
Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 1 HET WARE GELAAT VAN HATHAYOGA 

YOGA NU 
 

 

Van sex-appeal en transcendent 
bewustzijn  

 
Yoga. Iedereen kent het woord, denkt spontaan aan lichamen als geplooide staafballonnen, 
misschien hebt u het in uw fitnessschema zitten? Maar wat is het en waartoe dient het? Stel de 
vraag en het antwoord luidt dat het lekker ontspannend is, een antigif voor stress. Een 
enkeling weet dat het ook goed is voor de gezondheid. Toch is dat slechts het voorportaal van 
een heus universum. 
Sybille Decoo  
 
Fort Lauderdale, Florida, juli 2003. Ik stap met enkele andere residenten van de ashram (yogaleerhuis 
naar Indiase traditie waar ik vier maanden verblijf) binnen bij Wild Oats, een grootwarenhuisketen van 
natuurvoeding. Op een rek staan yogavideo’s. Ze beloven ‘six pack abs’ en ‘buns of steel’, vrij 
vertaald: buikspieren als een geribde chocoladereep en een staalharde kont. 
Het illustreert de klaagzang in traditionele yogakringen dat het met yoga de verkeerde kant uitgaat. 
Meer en meer wordt de praktijk ingepast in de consumptiewereld. 
Hollywood- en andere sterren lopen er storm voor. In de Verenigde Staten kun je yogalessen volgen 
op elke hoek van de straat. Een Amerikaan doet maandag aerobics, gaat woensdag naar de fitness 
en vrijdag naar de yogales – die constatering zit er niet ver naast: driekwart van de Amerikaanse 
fitnesscentra heeft yoga op het menu staan. Er is ook een heuse merchandising rond ontstaan: 
waarom geen speciaal pakje aantrekken, net zoals bij aerobics? 
Een hype dus en een tweesnijdend zwaard: meer mensen omhelzen de uit India overgewaaide 
‘heilige wetenschap’ maar intussen wordt die herleid tot een tak van de fitness. 
Toegegeven: voor mij was yoga aanvankelijk ook niet meer dan een alternatieve vorm van fitness. In 
Brussel kwam ik terecht bij een jonge Engelse yogalerares.  
Eerste ontdekking: yoga is werken, want er wordt voortdurend gestretcht. Hoefde ik me, zo dacht ik, 
niet te schamen over mijn soepelheid, bij yoga kwam ik er snel achter wat er zoal kan vastzitten in een 
lichaam. 
Tweede vaststelling: staan is niet zomaar staan in yoga, het is een van de asana’s (sanskriet voor 
yogahouding). Dat geldt zelfs voor liggen, bekend als de ‘lijkhouding’. 
Later kwamen de vreemde instructies. We moesten “de adem sturen naar de plek waar we de 
spierspanning voelen”. Pardon? Ik herinner me dat we in de ‘split’-houding zaten: met gespreide 
benen zover mogelijk naar voren leunen, een uitdaging voor de spieren aan de binnenkant van de 
dijen. Mijn kritische zelf mompelde binnensmonds dat lucht naar de longen gaat, basta, maar goed, ik 

was gekomen om te leren en gehoorzaamde. 
En o wonder, het beeld werkte. Het bleek een concentratietechniek die de 
aandacht diep in het lichaam brengt. 
Het fysieke handelen kreeg een meditatieve kant en ik vergat de mensen op 
de matten rondom mij en – mea culpa – de competitiedrang. Dat was het 
embryo van de innerlijke vrede waar een complete beoefening van yoga je 
langzaam naartoe voert. 
Natalie leerde ons de asana’s vooral langzaam aan te nemen, ze te ‘laten 

ontstaan’ met respect voor het lichaam. We leerden het subtiele werk met de ademhaling: de spier 
strekken tijdens het inademen en, zonder te lossen, langzaam uitademend ontspannen en voelen hoe 
precies dan de spier meegeeft. Ze leerde ons om ‘los te laten’ terwijl we in een houding zaten, vrede 
te nemen met onze conditie, dankbaar te zijn met elke centimeter vooruitgang. Die centimeters meer 
flexibiliteit kwamen er ook, en – oef – vrij snel. 
Het waren gouden instructies, die de hele persoonlijkheid bewerken. De combinatie van focus en 
ontspanning verrichtte fysiologische, maar ook mentale en emotionele wonderen. Wat een vorm van 
gymnastiek leek, werden tastbare lessen in onthechting. 
Volgens de minstens vijfduizend jaar oude theorie werkt yoga via het ‘grofstoffelijke’ lichaam in op het 

Wat een vorm 
van gymnastiek 
leek, werden 
tastbare lessen 
in onthechting 
 



‘subtiele lichaam’, dat bestaat uit de geest, de emoties, het intellect. De adem of ‘prana’ (levenskracht) 
is het bindmiddel tussen lichaam en geest en daarom een belangrijk instrument tijdens de oefeningen. 
Subtiel treden er veranderingen op en begint men anders tegen het leven aan te kijken, meer ‘au 
deçus de la melée’. Het lichaamsbewustzijn en de gemoedsrust nemen toe. 
De bekende vorm van yoga heet voluit hathayoga en werd volgens de overlevering bedacht door wijze 
yogi’s uit het oude India die een perfect inzicht hadden in de werking van lichaam en geest. 
De ademhalingsoefeningen en asana’s staan niet toevallig in een bepaalde volgorde en werken in op 
spieren, gewrichten, inwendige organen en endocriene klieren en doen alles tot op het niveau van de 
cel beter draaien. 
Volgens yogaleraars is het een misverstand dat men lenig moet zijn om yoga te beoefenen. Of slank. 
Of kerngezond. 
Lenigheid is een voorwaarde noch een doel. Het degelijke en populaire boek van de Sivananda-
centra, Praktische yoga, zegt het zo: “Iedereen kan yoga beoefenen. Je hebt er geen speciale kleding 
of uitrusting voor nodig, alleen een beetje ruimte en een sterk verlangen naar een gezond en zinvol 
bestaan.” Het antieke verhaal uit de Purana’s (oude hindoeïstische geschriften) wil dat Shiva (zie 
kader) de kennis over hathayoga verspreidde op vraag van zijn wederhelft Parvati, die zich zorgen 
maakte over de lamentabele staat waarin de aardbewoners zich bevonden. 
De mythe is te verstaan als: we hebben met ‘goddelijke’ (lees: perfecte) kennis te doen. 
Tussen de zesde en de vijftiende eeuw na Christus hebben Indiase yogi’s die kennis gecompileerd in 
de vorm van aforismen. De bekendste tekst is de Hatha Yoga Pradipika (‘Licht op hathayoga’) van 
Yogi Swatmarama. 
Het woord hatha stamt uit het Sanskriet. Ha staat voor maan en symboliseert de mentale energie, tha 
staat voor zon en verwijst naar de dynamische energie. “Beide creëren de extremiteiten introversie en 
extraversie. Door de praktijk van hatha yoga wordt het mogelijk om de schommeling tussen beide 
vormen van energie te harmoniseren en tot één kracht te verenigen”, schrijft swami Muktibodhananda 
in een duiding op de verzen. Het is “het proces om het perfecte fysieke, mentale, emotionele en 
psychische evenwicht te bewerkstelligen door de energieën van het lichaam te manipuleren”. 
Volgens de yogatheorie lopen er tienduizenden banen ( nadi’s) door ons lichaam, subtiele 
zenuwbanen waarlangs energie stroomt. Blokkeringen daarvan leiden tot ziekte of kwaaltjes en tot 
emotioneel lijden. Yoga zuivert die kanalen en is daarom een leer van de gezondheid, in tegenstelling 
tot de westerse geneeskunde, die ziekte behandelt.  
De werking wordt vergeleken met een kronkelend riviertje. Stroomt het water traag, dan hoopt er zich 
vuil op in de bochten. Neemt de stroming toe, dan wordt het vuil meegegraaid. Bij hathayoga worden 
de afvalstoffen die we ophopen in het lichaam (en ook de rommel in ons hoofd) verwijderd door de 
combinatie van ademhalingsoefeningen, stretching en ontspanning. 
De therapeutische effecten zijn legio en er is ook meer en meer wetenschappelijk onderzoek dat dat 
bevestigt (zie deel 4). Maar gevorderde yogi’s ervoeren dat die energetische eenmaking ook het pad 
effent voor de ontwaking van spirituele energie. 
Na een lang zuiveringsproces stroomt de ééngemaakte energie door het centrale kanaal in de 
ruggengraat en door de energiecentra (chakra’s) die zich daar volgens die benadering bevinden. 
Dat effent het pad voor het opstijgen van de voor yogi’s ultieme kundalinienergie, de spirituele energie 
die, zo wil het beeld, een slapend bestaan leidt onder aan de ruggengraat. 
Ultiem mondt die energiebeheersing uit in yoga, dat verbinding of eenheid betekent en verwijst naar 
het bereiken van de transcendente bewustzijnstoestand. Maar meer daarover later in deze reeks. 
  
De extreem aandoende houdingen die yogi’s (yogini’s voor de vrouwen) aannemen, dienen dus een 
onverwacht doel: ze prepareren het lichaam op langdurig stilzitten zodanig dat meditatie niet 
gehinderd wordt door lichamelijke ongemakken. 
U merkt het: het spirituele oogpunt van hathayoga gaat ver voorbij de ‘six pack abs’en de ‘buns of 
steel’. Alle handboeken vertellen het: om echt te weten wat yoga is, moet men het beoefenen, zoals 
men ook pas weet hoe een onbekende vrucht proeft als men er zijn tanden in zet. Zelfs superieure 
beschrijvingen evenaren het vermogen van de papillen niet. “Wanneer de nadi’s gezuiverd worden, 
zijn er externe tekenen. Er is onbetwistbaar succes als het lichaam slank wordt en glimt”, luidt een 
vers uit de Hatha Yoga Pradipika. Datzelfde werk stelt ook dat yoga het verouderingsproces ‘omkeert’. 
Geen wonder dat Hollywoodsterren ervoor in de rij staan.

 



YOGA MENSELIJK 

’Yoga gaf mijn leven een doel’  
 
Corinne Fontaine (41) uit Brussel kwam onrechtstreeks bij yoga uit. “Zo’n vijftien jaar geleden begon ik 
met zenmeditatie, maar het viel niet mee om comfortabel te zitten. Ik besefte dat ik meer soepelheid 
nodig had en besloot daarom een jaartje yoga te volgen. Zo kwam ik erachter dat yoga meer inhield 
dan fysieke oefeningen. Dat waartoe ik mij aangetrokken voelde, de meditatie, maakte daar ook deel 
van uit, naast relaxatie, een gezond dieet en positief denken. 

Dat vond ik eigenlijk veel completer, zodat ik de zenmeditatie dan maar heb 
laten vallen.” “Yoga is voor mij een discipline die het lichaam, de emoties en de 
geest zuivert. Als adolescent had ik een nogal chaotisch leven. Door yoga te 
beoefenen, heb ik meer emotionele stabiliteit en zelfvertrouwen gekregen. Ik 
ben nu ook veel vitaler en heb veel meer voeling met mijn intuïtie.” De keuze 
voor yoga had voor Corinne ook professionele gevolgen. Ze was make-up 
artiste in het Brusselse operahuis De Munt maar liet de job staan om yogales te 
kunnen geven. Daarnaast heeft ze ook haar eigen, dagelijkse praktijk. “Yoga 
heeft mij een doel gegeven in het leven en de instrumenten aangereikt om een 
zekere graad van geluk te bereiken. 
Niet dat ik mij altijd en overal 100 procent gelukkig voel, maar ik ben wel veel 
gelukkiger dan vroeger. Als tiener vroeg ik mij wel eens af waarom ik eigenlijk 
leefde. Yoga heeft daar een antwoord op gegeven. 
Vroeger streefde ik het geluk na met oppervlakkig plezier maar ik ben tot het 
besef gekomen dat het maar gevonden kan worden door te verinnerlijken en 

vrede te vinden.” “Mijn familieleden zijn er absoluut tevreden mee. Mijn zonen vragen er zelf om. Toen 
mijn zestienjarige zoon tijdens de examens niet kon slapen van de spanning deed ik relaxerende 
ademhalingsoefeningen met hem. We deden ook geregeld een half uurtje yoga.” (SD) 

 

YOGA GODDELIJK 

SHIVA 
de Vernietiger 
 

Hindoes hebben goden te over. En ook al lijkt het er sterk op als je ze 
bezig ziet, dat ruime pantheon heeft in principe geen uitstaans met 
afgoderij. Voor hindoes is er slechts één Ultieme Realiteit en dat is het 
onpersoonlijke Brahman, of het absolute bewustzijn dat in alles en 
iedereen aanwezig is. Dat is vertaald in concrete afbeeldingen van ‘goden’, 
kwestie van het onbevattelijke wat bevattelijker te maken. 
Die goden staan voor aspecten van de meest verheven manier van zijn. Ze 
zijn de hulpmiddelen van een spiritueel leven. Voor wie oog heeft voor de 
achterliggende symbolische betekenis wordt het eren van zo’n god een 
verbintenis met zichzelf. 
Shiva is ‘de vernietiger’. Hij wordt vaak dansend afgebeeld. Als hij zijn voet 
neerzet, is het afgelopen. Afgelopen met Maya, of de illusie die deze 
schepping is, een verwijzing naar onze gehechtheid aan zaken die niet ons 

ware wezen uitmaken. 
Maar Shiva’s destructie is positief. ‘Hij’ vernietigt het negatieve en transformeert energie voor een 
hoger doel. Het is de destructiekracht van een kok of chirurg. Het is de ontbindingskracht die in de 
natuur aanwezig is, de afbraakprocessen die ons lichaam doen regenereren. 
Het universum onderhoudt zichzelf door een delicaat evenwicht tussen goed en kwaad. 
Shiva baant de (soms pijnlijke) weg voor spirituele vooruitgang door onze onvolkomenheden te 
vernietigen, als daar zijn onze illusies, verlangens, onwetendheid, relaties, gehechtheden, alles wat 
ons belet onze ware, ‘goddelijke’ natuur te ontdekken. Wie hem eert, vernietigt dus het negatieve en 
verlammende in zichzelf om een beter, meer verheven en gelukkiger mens te worden. 
 

Corinne ruilde zen-
meditatie voor yoga. 
(Foto Yann Bertrand) 



Shiva komt in tempels bijna altijd voor in zijn vorm van Shivalingam. Het is een fallische vorm in een 
vagina: de seksuele eenwording als eenwording als symbool voor de vereniging van bewustzijn en 
creatieve kracht, de hoogste, universele principes. Maar daarmee is nog maar een tipje van de sluier 
opgelicht over de meest complexe der goden, die schijnbaar heel contradictorische kwaliteiten 
verenigt, van asceet tot symbool van sensualiteit, van behoeder tot genadeloze wreker. (SD) 

 

 

YOGA CITAAT 
 

Enkel de yogi wiens vreugde en vrede innerlijk zijn en wiens visie naar binnen is gericht zal tot 
Brahman* komen en het Nirwana* kennen. De zieners zijn diegenen wier onvolkomenheden zijn 
vernietigd, wier twijfels zijn verdreven en zintuigen overmeesterd en van wie elke actie gekoppeld is 
aan het welzijn van anderen. 
Uit Bhagavad Gita, zowat de bijbel voor yogi’s, in een vertaling naar het Engels door Swami Prabhavananda en Christopher 
Isherwood. (*Brahman staat voor opperbewustzijn, het *nirwana voor de eenmaking ermee. Met onvolkomenheden worden 
vooral morele gebreken bedoeld, nvdr) 

 
 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 2 DE DIVERSE SCHOLEN 

YOGA NU 
 

Het verschil tussen DRIE POPULAIRE STIJLEN: Iyengar, Ashtanga en Viniyoga 
 

Van 'nederig' zacht tot de Power van 
Madonna 

 
Is het vanwege haar zin voor detail dat onze koningin Elisabeth de beroemde yogameester 
Iyengar naar het paleis liet komen? Kiest Madonna voor Power Yoga omdat het volgens critici 
het ego opblaast? Waarom gaat het er bij Ashtanga Yoga zo dynamisch toe? En verdient 
Viniyoga het predicaat miniyoga? De Morgen ging naar de les.  
Sybille Decoo  

 

 
Power Yoga wordt fel gecontesteerd. Madonna is een adept. (Foto AP) 

 
Viviane kijkt verbaasd op als ik zeg dat ik de hoofdstand nooit tegen een muur aanneem. Het is mij 
geleerd om het zonder extra steun te doen, kwestie van er niet afhankelijk van te worden. 
Ondertussen staan mijn medecursisten ondersteboven tegen de muur. Dat de lichamen wat naar 
achteren gebogen staan, is volgens de lerares geen bezwaar. “De intensiteit en de richting van de 
energie zijn van belang. De muur laat toe lang in de houding te staan en de angst voor de leegte te 
overwinnen.” Ik bevind mij in een les Iyengar Yoga. Het gebruik van steunelementen is typisch voor de 
stijl van de Indische yogi B.K.S. Iyengar en wordt erom bekritiseerd. Viviane Gutlerner, die de techniek 
al sinds de jaren tachtig beoefent en ook bij de meester zelf, in het Indiase Puna, opleidingen volgde, 
nuanceert. “Het is waar dat men afhankelijkheid kan kweken van de steunelementen, en als sommige 
verkeerd worden gebruikt, kunnen ze meer kwaad dan goed doen. Maar voor stijve mensen zijn ze 
een cadeau omdat men meteen voelt wat het is om correct met het lichaam te werken.” De zin voor 
detail en het lang in de houding blijven, hebben de Iyengar Yoga de stempel ‘extreem’ opgeleverd. 
“As, symmetrie en rekking zijn de basisbegrippen. Sommige leraars geven de stijl een militaristisch 
karakter maar daar gaat het niet om. De details houden de aandacht erbij, want het is belangrijk 



bewust aanwezig te zijn in de houding.” Of zoals Iyengar het uitdrukt: “Mijn lichaam is mijn tempel, de 
houdingen mijn gebeden.” Daarmee gaf hij aan wat yoga onderscheidt van gymnastiek: startend met 
het grove lichaam wordt er geleidelijk aan gewerkt op de subtiele energie en op verinnerlijking. 
Iyengar Yoga wordt nochtans bekritiseerd als eenzijdig lichamelijk. 
 
“Wat het werk op de houdingen betreft, ken ik geen betere methode en over de filosofie kan ik ook 
leren van andere yoga’s. Je ziet het gebeuren dat mensen een groter ego krijgen omdat ze lichamelijk 
in goede vorm geraken, maar dat kun je de methode niet verwijten. Ook Iyengar Yoga is een pad naar 
het subtiele”, zegt Viviane, voorzitster van de Iyengar-federatie in België. 
 
Brusselaar Jean-Claude Garnier beoefende tien jaar lang de Iyengarmethode alvorens naar de 
Ashtanga Yoga van Pattabhi Jois over te schakelen. Hij studeerde met beide meesters in India en 
ontmoette Jois nog voor diens methode razend populair werd. Nu staan de westerlingen in Jois’ 
centrum in het Indiase Mysore in de rij voor lessen die hij al niet meer zelf geeft. Het contrast kan niet 
groter zijn. 
Het tempo zet de concentratie op scherp maar voor een meditatieve dimensie is er geen plaats. Toch 
ben ik na afloop niet uitgeteld. Ik voel mij energiek en kalm maar kordaat. 
Die methode, die erg populair is in de VS, is de enige die ook veel mannen aantrekt en ik begin te 
begrijpen waarom. In de VS bestaat de Ashtanga Yoga ook onder de naam Power Yoga, maar die 
heeft de reputatie erg commercieel te zijn. 
Madonna is de bekendste adept van Power Yoga. Afgaande op de kunstjes die ze tentoonspreidde 
tijdens haar laatste toernee, valt er wat te zeggen voor de kritiek dat die methode het ego vergroot in 
plaats van uitzuivert. “Het is geen yoga maar gymnastiek”, is een veel gehoorde kritiek. Jean-Claude 
Garnier: “Er zijn inderdaad leraars die Ashtanga Yoga tot gymnastiek herleiden. Ze sluiten de 
dimensie van de mentale zuivering uit en vergeten dat een yogahouding een middel is om een doel te 
bereiken. Dan bestaat het gevaar dat het ego groeit. Pattabhi Jois distantieert zich daarvan. 
Persoonlijke transformatie en onthechting zijn het doel. 
 
De spiritualiteit wordt ontwikkeld via het fysieke werk en komt als de geest gekalmeerd is.” Iyengar 
beoefende aanvankelijk ook Ashtanga Yoga maar paste de stijl aan omdat hij gezondheidsproblemen 
had. Het werd zijn eigen methode.  
 
Ook Viniyoga komt uit dezelfde stal (zie kader) maar werd afgezwakt ten behoeve van de stijve 
westerlingen. Positief bekeken is het een therapeutische yoga. ‘Miniyoga’ wordt de stijl soms 
schamper genoemd, maar een sessie bij Flor Stickens, die in Herentals en omstreken lesgeeft, leert 
dat die zachte yoga erg subtiel is en allesbehalve flauw, ook al zijn de oefeningen veel eenvoudiger 
dan wat ik gewend ben. Die stijl verwekt nederigheid, sereniteit, alertheid. 
Herhaaldelijk benadrukt Flor het belang van de ‘juiste’ inspanning: niets forceren maar een gevoel van 
welzijn nastreven in de houdingen. “Het is die combinatie van juiste inspanning en ontspanning die 
mentale stevigheid oplevert”, legt Flor uit. “Alles wat niet bij de inspanning betrokken is, moet 
ontspannen blijven. Dat principe is erg bruikbaar in het dagelijks leven. We zondigen er vaak tegen.” 
Flor Stickens deed al achttien jaar yoga voor hij de Viniyoga ontdekte. “Wat mij erg aansprak, was het 
uitgangspunt dat de functie van de asana belangrijker is dan de vorm. 

 

‘Door de verschillende stijlen vindt iedereen zijn gading, maar in feite is er 
maar één yoga’ 
 
Andere stijlen leggen meer de nadruk op de vorm, het is iets wat je presteert. Maar hathayoga is niet 
lichamelijk maar energetisch. Er zijn stimulerende, rustgevende en harmoniserende asana’s.” Zegt de 
Ashtanga Yoga dat het individu zich moet aanpassen aan de yoga om de vruchten ervan te kunnen 
plukken, dan geldt in Viniyoga precies het omgekeerde. “Viniyoga is de meest geschikte yoga voor 
individueel onderwijs en kan ook als therapie toegepast worden voor problemen die buiten onze 
geneeskunde opgelost kunnen worden, lichamelijke of karakterstoornissen. 
 
De Indiase yogi die er aan de basis van ligt, Krishnamacharya, gebruikte het op die manier. De 
dokters van Madras stuurden hem hun patiënten.” Krishnamacharya’s zoon paste de discipline aan de 
westerse lichamen aan en liet de moeilijke lotushouding weg. “Je kunt een volwassen yoga doen met 
eenvoudige oefeningen. 
 



Maar in Viniyoga kun je even zwaar werken als in Ashtanga Yoga”, zegt Flor. “Ach, ik vind het goed 
dat er verschillende stijlen zijn. Zo vindt iedereen zijn gading”, besluit de gepensioneerde legerofficier. 
Zijn eerste yogales kreeg hij in het leger “Leger en yoga hebben één ding gemeen: discipline”, lacht 
hij. 
 
Letterlijk betekent Viniyoga ‘juist gebruik van yoga’. In dat opzicht hoort elke yoga Viniyoga te zijn, 
anders is het geen yoga. Flor is het ermee eens: “Wij hebben daar geen patent op. In feite is er maar 
één yoga.”  

 

EEN STAMVADER, DRIE VARIANTEN  
 
Haast onbegrijpelijk is dat de grote Indiase yogi Krishnamacharya aan de basis lag van zowel de 
Iyengar, de Ashtanga als de Viniyoga, drie stijlen die elkaars tegenpolen zijn, en dat ondanks de 
familiebanden. Iyengar was de schoonbroer van Krishnamacharya, en Desikachar, die de Viniyoga 
ontwikkelde, is zijn zoon. 
Maar conflicten waren er niet. “Vader en zoon werkten samen en schreven Viniyoga voor aan mensen 
die in hun gezondheidscentrum op consultatie kwamen. Desikachar zet dat vandaag verder”, vertelt 
Flor Stickens, leraar Viniyoga. Aan wijlen Krishnamacharya is vaak de vraag gesteld hoe het mogelijk 
is dat hij de stamvader is van zulke uiteenlopende stijlen. Zijn antwoord luidde dat er vele sterren aan 
de hemel staan.  

 
IYENGAR-YOGA  

• Typisch voor deze stijl zijn het lang in de houding zitten, de extreme zin voor detail en het gebruik 
van steunelementen, van houten blokken en linten tot tafels. Dat heeft te maken met het grote 
belang dat wordt gehecht aan precisie en symmetrie in alle houdingen. Er wordt speciale 
aandacht geschonken aan hoe voeten, handen, heupen en ruggengraat gepositioneerd worden. 

• Zo worden in de schouderstand de ellebogen met een lint dichter bij elkaar getrokken om een 
verticalere stand te bereiken.  

• Door het precisiewerk is het tempo eerder traag maar niettemin energetisch.  

• Ademhalingsoefeningen komen pas aan de beurt als men vergevorderd is.  
ASHTANGA-YOGA  

• In deze stijl regeert het tempo en is het zweten. ‘Tapas’, een belangrijk begrip in yoga dat 
doorgaans wordt vertaald als zelfdiscipline, wordt in de Ashtanga Yoga begrepen als ‘de 
verhoging van de temperatuur in het lichaam’. Dat is de fysiek meest veeleisende methode. 

• Men springt van de ene houding in de andere met de zonnegroet als bindmiddel.  

• De adem wordt gesynchroniseerd met een logische reeks houdingen. Via het zweet worden 
toxines uit spieren en organen verwijderd. 

• Ook hier aanvankelijk geen afzonderlijke ademhalingsoefeningen. 

• De nadruk ligt op sterkte, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. 
VINIYOGA  

• Een yoga op maat van het individu.  

• Bij deze zachte yoga gaan rekken en ademen heel erg hand in hand en werkt men langzaam en 
behoedzaam. Men werkt met een telschema, kwestie van de aandacht erbij te houden.  

• De oefeningen volgen elkaar logisch op: elke spierrekking wordt gecompenseerd door een 
tegenovergestelde beweging. 

 
Er bestaan nog vele andere vormen van yoga, waaronder Kriyayoga, Kundaliniyoga, Kripaluyoga, 
Anandayoga en Integrale yoga. Deel drie van deze reeks gaat in op Bikram Yoga en Sivananda Yoga. 
(SD) 

 



YOGA MENSELIJK 

KONINGIN ELISABETH EN DE GEKROONDE 
HOOFDSTAND 
In België was yoga bijna vijftig jaar geleden zelfs een koninklijke affaire. Niemand minder dan wijlen 
koningin Elisabeth deed het. Op 84-jarige leeftijd nog wel. Het was de vioolvirtuoos, wijlen Yehudi 
Menuhin, die de bekende Indiase yogameester B.K.S. Iyengar bij haar introduceerde. 

Menuhin, de man die de Iyengar-yoga in het Westen bekendheid 
verschafte, was bevriend met koningin Elisabeth. Hij sprak haar over 
zijn yogalessen en ze liet verstaan dat ze daar ook wel zin in had. 
De gelegenheid kwam toen Iyengar in het Zwitserse Gstaad was en 
daar tien dagen alleen zou zitten omdat Menuhin naar Zuid-Afrika 
moest. Eén telefoontje, en Iyengar was op weg naar Brussel. 
Hij bleef ruim tien dagen op het paleis maar het scheelde niet veel of 
het was er maar eentje geweest. “Ik was zenuwachtig. Ze zag er zo 
breekbaar uit”, bekent hij in een van zijn boeken en in een artikel dat 
vorige maand nog in zijn in India uitgegeven tijdschrift verschenen was. 
En dus bracht hij haar diverse yogahoudingen bij maar sloeg hij de 
hoofdstand over, beducht als hij was dat het verkeerd zou aflopen en 
de reputatie van yoga om zeep zou zijn. Op één dame van zeventig na 
had hij nooit eerder iemand van ouder dan 65 jaar de ‘sirsasana’ laten 
doen. 
Maar de koningin was gebeten en drong aan: “Als je mij niet wilt leren 
hoe ik de hoofdstand moet doen, kun je de eerstvolgende trein 
terugnemen naar Menuhin, die beweert dat jij de beste leraar bent”, 
herinnert hij zich haar woorden. 
De koningin was ronduit verontwaardigd: eerder hadden twee andere 
grote Indiase yogi’s, Tagore en Paramahansa Yogananda, het haar 

ontzegd, Tagore met de woorden “als je niet goed op je voeten kunt staan, vergeet dan maar om op je 
hoofd te staan”. 
Aan Iyengar zei ze: “wat is de zin yoga te onderwijzen als je geen vertrouwen hebt in je kunst?” Een 
pertinente opmerking, vond Iyengar, die het erop waagde. 
Er kwamen geen ongelukken van. Hij ontmoette ook Leopold III, die toen al geen koning meer was, en 
die volgens Iyengar vond dat zijn moeder dankzij zijn lessen “erg fit en energiek” was. 
Uit erkentelijkheid sculpteerde koningin Elisabeth Iyengars buste. Het beeld prijkt aan de ingang van 
zijn centrum in Puna, India. (SD) 

 

 

YOGA GODDELIJK 

VISJNOE 
de Instandhouder 
 

Druk de hindoegod Visjnoe aan uw hart want hij is diegene die het universum 
instandhoudt, de morele wetten hooghoudt en ons van al het nodige voorziet. 
Hij woont op de kosmische oceaan boven op een gigantische slang. De oceaan 
symboliseert de zaligheid en het bewustzijn. De slang die aan zijn voeten ligt, 
staat voor tijd, verlangen en illusie. 
Zoals bij alle goden uit het hindoe-pantheon staat ook Visjnoe voor een aspect 
van het goddelijke dat overal aanwezig is en dus ook in de mens, in casu als 
het vermogen om het goede en het juiste na te streven. 
Bij deze god draait alles rond hoe hij in actie treedt. Visjnoe is immers de god 
van de incarnatie. Niet reïncarnatie, want een god van het kaliber van Visjnoe 
is verlost uit de cirkel van wedergeboortes en kan zijn belichaming naar 
believen regelen. 
Hij – of moeten we zeggen zij, want de hindoegoden hebben opvallend 

vrouwelijke gezichten – incarneert telkens als de moraliteit van ons, gewone stervelingen, in een 
lamentabele staat verkeert of wanneer we best wat hogere wetten kunnen gebruiken. In die visie 
kunnen ook Jezus en Boeddha gezien worden als incarnaties van Visjnoe, al wordt de inlijving van 



deze laatste ook geduid als een poging van de Visjnoeaanhangers om het boeddhisme te omarmen, 
wat een reactie zou zijn geweest op de populariteit van de Sjiva-beweging. Politiek, zelfs goden 
ontsnappen er niet aan. (SD) 

 

 

Yoga citaat 
 

"De verlichte kent de zaligheid van de ziel en wil niets anders. Smachten kwelt het hart: hij doet daar 
afstand van. Wie niet door tegenslag van slag raakt of hunkert naar geluk, wie vrij is van angst, woede 
en van de objecten van het verlangen, is een ziener, die is verlicht" 
Uit: 'Bhagavad Gita' (de bijbel voor de yogi's), in een vertaling naar het Engels door Swami Prabhavananda en Christoper 
Isherwood 

 
 
 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 3 HOT YOGA VERSUS AUTHENTIEKE YOGA 

YOGA NU 
 

 

Uw McYoga al gehad vandaag? 
 

Wat Bikram Choudhury met yoga doet, wordt in de VS vergeleken met wat McDonald’s met 
voedsel heeft gedaan. Niets doet vermoeden dat zijn weg van Calcutta naar Beverly Hills een 
spiritueel pad is geworden. Toch steekt de goeroe van de ‘hot yoga’ de zuiveren in de leer qua 
succes naar de kroon. De Sivananda Yoga, de (vooralsnog) grootste yogastrekking in de 
wereld, toont dan weer dat er veel meer onder de yogahemel is dan oefeningen op de mat. 
Sybille Decoo  
 
'Uw McYoga gehad vandaag?’ De titel in de Los Angeles Times is niet de enige die Bikram Choudhury 
linkt aan de fastfoodketen. Van de naar schatting achthonderd bestaande yogahoudingen heeft die 
58-jarige Indiase yogagoeroe er 26 in een reeks gegoten en er auteursrechten op verworven. Net als 
McDonald’s stopt hij alle centra die ‘zijn’ vorm van yoga onderwijzen in een franchisesysteem. Enkel 
wie zijn lerarenopleiding naar rato van 5.000 dollar heeft gevolgd en zijn systeem naar de letter 
doorgeeft, mag onder de naam Bikram Yoga een studio uitbaten en moet een deel van de opbrengst 
afstaan. Wie zondigt, krijgt een brief van zijn advocaat in de bus. Er is al een proces van gekomen. 
Aan zijn riante villa met personeel in Beverly Hills en zijn wagenpark van dertig Rolls-Royces, Bentleys 
en Mercedessen te zien, is de man uit Calcutta er stinkend rijk mee geworden. Naar eigen zeggen 
komen er elke dag twee studio’s bij en zijn er intussen negenhonderd in de wereld. 
 

Ernstige yogi’s begrijpen niet dat Bikram een vijfduizend jaar oude 
discipline tot zijn bezit maakt 
 
Zijn ernstigere collega’s schudden meewarig het hoofd bij de vaststelling dat iemand een vijfduizend 
jaar oude praktijk tot zijn eigendom probeert te maken, een discipline dan nog die onthechting en 
eenvoud hoog in het vaandel draagt. Is er dan iets speciaals aan de Bikram Yoga? Ja, de thermostaat 
in de les staat op 41 graden, een bizarre toepassing van het principe dat de temperatuur in het 
lichaam stijgt bij yogabeoefening. 
Dokters hebben al gewaarschuwd dat die ‘hot yoga’ tot uitdroging kan leiden en voor sommige 
mensen gevaarlijk kan zijn, maar Bikram, die door The Yoga Journal ‘yoga’s bad boy’ wordt genoemd, 
doet gewoon door. 
Aan zijn succes te zien, vinden velen dat prima, vooral in de VS, waar ‘a good workout’ het nec plus 
ultra lijkt te zijn. In België is de stijl nog niet aangespoeld. 
 
Het contrast met de benadering in ‘de klassieke yoga uit India’ zoals de Sivananda-stijl wel ‘ eens 
wordt genoemd, kan niet groter zijn. Klassiek, omdat het vooral leerlingen van de verlichte yogi swami 
Sivananda uit het Noord-Indiase Rishikesh waren die yoga in het Westen kwamen verspreiden. 
Maar wellicht is ‘authentiek’ meer op zijn plaats. Het was de verdienste van Sivananda en zijn 
leerlingen om yoga expliciet als levenswijze uit te dragen. De bekendste leerling was swami Vishnu 
Devananda, die over de hele wereld Sivanandayogacentra oprichtte. 
De hathayoga wordt in die stijl geïntegreerd en draait om vijf grondbeginselen: juiste ademhaling, 
juiste oefening, ontspanning, een gezond (vegetarisch) dieet, meditatie en positief denken. 
Niet dat men zich in een yogales van Sivanandastrekking aan een preek of aan voorschriften moet 
verwachten. Wel zijn de instructies zodanig dat men erg bewust aanwezig is in de yogahoudingen, die 
een bijna meditatief karakter krijgen. De adem vormt de link om lichaam en geest in harmonie te 
brengen. Er wordt gewerkt met een min of meer vaste reeks houdingen die logisch opgebouwd is en 
het midden houdt tussen een statische en een dynamische yoga. 
In tegenstelling tot de Iyengar en Ashtanga Yoga (zie gisteren in de krant), die 
ademhalingsoefeningen ( ‘pranayama’) reserveren voor vergevorderden, nemen ze in de Sivananda 
Yoga van meet af aan een essentiële plaats in. Correct ademhalen wordt beschouwd als onontbeerlijk 
om het lichaam energetisch op te laden en de geest te kalmeren. 



Zo leer je vanaf de eerste les al meteen de buikademhaling en de ‘volle yogische ademhaling’ van 
buik tot schouders aan. Veel kans ook dat je in de Sivanada Yoga te weten komt waar het derde oog 
voor staat: tijdens de eindrelaxatie, moment waarop men de vruchten plukt van de les, wordt alle 
aandacht geconcentreerd op dat punt tussen de wenkbrauwen, ‘de zetel van bewustzijn en intuïtie’. 

 

 

‘VELE PADEN, EEN WAARHEID’ 
 
Het is niet echt bekend, maar er is meer onder de zon dan de hathayoga op de mat, het pad van de 
energie. Typisch aan de benadering van swami Sivananda (zie hierboven), is de integratie van de vijf 
bestaande yogapaden. 
Volgens een Indiase stelling zijn er “vele paden maar slechts één waarheid”. De verscheidene 
yogapaden zijn er om diverse temperamenten te bedienen, maar Sivananda ging ervan uit dat door ze 
te integreren, verschillende aspecten van de persoonlijkheid worden aangesproken en men 
harmonieuzer en sneller evolueert.  

• Het pad van de juiste actie of karmayoga houdt in dat men onthecht handelt. Enkel dan is er 
bevrijding. Zelf zal ze zich zo niet genoemd hebben, maar in dat opzicht was zelfs die andere 
bekende van Calcutta, moeder Theresa, een groot yogi. Niet dat dit pad impliceert dat men zich in 
vrijwilligerswerk stort, wel dat men zich onbaatzuchtig opstelt.  

• Mijn eerste stapjes op het pad van de meditatie, of rajayoga, zette ik tijdens een yoga-opleiding in 
Ibiza. Zes uur ’s ochtends: terwijl er op het eiland discotheken opengaan voor fuifnummers die niet 
kunnen stoppen, nemen wij plaats op de grond om in stilte de aandacht te concentreren op het 
derde oog, het punt tussen de wenkbrauwen. Vogelgetsjirp ‘verstoort’ die poging tot meditatie, 
mijn rug zakt, mijn hoofd knikkebolt, ik ben niet de enige die opnieuw naar het bed verlangt. 
Het boeiende is echter te ontdek ken dat de geest apenkuren heeft. Gedachten duiken 
ongevraagd op, ‘onze’ geest is een ding dat we niet controleren. Het pad van de analyse van de 
geest is welgekomen, maar niet gemakkelijk.  

• Het pad van de zelfkennis of jnanayoga, draait rond introspectie over onder meer het doel van het 
leven. Voor alle duidelijkheid: cynisme of nihilisme zijn niet de juiste antwoorden.  

• In het Noord-Indiase Rishikesh krijg ik dan weer een glimp van wat het pad van liefde en 
toewijding, bhaktiyoga, kan inhouden. Tijdens een ceremonie ter verering van de god Sjiva werkt 
een drietal mensen met grote betrokkenheid een ritueel af rond de sjivalingam, een steen in 
fallische vorm die het abstracte aspect van de god weergeeft. Melk, yoghurt, honing, het wordt in 
dat land van armoede kwistig over wat al bij al maar een steen is gegoten, of liever: geofferd. De 
tempel zit afgeladen vol, dat is een dagelijks ritueel. Dergelijke ‘puja’s’ zijn bedoeld om de 
onvoorwaardelijke liefde voor het hoogste te voeden. Maar een vaak gehoorde kritiek op de 
hedendaagse beleving van het hindoeïsme is dat een en ander verworden is tot afgoderij en 
bijgeloof. Shankara charya, de grote hervormer van het hindoeïsme, definieerde toewijding echter 
als ‘de oprechte inspanning om het Zelf te kennen’. Het kan dus ook zonder ritueel. 

• Ten slotte is er het pad van het geluid of nadayoga (zie hieronder). (SD) 
 

YOGA MENSELIJK 

ALS DE SITAR DE ZIEL MASSEERT 
 
Dat yoga ook wat met muziek te maken kan hebben, is nauwelijks 
bekend. Bij nadayoga is het de concentratie op geluid en vibratie die 
leidt naar zuivering, verfijning, verhevenheid. Het vehikel is de Indiase 
klassieke muziek. “Het voert je naar een staat waarbij je je verlost 
voelt, in contact treedt met wat er buiten het aardse bestaat”, vertelt 
Bert Cornelis, een sitarspeler, performer en nada yogi uit Brussel. 
Bert ondervond de effecten van nadayoga zonder dat hij het zelf door 
had. “Aanvankelijk speelde ik garagerock op gitaar. Toen ik de eerste 
keer Indiase klassieke muziek hoorde, voelde ik mij er enorm toe 
aangetrokken. Ik betrapte mezelf erop dat ik rustig werd en 
aangename gedachten had maar wist niet wat er gebeurde. Nu, na 

tien jaar sitar spelen, weet ik waar die aantrekking vandaan komt. Het geluid brengt me dichter bij het 
absolute en bij het wezenlijke in mezelf, wat hetzelfde is. Het is het hart dat spreekt. In die zin werd 
muziek spelen een vorm van yoga.” Van atoom tot zonnestelsel, alles verkeert in een staat van 

Voor Bert Cornelis werd muziek 
spelen een vorm van yoga. (Foto 
Thomas Vanhaute) 



vibratie en functioneert volgens wetten van ritme en harmonie. Dat is met de ritmische hartslag ook zo 
in ons lichaam. In de traditionele Indiase visie is het universum ontstaan uit en doordrongen van een 
oervibratie, een big bang zeg maar. Het woordje ‘Om’ waarmee een yogales begonnen en afgesloten 
wordt, verwijst daarnaar. 
De oude Indiase geschriften noemen die absolute staat Brahman of het opperbewustzijn waar alles 
van doordrongen is. Nadayoga voert de beoefenaar terug naar die bron. De Dictionary of Hindustani 
Classical Music heeft het over ‘nadabrahman’, om aan te geven dat geluid en opperste vreugde 
(‘ananda’) zo onafscheidelijk zijn als een diamant en zijn schittering. 
‘Probeert men de bron van de schittering te achterhalen, dan komt men bij het juweel uit.’ “Het geluid 
van de kosmos kun je horen”, zegt Bert  “Mijn Indiase leraar bracht me de techniek bij. Het is een 
geluid dat zowel iets heeft van de branding van de zee als van een waterval, een geluid met vele 
frequenties, lage zowel als hoge tonen.” De Indiase klassieke muziek werkt met zeven sleutels die in 
verband staan met de zeven veronderstelde chakra’s of energiecentra in het lichaam. De sitar staat in 
do-kruis, de chakra van het hart. Ook van het Sanskriet wordt gezegd dat bepaalde klanken van de 
taal resoneren met de chakra’s, reden waarom mantra’s in die taal zijn opgesteld en gereciteerd 
worden. Hetzelfde geldt voor gezongen bhajans en kirtans. 
 

‘Het geluid van de kosmos kun je horen’ 
 
Indiase klassieke muziek is het vehikel voor nadayoga omdat dat genre “altijd al gezien werd als een 
manier om ‘god’ te bereiken. Toewijding komt op de eerste plaats.” Maar wie of wat is god? Niet de 
man met de baard op een wolk. Een niet-religieuze vriend omschreef het als onvoorwaardelijke liefde. 
Zo denk ik er ook over. Het is pure harmonie met de natuur Overigens is de diatonische toonladder 
(do-re-mi-fasolla-si-do) niet uitgevonden, ze is een natuurlijk gegeven.” De instrumenten zijn niet 
toevallig gekozen. “De tanpura is het typische instrument. Het snaarinstrument is zo ontworpen dat er 
een resonerende, volumineuze klank ontstaat met veel boventonen. Op de sitar bereik je hetzelfde 
effect: een klank waarin alle andere frequenties ook aanwezig zijn, maar stiller.” “Het is fantastisch als 
je de connectie kunt maken met het publiek. Je voert mensen mee naar iets waarvan je weet hoe je 
erin moet geraken. Als sitarspeler zit ik daar maar voor 1 procent tussen, de rest komt van de muziek 
en van het instrument. Na een optreden kwam een vrouw naar me toe die zei dat het was alsof we 
haar ziel hadden gemasseerd. Maar dat gebeurt enkel bij intieme concerten”, zegt Bert, die daarom 
niet minder genoot van de optredens met zijn groep Nada op de festivals Sfinks en Dranouter. “Er is 
overigens een verschil tussen nadayoga en het gebruik van Indiase klassieke muziek als performance 
art. Mensen willen graag wat acrobatie zien op de instrumenten.” En hij besluit: “Volgens de 
reïncarnatietheorie is het de bedoeling om uit de cyclus van wedergeboortes (‘samsara’) verlost te 
geraken en het nirwana te bereiken. Maar je kunt van het nirwana proeven tijdens het leven zelf. Ik 
benader dat met de sitar maar muziek is niet de enige manier om dat te bereiken, het kan via elke 
vorm van opperste concentratie. Daarbuiten zijn we de gevangene van onze gedachten.” (SD)

 



YOGA GODDELIJK 

BRAHMA  

De Schepper 
 

Brahma mag dan wel de scheppende kracht zijn binnen het geheel van hindoegoden 
die symbool staan voor kosmische krachten in zowel de externe wereld als de 
innerlijke wereld van elke mens, hij is niet bijster populair. Zelden zul je in India een 
tempel vinden die geheel aan hem gewijd is. 
Hij is dan weer wel te vinden in vrijwel alle tempels van Visjnoe en Sjiva (zie vorige 
afleveringen), waarmee hij een drievuldigheid vormt: de schepper, de instandhouder 
en de vernietiger, krachten die onophoudelijk aan het werk zijn in natuur en mens. 
Het hindoetrio staat voor vele zaken op diverse niveaus. In het leven van de 

(traditioneel Indiase) mens vertegenwoordigen ze de drie levensfasen. 
Brahma staat voor de eerste fase, die van scholier en student. Daarna toogt Visjnoe aan het werk als 
de volwassene die brood op de plank brengt maar ook de behoeftigen helpt en dus zowel het gezin 
als de gemeenschap instandhoudt. Sjiva vertegenwoordigt de ouderdom, periode waarbij men 
verondersteld wordt van het materiële leven te onthechten en zich spiritueel te ontplooien. (SD) 

 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 4 YOGA EN GEZONDHEID 

YOGA NU 
 

 

Medicatie of meditatie?  
 

De politici van vandaag redeneren zich suf over hoe de uit de pan swingende ziektekosten 
verder te betalen. Er is nochtans een goedkope oplossing als we de oude Indiase geschriften 
mogen geloven: zet iedereen aan de yoga. Volgens de adepten kan yoga uiteenlopende 
aandoeningen als astma, artritis, rugpijn, slaapstoornissen, migraine, hartziekten, hoge 
bloeddruk en depressie genezen. Wetenschappelijk onderzoek begint hen gelijk te geven. 
Sybille Decoo  
 
Meer en meer westerlingen haasten zich naar de yoga. Ze trekken de deur van de stressy werkplek 
achter zich dicht om puffend aan te komen in de les en op de yogamat neer te zijgen, de knop om te 
draaien en zich na een langgerekt ‘Oooommm’ tot relaxatie te dwingen. De paradox is niet eens een 
karikatuur. 
Het verband tussen de toenemende stress in onze samenleving en het stijgende succes van yoga en 
relaxatietechnieken is niet toevallig. Er bestaat geen scepsis over de relaxerende werking van yoga. 
Maar wat te denken van de hoge claim dat yoga helend is voor een hele reeks aandoeningen die de 
westerse geneeskunde met medicatie onderdrukt of met het mes te lijf gaat? 
Een volbloed yogi heeft geen behoefte aan wetenschappelijk bewijsmateriaal, die heeft genoeg aan 
de empirische resultaten die in de loop van de millennia zijn overgeleverd, en aan de eigen 
ervaringen. Toch rijst in yogakringen het besef dat ‘westers’ bewijsmateriaal de oosterse praktijk 
geloofwaardiger zal maken bij dokters en ze zo dichter kan brengen bij wie er baat bij heeft. En dat is 
eigenlijk iedereen, ziek én gezond. 
De effecten van yoga wetenschappelijk onderzoeken, is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Om te beginnen kan het contrast tussen de twee werelden niet groter zijn. De Indiase traditie beschrijft 
een menselijk lichaam in termen van chakra’s (energiecentra), prana (levenskracht) en subtiele 
kanalen; de westerse traditie kent enkel wat het scalpel blootlegt en de scan vastlegt. De eerste 
benadert de hele mens; de tweede isoleert de ziekte. De Indiase traditie noemt yoga een wetenschap, 
want een verzameling uitgekiende technieken met een complexe en complete werking die hun waarde 
allang in de praktijk bewezen hebben. De westerse geneeskunde reserveert de term voor wat berust 
op in laboratoria bewezen effecten. Yoga kan bovendien niet rekenen op zoiets als een 
farmaceutische industrie die fondsen aanreikt voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Maar het Westen ontmoet het Oosten. Dat de interesse gewekt is, blijkt uit toenemend onderzoek aan 
westerse universiteiten naar de effecten van yoga. Een vaak geciteerde studie is die van de 
Amerikaanse dokter Dean Ornish. Hij toonde in 1990 aan dat de combinatie van yoga, meditatie en 
een vegetarisch dieet de verkalking van de kroonslagaders stopt en het proces zelfs omkeerde. Het 
cholesterolgehalte was even sterk gedaald als met cholesterolverlagende middelen het geval zou zijn 
geweest. 
In 1998 kwam Ornish met nieuw onderzoek dat bewees dat 80 procent van de 194 onderzochte 
hartpatiënten een overbrugging had kunnen vermijden door een nieuwe levenswijze die yoga omvatte. 
Aan Time Magazine zei Ornish in 2001: “Ik dacht vroeger dat goede wetenschap volstond om de 
medische praktijk te wijzigen. Maar ik was naïef. De meeste dokters schrijven nog altijd geen yoga en 
meditatie voor. Wij hebben aangetoond dat een hartziekte omgekeerd kan worden en toch voeren 
dokters nog operaties uit.” Een zoektocht op de Web of Science levert nog meer studies op met 
bemoedigende resultaten. De Leuvense professor in de sport- en oefeningspsychologie Yves Vanden 
Auweele, die ze ons aanreikte, verzekert dat het stuk voor stuk onderzoeken zijn die in deugdelijke 
wetenschappelijke tijdschriften zijn verschenen. 
Een studie van 2000 waarbij 287 studenten vijftien weken lang les kregen in yogahoudingen, 
ademhalingstechnieken en relaxatie wees uit dat hun vitale longcapaciteit, een essentiële factor voor 
een goede gezondheid, significant was toegenomen. 
Er zijn diverse studies die aantonen dat yoga de moeheid van patiënten met multiple sclerose 
beduidend verminderde en in mei van dit jaar publiceerde de Amerikaanse Kankervereniging een 
studie waaruit bleek dat patiënten met lymfeklierkanker al na zeven wekelijkse yogasessies veel 



minder last hadden van slaapstoornissen. De kwaliteit van de slaap was beter, ze sliepen langer en ze 
hadden minder slaappillen nodig. Ook werd aangetoond dat zelfs kankerpatiënten yoga kunnen doen. 
Jong volwassenen met een milde depressie bleken al na vijf yogalessen significant minder 
symptomen van depressie en angst te vertonen, zo bleek uit een onderzoek dat in april van dit jaar 
verscheen in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Alternative Therapies in Health and 
Medicine. De deelnemers gaven ook te kennen minder negatief ingesteld en minder moe te zijn na de 
yogasessies. 
De jongste tien jaar zijn er ook diverse studies geweest die aantonen dat met yoga de bloeddruk en 
de hartslag naar beneden kunnen gehaald worden en hartritmestoornissen bestreden. Een onderzoek 
uit 1991 (Jain en co.) wees dan weer op de gunstige invloeden bij astma. Jonge astmatici reageerden 
op de yogalessen met een verbeterde longwerking en uit een evualatie twee jaar later bleek dat de 
symptomen verminderd waren en ze minder medicatie nodig hadden. Dat is onder meer te danken 
aan de ademhalingsoefeningen. Niemand leert ons te ademen terwijl de relaxerende werking van de 
buikademhaling afdoende bekend is. Baby’s doen het vanzelf maar de meeste volwassenen ademen 
te hoog in de longen en dus oppervlakkig. 
Getuigenissen werken soms overtuigender en enthousiasmerender dan wetenschappelijk onderzoek. 
Een vrouw van ruim veertig jaar die ik tijdens een yogalerarenopleiding in de VS ontmoette, getuigde 
daar dat ze haar astmamedicatie volledig had kunnen laten vallen dankzij yoga. 
Er zijn ook verscheidene onderzoeken die de gunstige werking op spieren en gewrichten bevestigen. 
Het intensieve stretchen en vasthouden van houdingen bevordert de zuurstofaanvoer en de afvoer 
van afvalstoffen uit de spieren. 
Een studie uit 1994 dat in het Journal of Rheumatology verscheen, toonde aan dat mensen met artritis 
in de handen al na acht yogasessies significant minder pijn hadden. 
Rugpijn is, net als stressgerelateerde ziektes, iets waar opvallend veel westerlingen aan lijden. De 
reden: we zitten lui, namelijk op stoelen met rugleuningen. Bevolkingen die vaak op de grond zitten, 
zoals in India maar ook in Arabische landen, hebben nauwelijks last van bijvoorbeeld lagerugpijn of 
gewrichtsstijfheid omdat ze sterke rugspieren kweken. Ze gebruiken ‘instinctief’ yogahoudingen om te 
zitten en te slapen, zo staat in een vier jaar oud rapport dat aangehaald wordt in de Journal of 
Alternative and Complementary Medicine. Tijdens een reisje door India begin je inderdaad te denken 
dat Indiërs in de lotushouding geboren zijn. 
Koffie is in principe taboe in een yogisch dieet (te agiterend) maar met de schouderstand, bijgenaamd 
de ‘yogische koffie’, vanwege het stimulerende effect van de omgekeerde houding, hebben yogi’s en 
yogini’s een gezond alternatief. 
 

‘Yoga is een krachtig maar traag medicijn. Als je het jaren doet, kan het je 
transformeren’ 
 
Je hoort yogaleraars vaak zeggen dat de schouderstand een gunstige invloed heeft op de schildklier 
maar niet iedereen is gelukkig met dergelijke wetenschappelijk klinkende maar niet bewezen 
beweringen. Timothy McCall, dokter, yogaleraar en medisch medewerker van het Amerikaanse Yoga 
Journal, is een van hen. “Het is goed mogelijk dat een achterwaartse buiging de adrenalineklier 
stimuleert maar voor zover ik weet, heeft nog niemand er een katheter in gestopt om dat te meten. Ik 
probeer yogaleraars er echt van te overtuigen dat soort zaken niet te zeggen”, zei hij vorige maand 
aan de Los Angeles Times. McCall is anders wel overtuigd van de geneeskrachtige werking van yoga: 
“Ik geloof zeer sterk dat yoga een krachtig medicijn is maar het is een traag medicijn. Als je het jaren 
doet, kan het je echt transformeren.” Daarmee is het zwakke punt aangegeven van de meeste studies. 
Die zijn vanwege een gebrek aan middelen door gaans erg beperkt in de tijd. Bijna alle onderzoekers 
besluiten hun artikels dan ook met de oproep naar verdere doorlichting. 

 



 
 

YOGA MENSELIJK 

‘YOGA HEEFT MIJN LEVEN 
VERANDERD’ 
 
Het was de huisarts die Simonne Van Gorp (67) uit Watermaal-
Bosvoorde 34 jaar geleden naar de yogales stuurde. “Ik had last 
van migraine en nam soms zes soorten geneesmiddelen per dag. 
Nu neem ik niets meer en ik heb nog zeer zelden aanvallen. Het 
was een heel proces van beseffen dat het anders kan. Migraine 
heeft veel te maken met spanning en je manier van leven. Het is 
niet omdat je enkele keren yoga doet dat je ervan af bent.” Toch 
was het in 1970 geen liefde op het eerste gezicht. “Ik vond yoga 
niet bijzonder leuk. Ik was sportief maar had een hekel aan 
gymnastiek en zo zag ik yoga toen. Ik deed yoga als een toerist, 
had geen regelmaat en toch begon ik te voelen dat het mij 
ontspande en het wel wat anders was dan duwen en trekken. “Ik 

had alles wat mijn hartje kon wensen en toch was er een leegte. Op de televisie zag ik een uitzending 
over yoga voor de derde leeftijd door André Van Lysebeth (yogapionier in België, SD). Aan zijn 
instituut ben ik de driejarige yogalerarenopleiding gaan volgen en daar ben ik gepassioneerd geraakt 
door yoga. “Stilletjes aan is de spirituele dimensie erbij gekomen. Eerder was ik niet klaar om die te 
begrijpen en te aanvaarden. Ik ben me bewust geworden dat yoga veel meer is dan een fysieke 
oefening. Het is de spirituele dimensie die mij zo enthousiast gemaakt heeft.” Simonne geeft nu al 
jaren zelf yogales. “Yoga heeft mijn leven veranderd. Ik voel mij veel sterker, rustiger en 
harmonieuzer. Yoga heeft mij verzacht en begripvoller gemaakt. Nu weet ik waar ik naartoe wil en zie 
bijna onmiddellijk wanneer ik in mijn emoties verzeild geraak. Ik doe daar nu als vanzelf iets 
constructiefs mee en begrijp dat ik de bron van tevredenheid in mijzelf kan vinden.”  
Vier jaar geleden is Simonnes echtgenoot plots overleden. Zes maanden later vertrok haar enige zoon 
met de kleinkinderen die ze viermaal per week zag naar het buitenland. “Ook daardoor kon ik mij laten 
meeslepen in depressie of die catastrofe aangrijpen om te groeien. De jarenlange beoefening van 
yoga en meditatie heeft mij toen gered, en blijft zin geven aan mijn leven. Het rouwproces is 
bijvoorbeeld heel anders verlopen dan toen mijn vader overleed, 25 jaar eerder. “Mijn man zei altijd 
dat de hele familie profiteerde van het feit dat ik yoga deed. Mijn moeder is er op 67-jarige leeftijd mee 
begonnen. Ze was er fysiek heel slecht aan toe en depressief, en is weer helemaal opengebloeid. Ze 
is deze week 92 geworden. Men is dus nooit te oud om te beginnen. Yoga is een van de mooiste 
geschenken die het leven mij gegeven heeft en het is een grote vreugde dat met anderen te delen.” 
(SD) 

 



YOGA GODDELIJK 

GANESHA  
Opruimer van obstakels 
 

Met zijn dikke buik en olifantenkop mag Ganesha dan misschien wel de lelijkste 
god zijn uit het hindoepantheon, hij is in elk geval de populairste. In de straten van 
het oude Kathmandu, hoofdstad van het hindoekoninkrijk Nepal, struikel je bij 
wijze van spreken over de monumentjes waar gelovigen hem dagelijks hun eer 
komen betuigen. Ganesha is dan ook de god die obstakels uit de weg ruimt en 
dus succes verschaft. 
 
Maar ook hier is het belangrijker zo’n afbeelding te interpreteren dan ze te 
aanbidden. Wat weleens vergeten wordt, is dat Ganesha ook degene is die de 
obstakels plaatst. In het schitterende museum over hindoeïsme en boeddhisme in 
Patna, vlak bij Kathmandu, dat met westerse steun gerenoveerd werd en in 
persartikels het mooiste museum van het Indiase subcontinent wordt genoemd, is 

alvast niet nagelaten ook dat aspect onder de aandacht te brengen. Wie Ganesha in gedachten eert, 
beseft met andere woorden dat men vaak zelf zijn obstakels creëert, maar ook over het vermogen 
beschikt ze uit de weg te ruimen, al was het maar door ze als uitdagingen te beschouwen en er iets 
constructiefs mee te doen. 
 
Er zijn veel tot de verbeelding sprekende verhalen over hoe Ganesha aan zijn olifantenkop is geraakt. 
Interessant is dat de olifant zowel symbool staat voor vriendelijkheid als geweld, voor milde kracht en 
vernieling, en voor steun en bescherming, zoals Winand Callewaert in zijn boek Goden als mensen 
opmerkt. Als zoon van Sjiva staan veel verhalen over Ganesha ook symbool voor moeilijke 
familierelaties. (SD) 

 

 

YOGA CITAAT  
 

‘De geest is ongetwijfeld rusteloos en moeilijk te bedwingen.Maar hij kan onder controle gebracht 
worden door constante oefening en onthechting  
Uit: Bhagavad Gita, de ‘bijbel’ van de yogi’s, in een vertaling naar het Engels door Swami Prabhavananda en Christopher 
Isherwood. 
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YOGA NU
 

 

YOGA OP SCHOOL: EEN PRILLE 
METHODE MET TOEKOMST 

 

‘Leg jullie pen neer, we gaan even ademen’ 
 
‘Zwijgen!’ ‘Opletten!’ ‘Zit stil!’ ‘Aan het slapen zeker?’ Arme leerlingen die wel zin hebben in 
wat anders dan wiskunde of spraakkunst, die moe zijn of geagiteerd. Arme leerkrachten die 
eigenlijk liever niet de boeman spelen maar vaak niet anders kunnen. ‘Stop, we gaan even wat 
ademen’, zegt Maurice Roesems in zo’n geval tegen zijn klas. Yoga tussen de schoolbanken.  
Sybille Decoo  

 
De gymzaal van L’Etincelle, een katholieke school voor bijzonder lager onderwijs in Anderlecht. Zo’n 
tien kinderen tussen zes en negen jaar hebben samen met hun leraar, Maurice Roesems, postgevat 
op matten. Ze staan per twee. “De ene zal de andere doen slapen met de sjaal”, begint de leraar. Het 
ene kind rolt zich in een bolletje “om in zijn kleine huisje te kruipen”, het andere legt er een sjaal 
overheen en plaatst de handen op de rug van het klasgenootje “om de ademhaling te voelen”. 
De kinderen doen opmerkelijk goed mee. Dolle pret beleven ze aan het ‘houthakken’: met de 
inademing gaat de denkbeeldige bijl omhoog, bij het hakken wordt de adem er met een luide ‘Ha!’ 
uitgeperst. Tot slot vlijen ze zich languit op de mat om hun lichamen volledig te ontspannen, wat door 
het partnerkind aangemoedigd wordt door de zwaar geworden armen op te tillen en te laten vallen. 
Als we na afloop vragen of ze dat leuk vinden, wordt er hevig jageknikt. “Die technieken werken erg 
goed. Vorig jaar had ik een heel turbulente, ongehoorzame groep leerlingen. Op momenten dat het te 
veel wordt of wanneer ze zich sterk hebben moeten concentreren, zeg ik ‘stop, we gaan even 
ademen’. Dat doen we gewoon in de klas. Aan het einde van het jaar waren er leerlingen die dat 
spontaan deden als het hen te veel werd”, zegt Roesems, die samen met zijn collega’s een vorming 
‘Yoga op school’ volgde. 
L’Etincelle heeft niet de gemakkelijkste kinderen. “Ze komen van een school waar ze niet mee konden. 
Ook de ouders kunnen vaak moeilijk aanvaarden dat hun kind naar het bijzonder onderwijs moet. Dat 
creëert spanningen. Vaak proberen ze hun conflicten op te lossen met geweld. Met die 
yogatechnieken leer ik de leerlingen om hun stress te beheren. Dat neemt niet weg dat ik soms nog 
cassant moet zijn, maar ik probeer het altijd eerst op te lossen langs die weg. De ademhalings-
oefeningen zijn mijn belangrijkste instrument”, zegt Roesems, die zelf geen yoga beoefent, maar wel 
tai-ji en oosterse vechtkunsten. Ook daaruit put hij inspiratie. “Het is subjectief natuurlijk, maar ik heb 
stellig de indruk dat de concentratie van de kinderen erdoor verbetert en dat ze zichzelf beter kunnen 
kalmeren. Doordat ze zich beter in hun vel voelen, verbetert ook hun relatie met de ander. 
Ik houd hen ook voor dat ze in een luchtbel leven en ze de luchtbel van de ander moeten 
respecteren”, zegt de man die al dertig jaar voor de klas staat. 
 

De leraar: ‘De ademhalingsoefeningen zijn mijn belangrijkste instrument’ 
 
Het initiatief om de lerarenploeg naar de vormingssessie te sturen, ging uit van de directrice. 
“Jarenlang stond de vorming in het teken van de noden van de kinderen en op een keer hebben we 
gekozen voor iets dat de leraars zou ontstressen. Dat heeft een dubbel doel gediend: de volwassenen 
ontstressen door de stress bij de kinderen weg te nemen”, zegt Marie-Thérèse Melaerts. “Dit jaar 
volgen we opnieuw een tweedaagse cursus.” 
De toepassing van yoga in het onderwijs komt uit Frankrijk overgewaaid. In Vlaanderen is er geen 
afdeling, maar lopen er al wel opleidingen in het kader van het ervaringsgerichte onderwijs. 
Kleuterleidster Thea Scheerlinck past de yogatechnieken “quasi dagelijks” toe bij haar kleutertjes in de 
stedelijke school Duizendpootjes in Aalst. “Ik doe het als ze te rumoerig worden of indommelen. 



Je maakt er een spelletje van, zo van ‘hoog tegen de wolken en dicht bij de aarde’. De oefeningen 
geven hen ook aarding. 
Het is een andere manier om rust te brengen dan te zeggen ‘zit stil’.” Thea Scheerlinck volgde de 
opleiding samen met een achttal andere collega’s. “Ik had nooit eerder aan yoga gedaan. In de 
vorming moesten we het zelf doen en door te ervaren hoe yoga energie opwekt en ontspant, wordt het 
gemakkelijker om het aan de kinderen door te geven.” Beide scholen kregen de vorming van Leen 
Demeulenaere uit Leuven. De opleiding is gebaseerd op de klassieke yoga en omvat een pakket rek- 
en strekoefeningen, ademhalingsoefeningen, concentratie en relaxatieoefeningen. Tijdens de vorming 
moeten de leraars zelf op de mat. “Dat is voor de meesten een hele verademing”, zegt Leen. “Om het 
toegankelijk te maken voor kinderen stel ik het heel praktisch voor. Yoga betekent verbinding. Zo 
maak ik een analogie met de stok die het gemakkelijker maakt om twee emmertjes water te dragen.” 
Er wordt gewerkt met verhaaltjes, visualisaties, spelletjes en rijmpjes voor de allerkleinsten. Leen: “Het 
zijn vaak heel korte oefeningen. Doordat er een betere doorstroming ontstaat van bloed en zuurstof 
werkt het veel beter dan te zeggen dat ze moeten rechtzitten en opletten.,De oefeningen komen ook 
van pas wanneer de energie chaotisch is, wanneer de klas onrustig is of wanneer er geruzied wordt.” 
In Wallonië is er ontzettend veel vraag naar de vorming. “Daar staan leerkrachten soms drie jaar op de 
wachtlijst. In Vlaanderen is het nog pril”, zegt Leen. 
Leen Demeulenaere is opvoedster en orthopedagoge en beoefent al sinds haar zeventiende yoga. 
Naast de bijscholingen voor leraars geeft ze ook thematische workshops aan jongeren. “Met Arktos 
(een vormingsorganisatie voor kwetsbare jongeren, SD) heb ik een relaxatieproject gedaan voor 
jongeren die afhaken. In een drugsopvangcentrum heb ik een yogaworkshop gehad met verslaafde 
jongeren. Dat werd zeer goed onthaald.” Yoga op school, het staat nog in de kinderschoenen. Leen: 
“Het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG), 
staat er heel erg voor open, maar de subsidies zijn schaars. Je voelt wel dat er heel wat interesse voor 
is.” De directrice van L’Etincelle is optimistisch: “Als ik er met collega’s over praat, is er veel 
belangstelling om hetzelfde te doen. Het zal zijn weg wel afleggen.”  
 

 
Kinderen in de Anderlechtse school L’Etincelle doen aan yoga met hun leraar. ‘Doordat ze zich beter in hun vel voelen, 
verbetert ook hun relatie met de anderen.’ (Foto Tim Dirven) 

 

  



YOGA MENSELIJK 

‘AANGEMOEDIGD DOOR EEN YOGI VAN 92 JAAR’ 
 
Mechelaar Jan Schierl (48, foto) zat als tiener al met indringende vragen over de zin 
van het leven. “Als volwassene was ik daar niet meer mee bezig. De antwoorden 
kwamen toch niet en ik stortte mij in het leven. Het is pas sinds ik met yoga begonnen 
ben en daar ook de filosofische dimensie van heb leren kennen, dat er stilletjesaan 
antwoorden kwamen op die vragen.” Maar als we vragen of hij hét antwoord op die 
ene vraag dan gevonden heeft, zegt hij “neen”. “In de geschriften vind je veel 
antwoorden, al gaan die teksten toch nog vaak mijn petje te boven, maar het echte 
antwoord moet je in jezelf zoeken. Yoga is daar voor mij het beste stelsel voor. Die 
benadering bevalt mij beter dan die van religies. Nochtans verkondigen die in wezen 

allemaal hetzelfde. Als je echt leest wat Jezus heeft gezegd, is dat voor mij niets anders dan 
yogafilosofie. Toch zijn dat maar woorden die inspireren, je moet het uiteindelijk gaan zoeken in 
jezelf”, zegt Jan. 
De yoga heeft hem “een andere kijk op het leven” bezorgd. “Ik leef niet meer zo materialistisch, ben 
minder egoïstisch, heb meer afstand, voel mij rustiger. Het ligt in mijn aard om depressief te zijn en het 
is een depressie die mij er tien jaar geleden toe bracht om met yoga te beginnen. Nu kan ik daar veel 
beter mee omgaan, al durf ik niet te zeggen dat ik er voor altijd vanaf ben.” Jan geeft nu ook zelf yoga 
les, naast zijn baan van technicus bij de spoorwegen. Om vijf uur ’s morgens zit hij vaak al te 
mediteren, de yoga-oefeningen op de mat reserveert hij voor ’s avonds. 
Maar hij loopt er niet mee te koop. “Dat leer je snel af. Mensen begrijpen het vaak niet en als ze je 
erover uitvragen, is het toch maar om er achter je rug om te lachen. Nu praat ik er enkel over met 
mensen die oprechte belangstelling tonen.” Toen hij nog niet lang met yoga bezig was, had hij een 
ontmoeting die hem bijzonder motiveerde. “In het park zag ik aan het eind van de winter een man in 
badpak. Hij was even in het ijskoude water gedoken. Ik schatte hem zeventig, maar hij bleek 92 jaar te 
zijn! Tot op zijn negentigste stond hij naar eigen zeggen elke dag ‘op zijn hoofd’. Dat moedigt aan 
natuurlijk.” 

 

 

YOGA GODDELIJK 

KALI 
Moordenares van het ego 

 
Geen godin wordt zo verkeerd begrepen als Kali. Ze wordt afgebeeld als een 
bloeddorstige furie, maar dat is slechts schijn. Kali is het opperste vrouwelijke 
mededogen zelve, want zij is degene die ons bevrijdt uit de gevangenis van ons ego. 
Ze is wel degelijk de godin van de dood, maar van de dood van onze egocentrische 
benadering van de werkelijkheid. Waar Kali in de geschriften opduikt, brengt ze 
enkel demonen om. 
Kali is de populairste van alle hindoegodinnen. Het doel van die verering is niet de 
dood te verheerlijken maar uit te stijgen boven de gehechtheid aan het lichaam, want 

het is vooral die gehechtheid die het ego voedt. Ze ontleent haar naam trouwens aan het woord kala, 
wat tijd betekent. Kali transcendeert de relatieve dimensie tijd om ruimte te maken voor het 
onsterfelijke. Kali is de vrouwelijke versie van Sjiva. (SD) 
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YOGA NU 
 

 

Eurocraten ruilen lunch voor yoga 
 

Yoga op het werk, bij de Europese Commissie doen ze het. Voor de werkuren, tijdens de 
lunchpauze of als het werk erop zit. De yogalerares: ‘Ook andere bedrijven zouden het moeten 
invoeren. Je ziet zoveel stress om je heen. Mensen hebben een uitlaatklep, een soupapeke, 
nodig.’ Of een computerarm waar ze van verlost willen worden. Bedrijfsyoga, wie wordt er 
beter van, de werkgever of de werknemer?  
Sybille Decoo  
 
Een wat donker zaaltje met vast tapijt in de kelderverdieping van een gebouw van de Europese 
Commissie in het Europese hart van Brussel. Terwijl buiten de auto’s voorbijschuiven op het 
middaguur, sijpelen ondergronds Europese ambtenaren binnen. Ze rollen hun matje uit, gaan op de 
rug liggen en ontspannen zich na hun halve werkdag.  
Aan de muur een indrukwekkende affiche van een Indiase yogi die zich in tientallen extreme bochten 
heeft gewrongen. Anne, een van de vijf leraressen die enkele keren per week aan Europese 
ambtenaren yoga komt geven, distantieert zich ervan: “De meesten hebben iets van ‘o neen, dat is 
niks voor mij’.” Het lokaaltje ligt vol: 22 mensen, onder wie welgeteld één man. De les verloopt in het 
Frans en begint met een ademhalingsoefening. Anne suggereert om negatieve gedachten met het 
uitademen te laten varen. “Ademen is alles”, had ze voor de les gezegd, “mensen weten gewoon niet 
hoe ze correct moeten ademhalen.” Volgen nog ademhalingsoefeningen en een reeks rekoefeningen. 
Anne instrueert een eerder zachte vorm van yoga maar geeft ook lessen voor gevorderden. Aan de 
opkomst te zien zijn velen liefhebber van de methode die ze leerde van André Van Lysebeth, de in 
januari overleden Brusselse yogi met internationale faam. Maar de ‘Eurocraten’ hebben keuze. 
Geïnspireerd door de yogi aan de muur geven enkele van de andere leraars een meer intensieve 
vorm van yoga. 
 

‘In het Oosten legt men de band stil om tien minuten aan tai-ji te doen. 
Onze maatschappij is daar niet klaar voor.’ 
 
Met driehonderd leden is de yogakring een van de populairste vrijetijds- en sportkringen van de 
Europese Commissie, die trouwens enkel ruimte ter beschikking stelt. Elke werkdag kan er gekozen 
worden tussen drie tot vier yogalessen. Voordien werden ook mensen toegelaten die niet voor de 
Commissie werken, maar wegens het succes heeft men die poort moeten sluiten. “Yoga geeft energie, 
bevrijdt, geeft mij een groter vermogen om zaken aan te kunnen en met mensen om te gaan. Ik 
benader de zaken nu ook positiever en ik kan mij beter concentreren tijdens het werk”, zegt 
Christiane, secretaresse bij de Commissie en voorzitster van de yoga kring. “Yoga is hygiëne van het 
leven”, vindt lerares Anne. De filosofische achtergronden komen hier anders maar met mondjesmaat 
aan bod. “Ik probeer die dimensie wel te introduceren, maar je moet daar voorzichtig mee zijn. In het 
Westen doen de meesten toch vooral yoga vanwege de lichamelijke voordelen, niet in functie van 
spiritueel ontwaken.” In de VS biedt naar schatting 20 procent van de bedrijven een of andere vorm 
van stressreductie aan het personeel aan. Ze voeden daarmee een stressmanagementindustrie die 
daar intussen goed is voor bijna 12 miljard dollar, lezen we in de The New York Times. 
Onderzoek heeft al uitgewezen dat de effecten van meditatie en relaxatie – beter stressbeheer, meer 
concentratie, grotere efficiëntie – niet duurzaam zijn, tenzij de werknemer de discipline systematisch in 
zijn leven integreert. Rond dergelijke programma’s voor de werknemers hangt ook dezelfde kritiek als 
rond kindercrèches op het werk: dat werknemers daardoor nog langere uren werken. “Men ziet dat te 
zwart-wit”, vindt Charles Hond, die een yogastudio uitbaat in Rotterdam die ook aan ‘company yoga’ 
doet. “Wat is er mis mee dat mensen beter gaan functioneren of dat werkgevers hun ‘werkkapitaal’ 
willen optimaliseren? Beiden hebben daar voordeel bij.” Hond krijgt via bedrijven vooral mensen 
binnen die niet optimaal functioneren “maar die men niet in de ziektewet wil stoppen omdat het tijd en 
geld kost om nieuwe mensen op te leiden. We krijgen ook mensen die lijden aan iets waar de huisarts 
geen raad mee weet. Een computerarm (RSI) bijvoorbeeld, of spanningshoofdpijn en andere 



stressgerelateerde klachten. Mensen met hoge bloeddruk zal men niet sturen, want daar bestaan 
pilletjes tegen en dat vindt men gemakkelijker”, zegt hij. “We bereiken heel goede resultaten. Wat je 
wel ziet, is dat de meesten het niet verder zetten eens het buiten de werktijd valt en de baas niet 
langer betaalt.” Tussen 1998 en 2001 was er volgens Hond heel veel vraag naar. Met de 
economische teruggang is dat fel verminderd. “Men beschouwt het duidelijk als een luxeartikel.” In 
eigen land staat de bedrijfsyoga nog bijna nergens. Doorgaans wordt het eenmalig als incentive 
aangeboden aan het personeel. 
Willy Hendrickx, ploegleider bij Agfa-Gevaert, beoefent al jaren yoga maar denkt er niet aan het werk 
even stil te leggen om zijn twaalf werknemers wat technieken bij te brengen. “In het Oosten gebeurt 
dat wel. Daar legt men de band stil om even tien minuten aan tai-ji te doen. Onze westerse 
maatschappij is daar niet klaar voor.” Persoonlijk past hij de ademhalingstechnieken wel toe op de 
werkvloer. “Yoga traint je om rust te vinden in jezelf. Dat is in mijn job erg bruikbaar. Ik werk in een 
continusysteem en bij een beursgenoteerd bedrijf legt men de lat steeds hoger. De aandacht bij de 
adem houden is de enige methode om op drukke momenten rustig te blijven en je niet te laten vangen 
aan stress of werkdruk”, zegt hij. 
Yoga om de computerarm kwijt te raken of om de efficiëntie op te drijven, het is een typisch westerse 
manier om met een oosterse, holistische discipline om te gaan. Een verbastering? Charles Hond: 
“Yoga komt uit een ander werelddeel waar het beoefend wordt voor zelfrealisatie. Als je naar yoga 
grijpt om van je rugklachten verlost te geraken, heeft dat daar niets mee te maken. Maar wie begint er 
nu met yoga uit drang naar zelfrealisatie? Je moet mensen aanspreken op het niveau van hun 
belangstelling en op het niveau waar ze zijn, maar wie voor de rugklachten komt, krijgt meteen ook 
een glimp van wat nog meer mogelijk is met yoga.” 
 

 
EU-personeel aan de oefening. Van alle sportkringen bij de Europese Commissie is de yogakring de populairste. (Foto Tim 
Dirven)  



YOGA MENSELIJK 

‘YOGA BRENGT MIJ MET BEIDE BENEN OP DE 
GROND’  
 

Myriam Nauwelaerts (47) greep naar yoga toen ze privé in de put zat, en haar werk 
als directrice van een Mechelse basisschool met drie vestigingen haar boven het 
hoofd groeide. “Mijn echtscheiding stortte mij in een groot verdriet en professioneel 
groeide het ongenoegen door de werkdruk. Niets was nog prettig in mijn leven en 
emotioneel ging ik eronder door. Op aanraden van een vriendin ben ik toen 
yogalessen gaan volgen.” Dat deed ze bij een collega die ze al meer dan twintig jaar 
kende. “Ik wist dat hij met yoga bezig was, maar vond dat niets voor mij. Maar toen ik 
ten einde raad was, moest er iets veranderen want ik had aanvallen van 
hartkloppingen door de stress.” Ze volgde lessen en lezingen bij haar collega Lucien 

Mertens in Mechelen, een van de yogapioniers in België, en raakte ook geboeid door de yogafilosofie. 
“Die levenswijsheid boeide mij enorm. Die nieuwe inzichten hebben mij geholpen om los te komen van 
mijn job. Ik werk heel graag maar had genoeg van de functie van directrice. Mijn omgeving zei dat ik 
moest denken aan mijn pensioen maar indien ik was doorgegaan zoals ik bezig was, zou ik mijn 
pensioen nooit gehaald hebben.” Myriam zette een stapje terug, liet haar directeurssalaris en vaste 
benoeming varen en moest opnieuw examen afleggen om vastbenoemd te worden als onderwijzeres. 
Ze is nu zorgcoördinator in een andere school. “Ik twijfel eraan dat ik zonder yoga tot die beslissing 
gekomen zou zijn.” “Yoga wordt vaak als iets zweverigs aanzien maar voor mij is het iets dat je met 
beide benen op de grond brengt. Yoga leert je de essentie terug te vinden en balast af te schudden. 
Ik ben meer een waarnemer van mezelf en heb daardoor minder de neiging over mijn toeren te gaan. 
Door yoga ben ik de mensen ook liever gaan zien, alle mensen eigenlijk. Ik veroordeel minder. Het is 
een cliché, maar ik ben dankbaarder dan vroeger, leef bewuster, heb minder nodig. Vroeger trok ik 
overal naartoe, nu geeft een wandeling in de natuur mij meer voldoening. Mijn dochter heeft wel 
moeten wennen. Vroeger was ik slechtgeluimd en opvliegend en plots kreeg ze een andere moeder.” 
(SD) 

 

 

YOGA GODDELIJK 

DURGA,  
de Ontoegangelijke 
 

Moeder Durga is in de hindoemythologie een van de vormen van shakti, de 
kosmische creatieve energie die in vrouwelijke vorm wordt voorgesteld. Ze is de 
vrouw van Sjiva, het kosmische bewustzijn dat niets is zonder die creatieve kracht. 
Durga, sanskriet voor ‘de ontoegankelijke’, is de grote strijdster wier energie dodelijk 
wordt als ze die op het kwade richt. Net als Kali is Durga een te vrezen verschijning, 
maar enkel voor demonen. Durga versloeg Mahisasura, de superdemon die alle 
werelden terroriseerde en tegen wie geen enkele andere god opgewassen was. 

Volgens de mythe werd ze speciaal daarvoor gecreëerd uit vlammen die uit de monden van Brahma, 
Visjnoe, Sjiva en mindere goden kwamen. Voor velen is ze daarom nog machtiger dan de 
drievuldigheid, een contradictie, aangezien zij al voor het hoogste doorgaan, maar mythen zijn dan 
ook niet altijd coherent. Durga vertegenwoordigt haar eigen drievuldigheid in termen van de 
scheppende, instandhoudende en destructieve energie en staat dan ook voor de godin die het 
universum onder controle heeft. (SD) 

 

 

YOGA CITAAT 
Wijzen treuren niet om de levenden, noch om de doden. (...) Bij de dood gaat de bewoner* van het 
lichaam gewoon over in een ander lichaam. Wijzen geraken daardoor niet van de wijs.’ 
Uit: ‘Bhagavad Gita’, bijbel van de yogi’s, in een vertaling naar het Engels door Swami Prabhavananda en Christopher 
Isherwood. * de ziel. 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 7 DE FILOSOFIE ACHTER YOGA 

YOGA NU 
 

 ‘Yoga is de wetenschap van de 
perfectie’  

Yogi Hari (59) heeft een opmerkelijke weg afgelegd. Geboren in een straatarme Indiase familie 
in Brits-Guyana maar bezeten om te studeren, schopte hij het tot landmeter. Dat leverde hem 
een job op in de Bahama’s maar ook chronische gezondheidsproblemen door het contact met 
de westerse eetgewoonten. Ten einde raad bladerde hij toch maar eens in dat boekje over yoga 
dat zijn vrouw hem had gegeven. Nu heeft hij een eigen ashram in Florida en verzorgt hij 
geregeld programma’s in Europa. Gesprek met een goeroe.  
Sybille Decoo  
 

Het boek was Yoga en gezondheid van 
Yesudian. Acht jaar lang oefende Hari Sukhu 
rigoureus in zijn eentje, tot hij in 1975 zijn job 
opgaf en met zijn vrouw en vier jonge kinderen 
introk in een van de yogacentra die swami 
Vishnu Devananda had opgericht, de man die 
door de Indiase yogameester swami Sivananda 
in 1957 naar de VS was gestuurd om yoga te 
verspreiden. Hij bleef daar zeven jaar en werd 
Yogi Hari. 
 
Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: u bent een goeroe. Zowat alle oude 
yogageschriften benadrukken het belang van 
een goeroe, iets wat niet meer van deze tijd 
is en aan sekten doet denken. U hamert daar 
ook op. Waarom? 
Yogi Hari: “Goeroe is Sanskriet voor leraar, gids, 
‘diegene die de duisternis verwijdert’. 
Of we nu muziek of geneeskunde studeren of 
met de auto leren rijden, we hebben daarvoor 
een leraar nodig en we zoeken het liefst de 
beste. Dat geldt nog meer voor de spirituele 
aspirant die de complexe wetenschap van yoga 
wil leren. 
Hij of zij heeft de begeleiding nodig van iemand 
die dat pad bewandeld heeft en de valkuilen 
kent. Zelfs de grootste Indiase spirituele 
meesters hadden een goeroe.” “Het Westen 
kent die traditie niet van een persoonlijke relatie 
met een spirituele leraar. Men heeft er wat 
schrik van. Nochtans sluit zo’n relatie de 
kritische zin niet uit. Blind geloof is uit den 
boze.”  

 
Is de yogaleer een filosofie of een religie? 
"Je kunt er op verschillende manieren tegenover staan: als filosofie, religie of wetenschap. Maar het 
belangrijkste is dat yoga niet aanmoedigt om te geloven, maar om te ervaren. Yoga is universeel en 
niet cultuurgebonden. Welke ideologie of religie men ook aankleeft, yoga zal daar nooit mee in conflict 

Yogi Hari: ‘Zelfs de grootste Indiase spirituele meesters 
hadden een goeroe.’ (Foto Gert Jochems)  

 



staan. De Vedische geschriften gebruiken niet eens het woord ‘god’. Ze hebben het over ‘een andere 
realiteit’.”  
“Je hóeft helemaal niet in reïncarnatie te geloven om aan yoga te doen of spiritueel te leven, maar 
iedereen gelooft wel in iets, al was het maar in de intelligentie van de natuur. Ook wie niet gelovig is, 
heeft nood aan ethische waarden. Yoga draagt ertoe bij om zinvol en bewust te leven en is gebaseerd 
op natuurlijke, universele wetten. Iemand die een egoïstisch leven leidt, vervuilt zijn geest en wordt 
een ongewenste persoon. Wie de liefde in praktijk brengt, kweekt een ander soort persoonlijkheid. Dat 
zijn wetten waaraan niemand ontsnapt.”  
 
In welke mate is yoga een wetenschap?  
“Men kan yoga vanuit een strikt wetenschappelijke visie benaderen als het erover gaat het lichaam, de 
geest en de werkelijkheid te onderzoeken. De logische redeneringen die de wetenschap volgt, leiden 
tot conclusies die bijzonder dicht komen bij wat we in de Vedische geschriften terugvinden over het 
wezen van alle leven.” “De wetenschap is op het punt gekomen waarop alles herleid wordt tot energie. 
De theorie over de big bang komt heel dicht bij wat de rishi’s (oude Indiase wijzen, auteurs van de 
Vedische geschriften, SD) samenvatten als ‘Om’, het oerwoord, de meest oorspronkelijke vibratie. 
Uiteindelijk komt het onderscheid neer op een verschil in woordkeuze, met die nuance dat de 
wetenschap op een bepaald moment klem komt te zitten omdat ze alles moet bewijzen.”  
“Alle verlichte wezens, of het nu over Boeddha, Jezus, Mozes, Rama of Krisjna gaat, onderwezen 
hetzelfde. Allen hadden dezelfde ervaring omdat ze de beperkingen van lichaam, geest, zintuigen en 
intellect hadden overstegen. Ze ontwaakten tot de vierde staat, de transcendente staat voorbij waken, 
dromen en droomloze slaap, die we via die beperkte instrumenten ervaren.”  
“Dat wordt een religie op het moment dat het in handen komt van de volgelingen. Jezus heeft nooit 
een religie geformuleerd, hij formuleerde de waarheid. Religie is wat mensen doen met de leer van de 
meesters, waarbij de leer vervormd wordt omdat ze die filteren door hun beperkte instrumenten. Er 
bestaat een gezegde dat ongeveer als volgt luidt: ‘Zet Boeddha, Jezus en Mohammed samen in één 
kamer en er zal perfecte harmonie heersen. Zet hun volgelingen samen en bloed zal onder de deur 
komen doorsijpelen’.”  

 

‘Yoga moedigt aan om te ervaren, niet om te geloven’ 
 
Hoe definieert u dan spiritualiteit?  
“Spiritualiteit is het constante streven om een beter mens te worden. Daarom is yoga de wetenschap 
van de perfectie. Jezus zei het al: ‘Ik beveel u om perfect te zijn zoals de Vader in de hemel perfect is.’ 
En hij liet ook meteen weten hoe dat moet: ‘de zuiveren van hart zullen God zien’. Hoe zuiver je het 
hart? Door de zinnen te beteugelen en de geest te zuiveren. Wat Jezus onderwees, is pure 
Vedantafilosofie.”  
“Yoga impliceert een onophoudelijke verfijning van de persoonlijkheid op alle vlakken: fysiek, mentaal, 
emotioneel. Het is een streven naar volmaaktheid met als doel een antwoord te vinden op de cruciale 
vraag ‘wie ben ik’. Al wat men met dat doel onderneemt, kan yoga worden genoemd. Welk beroep 
men ook uitoefent, als het helpt om qua bewustzijn te evolueren, is dat voor mij een spirituele praktijk.” 
“Niemand ontkomt aan dat proces. Het ligt in onze natuur om naar rust en geluk te streven. Maar 
‘geboorterecht’ leidt vaak tot rusteloosheid omdat men meestal niet weet in welke richting te zoeken. 
Velen zoeken het op de verkeerde plaats, in materialisme en amusement. Slechts weinig mensen 
stellen zich vragen in hogere richting." 
 
Wat is uw boodschap aan diegenen die in yoga enkel een fysieke praktijk zien?  
“Er is niets mis met yoga beoefenen om een betere gezondheid te verwerven of beter te kunnen 
omgaan met stress. Qua weldaden voor de gezondheid is hathayoga onovertroffen. De technieken 
zijn voor iedereen geschikt. Wel ben ik overtuigd van het belang van een evenwichtige praktijk die 
correcte ademhaling, juiste oefening, voldoende rust, een gezonde voeding en positief denken omvat. 
Het is in die traditie dat ik yoga onderwijs. Na een yogasessie moet men zich opgefrist voelen, 
ontspannen en herbrond. Voelt men zich gespannen of uitgeteld, dan schort er iets aan de les.”  
“Het is een misverstand dat hathayoga enkel fysiek is. Het is het proces om alle stress te verwijderen 
die we sinds onze geboorte hebben geaccumuleerd in lichaam en geest. Yoga gaat over gelukkig 
worden. Daarvoor moeten we ons bewustzijn optillen en de geest stillen. Pas dan kan men zich 
identificeren met zijn ware natuur en ontstaat er gelijkmoedigheid en een gevoel van vrede.” 



De katholieke kerken lopen leeg, oosterse filosofieën en praktijken spreken meer en meer aan. 
Hoe kijkt u daartegen aan?  
“Het eerste doel van elke religie of levensfilosofie is om mensen te doen evolueren van ordinair 
denken naar een hoger bewustzijn. Een instituut als de katholieke kerk moet zich ontfermen over 
mensen met verschillende niveaus van evolutie. Sommigen worden benaderd op een bijgelovig 
niveau, in termen van hemel en hel, anderen hebben subtielere benaderingen nodig. Kijk naar het 
verschil tussen de aanpak van Mozes en die van Jezus. Voor Mozes was het ‘oog om oog, tand om 
tand’. In de context van Egypte was dat de gepaste aanpak, want zich verzetten was beter dan in 
slavernij te blijven. Jezus, die in een andere context opereerde, vocht de wetten van de joodse vaders 
niet aan, maar presenteerde hogere wetten. In plaats van Mozes’ motto predikte hij ‘word je geslagen, 
bied dan ook je andere wang’.”  
“Zolang mensen hogere principes nastreven, zullen ze evolueren en zullen er verschillende niveaus 
zijn. Maar in een grote organisatie als de katholieke kerk is dat moeilijk te beheren. Die kerk heeft al 
vele evoluties gekend en er zullen er nog nodig zijn, want mensen blijven evolueren. Als meer en 
meer mensen zich wenden tot oosterse spiritualiteit moet het zijn dat ze er beter hun gading vinden. 
Zodra je werkt met dogma’s en doctrines kom je vroeg of laat in de problemen. Want mensen 
evolueren en trekken weg." 
 
Is het ego ons grootste obstakel?  
“Het gaat niet alleen om het ego, maar over een algemeen gebrek aan inzicht. De bedoeling is het 
ego te zuiveren, het te spiritualiseren. Bij gebrek aan inzicht beschouwen mensen in onze 
samenleving hun lichaam als de belangrijkste realiteit. Dat creëert de condities van hun denken en 
voelen. De ultieme expressie van het lichaam is seks. Er is niets mis met seksualiteit, integendeel, het 
is een prachtige uitdrukking van liefde. Maar hoe ver we ook gaan in de exploratie daarvan, duurzame 
bevrediging of zingeving levert het niet op. Ook een intellectuele reus is niet noodzakelijk een vervuld 
mens. Wat in de yoga verstaan wordt onder juiste kennis is inzicht die de geest doet ontwaken. Het is 
onze natuur om te willen weten. Vandaar dat mensen die leegte ervaren, zich depressief voelen.”  
 
De grondslag van onze westerse, geïndividualiseerde samenleving ligt in de verlichting, met 
motto’s als ‘ik denk, dus ik ben’. Ziet u daarin een contradictie met Vedantische inzichten?  
“De Vedanta-filosofie is tolerant tegenover van alle niveaus van bewustzijn. Men verhoudt zich tot de 
realiteit al naargelang van zijn bewustzijnsniveau. Voor de ene is het lichaam de eerste realiteit, voor 
andere het denken of het intellect. Waarom zou het niet mogelijk zijn om aan te nemen dat er mensen 
zijn die nog verder gaan en zich identificeren met het geestelijke, met de ziel? Vele wijze mannen, 
yogi’s en mystici steunden dat idee en deden dat zonder een sprankeltje twijfel.”  
 
U bent een gescheiden man. Samen met uw vrouw maakte u er vele jaren lang een punt van om 
te tonen dat men ook in familieverband verregaand spiritueel kan beleven. Hoe kon het 
mislopen bij mensen met zulke inzichten?  
“Ik heb een fout gemaakt. Door onze spirituele ingesteldheid speelde seks nauwelijks een rol in onze 
relatie, maar ik zat nog met nieuwsgierigheid daaromtrent. Zo wilde ik de techniek exploreren 
waarmee seksuele energie wordt omgezet in spirituele energie. Mijn vrouw interesseerde zich daar 
niet voor en ik volgde een sessie met een vrouw die ik daarvoor emotioneel rijp achtte. Ik dacht dat het 
voor mijn vrouw geen belang zou hebben maar ik heb me daarin vergist. Swami Sivananda liet zich 
niet in met dat aspect van hathayoga. Ik wel, en het bracht mij in de problemen. Ik groeide door die 
ervaring, maar het was het niet waard. Soms betaal je te veel voor wat je krijgt.”  

 



YOGA GODDELIJK 

SARASWATI 
Godin van de kennis 
 

Saraswati is de godin van de kennis en het leren. In de Veda’s wordt ze 
opgevoerd als een rivier. Saraswati betekent ‘diegene die vloeit’. Ze is de 
kosmische kennisrivier die, als we maar genoeg inzet tonen en onze geest 
op de ‘goddelijke’ frequentie afstemmen, door onze geest stroomt. 
Saraswati staat voor het vermogen om kennis op te doen, creatief te zijn en 
onze intuïtie te gebruiken. Niet om het even welke kennis, maar inzicht dat 
onze geest verheft en ons karakter raffineert. 
Saraswati staat voor het licht dat onwetendheid en innerlijke duisternis 
verdrijft Ze is ook de belichaming van de spraak, wat kan geïnterpreteerd 
worden als het vermogen om de waarheid te spreken, onze woorden te 
wikken en te wegen, zuiverheid na te streven in wat we zeggen. 

Doorgaans wordt ze afgebeeld als een mooie, elegante vrouw in witte kleren en gezeten op een 
lotusblad. In haar handen houdt ze een veena, een van de oudste snaarinstrumenten van India, 
waaruit hemelse muziek weerklinkt. 
Saraswati is de partner van Brahma, de schepper. Hij staat voor de creatieve kracht, zij voor de 
intelligentie. Beiden staan voor spirituele kennis en voor het menselijke bewustzijn. Terwijl Brahma het 
leven creëert, creëert Saraswati de samenleving: ze is het raffinement in mensen met burgerzin en 
charme. (SD) 

 

 
YOGA CITAAT  
 

‘Onverstoorde geestelijke kalmte wordt bereikt door vriendelijkheid te cultiveren tegenover wie 
succesvol is, mededogen te tonen met de ongelukkigen, genoegen te scheppen in de deugdzamen, 
en onverschilligheid aan de dag te leggen tegenover de verdorvenen.’ 
Uit: ‘How to Know God.De yoga-aforismen van Patanjali’, met commentaar van Swami Prabhavananda en 
Christopher Isherwood. 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 8 LEVITATIE IS NIET HET DOEL 

YOGA NU 
 

 

Levitatie is niet het doel 
 
Wie yoga wil beoefenen waarvoor het bedoeld is, voor geestelijke bevrijding, kan niet om 
Patanjali heen. Die auteur tilde de praktijk op een hoger niveau en voorzag ze van een 
metafysische grondslag. Het begint bij geweldloosheid en eindigt in mystieke eenheid: 
‘samadhi’ voor de yogi’s, ‘nirvana’ voor de boeddhisten. Maar laat u niet afschrikken: voor de 
gemiddelde yogi is dat niet meer dan een verafgelegen lichtbaken. De weg ernaartoe levert 
echter al heel wat op.  
Sybille Decoo  
 
Anderhalf jaar nadat ik mezelf een eerste keer op een yogamatje had uitgestrekt, schreef ik mij in voor 
een yogalerarenopleiding. Al op de eerste dag viel het woordje ‘god’ en het duurde niet lang of het 
ging ook over de ‘finale bevrijding’. Namelijk: aan het einde van het lange yogapad gaat het 
individuele bewustzijn op in het kosmische bewustzijn. 
Groot was mijn opluchting toen de man met de lange baard en warme ogen zei dat het prima was om 
aan ‘god’ een niet-religieuze invulling te geven, erover te denken als pakweg de intelligentie van de 
natuur of alomtegenwoordige energie. En dat beginnende yogi’s zich niet moeten blindstaren op de 
ultieme verlossing die, zo wil een gezegde, pas optreedt “na miljarden goedgeleefde levens”. 
Toch liet hij het niet na duidelijk te maken dat één en ander niet zomaar speculatie was van antieke,  
wijze mannen maar het resultaat van reële ervaringen van verlichte wezens (‘rishi’s’), wier inzichten en 
ervaring een weerslag vonden in door de eeuwen heen overgeleverde geschriften. 
En dus sloot ik een compromis met mezelf: aangezien de ‘stairway to heaven’ lang is, zou ik mij sport 
per sport optrekken zonder mij te laten opjutten door dat waar de ordinaire geest toch niet bij kan. 
Wat een gewone sterveling met blutsen en builen door levenservaring achterhaalt, bleek intelligent 
geduid te worden in een leer annex praktijk die minstens vijfduizend jaar oud is. Een praktische 
filosofie dus. Yoga kwam tevoorschijn als een gereedschapskist om sneller aan het geluk te kunnen 
timmeren. Swami Venkatesananda, een commentator van de yoga-aforismen van Patanjali, zegt waar 
het om gaat: “Er zijn veel spiritueel verheven mensen in de wereld maar er zijn weinig leviterende 
yogi’s. De aforismen van Patanjali zijn bedoeld om de geest van de mens te verheffen, niet om hem te 
leren leviteren.” 
 
Over Patanjali is weinig geweten. Het is zelfs onduidelijk wanneer hij op het Indiase subcontinent 
leefde: enkele eeuwen voor of 5 na Christus. Zijn aforismen vormen de belangrijkste filosofische 
grondslag van yoga. Patanjali vond de kennis niet uit, het woord yoga dook immers al op in de 
Oepanishaden. Die teksten, een weerspiegeling van de Vedanta-filosofie, maken deel uit van de 
Veda’s, de geschriften die de filosofische grondslag vormen van het hindoeïsme en waarvan wordt 
aangenomen dat sommige dateren van 3.000 voor Christus. 
Met Patanjali werd de yogafilosofie een eigen stroming, ingebed in de met de Vedanta-filosofie 
verwante Samkhya-filosofie. Ze delen een gemeenschappelijk doel: de oorzaken van het menselijk 
lijden wegnemen. In zijn bekendste aforisme definieert hij wat yoga is: “de controle over de 
gedachtengolven in de geest”. Pas als we die geest doen zwijgen, kunnen we onze ware natuur leren 
kennen en dat is er een van absolute zaligheid, vrede en vreugde. Dat is het atman of de ziel: het 
individuele bewustzijn dat maar schijnbaar afzonderlijk bestaat van het kosmische bewustzijn, 
brahman, net zoals een golf slechts ogenschijnlijk apart bestaat van de oceaan. 
Yoga, dat ‘verbinding’ of ‘eenmaking’ betekent, is de staat waarbij men zich identificeert met dat 
kosmische bewustzijn. Volgens die pantheïstische visie is immers alles van absoluut bewustzijn 
doordrongen, zelfs de meest inerte materie. Ieders ziel maakt deel uit van dezelfde soort universele 
energie. 
Die eenheid zien we niet, omdat we ons identificeren met het ego (ik ben Jan Janssens), het intellect 
(ik ben journalist), de emoties (ik ben gelukkig/ depressief), het lichaam (ik ben mooi/lelijk). Het zijn 
sluiers die ons het uitzicht op de zaligheid onthouden en de bron zijn van ons lijden. Het zijn sluiers 
die ons jaloers maken, hebzuchtig, egoïstisch, wellustig, kwaad, overmoedig, bang. Daarachter zit een 
ziel die ernaar hunkert in het daglicht te mogen treden. De wereld der fenomenen wordt dan ook 



beschouwd als illusie (Maya). Dat is niet letterlijk te nemen, maar op te vatten als begoocheling: door 
conditionering en onwetendheid over onze ware natuur zijn onze percepties gekleurd en blijft het 
wezenlijke onzichtbaar. De geest is ons grootste obstakel, veroorzaker van alle rommel in ons hoofd, 
reden waarom yoga het proces is om die te verstillen. Niet uit te schakelen, want geest en intellect zijn 
ook hulpmiddelen om alle conditioneringen (het opgebouwde ‘karma’) geleidelijk aan los te laten. 
Het uitgangspunt is positief. De yogafilosofie gaat uit van de ‘goddelijke’ natuur in elke mens. Van die 
goddelijke natuur uitgaan, is de bron aanboren voor mededogen, een manier om ons ver te houden 
van oordeel, irritatie, wraak. Die ware natuur is aan de mens inherent zoals zuiver water aan vervuild 
water. Ze kan niet met de zintuigen worden waargenomen of met het intellect achterhaald maar enkel 
in de transcendente staat worden ervaren, als de geest helemaal is verstild. Zuivering en onthechting 
door yoga en meditatie banen de weg ernaartoe. 
Patanjali onderscheidde acht stadia van disciplines om de transcendente staat te bereiken. De basis 
zijn de zogenaamde yamas en niyamas: principes als geweldloosheid, oprechtheid, tevredenheid. 
Ook de yogahoudingen (asana’s) en ademhalingsoefeningen (pranayama) maken er deel van uit, en 
opeenvolgende stadia van concentratie en meditatie die tot de transcendente staat samadhi leiden. 
Bijzonder bruikbaar voor wie zijn geest wil observeren, is de notie van de drie gunas of drie vormen 
van energie die aanwezig zijn in mens en natuur: tamas (lethargie, inertie), rajas (dynamiek, 
nervositeit) en sattwa ( sereniteit, reinheid). Het is de bedoeling zoveel mogelijk de derde categorie op 
te zoeken. 

 

‘Yoga begint waar psychotherapie ophoudt’ 
 
De gunas komen in verschillende gedaantes. Tamas verschijnt als luiheid, depressie en emotionele 
wanhoop maar ook – als ze ten dienste staat van sattwa – als stabiliteit en aarding. Rajas uit zich als 
activiteitsdrang (een onmisbaar instrument om uit negatieve tamas te geraken) maar ook in agressie. 
Gemoedsrust, kalmte en harmonie zijn dan weer duidelijke tekenen van sattwa. 
Aan Christopher Isherwood en swami Prabhavananda, autoriteiten op het vlak van Vedanta-filosofie, 
werd eens gevraagd om een vergelijking te maken tussen yogapsychologie en westerse psychologie 
maar dat zagen ze niet zitten: “Yogapsychologie is een product dat af is. Westerse psychologie is nog 
steeds in evolutie, volgens uiteenlopende lijnen”, schrijven ze in How to Know God, een duiding van 
de aforismen van Patanjali. Over één zaak waren de auteurs zeker: “Westerse psychotherapeuten 
erkennen vooralsnog niet het bestaan van het atman en ze doen bijgevolg geen pogingen om hun 
patiënten te helpen de eenheid van volmaakte yoga te bereiken.” Ze suggereren dat, waar 

psychotherapie ophoudt, yoga begint. 
 



 
YOGA MENSELIJK 

‘YOGA GAF MIJ EEN ANDERE KIJK OP HET 
MOEDERSCHAP’ 
 

Pascale Boone (40) uit het Limburgse Meeuwen-Gruitrode is moeder van drie jonge 
kinderen. Maar daarmee is niet alles gezegd. “Dat we kinderen ‘hebben’ is één 
manier om het te bekijken, maar ik vind het rijker om ervan uit te gaan dat kinderen 
niet echt van ons zijn maar in ons leven komen om ons iets te leren. Ik doe nog 
steeds hetzelfde, namelijk hen opvoeden, maar ik doe het vanuit een andere visie, 
die de yogafilosofie mij heeft bijgebracht.” “Doordat ik over mijn eigen gedrag 
tegenover hen vertel en het soms ook aan hen uitleg, ontstaat er een grotere 
openheid. Zij beginnen nu ook bij zichzelf stil te staan. Verwarring schept dat niet, 

het is onderdeel van hun opvoeding. Wel merk ik dat die aanpak soms botst met de stijl op school. Ze 
begrijpen niet altijd hoe de leraars met hen omgaan, maar ik leg hen uit dat de leraars het beste met 
hen voorhebben.” Pascale begon eind jaren tachtig met yoga toen ze nog in Londen woonde. 
Ze was er actief als danseres en werkte in een macrobiotisch restaurant. “Ik was op zoek naar een 
alternatieve manier van leven, van voeding, van dans. Yoga maakte deel uit van die zoektocht om op 
een andere manier bezig te zijn met mijn lichaam.” “In een Sivananda-yogacentrum kwam ik in contact 
met yoga als levenswijze. Daar vonden niet alleen cursussen plaats, er woonden ook mensen. Het 
was een oase van rust te midden van het hectische Londen. Toch hield ik het toen nog bij yogalessen 
en eens een vastenkuur.” De echte doorbraak kwam er in 1998 toen ze naar de VS trok voor een 
opleiding. “Daar kwam ik in contact met de filosofie achter yoga. Op een simpele vraag als ‘wie ben je’ 
antwoorden wij normaal met onze naam, ons beroep. Maar daar luidde het antwoord dat we van 
nature ‘divine’ zijn, ‘goddelijk’. Je leert de ‘valse’ identificaties met het ego los te laten. Die benadering 
was het begin van een innerlijk proces. Ik sta nu op een andere manier in het dagelijkse leven en denk 
bijvoorbeeld niet langer ‘zo ben ik en zo moet je mij nemen’.” “Op de persoonlijke transformatie die 
zich heel geleidelijk aan voltrekt naarmate kennis, ervaring en bewustwording toenemen, wordt door 
mijn familie positief gereageerd. Yoga verrijkt mijn leven maar ook dat van hen.” (SD) 

 

 
YOGA GODDELIJK 

HANUMAN 
Koning van de geest 

 
Samen met Ganesha, de opruimer van obstakels, is Hanuman een van de 
populairste goden in het hindoepantheon. 
Ook hij heeft het hoofd van een dier, in casu een apenkop. Hanuman is dan 
ook de koning van de apen. De aap staat immers symbool voor de geest. Hij 
zit geen moment stil en springt van de hak op de tak. Die agitatie verstoort 
onze zielenrust. Als koning van de apen staat Hanuman symbool voor diegene 
die de geest bedwongen heeft en absolute vreugde kent. 
Hanuman is een schatje: hij is de zachtheid zelve, loopt over van mededogen, 
kan alles aan, gaat door vuur voor iedereen die het goed meent en nog het 
meest van al voor Rama, aan wiens voeten hij zit, dat symboliseert zijn 

toewijding voor het verhevene. 
Hanuman is de schrik van de demonen. In het bekende Indiase epos Ramayana is te zien hoe hij als 
koning zijn troepen verzamelt en ten strijde trekt tegen de demon die de wereld bedreigt, waarna 
Rama tot koning wordt gekroond. Hanuman staat met andere woorden voor de wilskracht om komaf te 
maken met lagere emoties en mentale agitatie teneinde de geest op het hogere te richten en onze 
ware, goddelijke natuur te doen schitteren. (SD) 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 4 YOGA EN GEZONDHEID 

YOGA NU 
 

 

Als een yogi dynamisch slaapt 

 
De yogaslaap brengt ons in contact met de onbewuste intuïtie, doet ons gemakkelijk een taal 
aanleren, verdrijft spanningsziektes en transformeert de hele persoonlijkheid. Dat schrijft 
swami Satyananda, de Indiase yogi die de techniek ontwikkelde, in zijn boek. Mijn 
verwachtingen waren dus hooggespannen toen ik naar Gent trok voor een sessie yoganidra. 
Archetypen kwamen er niet tevoorschijn, wel ging er een nieuw universum van ontspanning 
open. ‘We onderschatten de kracht van onze geest’, zegt Eric Gomes. 
Sybille Deeco 
 

 
Languit liggen voor een sessie yoganidra. ‘Enkel het lichaam slaapt, de geest blijft wakker.’ (Foto Yann Bertrand) 

 
Het is nog zomer als ik mijn opwachting maak in de Gentse Muinkkaai waar het yogacentrum van Eric 
Gomes gevestigd is. Eric, een van de yogapioniers in België, heeft speciaal voor deze reeks tijd 
vrijgemaakt om me in te wijden in yoganidra. 
Het is een relatief onbekende techniek, die swami Satyandana van de Bihar School of Yoga, de eerste 
door de overheid erkende ‘yoga-universiteit’ in India, ontwikkelde op basis van een traditionele 
tantrische praktijk. Hij ontdekte bij toeval dat er zelfs tijdens de slaap een vorm van bewustzijn alert 
blijft waardoor we zaken opvangen. Dat gebeurde toen hij een tijdlang als oppas fungeerde op de 
Sanskrietschool waar jongens mantra’s leerden zingen. 
Hij sliep nog telkens de jongens ’s morgens oefenden. Enige tijd later voerden de jongens de 
gezangen op en had Satyananda een sterk gevoel van herkenning hoewel hij zeker wist dat hij de 
mantra’s nooit eerder had gehoord. Voor hem was dat het een teken dat men ook kennis kan opdoen 
zonder dat de zintuigen eraan te pas komen. Tijdens de slaap moest er een vorm van 
gewaarwoording blijven werken en moest het mogelijk zijn dat potentieel te ontwikkelen. Daarvoor 
greep hij terug naar een tantrische praktijk van rotatie van het bewustzijn in het lichaam. 



Hij ondernam experimenten om zijn inzichten te toetsen, onder meer bij een erg opstandig kind dat 
weigerde naar school te gaan. Tijdens zijn slaap las hij de jongen teksten voor die hij hem de 
volgende dag luidop liet lezen. Ondanks zijn desinteresse kon hij de teksten na een week uit het hoofd 
opzeggen. Op twee jaar tijd leerde hij allerlei heilige geschriften, Engels, Hindi en Sanskriet. 
De verklaring lag in het feit dat de geest ontvankelijker is bij een complete ontspanning. 
Toch is yoganidra of yogaslaap alles behalve slapen. Het is een toestand tussen waken en diepe 
slaap, of een ‘dynamische slaap’. Eric Gomes vraagt om languit op een matje te liggen, de aandacht 
te vestigen op geluiden ver weg en die weer los te laten, de aandacht in mijn lichaam te brengen en 
een ontspanningsgevoel te ontwikkelen. Het is de bedoeling het lichaam onbeweeglijk te houden. 
“Enkel het lichaam slaapt, de geest blijft alert”, zegt Eric. Langzaam voel ik mijn lichaam zwaar 
worden, met mijn aandacht als het ware gevangen in een gitzwarte ruimte binnenin. 

 

‘Zelfs tijdens de slaap blijft er een vorm van bewustzijn alert waardoor we 
zaken opvangen’ 
 
Vervolgens laat hij mijn aandacht langs de contouren van mijn lichaam gaan. Geen detail wordt 
overgeslagen, Eric vraagt zelfs de schedel aan de binnenkant met de vingers ‘af te tasten’, een beeld 
dat de gladde spiertjes in de bloedvaten doet ontspannen. Die rotatie van de aandacht door het 
lichaam wordt enkele keren herhaald en eindigt met een snelle, vluchtige rondgang. Aan het eind 
daarvan gaat de aandacht naar de golvende beweging van de ademhaling, die nu heel rustig is. 
Eric vraagt om het woord ‘Om’ driemaal mentaal op te zeggen. Zijn woorden klinken glashelder en 
toch zit mijn aandacht diep in de lichamelijke gewaarwording. Hij vraagt om een ‘sankalpa’te 
formuleren, een persoonlijk, concreet en positief geformuleerd besluit, genre ‘ik wil gezond zijn’. 
Dan is het moment aangebroken om ‘de geest te ontspannen’ aan de hand van visualisaties. Ik moet 
heel diverse beelden voor de geest halen tot zelfs zaken die allesbehalve emotioneel neutraal zijn of 
ontspanning suggereren, zoals een doodskist naast een grafput en een stormachtige zee. Even zorgt 
dat voor innerlijk wenkbrauwengefrons maar de ontspanning is zo compleet dat het slechts een rimpel 
is op een vlakke waterspiegel. 
De sessie is afgelopen, veertig minuten zijn voorbij. Eric stelt voor om langzaam terug in beweging te 
komen en voorzichtig op te staan omdat na zo’n verregaande ontspanning de bloeddruk is gezakt. Ik 
‘ontwaak’ uit de yogaslaap met volkomen lichamelijke rust en een kalme maar wakkere en alerte 
geest. 
 
Yoganidra is een systematische methode om complete fysieke, mentale en emotionele relaxatie te 
bewerkstelligen. “De meeste mensen begrijpen niet wat ontspannen betekent. Ondanks een 
oppervlakkig gevoel van welzijn zitten velen voortdurend vol spanning”, schrijft Satyananda in zijn 
boek Yoga Nidra. De voorbeelden zijn legio: nagelbijten, de voet zenuwachtig bewegen, ijsberen, 
dwangmatig praten, kettingroken. Yoganidra is een techniek om die spanningen weg te nemen, maar 
kan ook een positieve transformatie teweegbrengen in de persoonlijkheid. “Wanneer het bewustzijn 
losgekoppeld wordt van externe gewaarwording en slaap, wordt het erg krachtig en kan het op vele 
manieren worden toegepast: ter ontwikkeling van het geheugen, om kennis en creativiteit te verhogen 
en om iemands karakter te veranderen”, schrijft Satyananda. Hij verwijst in zijn boek naar 
onderzoeken die aantonen dat yoganidra duurzame successen boekt in de bestrijding van 
aandoeningen met een grote psychosomatische component, zoals hypertensie, hartklachten, 
maagklachten, migraine en astma. De techniek helpt ook bij slapeloosheid, gedragsstoornissen en 
hyperactiviteit bij kinderen, en bij angst. Wie gevorderd is in de techniek krijgt toegang tot de 
onderbewuste intuïtie. 
Eric Gomes beaamt: “Yoganidra is een middel om een spirituele weg te gaan, aangepast aan onze 
cultuur. Niemand moet van mening of geloof veranderen om yoganidra of yoga te volgen”, zegt hij. 
Mensen die in het yogacentrum van Eric Gomes hathayoga volgen, krijgen om de drie maanden een 
sessie yoganidra. “Er zit een opbouw in. Beginnelingen worden niet meteen geconfronteerd met het 
woord Om, ook niet in de lessen hathayoga. Aanvankelijk zingen we het om de trilling te leren voelen 
in borst en hoofd. Tweede stap is het scheppen van een psychische ruimte en van een ontspannen, 
positieve sfeer aan het begin van de les. Pas in een latere fase vermeld ik dat de Om verwijst naar de 
hele schepping.” De sessies verschillen omdat er geput wordt uit diverse methodes voor de rondgang 
in het lichaam, de concentratie op de ademhaling of de visualisaties. “Voor de visualisaties kan men 
putten uit ontelbaar veel beelden. Tegenstellingen als die van de doodskist en de lachende boeddha 
zijn bedoeld om tot onthechting te komen of slechts getuige te zijn van wat er rondom ons gebeurt.” 
De sankalpa is volgens Eric een belangrijk gegeven in yoganidra. “Door het systematisch te herhalen 



op een moment dat de geest door de ontspanning ontvankelijker is, realiseert dat voornemen zich 
uiteindelijk. We onderschatten de kracht van onze geest.”  

 

 

YOGA MENSELIJK 

‘YOGA HEEFT DE LEEGTE GEVULD’ 
 
Elizabeth Chêne (59) beoefent al dertig jaar yoga. Ze is Franse, maar woont sinds 
1977 in België. “Toen ik nog lerares Frans, Latijn en Grieks was in Nancy had ik 
zogezegd ‘alles om gelukkig te zijn’: een harmonieus gezin en professioneel succes. 
Toch had ik het gevoel dat het leven me ontglipte. Iets in mij bleef onvervuld. Ik had 
de indruk als een schaap te leven, volgens door de maatschappij opgelegde regels, 
zonder controle over mijn leven. Ik voelde me terneergeslagen. 
Aanvankelijk heeft een psychotherapeutische begeleiding geholpen. Maar er ontbrak 
iets: ik wou meer inzicht en mezelf in handen nemen.” “Toevallig hoorde ik een 
uitzending over yoga op de radio en ik besloot het eens te proberen. Meteen voelde ik 

dat het dat was wat ik zocht. Zoals zovelen had ik in het begin genoeg aan de oefeningen op het 
matje maar na verloop van tijd ontstond het verlangen meer te weten over de yogafilosofie en besloot 
ik een lerarenopleiding te volgen. Zo ontdekte ik dat yoga veel meer te bieden heeft. Sindsdien zijn, 
naargelang mijn persoonlijke evolutie, deuren voor me opengegaan, op een wonderbaarlijke manier.” 
“Tijdens een programma met Yogi Desai ontdekte ik de spirituele dimensie. Het was als een 
uitgedroogde plant die water kreeg. Vanaf dan beoefende ik ook elke dag meditatie. 
Acht jaar later, in 1996, had ik het geluk Yogi Hari te ontmoeten, die Sampoornayoga onderricht. 
Naast het aanleren van lichaamshoudingen en meditatie integreert hij ook muziek, mantra’s en de 
studie van traditionele geschriften in zijn programma’s. Door die benadering vind ik meer harmonie op 
fysiek, emotioneel en intellectueel vlak.” “Vroeger was ik slaaf van mijn emoties en spanningen. Nu 
kan ik afstand nemen. Ik ben meer ontspannen, efficiënter en ik kan mij vlotter aanpassen. Yoga geeft 
me een gevoel van innerlijke volheid waardoor ook mijn relaties met de mensen in mijn omgeving 
helderder geworden zijn. Menselijke relaties zijn vaak vervuild door onbewuste manipulaties. Yoga 
helpt enorm om dat aspect te reinigen, om de positieve intenties van mensen te erkennen. 
Maar ik ben natuurlijk nog niet aan het einde van mijn weg. De mogelijkheden om te evolueren en 
mezelf te vervolmaken zijn eindeloos, maar nu heb ik het in handen en weet ik waar ik naartoe ga.” 
Elizabeth geeft nu al 22 jaar zelf yogales. Ze is ook ondervoorzitster van de Abépy, een van de 
Belgische yogafederaties. (SD) 

 



YOGA GODDELIJK 

PARVATI,  
Verleidster van Sjiva 

 
Parvati is de vrouw van Sjiva (het opperbewustzijn, vernietiger van het negatieve) 
maar het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad vooraleer ze hem tot een huwelijk 
kon verleiden, zo wil de mythe rond deze godin. 
Sinds haar kindertijd al had ze maar één doel voor ogen: met Sjiva trouwen. Ze was 
door niemand van haar doel af te brengen, ook al moest ze vele persoonlijke offers 
brengen. Finaal slaagde ze erin ‘god te verleiden’.  
Parvati mocht uiteindelijk zijn partner worden omdat ze zich van alle wereldse zaken 
had onthecht en daarmee bewezen had tot zijn verheven wereld te zijn toegetreden. 
Sjiva is als opperbewustzijn overigens niets zonder de kosmische, creatieve kracht 
van Parvati. Zij is de factor waardoor zijn opgeslagen energie vrijkomt. Zo wil de 
mythe dat het dankzij Parvati is, die zich ongerust maakte over de toestand van de 

wereldse bewoners, dat Sjiva de wereld de kennis over hathayoga gaf. (SD) 
 

 
YOGA CITAAT 
‘De obstakels voor verlichting – de oorzaken van het menselijke lijden – zijn onwetendheid, egoïsme, 
gehechtheid, afkeer en de angst voor de dood of het verlangen om zich aan het leven vast te 
klampen.’ 
Uit: ‘How to Know God.De yoga-aforismen van Patanjali’, met commentaar van Swami Prabhavananda en Christopher 
Isherwood. 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 10 RISHIKESH, HET MEKKA VAN DE YOGA 

YOGA NU 
 

 

In Rishikesh stromen sinds The Beatles 
de toeristen toe 

 
Indiase yogi’s, sadhoes en asceten trokken lang geleden naar Rishikesh om in afzondering 
spirituele hoogtes op te zoeken via yoga en meditatie. Maar toen kwamen The Beatles en zij 
doopten de plek aan de voet van de Himalaya om tot ‘hoofdstad van de yoga’. Sindsdien is 
Rishikesh een magneet voor al wie gebiologeerd is door yoga. De Morgen ging een kijkje 
nemen en dook onder in het ashramleven. 
Sybille Decoo  

 

 
In de ‘hoofdstad van de yoga’ hangt er rond de Ganges behalve voorjaarsnevel ook spiritualiteit in de lucht. (Foto Corbis / VPM) 

 
Na een verblijf in de heksenketel Delhi, is het een verademing om in het vredige Rishikesh de benen 
te strekken op de witte stranden aan de oevers van de Ganges. Het is de eerste stad die de heilige 
rivier aandoet op haar tocht vanuit de Himalaya. Het water is azuurblauw en blaakt van gezondheid. 
Downtown Rishikesh heb ik snel achter mij gelaten om het sfeervolle, hoger gelegen gedeelte op te 
zoeken waar tientallen ashrams (traditionele yogaleerscholen) naast elkaar liggen. Gemotoriseerd 
verkeer is er uit den boze. 
Behalve de obligate nevel van januari hangt hier spiritualiteit en religie in de lucht. Hier en daar nemen 
mensen een ritueel bad in de Ganges (hindoes geloven dat dat lagen karma weg wast) of laten ze 
theelichtjes in een mandje van blaren meedrijven ter verering van moeder natuur. 



Kluizenaarshuisjes liggen verscholen in het groen tussen de twee buurten van de yogastad. Even 
verder wordt de toon gezet door de ontelbare klokken in de dertien verdiepingen hoge 
Raghunathtempel. 
 

Orthodoxe yogi’s zuchten dat deze plek verworden is tot een spirituele 
supermarkt voor trekkers 
 
In Rishikesh is er ook geen gebrek aan boekhandels met weinig anders dan spirituele werken. En de 
hele stad is vegetarisch. 
De meeste yogastrekkingen hebben hier een ashram, verscheidene hebben hun hoofdzetel in 
Rishikesh. De ashrams worden dan ook het hele jaar door bezocht door grote yogi’s en spirituele 
meesters, die hun lezingen soms openstellen voor buitenlandse bezoekers. 
Maar niet alles is echt. Bedelaars doen zich voor als sadhoes, rondtrekkende hindoeïstische asceten 
die van aalmoezen leven. Ze hullen zich in de typische oranjeroze gewaden, vatten post aan de twee 
imposante hangbruggen over de Ganges en hopen de beurzen sneller te doen opengaan door met 
vrome gezichten mantra’s te zingen. 
 

 
The Beatles vonden hier in 1967 hun spirituele meester in Maharishi 
Mahesh Yogi. (Foto RV) 
 
The Beatles vonden hier in 1967 hun spirituele meester in Maharishi 
Mahesh Yogi, de man van de transcendente meditatie, die nu in Nederland 
woont. In hun zog werd Rishikesh het Mekka voor yogi’s, maar de plek 
heeft erdoor aan authenticiteit ingeboet. Rishikesh heeft nu de naam een 
light versie van yoga voor te schotelen, te ‘easy going’ te zijn voor een 
praktijk die discipline vereist. 
Rishikesh is een vakantiebestemming geworden voor wie van yoga wil 
proeven, of de ‘heilige’ route afreist die begint in het ballingsoord van de 

dalai lama bij Dharamsala, een eind noordwestelijker in de Himalaya, en eindigt in Bodhgaya, waar 
Boeddha het licht zag. 
De reisagentschappen die yogatours naar hier organiseren, prijzen Rishikesh aan als de ideale plaats 
om de klassieke yoga te leren kennen. Maar orthodoxe yogi’s zuchten dat Rishikesh verworden is tot 
een spirituele supermarkt voor rugzaktoeristen. Het niveau van de yoga lessen is naar een 
beginnersniveau teruggebracht, is een veel gehoorde klacht. Een aantal ashrams doet dienst als 
goedkoop hotel en verwacht niet van de gasten dat ze deelnemen aan het ashramleven van yoga, 
meditatie en studie van de hindoegeschriften. De komst van toeristen heeft Rishikesh ook zijn 
Italiaanse restaurants opgeleverd, zijn ‘German bakery’, internetcafés en bureaus die rafting 
organiseren. Maar alles blijft binnen de perken, en voor een buitenlander die nog moet wennen aan de 
rijke Indiase keuken is een simpele pasta soms zeer welkom. 
Ik zoek de ashram op van wijlen swami Sivananda, de man die zijn doktersbaan liet varen en na een 
zwerftocht door India in Rishikesh aanbelandde, en hier uit het niets een yogarevival op gang bracht in 
India. Dat kreeg een vervolg in het Westen toen hij zijn leerling swami Vishnu Devananda begin jaren 
1950 naar de VS stuurde om yogacentra op te richten. De Sivananda-yogastrekking groeide uit tot de 
grootste ter wereld. 
In principe moet je je maanden op voorhand inschrijven maar ik heb goede referenties en swami 
Jivanmukthananda, de secretaris-generaal van The Divine Life Society, nodigt me uit om in de ashram 
te verblijven. Ik beklim de steile trap die tegen de berg oploopt en meteen wordt de omvang van de 
ashram duidelijk. De diverse stijlen van de verspreid liggende gebouwen getuigen van de langzame 
opbouw van die gemeenschap. Hier en daar ligt iemand onder een boom te slapen. Uit een tempel 
komt een zacht belgeluid. De buitenlandse bezoekers logeren in één gebouw en zijn ruimer behuisd 
dan sommige ashrambewoners, die kamertjes innemen die rechtstreeks uitgeven op een plein. 
De grote hal waar de ochtendmeditaties en avondbijeenkomsten plaatsvinden, ademt een intense, 
religieuze sfeer uit. Dat is dan ook de plaats waar swami Sivananda in 1963 ‘zijn lichaam verliet’. 
Een witmarmeren monument achterin de zaal houdt de herinnering eraan levendig. 
De avondlijke satsangs (letterlijk: bijeenkomsten van waarheidszoekers) kennen een vast stramien. 
Als de muzikanten de mantragezangen inzetten, zit er slechts een handvol mensen in de zaal, de helft 
buitenlandse gasten. Vrouwen en mannen zitten apart op de grond, in lange rijen. Tegen de tijd dat de 
lezing begint, is de zaal redelijk goed gevuld. Hoofdstukken uit de Bhagavad Gita, zowat de bijbel voor 
yogi’s, worden gereciteerd en bhajans worden in het Sanskriet gezongen. Toch is de sfeer eerder dof 



dan verheven. De meditatiebijeenkomsten voor dag en dauw missen wat van de discipline die je hier 
zou verwachten. Nogal wat mensen komen laat binnen, uit een aanpalende ruimte klinkt lawaai als in 
een industriële keuken, wat niet echt bevorderlijk is voor meditatie. 
In Sivananda’s dagen moet het hier spiritueel gebruist hebben. En moet er, te horen aan een pas 
teruggevonden cassette die op een avond wordt afgespeeld, wat afgelachen zijn tijdens zijn lezingen. 
Voortdurend verscheurt zijn schaterlach de stilte. 
Maar misschien is de doffe sfeer maar schijn. De Italiaanse vrouw die de video en audiotheek 
openhoudt en hier al maanden verblijft, is erg enthousiast. Ze heeft al diverse cursussen kunnen 
volgen en steekt veel op uit de contacten met de swami’s (hindoeïstische monniken). 
Op een avond zit de satsang-zaal afgeladen vol en dan wordt pas duidelijk hoeveel mensen in de 
ashram verblijven. Het werd overdag al gefluisterd en het blijkt waar: swami Chidananda is present. 
Chidananda is een van de belangrijkste volgelingen van Sivananda en heeft het spirituele leiderschap 
samen met twee anderen, van wie er een recent is overleden, overgenomen. 
Hij is oud en ziek maar zijn ogen stralen als van een verrukt kind. Zijn lezing wordt op video 
opgenomen, mensen hangen aan zijn lippen terwijl hij de mystieke betekenis uit de doeken doet van 
een hindoeïstische mythe. Misschien is het dat wel: deze plek mist haar goeroe. 

 

 

YOGA MENSELIJK 

‘NOOIT MEER ROUTINE’ 
 

Yoga is al vroeg in het leven gekomen van Thierry Van Brabant (53) en dan nog 
meteen in zijn filosofische dimensie. “Al op mijn achttiende had ik de behoefte om 
alles in het leven te sacraliseren. Yoga beantwoordde aan die behoefte. 
Het geeft zin aan de dingen, waardoor niets nog routineus is. Eten bijvoorbeeld: je 
kunt het oppervlakkig doen of je kunt er op een bewustere, symbolische manier 
tegenover staan. Het wordt dan een relatie met moeder natuur, waarbij je beseft dat 
je niet zomaar neemt, dat het meer een ontvangen is. Dat genereert dankbaarheid, 
respect”, zegt de kinesist en yogaleraar uit Geldenaken. “Die sacralisering speelt 
zich af op alle niveaus: lichamelijk, in je doen en laten, in de seksualiteit, in de 
emoties. Het is leven volgens de Engelse formule ‘change your emotion to devotion’ 

(transformeer je emotie in toewijding, (SD).” “Het leuke aan yoga is dat het geen verstarde traditie is. 
Ze maakt deel uit van het humanitaire patrimonium dat praat voor wie een luisterend oor heeft, maar 
noodzakelijk is voor iedereen op dezelfde manier. Het is een levenskunst om dat luisterend oor te 
ontwikkelen. Mij bracht yoga in contact met een innerlijke intuïtie die als het ware voor mij beslist. Als 
men de eigen fundamentele natuur kan aanraken, voelt men zijn potentieel en dat schept heel veel 
zelfvertrouwen. Als er problemen opduiken, vind ik ook oplossingen zonder dat er veel hoofdbrekens 
aan te pas komen. De hemel klaart veel sneller op, alles verloopt veel harmonieuzer. Dat is de vrucht 
van yoga en meditatie.”  
Waar mogelijk integreert Thierry yoga in zijn praktijk van kinesist. “Een knieprobleem bestaat nooit op 
zich. Doorgaans geef ik oefeningen mee die ook andere delen van het lichaam versterken. Lage 
rugpijn is dan weer geen uitsluitend fysieke aangelegenheid. Op die plaats blijven zorgen als het ware 
hangen. Ik probeer die link te leggen tussen lichaam en geest.” Het heeft wel even geduurd voor 
Thierry zijn familie meekreeg. “Vooral mijn kinderen hielden vroeger wat afstand. 
Twintig jaar geleden werd yoga nog als iets marginaals aangezien. Als kinesist werd je meteen 
aanvaard, als yogaleraar stond je zo’n beetje buiten de maat schappelijke orde. Maar dat is 
veranderd. Ik heb mijn kinderen laten zien dat bepaalde benaderingen hun nut bewijzen voor de 
persoonlijke zielerust. Ik heb hen opgevoed volgens het idee dat men zich ook in het verschil en de 
originaliteit kan waarmaken en dat het mogelijk is om individuele vrijheid te verzoenen met sociale 
verantwoordelijkheid.” (SD) 

 



 

YOGA GODDELIJK 

LAKSHMI,  
Godin van de weelde 

 
Wie rijk wil worden en daar zelfs, je weet maar nooit, een gebedje voor over heeft, 
zal bij voorkeur Lakshmi vereren. Het is echter hoogst twijfelachtig dat die godin, 
een zoveelste hindoeversie van de kosmische Moeder, de gebeden van de 
materialist zal verhoren. Lakshmi mag dan wel de godin van rijkdom en voorspoed 
zijn op zowel materieel als spiritueel vlak, de symboliek achter die afbeelding is 
dat zij die het hoogste nastreven op materieel vlak niets te kort zullen komen. 
De bevallige Lakshmi, die als ze niet als wederhelft of creatieve kracht van 
Visjnoe wordt opgevoerd wordt afgebeeld op een lotus, is ook de godin van 

zuiverheid, generositeit en de belichaming van schoonheid, elegantie en charme. 
Haar vier handen symboliseren de vier doelen in een mensenleven: rechtschapenheid, (het juiste) 
verlangen, (goed bestede) rijkdom en bevrijding. (SD) 

 

 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 11 LUCIEN MERTENS WERD ATMAN MUNI 

YOGA NU 
 

 

 ‘Het was een pure zijnservaring’ 
 
Een ‘ongeneeslijke’ leverziekte kluisterde hem als kind aan bed. Hij miste veel lessen en werd 
een negatieve jongeman. Nu noemt hij zijn ziekte ‘een zegen omdat die hem op het meditatieve 
pad zette. Op zijn achttiende had hij naar eigen zeggen een transcendente ervaring die zijn 
leven veranderde. Veel later ontmoette hij een Indiase meester die kon duiden wat hij had 
beleefd. Mechelaar en yogapionier in België Lucien Mertens werd Atma Muni. 
Sybille Deeco 
 
We treffen de 67-jarige Lucien Mertens in de gezellige tuin van een lid van zijn yogakring in Mechelen. 
Een gesprek thuis wilde hij liever niet, om zijn echtgenote te ontzien. “Toen ze mij op een dag op mijn 
matje bezig zag, vroeg ze om dat voortaan niet meer onder haar ogen te doen. ‘Alleen beesten 
kruipen over de grond’, vond ze.”  
“Voor mij was yoga alles, voor haar niets. Ik vond dat niet erg maar uiteraard ontstaat er een kloof 
wanneer je dat waar je leven zo vol van is niet met je partner kunt delen.”  
Door zijn engagement in de Belgische Yogafederatie kwam er bij het gezin Mertens al eens een 
Indiase yogi logeren. Mevrouw Mertens zorgde telkens voor een vlekkeloos onthaal. Een keer botste 

het en ze wou nooit meer zo’n Indiër in huis. “Maar toen 
de yogi die mijn goeroe zou worden naar hier kwam, 
kon ze het niet over haar hart krijgen om die man naar 
een hotel te sturen. Uiteindelijk raakte ze zo onder de 
indruk van hem dat hij wat haar betrof mocht komen zo 
vaak hij maar wou. Later heeft ze ook jaren zelf aan 
yoga gedaan”, vertelt Lucien. 
Het heeft niet veel gescheeld of de jonge Lucien 
Mertens was zijn echtgenote zelfs niet tegengekomen. 
Uitgaan zei hem na verloop van tijd niet veel meer, 
vergeleken met zijn innerlijke wereld was dat 
onbetekenend amusement. Maar op een 
familiebijeenkomst was het toch prijs. 
De ziekte die hem op zijn vierde trof had hem anders 
gemaakt dan zijn leeftijdgenootjes. “Dokters vertelden 
dat ik een ongeneeslijke leverziekte had en de dertig 
niet zou halen. Ik werd volgepropt met geneesmiddelen, 
kreeg spuiten, bleef lange periodes aan bed gekluisterd. 
Zelfs lezen mocht niet en dat bleek een zegen. Ik bleef 
met mezelf en mijn gedachten opgezadeld en dat leidde 
tot verinnerlijking. Vanaf mijn twaalfde werd ik fysiek 
beter en op mijn vijftiende was ik genezen, na een 
verblijf in een instelling in de Ardennen.”  
Op die leeftijd raakte hij op school onder de indruk van 
een van zijn leraars. “Op een dag vertelde hij over de 
yogaleer en over de rishi’s, de wijze mannen in de 
Himalaya. Ik had een gevoel van herkenning bij wat hij 
vertelde.”  

 
Via een boekhandelaar raakte hij aan de nodige literatuur. Die man gaf hem ook een 
meditatietechniek mee en begeleidde hem in zijn meditatie, die hij dagelijks begon te beoefenen.  
“Op een dag, ik was achttien, leidde mijn meditatie tot een heel bijzondere ervaring. Alles vertraagde 
in mij, ik kreeg het gevoel dat mijn lichaam een levenloos standbeeld werd. Daarna kreeg ik een 
ruimtelijk gevoel, voelde ik energiegolven langs mijn ruggengraat opstijgen, waarna ik door een tunnel 
werd gezogen. Aan het eind daarvan leek ik in een kosmos terecht te komen, niet de kosmos zoals we 

De 'ongeneeslijke' leverziekte die Lucien Mertens als 
kind aan bed kluisterde, zette hem op het 
meditatieve pad. (foto Jimmy Kets) 



ons kunnen voorstellen, het was meer een ongelooflijke ervaring van energie. Daarna loste alles op 
en verdween ook mijn ik-gevoel.”  
“Tijdens dat proces ademde ik niet, maar ik voelde geen ademnood en evenmin de behoefte om te 
ademen. Ik voelde me bijzonder rustig. Op een gegeven moment moet er een omkering geweest zijn 
en ik ervoer met een schok mijn lichaam. Bij het besef dat ik niet ademde, ben ik in paniek geschoten 
en geforceerd beginnen te ademen. Het was een greep naar het leven. Sindsdien weet ik wat God is 
en wat geluk is en weet ik dat zij die zeggen dat ze dat weten, het wellicht niet weten. Het was een 
ervaring die mij absolute zekerheid heeft gegeven over wat het wezen is. In het gewone leven kun je 
slechts kiezen uit een gamma van waarschijnlijkheden.”  
Het verhaal is oncontroleerbaar, maar strookt met beschrijvingen van de zogenaamde transcendente 
staat ‘samadhi’, de overtreffende trap van meditatie en de ultieme bewustzijnservaring waarbij men 
volgens de yogaleer het universele substraat van de fenomenale wereld leert kennen. Ook lijkt zijn 
getuigenis als twee druppels water op de bijna doodervaringen waar al velen over getuigd hebben. 
We vragen Lucien Mertens waarom hij zo met die belevenis te koop loopt, niet iets wat je van een yogi 
verwacht. Hij beschrijft ze op zijn website en heeft zijn verhaal al uitgebreid gedaan in het 
Nederlandse Tijdschrift voor Yoga. “Het zal mensen die op dezelfde golflengte staan, aantrekken. 
Anderen zal het misschien afschrikken maar voorzichtige pedagogie is niet aan mij besteed.”  
“Negen jaar lang heb ik daar met niemand durven over praten. Maar ondertussen stortte ik mij 
verbeten op de yoga. Ik boorde bronnen aan die over dat soort ervaringen schreven en dat gaf mij 
uiteindelijk het vertrouwen om erover te praten. In het yogawereldje, dat toch wat toegankelijker is 
voor dat soort ervaringen, werd ermee gelachen. ‘Daar moet je een Indiër voor zijn’, was de reactie. 
Het is de Indiase yogi Sri Yogeshwarananda, die wij in 1971 met de yogafederatie naar België 
uitnodigden, die mijn ervaring heeft geduid als zijnde een ervaring van samadhi. Dat was een hele 
geruststelling. Maar ik wil het niet idealiseren. Het is wel degelijk een ervaring van bevrijding. De geest 
wordt volledig leeggemaakt van alles wat je voelt of denkt, en tijdelijk verdwijnt ook het ik-gevoel. Maar 
zij die ze niet hebben gekend, maken er een mythe van. Het ware wezen dat je in die toestand ontdekt 
is niet abstract, het is zuivere werkelijkheid.” “Die belevenis heeft mijn leven binnenstebuiten gekeerd. 
Mensen zoeken perfectie in de wereld van de verschijnselen, waar ze niet te vinden is. Ik kan nu 
hoogtes en laagtes benaderen met de glimlach, al blijf ik op andere vlakken wankelend in het leven 
staan.”  
Hoewel hij door zijn jarenlange geëngageerde zoektocht en studie geen behoefte meer had aan een 
leraar, liet Lucien Mertens zich toch door Sri Yogeshwarananda inwijden, het moment waarop hij de 
spirituele naam Atma Muni aannam, die zoveel betekent als ‘de wijze van het zelf’. 
 

‘De wereld loopt vol met zogenaamde yogavolgelingen, maar weinigen zijn 
ernstig met yoga bezig’ 
 
In 1968 begon hij yogalessen te geven maar in het gewone leven was Lucien Mertens leraar aan een 
basisschool in Mechelen. Hij was ook jarenlang ondervoorzitter van de toen nog unitaire Belgische 
Yogafederatie en was samen met zijn twee broers een van de yogapioniers in België. In Mechelen 
richtte hij een vereniging op voor de yogalessen en een academie voor yogalerarenopleidingen. 
Het succes van die laatste was de jongste jaren beperkt, maar dit jaar is “een topjaar”, zegt Mertens. 
“Vorig jaar hadden we een negental mensen, dit jaar starten er 26. Maar voorheen stuurde ik veel 
mensen door naar andere scholen. Dit jaar waren bijna alle belangstellenden uit het goede hout 
gesneden.”  
Dat maakt van Lucien Mertens ook zelf een ‘goeroe’, al relativeert hij dat sterk. Hij heeft een twintigtal 
‘ingewijden’. “Ik maak geen gebruik van de traditionele rituelen voor een inwijding. Het gaat mij om de 
begeleiding. Als iemand daarom vraagt, ga ik eerst na of die persoon daar rijp voor is. Zo niet wijs ik 
het voorlopig af. Er is geen stramien. Ik beperk mij tot richtlijnen want uiteindelijk moet men het zelf 
waarmaken. De wereld loopt vol met zogenaamde yogavolgelingen maar er zijn er weinig die er 
ernstig mee bezig zijn.”  

 



YOGA MENSELIJK 

‘IK DEED YOGA VOOR HET JUDO EN ONTDEKTE 
VEEL MEER’ 

Er zijn ook BV’s die de geneugten van yoga kennen en judoka Heidi Rakels (36) is 
een van hen. Exjudoka moeten we zeggen, want ze heeft er een punt achter gezet 
toen ze zich niet kon plaatsen voor de Olympische Spelen in Athene. Ze startte met 
yoga in functie van haar sport, stopte met judo, maar niet met yoga. “Ik merkte dat 
het veel meer effecten heeft in mijn leven zelf.”  
“Vier jaar geleden ben ik met yoga begonnen omdat ik alsmaar te horen kreeg dat 
ik verkeerd ademde. Ik kon mij ook moeilijk ontspannen. Op de Spelen in Sydney 
was ik heel sterk, ik haalde de halve finale, maar kon mij tijdens het urenlange 
wachten maar niet ontspannen en verloor daardoor van mijn capaciteiten, ook al 
had ik de techniek. Zo ben ik met yoga begonnen, maar ik voelde dat het mij in het 
algemeen erg veel goed deed. Ik ademde en sliep beter en had geen last meer van 
rugproblemen. De fysieke problemen waar ik als topsporter mee te maken kreeg, 

verdwenen door yoga te doen. Dat gebeurde na ongeveer een jaar.”  
Ze heeft opnieuw een voltijdse job als burgerlijk ingenieur computerwetenschappen maar droomt 
ervan ooit als yogalerares aan de slag te gaan. “Ik wou dit jaar al beginnen met een 
yogalerarenopleiding maar heb het een jaar uitgesteld omdat mijn nieuwe job mij helemaal in beslag 
neemt. Ik wil trouwens pas over een tiental jaar yogales beginnen geven. Nu voel ik mij daar nog te 
jong voor. Mijn yogaleraar in Leuven is zeventig jaar en je voelt dat hij de yoga echt doorleefd heeft. 
Hij straalt dat uit. Ik wil ook eerst meer ervaring opdoen.”  
Sinds een jaar beoefent Heidi Rakels ook dagelijks meditatie. “Ik ben daar niet mee begonnen om 
vreemde ervaringen te hebben, maar om te leren in het hier en nu te leven. Meditatie heeft niets 
zweverigs. Nu merk ik dat het mij helemaal veranderd heeft. Ik voel mij veel rustiger.”  
“Ik sta open voor de spirituele kant van yoga maar stel mij niet te veel vragen. Wel heb ik het gevoel 
dat we veel minder van de wereld begrijpen dan er is maar ik wil niet alles te kennen. Yoga en 
meditatie verbeteren gevoelig de kwaliteit van mijn leven. Dat is een eerste stap.” (SD) 

 

  

YOGA GODDELIJK 

OM 
De universele vibratie 

 
De lettergreep Om is het meest heilige symbool in het hindoeïsme. In feite 
bestaat de klank uit drie letters en wordt hij uitgesproken of gezongen als 
‘Aum’. Het oerwoord verwijst naar de absolute realiteit brahman. Het is de bron 
en de essentie van alle bestaan, de oervibratie of big bang. 
Net als de goddelijke afbeeldingen werd het symbool bedacht om het de 
gewone sterveling wat gemakkelijker te maken zich iets voor te stellen bij zo’n 
onbevattelijke werkelijkheid. 
De letters A, U en M staan respectievelijk voor de drie natuurkrachten creatie, 
instandhouding en ontbinding, waar ook de drievuldigheid van de goden 
Brahma, Visjnoe en Sjiva voor staan. In India maakt het symbool deel uit van 

het dagelijks leven. Om is dan ook meer dan een symbool of geluid, het is een mantra. Het is ook 
meer een vibratie dan een geluid. Geloofd wordt dat het het basisgeluid is van het universum en, in de 
juiste intonatie, door het hele lichaam resoneert en ons diepste wezen, de ziel, raakt. Een filosofisch 
geluid dus, dat ons universeel moet doen denken. 
 

 

 

Heidi Rakels werd  
rustiger door 
meditatie 
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Deel 12 WIE WAREN DE GROTE YOGI’S VAN INDIA? 

YOGA NU 
 

 

 
V.l.n.r. Ramana Maharshi. Swami Sivananda. Anandamayi Ma Sri Aurobindo (Foto’s RV) 

 

De yogi’s die het Westen betoverden 
 
Er wordt van uitgegaan dat yoga niet is uitgevonden. Dat het natuurlijk beschikbare kennis is 
die werd ontdekt en herontdekt, uit de ether geplukt door wie op de juiste golflengte was 
afgestemd. Door de eeuwen heen stonden er echter figuren op die hun schouders zetten onder 
de technieken en de leer. Sommigen omdat ze ervoor opgeleid werden, anderen omdat ze 
voortgestuwd werden door een mystieke ervaring. Enkele grote Indiase yogi’s die ook in het 
Westen bekend werden, hadden levens die tot de verbeelding spreken.  
Sybille Decoo  
 
Ramana Maharshi (1879-1950) bijvoorbeeld. Op zeventienjarige leeftijd had hij een mystieke ervaring 
na een doodsangst die hem overviel en die hij oversteeg door zijn gewaarwording los te koppelen van 
het bewustzijn van lichaam en geest. Een jaar later verliet hij stiekem het ouderlijke huis en trok hij 
naar de berg Arunachala in Zuid-India, waar hij zich jarenlang in een grot terugtrok om te mediteren. 
Het duurde niet lang of de mensen stroomden in groten getale toe om zich door hem te laten 
verlichten of troosten. Later werd er voor hem in Tiruvannamalai een ashram gebouwd die duizenden 
pelgrims lokte. 
Op The Forty Verses on Existence en enkele spirituele gedichten en hymnen na liet Ramana 
Maharshi geen teksten na. Hij doceerde ook niet echt maar beantwoordde vragen of bewaarde de 
stilte, zoals ook de Britse schrijver Somerset Maugham ondervond toen hij de verlichte yogi ontmoette. 
Over zijn eerste kennismaking schreef hij: “Hij had een natuurlijkheid en een waardigheid over zich, 
was goedgeluimd, vriendelijk en goedlachs. Zijn zachte, goedaardige ogen rustten op mijn gezicht, 
zijn lichaam was onbeweeglijk. Hij lachte en zei: ‘stilte is ook conversatie’.” 
Somerset Maugham inspireerde zich voor het personage Larry Darrell in zijn boek The Razor’s Edge 
op een anonieme Amerikaan die de yogi opzocht. Maar het was door de Britse schrijver, filosoof en 
mysticus Paul Brunton en diens publicatie My Search in Secret India dat Ramana Maharshi 
bekendheid verwierf in het Westen. Zijn spirituele benadering draait rond reflectie over de notie ‘ik’. 
Door te reflecteren over de vraag ‘Wie ben ik?’ is het de bedoeling het onderscheid te maken tussen 
het egobewustzijn (het ‘pseudo-ik’) en het ware zelf, en tot eenwording komen met zijn ware natuur, 
gekenmerkt als ‘sat-chit-ananda’: ananda’: het absolute zijn-intelligentie-gelukzaligheid. 
Ramana Maharshi werd daarmee de ongekroonde koning van de Jnana-yoga, het pad van de 
zelfkennis (niet te verwarren met raja-yoga, dat tot doel heeft de aard van de geest te analyseren). 
 
Die andere bekende Indiase filosoof en tijdgenoot van Ramana Maharshi, Sri Aurobindo Ghose (1872-
1950), legde een heel andere weg af. Zijn familie stuurde hem al op zevenjarige leeftijd naar Groot-
Brittannië, waar hij filologie studeerde aan de universiteit van Cambridge. Op 22-jarige leeftijd keerde 
hij naar India terug en verscheen hij op het politieke toneel als een radicaal voorvechter van 
onafhankelijkheid voor India. In zijn visie moest die gepaard gaan met geestelijke verheffing van het 



Indiase volk. Zijn radicaliteit leverde hem ook een jaar cel op, tijd die hij spendeerde aan spirituele 
studie, wat hem de bedenking ontlokte dat het dankzij de Britse overheersers was dat hij God had 
ontdekt. Maar in 1909 al keerde hij de politiek de rug toe, trok hij naar Pondicherry in het zuiden van 
India en werd er voltijds yogi. Hij werd daar vervoegd door de Frans-Algerijnse Mira Alfassa die 
voortaan als ‘The Mother’ door het leven ging, en die de leiding had over de ashram. Na zijn dood 
stichtte ze Auroville, een internationale, experimentele yogagemeenschap voor spirituele groei. 
Aurobindo heeft heel wat publicaties op zijn naam staan, waaronder The Life Divine en The Synthesis 
of Yoga. Volgens Aurobindo kan alles yoga zijn. De mens kan bewust streven naar een hoger, 
‘bovenmentaal’ bewustzijn en zo tot een meer verheven wezen uitgroeien. 
 
Minder bekend in het Westen maar in India geprezen als een eminente spirituele figuur (of in Indiase 
termen: als een goddelijke incarnatie), is Anandamayi Ma (1896-1982). Al van kleins af was er iets 
speciaals aan haar. Aanvankelijk dachten haar ouders dat haar afwezig zijn duidde op mentale 
achterstand, tot bleek dat ze spontaan in meditatie ging. Op haar achttiende begon ze aan een vorm 
van sadhana (spirituele praktijk) die zich gedurende zes jaar spontaan ontvouwde. Ze nam 
gevorderde yogahoudingen aan zonder daar ooit voor getraind geweest te zijn. Haar man zag dat er 
iets uitzonderlijks aan haar was en werd later zelf haar volgeling.  
De volgende zestig jaar trok de heilige dame onvermoeibaar door India. Waar ze ook kwam, ze lokte 
tienduizenden mensen met haar spirituele uitstraling. Ze was de mentor van twee Indiase eerste 
ministers: Jawaharlal Nehru, de eerste premier van India, en zijn dochter Indira Gandhi, die met haar 
in contact kwamen via Kamala Nehru, Jawaharlals echtgenote. Ook Anandamayi Ma hield het bij het 
beantwoorden van vragen en schreef geen enkel boek. 
 
Een groot yogi die via zijn uitgestuurde leerlingen naam maakte in het Westen maar er zelf nooit 
kwam, is de al eerder in deze reeks genoemde swami Sivananda (1887-1963). Hij was een 
succesvolle en gewaardeerde dokter in Maleisië maar vond het na verloop van tijd toch nuttiger om 
zijn leven ten dienste te stellen van de yoga in al zijn aspecten. 
Na lange omzwervingen vanuit Zuid-India via onder meer Benares in het noorden (het huidige 
Varanasi) kwam hij compleet berooid aan in Rishikesh, aan de voet van de Himalaya. 
Na jarenlang het eten uit zijn mond te hebben gespaard om de zieken te helpen, richtte hij dan toch 
een eigen ashram op en zette hij zich aan het schrijven en vertalen van yogateksten. Hij publiceerde 
meer dan tweehonderd boeken in zijn niet te stuiten ambitie om de yogakennis te verspreiden. 
Daartoe richtte hij The Divine Life Society en The Yoga Vedanta Forest Academy op. Zelf woonde hij 
in een bescheiden, donker optrekje langs de oever van de Ganges, dat nog steeds te bezichtigen is. 
Zijn motto: ‘heb lief, dien, geef, zuiver, mediteer, verwezenlijk het Zelf’. Zijn favoriete afkorting: ‘Din’ 
van ‘do it now’. 
 
Een andere grote naam, maar dan vooral op het vlak van hathayoga, is de ook genoemde 
Krishnamacharya. In tegenstelling tot Sivananda werd hij van jongs af aan opgeleid tot yogi. Hij werd 
naar Benares gestuurd om Sanskriet en Indiase filosofie te studeren en zette daarna zijn studie voort 
in de Himalaya.  
Krishnamacharya is de stamvader van drie, onderling totaal verschillende yogastijlen (Iyengar, 
Ashtanga en Viniyoga). Hij raakte in het Westen bekend via zijn eerste westerse leerlinge Indira Devi. 
Hij overleed in 1989 op de gezegende leeftijd van 101 jaar. 
 
Een yogi die wel naar het Westen kwam (zoals steeds de VS) was Paramahansa Yogananda, bekend 
van zijn Autobiografie van een yogi, een werk dat ook in het Nederlands wordt uitgegeven. 
 

Een bekende westerling die in de ban raakte van de Vedanta-filosofie was 
Aldous Huxley 
 
Swami Vivekananda, volgeling van de in India befaamde spirituele meeste Ramakrishna, speelde dan 
weer een grote rol in de verspreiding van de Vedantafilosofie in het Westen. De eerste hindoeïstische 
monnik die het Westen bezocht, kwam in 1893 moederziel alleen en door niemand gekend in Chicago 
aan. Maar nadat hij daar voor het Parlement van de Religies had gesproken, was zijn naam gemaakt. 
Zijn talrijke lezingen lokten een massa mensen, die begeesterd raakten door zijn visie over een 
nieuwe wereldorde waarbij wetenschap en religie elkaar zouden vinden, mystiek met humanisme 
verzoend zou worden en spirituele harmonie de plaats zou innemen van religieuze twisten. Hij 
voorspelde dat Vedanta-filosofie de religie van de mensheid zou worden. Vivekananda stierf in 1902 
op 39-jarige leeftijd. 



Een befaamde westerling die in de ban raakte van de Vedanta-filosofie was Aldous Huxley (1894-
1963), auteur van Brave New World, een roman die van voor die fascinatie dateerde. Het essay The 
Perennial Philosophy weerspiegelt zijn filosofische inzichten en bindt de strijd aan met het egoïsme 
van de individuele geest. Geheel niet volgens het yogaboekje was dan weer zijn toevlucht, op latere 
leeftijd, tot psychedelische middelen om zijn geestelijke horizon te verruimen. 

 

 
YOGA GODDELIJK 

SWASTIKA 
Symbool van het goede 

 
Dat uitgerekend een demon als Adolf Hitler de swastika tot het embleem van zijn 
verdorven strijd maakte, is misschien wel het toppunt van ironie en cynisme, want 
er bestaat wellicht geen vreedzamer en universeler symbool dan dat. In India kom 
je het overal tegen in het straatbeeld en op ceremonies en religieuze feesten. 
De swastika, met haar gekromde lijnen en puntjes, is een oud symbool dat volgens 
de Indiase filosofie verwijst naar brahman, het opperbewustzijn waarvan alles 
doordrongen is en waardoor iedereen in wezen behept is met een ‘goddelijke’ 

natuur (joden, homo’s en zigeuners incluis). De lijnen van de swastika wijzen, in klokwijzerzin, in alle 
richtingen, symbool voor de alomtegenwoordigheid van die absolute werkelijkheid. 
De term is vermoedelijk een samensmelting van de Sanskritische woorden ‘su’ (goed) en ‘asati’ 
(bestaan) en betekent zoveel als ‘dat het goede mag zegevieren’. 

 

 
YOGA CITAAT 
 

‘Het universum bestaat opdat men het zou kunnen ervaren en aangrijpen om zich te bevrijden.’ 
Uit: ‘How to Know God.De yoga-aforismen van Patanjali’, met commentaar van Swami Prabhavananda en Christopher 
Isherwood. 
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YOGA NU 
 

 

De oorlog in het hart 
 
Toen de Mahabharata, het machtige Indiase epos, in de jaren tachtig in India werd uitgezonden 
in wekelijkse afleveringen, viel het leven in het land stil. Met miljoenen zaten ze voor de buis 
om de soapversie van het langste gedicht ter wereld tot zich te nemen. De Mahabharata is dan 
ook niet zomaar een vertelling. Lijkt het op het eerste gezicht een verhaal over goed en kwaad, 
in wezen gaat het over de zielenroerselen van de individuele mens. Over de oorlog die elk dag 
woedt in het hart.  
Sybille Decoo  
 
Kurukshetra, de plaats waar de mythische oorlog werd uitgevochten waar het in dit kolossale epos om 
draait, bestaat echt. Aan de stad zelf is weinig te zien, het half historische, half mythologische slagveld 
ligt in Jyotisar, een zestal kilometer buiten de stad. Fier zijn ze ginder over “de enige, nog levende 
getuige van de oorlog”. De hindoepriester die het mij vertelt, kijkt omhoog en wijst naar de 
overhangende takken van een stevige, oude boom. “Een spruit van de echte boom die hier destijds 
stond”, zegt hij overtuigd. 
In het park dat rond de boom is aangelegd, is een klein tempelcomplex opgetrokken waar scènes uit 
het epos worden afgebeeld. Er is ook een ‘geluid- en lichtshow’. De veldslag mag dan maar acht 
dagen geduurd hebben, samen met de lange voorgeschiedenis werd het oorspronkelijke verhaal in 
130.000 verzen neergeschreven, wat de Mahabharata tot het langste gedicht ter wereld maakt. Het 
verhaal beslaat ruim 12.000 bladzijden en is zowat vijftien keer omvangrijker dan de bijbel. Het werd 
opgetekend tussen de zesde eeuw voor en de tweede eeuw na Christus, uit mondelinge verhalen die 
door de eeuwen heen werden doorverteld. 
Weken doet een mens erover om zich door de stapel dvd’s te werken van de Indiase versie. Er 
kwamen ook een westerse theaterversie, bioscoopversie en televisieserie van, allemaal van regisseur 
Peter Brook. Samen met scenarist Jean-Claude Carrière deed hij er elf jaar over om de theaterversie 
te maken waarmee ze in 1985 hoge ogen gooiden op het theaterfestival van Avignon. De verfilming 
kwam er vier jaar nadien en werd destijds ook op de toenmalige BRT uitgezonden. 
Bij het bekijken van de Indiase versie sta je als verwende westerling voor de keuze: je te pletter lachen 
of je ziek ergeren aan de simplistische enscenering. Kijk je erdoorheen, dan kom je terecht in een 
mystiek land van filosofische en psychologische wijsheden, een vat vol universele lessen. 
Het verhaal draait rond de heerschappij over Hastinapur (het huidige Delhi) die betwist wordt door 
twee takken van een koninklijke familie: de Pandava’s en de Kaurava’s. De Pandava's zijn vijf broers, 
zonen van de afgetreden koning Pandu, en toonbeelden van goedheid en rechtschapenheid. Bij de 
Kaurava’s komt vooral hun machtswellustige, arrogante neef Duryodan op de voorgrond, zoon van de 
blinde en gefrustreerde Dritirashtra, broer en opvolger van Pandu. De Pandava’s zijn de rechtmatige, 
toekomstige troonopvolgers maar de blinde Dritirashtra, die nooit heeft kunnen verteren dat hij de 
troon eerst heeft moeten afstaan aan zijn jongere broer Pandu omdat hij door zijn blindheid niet 
geschikt werd bevonden om koning te zijn, reserveert tegen beter weten in de troon voor zijn zoon 
Duryodan. Die nodigt zijn vijf neven, met wie hij opgroeide, voor een dobbelspel uit op het paleis. De 
Pandava’s spelen het eerlijk en verliezen van de listige Duryodan, die hen voor twaalf jaar in 
ballingschap stuurt. 



Iedereen vecht zijn persoonlijke ‘Mahabharata’ uit 
 
Nog voor ze terugkeren, probeert hij hen uit te schakelen maar dat mislukt. De Pandava’s 
ondernemen nog een laatste poging om tot een vreedzame machtsoverdracht te komen maar de 
oorlog is onafwendbaar. De Pandava’s zijn de enige overlevenden.  
 
Alles, maar dan ook alles is beladen met symboliek in de Mahabharata. Het verhaal begint lang voor 
de oorlog en is doorspekt met tal van zijdelingse, ogenschijnlijk eenvoudige verhalen die elk op zich 
een filosofische inhoud verbergen omtrent lotsbeschikking, vrije wil, verantwoordelijkheid en ethiek. De 
Mahabharata lijkt een maatschappelijk verhaal, maar vertelt eigenlijk een individueel verhaal. De 
personages staan immers voor tendensen in onze persoonlijkheid. De strijd die gevoerd wordt is er 
een tussen onze negatieve en positieve tendensen met als inzet de ‘dharma’ (ethische waarden). Het 
is het verhaal van de reis van de ziel naar zijn bevrijding. Die bestemming wordt pas bereikt als alle 
demonische krachten worden uitgeschakeld en de positieve zegevieren. 
De Indiase swami Jyotirmayananda, die een ashram heeft in Miami, heeft een lezenswaardig boek 
geschreven over de mystieke betekenis van het epos. “Het eigenlijke thema van de Mahabharata is 
het bereiken van zelfrealisatie of de overwinning in de strijd die het leven is. Het uiterlijke gevecht 
tussen de Pandava’s en de Kaurava’s symboliseert het gevecht dat dagelijks tekeer gaat in het hart 
van elk individu, waar de goede krachten vechten met de duistere krachten, deugd met ondeugd, 
weten met onwetendheid.” Het sleutelmoment in het hele verhaal komt wanneer beide legers op de 
eerste dag van de oorlog hebben postgevat op het slagveld en Arjuna, een Pandava en de held in het 
verhaal, aan zijn wagenmenner vraagt tussen beide legers in te rijden zodat hij een overzicht krijgt. Bij 
het vooruitzicht te moeten vechten met zijn familieleden en oud-leraars in het vijandige kamp zinkt de 
moed hem in de schoenen. Hij is niet meer in staat te vechten omdat hij de rechtvaardigheid van de 
oorlog niet inziet en vraagt uitleg aan zijn wagenmenner en vriend. Dat is niemand minder dan Krisjna 
of God in hoogsteigen persoon. 
Krisjna legt hem uit waarom hij moet vechten (om de waarheid en rechtvaardigheid te redden) en doet 
hem daarbij de spirituele leer uit de doeken. Het is die lering die zijn beslag krijgt in de Bhagavad Gita 

(‘Lied van God’), de ‘bijbel’ van de yogi’s die 
onderdeel vormt van de Mahabharata. De 
Bhagavad Gita vat de filosofische wijsheden uit de 
Mahabharata samen. Arjuna staat voor de nog 
onverlichte, individuele ziel, die het hart op de juiste 
plaats heeft maar onderhevig is aan de grillen van 
zijn karma, terwijl Krisjna de goddelijke substantie 
is, de onthechte getuige. 
Het epos geeft ook inzicht in hoe om te gaan met 
moeilijke omstandigheden in het leven. Als kijker 
wordt het een uitdaging om mee te zoeken naar de 
meest juiste, eerlijke en ware uitkomst of uitleg. 
Sommige scènes wijzen erop dat het bijna 
bovenmenselijke offers vergt om tot het einde 
consequent te zijn. Dat wordt geïllustreerd met de 
scène waarin Yudhishthir, de oudste van de 
Pandava’s, op het einde moet kiezen tussen zijn 

verlossing en zijn hond (die mag de ‘hemel’ niet binnen) en hij kiest voor zijn hond. 
Daarover schrijft Jyotirmayananda: ‘Nooit zal Yudhishthir wat ethisch juist is opofferen voor wat 
egoïstisch gezien interessant is.’ 
Wie na de mystieke lessen van de Mahabharata te weten wil komen hoe dat pad naar de persoonlijke 
bevrijding te bewandelen, kan beslist inspiratie opdoen in dat andere populaire Indiase epos, de 
Ramayana. Dat vertelt het verhaal van Rama die op pad gaat om de wereld te bevrijden van de 
demon Ravana. Het verhaal staat symbool voor het spirituele pad en de verschillende etappes daarin. 

 

Krisjna en Arjuna in de strijdwagen. 



YOGA MENSELIJK 

‘YOGA IS IN FEITE HEEL ‘DOWN-TO-EARTH’  
 

Dat yoga en lachen goed samengaan bewijst Kamagurka (48), een grote fan van 
die oosterse discipline. “Ik vind het fantastisch. Ik ben er vijftien jaar geleden mee 
begonnen maar doe het met tussenpozen. Soms verval ik in luiheid. Vooral als ik 
veel optredens heb, doe ik minder aan yoga omdat ik dan op een andere manier 
mijn ei kwijt kan, maar dan krijg ik een schuldgevoel. Ik keer er altijd naar terug.” 
“Voor mij werkt yoga fantastisch goed. Op een halfuur tijd ben je geestelijk volledig 
verfrist. De ontspanning gaat heel diep. Ik kan ook ontspannen met een goed glas 
wijn, maar het verschil daarmee en met sport is dat je bij yoga de ogen sluit en de 
blik naar binnen richt. Het is mediteren in een moeilijke houding maar je doet dat op 
zo’n manier dat de houding aangenaam wordt. Je gaat met je bewustzijn naar de 
spier en denkt aan niets anders meer. Hoe groter de concentratie hoe dieper de 
ontspanning. Dat lijkt paradoxaal maar het is een combinatie die werkt.”  

“Je kunt er zaken mee oplossen. Het overkomt mij dat ik ergens mee zit waar ik niet meteen uit 
geraak. Door yoga worden zaken sneller duidelijk, vallen de dingen gemakkelijker in de plooi. 
Oplossingen dienen zich vaak aan zonder dat je ermee bezig bent.”  
“Yoga intrigeerde mij al als kind. Ik heb veel judo gedaan maar sport ondermijnt je souplesse omdat 
het je spieren korter maakt. Ik kon twee dingen doen: yoga of zwemmen. Maar aangezien ik geen 
zwembad heb...”  
“Ik vind het ook geweldig omdat het zo praktisch is. Je kunt overal aan yoga doen. En aan boeken en 
goeroes heb ik niet veel boodschap. Yoga moet je gewoon doen. Een diepe ontspanning vind ik op 
zich al een sterke spirituele ervaring. De ruzies en oorlogen die zich op grote en kleine schaal 
voordoen zijn het gevolg van een gebrek aan ontspanning. Het zou een stuk rustiger zijn op deze 
planeet als mensen zouden leren zich te ontspannen.”  
“Voor mij is yoga heel down-to earth. Op een eerlijke manier je brood verdienen en anderen niet tot 
last zijn, vind ik al heel spiritueel.” 

 

 
YOGA GODDELIJK 

KRISJNA 
God van de liefde  

 
Krisjna is een god met vele verhalen. Het begint al met zijn geboorte. Aan de 
koning is verteld dat het achtste kind van Devaki hem zal doden, en hij neemt 
het zekere voor het onzekere door al haar kinderen bij de geboorte om te 
brengen. Uiteraard mislukt dat bij Krisjna, men ontloopt zijn karma niet. Zijn hele 
jeugd met alle deugnieterij is in verhalen gegoten, maar Krisjna is het bekendst 
als de fluitspeler die met zijn spel zijn geliefde Radha bekoort. Krisjna en Radha 
staan voor de perfecte, onvoorwaardelijke liefde maar Radha staat ook voor 
Krisjna’s liefdesenergie. Zonder haar is hij niets. Hij wint de harten van de 
mensen met zijn liefdesmelodie maar symbolisch staat de fluit voor de zuivere 
ziel. Enkel een zuiver instrument kan een zalig geluid voortbrengen. Krisjna is de 

hartendief van alle vrouwen, die de toewijding symboliseren van zij die verlangen naar vereniging met 
het goddelijke. De in India populaire Krisjna wordt gezien als een incarnatie van Visjnoe. In die rol 
verschijnt hij ook in de Mahabharata. (SD) 

 

Kamagurka doet 
al vijftien jaar aan 
yoga. 



Reeks over de zin van yoga vandaag 
Deel 14 SLOT: EN NU ZELF AAN DE SLAG 

YOGA NU 

 
 
 

Thuis op de yogamat  

 
Wie yoga wil beoefenen, doet er best aan les te nemen. Op eigen houtje oefenen, houdt het 
risico in dat er fout geoefend wordt, dat bestaande asymmetrieën in het lichaam versterkt 
worden in plaats van gecorrigeerd, of simpelweg dat men iets mist van de ingesteldheid 
waarmee geoefend moet worden. Voor wie tussen de lessen door ook thuis aan de slag wil, 
deze les in de krant. Het is een yogales voor beginners volgens de Sampoorna-methode, die in 
de lijn ligt van de Sivananda-stijl. Ze duurt anderhalf uur. Doe de les met een ontspannen 
geest, zonder te forceren en zonder drang om te presteren. Denk nooit dat u iets niet kunt.  
Sybille Decoo / Foto’s Tim Dirven 

         

 
 
1. HOUDING VAN DE STERVENDE 
Met deze ontspannen houding begint de les. Rek u al liggend eerst goed uit en ontspan vervolgens, 
de benen uit elkaar en de armen losjes naast het lichaam, de handpalmen naar boven. Haal diep 
adem, breng de aandacht in uw lichaam en houd die daar gedurende de hele les. Spreid uw lichaam 
verder uit over de vloer en lig symmetrisch. Voel het contact met de vloer. Haal enkele keren diep 
adem vanuit de buik en ontspan alle spieren terwijl het gewicht van uw lichaam als het ware in de 
vloer zinkt. Laat los. 
Rek u uit en zit rechtop, de benen gevouwen in een comfortabele driehoek en met rechte rug. Gebruik 
een kussen om gemakkelijker te zitten. Adem diep in en zing een langgerekt ‘Om’, om een 
ontspannen, positieve atmosfeer te creëren. Voel de trilling. Doe dat driemaal. 

 
2. REKKINGSOEFENINGEN 
Adem in (voortaan aangeduid als ‘in’) en spreid de armen zijdelings met rechtopstaande handen, alsof 
u aan beide zijden muren wegduwt. Uitrekken en de borst openen. Rol de handen terwijl u handen en 
polsen rekt. Adem uit (voortaan aangeduid als ‘uit’) terwijl u de armen langzaam laat zakken en de 
handen in de schoot brengt. Herhaal dit. 



In: breng de armen boven het hoofd, kruis de handen en verstrengel de vingers. Houd de adem in en 
breng de vuist aan het linkeroor, voel de rekking in uw rechterzijde. Adem na enkele seconden 
langzaam uit. In: breng de armen opnieuw omhoog, houd de adem in en breng de vuist langs het 
rechteroor, voel de rekking in uw linkerzij. 
Adem langzaam uit. 
In: breng de armen omhoog en breng de vuist achter de nek, maak rollende, rekkende bewegingen 
met schouders en romp om die te ontspannen. Adem intussen normaal in en uit. Breng de armen 
opnieuw omlaag. 
 
3. ADEMHALINGSOEFENING 
- Het lichaam is ontspannen en de geest leeg. Sluit de ogen. Leg uw hand op uw buik en adem uit. 

Adem vervolgens langzaam in, enkel in de buik. Voel de buik onder uw hand zwellen. De borst 
geeft niet mee. Adem langzaam volledig uit. In- en uitademing zijn even lang. 
Herhaal de buikademhaling enkele keren, op uw eigen, rustige ritme. Houd uw aandacht bij de 
ademhaling.  

- Adem nu in de buik in, houd wat van de lucht daar en adem verder in de onderkant en zijkant van 
de ribbenkast. Adem in omgekeerde volgorde langzaam uit: ontspan eerst de ribben en adem 
vervolgens helemaal uit. Herhaal dat enkele keren.  

- De volle yogische ademhaling. Adem in de buik in, adem verder in de ribbenkast en vervolgens tot 
de longen volledig zijn gevuld en de schouders mee omhoog gaan. Adem langzaam uit in 
omgekeerde volgorde: ontspan schouders, ribbenkast en pers de lucht uit uw buik. Herhaal dat 
enkele keren in uw eigen, rustige ritme. 

 

 
 
4. ZONNEGROET 
De zonnegroet is belangrijk voor de opwarming. Het is een reeks van twaalf houdingen die vloeiend in 
elkaar overgaan op het ritme van de ademhaling. Sta vooraan op de mat rechtop, voeten samen en 
uw gewicht gelijk verdeeld over de drie steunpunten van elke voet. Het bekken is licht naar voren 
gekanteld om een knik in de onderrug te vermijden, de buikspieren wat opgespannen, armen en 
schouders ontspannen, de kin parallel met de vloer. Dat is de bergpose. 
Uit: breng handen in een boog samen voor de borst, handpalmen samen en buig licht voorover. 
In: handen gestrekt omhoog, palmen tegen elkaar zonder de vingers te verstrengelen. 
Uit: buig voorover en breng handen naast de voeten op de grond zodat vingers en tenen op één lijn 
staan. Buig zo nodig de knieën, maar voel de rekking in de achterzijde van de benen. 
In: linkervoet naar achteren, zorg ervoor dat rechterknie recht boven rechterhiel staat.  
Uit: Rechtervoet naar achteren, schouders staan recht boven de handen, het lichaam is een stijve 
plank.  
Longen leeg: Laat de knieën op de grond zakken en breng vervolgens, borstkas en kin op de grond. 
In: glijd naar voren in cobra, hoofd omhoog, wreef van de voeten op de grond, hielen samen, armen 
tegen de romp, de schouders ontspannen. 
Uit: breng tenen in, duw u op de handen omhoog, de heupen in de lucht en de voetzolen naar de 
grond in een omgekeerde V. Let erop dat u de voeten niet naar binnen verplaatst!  
In: linkervoet naar voren tussen de handen, tenen en vingers op één lijn, hoofd omhoog. 
Uit: rechtervoet naar voren, u staat nu naar voren gebogen zoals in het begin. 
In: handen omhoog tot boven het hoofd. 
Uit: handen opnieuw voor de borst. 
Herhaal deze cyclus. Doe de volledige zonnegroet een zestal keer tot u voelt dat u goed opgewarmd 
bent. 



 
 
5. BEENHEFFINGEN 
Ga op uw rug liggen in de ontspannen beginhouding. Breng benen samen en hef, synchroon aan de 
inademing, uw rechterbeen op tot het zo verticaal mogelijk staat. Laat het langzaam zakken met de 
uitademing. Doe hetzelfde met het linkerbeen. Doe dat beurtelings nog vijf keer. Breng dan, steeds op 
het ritme van de ademhaling, beide benen omhoog en omlaag. Probeer dat tien keer te doen, met 
gestrekte benen. Doe het niet zoals op de foto want dit is een versie van een oefening voor 
gevorderden. 
 
6. SCHOUDERSTAND 
Dat is de eerste echte asana of yogahouding. Breng nu beide benen en de heupen omhoog tot in de 
schouderstand. Ondersteun, al naargelang hoe hoog u geraakt (niet forceren!) de heupen of onderrug 
met beide handen. Adem diep in en uit met de buik, sluit de ogen en concentreer de aandacht op de 
schildklier in de basis van de nek. De benen zijn ontspannen. Houd deze houding enige tijd aan. 
 
7. PLOEG 
Uit: laat het rechterbeen gestrekt over het hoofd zakken. Indien u de grond raakt, richt dan de tenen 
naar het hoofd. In: been omhoog. Herhaal dat met het linkerbeen. Herhaal dat nogmaals met beide 
benen afzonderlijk en laat vervolgens beide benen gestrekt over het hoofd zakken in de ploeg. Breng 
de armen gestrekt naar de grond en verstrengel de vingers. Adem diep. Houd dat enige tijd aan, 
breng de handpalmen vervolgens op de grond en rol wervel per wervel uit de houding. Ontspan. 
 
8. BRUG 
Plooi de knieën, plaats de voetzolen op de grond op schouderbreedte en duw de heupen omhoog. 
Adem diep, vanuit de buik. Breng vervolgens de handen in de rug, met de duimen naar buiten gericht 
en duw de heupen nog wat hoger. Houd dat even aan en ga dan weer languit liggen. 
 

 
 
9.VIS 
Grijp de buitenkant van de dijen met de handen vast, duw op de ellebogen de borst omhoog en breng 
de kruin van het hoofd op de grond. Adem diep vanuit de buik tot boven in de longen en adem 
langzaam weer uit zonder de houding te lossen. Grijp na enige tijd de dijen wat lager en richt u nog 
wat meer op. De voeten staan verticaal, de tenen naar het plafond gericht. Houd deze houding even 
aan en laat uw lichaam dan weer zaken. Draai het hoofd naar rechts en naar links, adem diep en 
ontspan. 



10. VOORWAARTSE BUIGING 
Rek u uit en zit rechtop (voel de zitbeentjes!), de benen blijven gestrekt en samen. In: armen omhoog, 
maak uw rug lang en buig vanuit de heupen als een scharnier naar voren. Grijp benen, enkels of 
voeten vast (niet forceren, het is niet belangrijk dat u aan uw voeten komt), de benen zijn gestrekt, 
duw de knieën tegen de grond. Werk met de adem. In: strek de rug een beetje meer, uit: buig nog wat 
verder naar voren. Houd de voeten aan de buitenzijde vast en trek die wat naar binnen zodat de 
voeten plat rechtop staan, als tegen een muur. 
In: armen omhoog.  
Uit: laat armen zakken. 
Herhaal deze houding met achtereenvolgens het rechter- en het linkerbeen geplooid (voetzool hoog 
tegen binnenkant dij). 
 
11. COBRA 
Ga op de buik liggen, maak een kussentje met de handen, laat uw hoofd erop rusten, adem diep in en 
uit en ontspan. Breng de armen voor u, de handpalmen in schouderbreedte op de grond als plakten 
ze eraan vast. Richt het hoofd op terwijl u aan de (onbeweeglijke) handen trekt en de schouders laag 
houdt. Kom omlaag. Breng de handen een breedte dichter en herhaal dit. Trek aan de handen zodat u 
de spieren in de bovenrug voelt werken. Kom omlaag. Breng nu de handen onder de schouders en 
duw hoofd en romp langzaam zo hoog mogelijk en trek vervolgens opnieuw met de handen. Zo 
vermijd u een knik in de onderrug. 
Kom omlaag, maak een kussentje met de handen en rust het hoofd. Herhaal de laatste cobra 
vervolgens nog eenmaal. 
 
12. BOOG 
Neem de enkels vast en trek u omhoog in de boog, het hoofd omhoog. Adem diep. Zakken, de vingers 
naar de voeten laten glijden en die naar beneden duwen langs de dijen. 
Herhaal de oefening nogmaals en dat keer schommelt u naar voren en achteren op de buik. Ontspan. 

 

 
 
13. SPRINKHAAN 
Maak vuisten en breng de armen onder uw lichaam zodat de ellebogen niet meer te zien zijn. 
In: breng het rechterbeen gestrekt omhoog (zonder de heup te draaien). 
Uit: been omlaag. Idem met linkerbeen.  
Breng vervolgens beide benen gestrekt omhoog en houd dat enkele tellen aan. Doe dat nogmaals en 
ga nadien in de kindhouding zitten (zitvlak op de hielen, borst op de dijen, handen naast de voeten, 
voorhoofd op de grond) en ontspan. Op de foto is een gevorderde versie van de sprinkhaan te zien. 
 
14.RUGGENGRAATSDRAAI 
Zit rechtop, de beide zitbeentjes stevig op de vloer en de benen gestrekt voor u uit. Plaats de 
linkervoet aan de buitenzijde van de recherknie. Sla de rechterarm om de linkerknie en draai de romp 
naar links, plaats de linkerarm achter u en kijk over de linkerschouder. Werk met de adem: recht de 
rug verder bij het inademen en draai een beetje verder bij het uitademen. Herhaalt de oefening in de 
rechtse ruggengraatsdraai (rechtervoet naast linkerknie) 
 
15. KRAAI 
Ga gehurkt zitten, plaats de handen met gespreide vingers voor u op de grond, op iets meer dan 
schouderbreedte, de armen tussen de knieën. Kom op uw tenen, breng de knieën zo hoog mogelijk 
boven de ellebogen en breng langzaam uw gewicht over op de armen, eerst de ene dan de andere 
voet opheffende. Concentreer u op een punt voor u. Blijf enkele tellen in die houding staan. 



16. EINDONTSPANNING 
Dat is het moment waarop u de vruchten plukt van de les. Ga ontspannen liggen zoals in het begin 
van de les. Span en ontspan achtereenvolgens, en op het ritme van in- en uitademing het 
rechterbeen, linkerbeen, de rechterarm, linkerarm, zitvlak. Doe de buik zwellen, adem uit, doe daarna 
hetzelfde met de borst. In: trek gekke gezichten om alle gezichtsspieren te rekken, en adem uit. Haal 
enkele keren diep adem en ontspan, laat los. Voel uw lichaam in de vloer wegzinken. 
Beveel uw lichaam om onbeweeglijk te blijven liggen. Maak geen bewegingen meer. Enkel de geest 
zal door het lichaam gaan om spanningen te ontdekken. Breng de aandacht bij de tenen en ontspan. 
Ontspan achtereenvolgens voeten, kuiten, dijen, zitvlak, onderrug, bovenrug, schouders, bovenarmen, 
onderarmen, vingers, buik, borst, nek, hoofdhuid, voorhoofd, wenkbrauwen, ogen, neus, wangen, 
lippen, tong. Uw lichaam is nu helemaal ontspannen. 
Om dieper te gaan in de ontspanning, concentreer de aandacht op het punt tussen de wenkbrauwen, 
het derde oog, en herhaal mentaal het woordje ‘Om’. Blijf zo een tiental minuten liggen. 
 

  
 
17. Oooooommmmmm 
Ga opnieuw in kleermakerszit zitten en beëindig de les door driemaal en voluit ‘Om’ te zingen. 
 
Noot: dit artikel is hier en daar aangepast ter verduidelijking. De beschrijving van de zonnegroet is aangepast aan de 
Sivananda-methode (EvO; Integrale Yoga). 

 

REACTIES  
 
Graag had ik u gefeliciteerd met uw reportages over yoga. Reeds meer dan 35 jaar beoefen ik yoga 
en reeds meer dan 25 jaar geef ik les. Het is fijn te zien dat yoga opnieuw naar waarde wordt geschat 
en op de juiste, realistische wijze wordt geschetst. Mijn dank hiervoor. 
Bob Somers  
 
Chapeau voor de reeks over yoga die de oppervlakte doorprikt en met down-to-earth informatie veel 
dieper gaat dan de meeste flyers en aankondigingen. 
Steven Vrancken, Lier  
 
Felicitaties met de artikelenreeks over yoga! Het beeld dat leefde bij het grote publiek en de media 
over yoga: zweverig en nogal vaak verbonden met sektes, een beeld dat niet geheel onterecht 
was.Het belang van yoga ligt in de technieken die de moderne mens enorm veel te bieden hebben bij 
het aanpakken van stress en andere psychische en fysieke problemen, alsook bij het beleven van 
concentratie en meditatie, los van enig religieus of filosofisch systeem. Dezelfde benadering vind ik 
terug in uw artikels: ze zijn het resultaat van grondig veldwerk, waarbij het onderwerp wordt benaderd 
met de nuchterheid van de journalist gekoppeld aan een warme sympathie voor het onderwerp zonder 
afbreuk te doen aan de kritische benadering. Zo’n uitgebreide artikelreeks over yoga in een grote 
krant was tien jaar geleden uitgesloten. Het feit dat het nu gebeurt, en de manier waarop, kan ik als 
yogaleraar en indoloog alleen maar toejuichen. 
Filip Pieters, Zottegem  
 
Dit is een schitterend eerste contact met yoga. Duidelijk is ook dat je allesbehalve Hindoe moet 
worden om de voordelen van yoga op fysiek, psychisch en spiritueel vlak te ervaren. Het feit dat een 
Vlaamse krant met die openheid over een dergelijk, toch gevoelig onderwerp schrijft, is fantastisch en 
zegt veel over de redactie.  
Proficiat! Eric Gomes, Gent  
 
Eindelijk eens artikels waarin men nuchter met yoga omgaat. De visie uit verschillende hoeken draagt 
hiertoe bij. Het was steeds uitkijken naar het vervolg. Het is bij mijn weten de eerste keer dat een krant 
zoveel aandacht besteedt aan yoga. 
Lode De Vos, Gent  



 
Door uw reeks over yoga in uw krant ben ik gestart met een lessenreeks.Het is een openbaring voor 
mij. 
Rita Nielandt 

 


