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till Miten och Premal

1. Vad jobbar du med?
Miten: Jag ser inte det Deva Premal och
jag gör som ”arbete”, det finns ingen
åtskillnad mellan arbete och lek för mig.
Det jag håller på med är en ständigt
pågående andlig utövning. Mitt sätt är
att använda musiken som en dörröppnare
till det gudomliga – vare sig andra männi-
skor delar den upplevelsen med oss eller
inte, förändrar inte mitt praktiska
utövande. Deva Premal och jag har gjort

det under 18 år!
Premal: Det som har med gemenskap att
göra, healing, glädje och kärlek som
delas genom sånger och heliga melodier,
samt att recitera urgamla böner.

2. Varför valde du det?
Miten: Jag kan inte säga att jag valde det.
Det känns som jag fått det som en gåva
av Osho.
Premal: Som barn hoppades jag att jag
skulle hitta något som inte kändes som
ett arbete … som skulle vara så glädjefyllt
att det inte gick att skilja från livet
självt. Och jag är så välsignad att ha fun-
nit det. Jag valde det inte, det bara hände
helt naturligt. Det har getts till mig som
en gåva.

3. Vad ger det till andra?
Miten: Jag antar att de människor som
lyssnar på oss vid våra konserter får en
chans att komma i kontakt med en djupa-
re känsla om vem man är och varför man
gör det man gör i sitt liv. Det har inget i
sig att göra med Deva Premal och mig – vi
är blott och bart budbärare. Mantran är
budskapet.
Premal: Samma sak, det ger mig hopp. En
känsla av helhet, och en medvetenhet om
helhetens orsakssammanhang.

4. Lever du som du lär?
Miten: Naturligtvis.
Premal: Jag gör mitt bästa vad jag än
gör.

5. Vad säger du om 
alternativ medicin?
Miten: Nödvändig.
Premal: Älskar det, förstås.

6. Och om egenvård?
Miten: Vegetarisk mat, motion, att
sjunga med ett öppet hjärta.
Premal: Mantravibrationer och att recite-
ra heliga sånger är healing.

7. Vilken är den viktigaste
hälso- eller livsfrågan 
just nu?
Miten: Globalt sett? Bli vegetarian.

8. Vad är viktigt för dig?
Miten: Vem är det som lagar till en kopp
chai?
Premal: Kärlek.

9. Vad är kärlek för dig?
Miten: Deva Premals chai.
Premal: Kärlek är bortom ord …

10. Vilken fråga önskar du
helst att Energivågens
läsare bör ställa sig?
Miten: Hur kan jag tjäna andra?
Premal: Vad skulle jag göra annorlunda i
ljuset av mitt eget livs förgänglighet –
min egen död? Var borde mitt fokus vara
just nu? 

”Vem är det
som lagar till 
en kopp chai?”

Om Miten och
Premal

Namn: Prabhu Miten och 
Deva Premal.
Familj: Miten: Osho.
Bor: Miten: På jorden (vi reser
över hela världen nio månader
om året, och gjort det sedan 16
år tillbaka).
Premal: Världen.
Astrotecken: Miten: Lejon. 
Premal: Vädur.
Min guru: Miten: Deva Premal.
Premal: Osho.
Tycker bäst om: Miten: Min
guru.
Premal: Livet!
Motto: Miten: Osho.
Bästa bok: Miten: ”No water,
no moon” av Osho. 
Premal: Minns inte. 
Aktuella med: Konsert och
workshop i Stockholm den 
30 juni–1 juli.
Kontakt:
www.mitendevapremal.com


