sri 

Premananda Centra en Groepen 

vertegenwoordigers zijn van Swami. Met elk 

van hen heb ik direct contact. Ik vraag alleen 

dat ze 15 minuten tot een half uur per dag 

met mij doorbrengen en dan zal ik zorgen 

voor alles wat ze nodig hebben in hun leven 

- alles zal een succes worden. Dan heb je het 

vermogen om anderen dicht bij spiritualiteit 

en mij te brengen. Wees een half uur per 

dag bij mij en ga dan verder met je dagelijkse 

leven. Ga zitten en vergeet je wereldse leven 

even, houd je ogen dicht en concentreer je 

op het puntje van je neus. Richt je aandacht 

daar op. Een geelachtig, roodachtig licht zal 

daar komen. Als dat licht komt, weet je dat 

Swami er is. Denk daarna aan je hart, en ik 

zal daar in je hart zijn. Je zult onmiddellijk 

een verandering in je lichaam voelen en 

weten dat Swami in je hart is. Maar als je gaat 

nadenken over wat er in de keuken staat te 

koken of dat de telefoon gaat, of als je in 

deze periode je ogen opent, dan is dat niet 

bevorderlijk om contact met mij op te 

nemen. Het is mogelijk om mij in slechts een 

kwartier voor je ogen te brengen in de vorm 

van licht. Zodra je je ogen sluit, krijg ik de 

telepathische boodschap dat je mijn 

aanwezigheid wenst, en dus kom ik meteen 

naar je toe. Ik kom en probeer met je te 

communiceren, maar als je nadenkt over de 

dingen die in de keuken gebeuren en andere 

wereldse dingen, dan kan ik geen contact 

met je opnemen - dus zal ik "da-da" tegen je 

zeggen en teruggaan, en je hebt je tijd 

verspild. Maar als je me in je hart kunt 

voelen, is dat genoeg voor jou - je kunt 

opstaan. Als je dit doet, zal alles wat je zegt 

en doet de rest van de dag succesvol zijn. Je 

mag Jezus Christus of Boeddha leuk vinden, 

maar als je directe communicatie met hen 

wilt, is dat moeilijker voor je. Waarom? 

Omdat je denkt dat de verhalen die je 

erover hebt geleerd misschien een beetje 

fictief zijn en je er niet zo zeker van bent. 

Maar je weet dat Swami Premananda er is 

en dat je op een moderne manier 

rechtstreeks naar hem toe kunt gaan. 
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Ashram Wildlife 

door een inwoner van de Ashram 

 

GEWONE OF INDISCHE WOLFSLANG 
 

Schijn bedriegt - dit is een 

gezegde dat zo waar is! En zeker 

waar voor de meest 

voorkomende slang in India, en 

misschien in de Ashram, de 

Indiase of gewone wolfslang. De 

gemiddelde lengte is slechts 30 

cm, met een maximale lengte 

van 80 cm. De naam verwijst 

naar zijn tanden, en als je 

bedenkt hoe klein deze slangen 

zijn, kun je je voorstellen hoe 

klein de tanden moeten zijn. Ik 

sta niet te popelen om ze uit te 

proberen, maar op video's kun 

je zien dat slangenvangers 

helemaal geen last hebben van 

de beten, omdat hun effect 

minimaal is. Alleen de grotere slangen individuen zijn in staat enige schade toe te brengen. 

 

Deze slangen hebben tanden, kleine tanden, vergelijkbaar met de tanden van wolven in vorm en 

anterieure positie. Slechts een paar van de tanden zijn groter dan de andere - in totaal 3-6 voorste 

maxillaire tanden - en na een kleine opening zijn er weer 7-15 tanden, beide series nemen naar 

achteren toe in grootte. Dergelijke tanden worden vooral gebruikt om grip te krijgen op hun prooi, 

net als tanden bij andere slangen. Giftige slangen hebben verschillende, speciale tanden voor de 

overdracht van gif, zoals we allemaal weten. 

 

Wolfslangen leven voornamelijk op een dieet van gekko's en skink hagedissen. Gekko's zijn bekende 

inwoners in kamers, waar ze achter kleine bewegende wezens aanjagen, helaas geen muggen en 

spinnen. Skinks, hoewel vergelijkbaar, zien er wat gladder en dikker uit, met groene en witte strepen, 

en leven buiten. Beide zijn overvloedig aanwezig in de Ashram en rond de gebouwen. Dit is een 

situatie die ook door wolfslangen wordt waargenomen, die bovendien van een droge en veilige 

omgeving houden. 

 

Wolfslangen zijn 's nachts actief, een tijd waarin menselijke activiteit minimaal is, en dus houden ze 

er blijkbaar van om rond te dwalen als alles rustig en veilig lijkt. Hoe klein en slank ze ook zijn, ze 

vinden gemakkelijk toegangen onder een deur of door een spleet in de vloer of muur. Niet al onze 

gebouwen zijn perfect! En dus zal hun grondige inspectie van de door de mens gemaakte omgeving 
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meestal succesvol voor hen zijn. Het zijn uitstekende klimmers en ze kunnen zich gemakkelijk 

vastklampen aan bijna gladde muren en bomen, maar als er een trap tot hun beschikking is, waarom 

zou je deze dan niet gebruiken om de eerste verdieping te bezoeken! Daarom kunnen we ze 

ontmoeten in elke kamer van ons huis waar een mogelijke ingang voor hen is. 

 

Het kan zijn dat hun aanwezigheid onopgemerkt voorbijgaat, omdat ze bij daglicht een droge en 

veilige plek zoeken om zich te verstoppen. Geen scheuren, rotsen, schors of spleten in uw huis? 

Geen probleem, er zijn genoeg andere geschikte schuilplaatsen in een huis. Wanneer ze dan 

onverwachts ontdekt worden, zullen ze meestal een onmiddellijke reactie uitlokken - van ons, 

hoewel ze niet op ons reageren omdat deze slangen overdag in totale 'rustmodus' zijn. We hebben 

ontdekt dat een bijzonder geschikte plaats voor hen onder een gasfles is, geplaatst op een 

ringstructuur met enkele openingen. Eén keer vonden we twee wolfslangen onder één fles, en het 

viel ons ook op hoe snel ze daar weer terugkwamen. In feite staan wolfslangen bekend als gewone 

'huisslangen'. Om er regelmatig te gaan wonen, moet een huis voor hen niet alleen een veilige plek 

zijn, maar moet het ook voldoende voedsel bieden of anders een gemakkelijke in- en uitgang voor 

de jacht bieden. Anders komen ze misschien gewoon op bezoek om hun huid af te werpen. 

 

Laten we, voordat we weer bang worden, 

eens kijken hoe we ze kunnen herkennen. 

Wolfslangen zijn kleine en tedere slangen, 

met gladde glanzende schubben en een 

algemeen grijsbruine of chocoladekleur aan 

de achterkant - hoewel sommige donkerder, 

bijna zwart kunnen zijn - met 10-20 iets 

bredere witte of gele banden. Bij alle 

individuen die we zagen, waren deze banden 

niet duidelijk gedefinieerd en leken ze meer 

in de vorm van spikkeltjes te zijn. Het is heel 

belangrijk op te merken dat bij wolfslangen 

deze banden regelmatig over het hele lichaam 

verspreid zijn, en er is typisch een witte of 

bleke kraag in de nek. Probeer deze 

belangrijke kenmerken vanaf een veilige 

afstand op te merken. Als de slang donker/zwart is en deze halsband niet in de nek heeft en alleen 

dunne banden in het bovenlichaam heeft, in tegenstelling tot banden op kleinere, regelmatige 

intervallen in het onderlichaam, dan is het waarschijnlijk de zeer giftige Krait. Wolfslangen hebben 

meestal een brede en grote, enigszins afgeplatte kop, breder dan de nek, een beetje vergelijkbaar 

met die van een adder, hoewel hij helemaal niet giftig is. Zijn kop is ook wat spits en ze hebben 

uitstekende zwarte ogen. 

 

Ze lijken strikt nachtdieren te zijn en worden overdag nooit gezien. Dus als we wolfslangen overdag 

tegenkomen in hun rustplaats, zijn ze helemaal niet blij dat ze die plek moeten verlaten. Maar zodra 

ze beseffen dat ze moeten, worden ze erg alert en proberen ze de confrontatie te ontlopen. Soms 

zullen ze hun lichaam oprollen en hun hoofd verbergen. Ze houden er niet van om aangeraakt te 

worden en staan erom bekend dat ze zichzelf krachtig verdedigen wanneer hun ontsnapping wordt 
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geblokkeerd. Ze zullen dan doen alsof ze woest zijn door schokkerige bewegingen en snelle 

schijnaanvallen te maken om de tegenstander bang te maken. Wanneer ze voor het eerst worden 

aangeraakt, zullen ze meestal een beetje bijten, maar hantering kan gemakkelijk worden vermeden 

door een borstel te gebruiken om de slang in een emmer of andere ontvanger te lokken en hem uit 

huis te halen. 

 

Natuurlijk leven ze niet alleen 

in gebieden met menselijke 

bewoning, maar bewonen ze 

ook een verscheidenheid aan 

dichte bossen, open bossen en 

rotsachtige terreinen. 's Nachts 

klimmen ze in bomen en rotsen 

op zoek naar een prooi. 

 

We zien slangen vaak afgebeeld 

op spectaculaire beelden 

waarop ze hun prooi in hun 

geheel doorslikken, wat zeker 

niet bijdraagt aan het 

opbouwen van een beminnelijke reputatie. Vergelijk dit met de meeste afbeeldingen die we zien van 

onze schattige huisdieren, zoals katten, die zeker geen levende dieren eten. De prooien van de slang 

zijn vaak nogal volumineus in vergelijking met hun kop. Dit is ook het geval bij wolfslangen die 

hagedissen eten, en misschien af en toe kikkers. Je vraagt je misschien af hoe zij en andere slangen 

erin slagen om zo'n grote prooi heel door te slikken. Om dat te kunnen, hebben ze veel aanpassingen 

nodig. 

 

Een slang heeft losjes verbonden kaakbeenderen en een elastische huid. In tegenstelling tot de 

menselijke kaak, is de bovenkaak niet zo strak gefixeerd, waardoor deze van voren naar achteren 

en van links naar rechts kan bewegen. De onderkaken zijn niet versmolten - geen kin - maar 

verbonden door een elastisch ligament. En tot slot helpt een extra bot in de verbinding tussen boven- 

en onderkaak hen om hun mond veel verder te openen zonder een dislocatie. De maximale grootte 

van de prooi die wordt geconsumeerd, wordt echter niet zozeer bepaald door de kloof, maar eerder 

door het gebied van de mondholte, dat op zijn beurt wordt bepaald door de breedte van de kop 

van de slang. De ingeslikte prooi komt dan in een slokdarm die is opgevouwen en dus kan uitzetten. 

Er is geen borstbeen dat die uitzetting blokkeert, maar een grote elasticiteit in de zachte weefsels. 

 

We zouden dit kunnen vergelijken met sommige mensen, of liever met de vele mensen, die een 

dikke buik krijgen. Deze buik zit alleen onder de ribbenkast maar maakt sommige bewegingen al 

moeilijk. Bij slangen begint deze expansie echter direct na de kop en lopen ze op hun ribben. Het is 

dus begrijpelijk dat een grote prooi hun bewegingen moeilijker maakt en dat ze liever rusten totdat 

de spijsvertering dat probleem oplost. Ik zal dit feit nooit vergeten, want er was eens een kleine 

rattenslang in de Puja Hall. Ik probeerde ze voorzichtig naar buiten te duwen, maar ze wilde helemaal 

niet weggaan, wat ik op dat moment niet begreep. Ten slotte ging ze achter een voorwerp en braakte 

snel een kikker uit en ging toen vanzelf naar buiten. 



15 Prema Ananda Vahini mei 2022 

 

 

Op dezelfde manier als bij mensen wordt de 

spijsvertering gedaan door zuren en enzymen, die 

krachtig genoeg zijn om botten te verteren. Hun 

vertering duurt ook langer. Bij grotere 

slangensoorten die grotere zoogdieren eten, met 

haar, nagels, hoorns en wat hardere botten, 

worden deze materialen niet verteerd maar 

uitgescheiden of uitgebraakt. 

 

Wolfslangen broeden in de periode voorafgaand 

aan de moesson en volgens de literatuur komen de 

eieren (4-11) in september of oktober uit. Maar we 

lezen ook dat in de regio van Chennai in 

december-januari zo'n 5-7 eieren worden gelegd. 

Vrouwelijke slangen zetten een geur af langs hun 

wegen, die de mannetjes aantrekken. De jongen 

zijn 14-19 cm lang. In de Ashram waren onze 

waarnemingen van volwassen slangen in gebouwen 

in september, oktober en december. Buiten 

hebben we er in januari en maart enkele 

waargenomen, maar de identificaties waren 

onzeker. 

 

Er zijn 8 verschillende soorten wolfslangen op het 

schiereiland India, die allemaal erg op elkaar lijken 

in dieet, habitat en gedrag, maar alleen de gestreepte wolfslang wordt ook door het hele land 

gevonden. Deze slang heeft meestal een gitzwarte rug met witte banden, soms met een gelige tint. 

Sommige gewone wolfslangen zijn echter ook zwart met witte banden. Om zeker te zijn van de 

identificatie, zou men de schalen moeten tellen, blijkbaar geen gemakkelijke taak. 

 

Het ontmoeten van een slang is altijd een bijzondere ervaring en als je eenmaal je focus van angst in 

nieuwsgierigheid verandert, belooft het samen zijn met hen - na het nemen van de nodige 

voorzorgsmaatregelen - een aangename en bevredigende tijd te worden! 
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Nieuws van de… 
 

 

 

 

Nataraja in Frankrijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het manifesteren van voorwerpen en beelden is al vanaf zijn jeugd onderdeel van Swamiji's 

uitdrukking van het Goddelijke. Hij manifesteerde snoepjes voor zijn vrienden op school en later 

materialiseerde hij beelden en andere religieuze voorwerpen voor zijn volgelingen. Hoewel 

wonderen niet de essentie van spiritualiteit zijn, kunnen ze helpen om het geloof in een hogere 

Het Nataraja-beeld dat eerder dit jaar in de kamer van 

Akash verscheen tijdens de nacht van Mahashivaratri. 
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macht te vestigen. Eerder dit jaar vierde Akash, een Premananda Jeugdlid uit Frankrijk, samen 

met zijn familie Mahashivaratri in een nabijgelegen Sri Premananda Centrum. Toen hij thuiskwam, 

ontdekte hij dat het bovenstaande Nataraja-beeld in zijn slaapkamer was verschenen terwijl hij 

in het Centrum was. Nataraja is de dansende vorm van Heer Shiva en vertegenwoordigt ook 

het etherelement of Akasha. Een geweldige aanmoediging! 

 

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

De Muruga-kracht gebruiken! 

 

 

“Heer Muruga werd geschapen door het derde oog van Heer Shiva, daarom 

is Heer Muruga een goddelijk kind. Elk kind is echter door God geschapen. 

En alle kinderen in alle landen van de wereld bezitten die Muruga-kracht. Dit 

is wat ik denk. Je moet dit in gedachten houden en iets goeds doen voor de 

wereld. Verminder met die kracht de slechte gedachten en negatieve 

eigenschappen in jezelf. Gebruik die kracht in jezelf en bereik het hoogste 

niveau, net als Muruga. 

Voor elke actie is er een gelijke en tegengestelde reactie. Als je aanbidt en je 

devoties correct uitvoert, krijg je de juiste vibratie. Het hangt dus van jou af. 

Als je dit doet, wat er ook gebeurt, dan zal de Murugan strijdmacht het juiste 

voor je doen. Hij zal alles perfect doen." 
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