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oga
is geen acrobatie

maar een levenswijze

Yogaleraar Jozef Kiekens uit Aalst
loopt blootvoets rond in z'n
eenvoudige woonkamer en gaat
zitten aan een ruwhouten tafel, Zijn
heiderbruine 82-jarige ogen kijken
rustig en aandachtig. Ze zijn heï
gezicht van de yoga: zelfkennis,
bewuste eigenwaarde, diepe
tevredenheid met het besiaan. Het
is zondagmorgen. De stad is nog in
rust, net als de sfeer in deze kamer.
'Als je stopt met het eten van de
verboden vrucht en je ego opzijzet,
dan herover je de paradijselijke
staat", vertelt Jozef.

"Yoga betekent vereniging. En wat je moet
verenigen is jezelf met jezelf", legt Jozef uit. 'Je
moet teruggaan naar je wezenlijke kern. Het
woord religie betekent ook vereniging, maar in

de christelijke theologie zegt men dat de
verbinding van de mens met het goddelijke
verbroken is door de erfzonde en dat die
hersteld wordt door het doopsel. Volgens yoga
is die vereniging nooit verbroken. ln het
scheppingsverhaal van Adam en Eva staat een
wonderbaarlijke zin: 'De mens is geschapen
naar Gods beeld en gehlkenis.' Zelfkennis,
zelfbewustzijn en een diep besef van
eigenwaarde, dat is leven in een goddelijke
werkelijkheid vol zaligheid en vreugde.

Er is wel een voorwaarde om die paradijselijke
staat te bewaren. God zei: 'Eet niet van de
verboden vrucht.' Wat betekende dat? De
mens heeÍt verstand, dat is iets wonderlijks.
Hij is een schepper in de schepping, hij kan de
meest wonderbaarlijke dingen maken, maar
met zijn verstand kan hij ook veel vreselijke
dingen doen. Adolf Hitler had een geniale
geest om een heel land in beroering te
brengen, maar achter dat verstand stond een
verschrikkelijk ego. En dat is het eten van de
verboden vrucht: als je dingen doet wat
mensen vernietigt en van de aarde een hel
maakt. Pater Damiaan had ook een geniale
geest maar die heeft voor iedereen goed
gedaan. De vruchten van je leven mag je je

niet toe-eigenen, die moeten er zijn voor de
anderen. En in yoga zegt men: als je stopt met
het eten van de verboden vrucht en je ego
opzijzet, dan herover je de paradijselijke staat."

Geboren in warm nest
"Mijn ouders waren arme mensen, Vader was
fabrieksarbeider. Werkmensen hadden het
destijds moeilijk om rond te komen maar toen
hun kinderen veertien werden, kregen ze het
Íinancieel beter.Ze stuurden hen naar de
Íabriek en dat zorgde voor extra inkomsten.
Mijn ouders weigerden dat te doen. Ze
hebben zich krom gewerkt om ons te laten
studeren. We erfden geen geld, we erfden een
fo(uin aan liefde en zelÍvergetelheid. Vader
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was pas 57 toen zijn hart het begaÍ.
Moeder heeft nog enkele van onze
gloriejaren in de yoga meegemaakt. Ze
was heel trots op ons.

Mijn lief en ik trouwden in 1958 en we
woonden nog een jaar bij mijn ouders
op zolder onder de pannen. lk ben in
datzelÍde jaar met yoga begonnen
wegens darmklachten. Toen ik veertien
was, heb ik een serieuze
voedselvergiÍtiging opgelopen, die
eindigde met een doorboring van het
buikvlies. lk spartelde erdoor maar
hield er een chronische darmontsteking
aan over. lk ging naar het leger bij de
marine en voigde een intense cursus
voor marine-ofÍicier. In die achttien
maanden kreeg ik slechts één aanval.
ln het midden van de nacht op zee, het
vroor dat het kraakte. lk moest braken
maar er zat niets in mijn maag. We
sliepen met zes in een kajuit en de
jongens hadden mij buiten gegooid
wegens te storend. Daar stond ik in
mijn duÍfelcoat te beven en te braken,..

Terug naar 1958 met mijn verhaal. lk
werkte toen blde ASLK, verdiende
goed mijn boterham zodat miln vrouw
niet hoeÍde te gaan werken en dus tijd
had om lekker te koken, Maar het
leidde er ook toe dat mijn darmkwaal
terugkwam. ln De Vooruit, de krant van
de socialistische partil, verscheen het
artikel Het weldoend effect van Yoga.

Toch maar eens proberen, vonden we.
Het waren eenvoudige oefeningen:
staand met gestrekte knieën
vooroverbuigen zo ver je kan, je adem
vrij laten en helemaal aanwezig zijn bij

wat je doet. Zo goed mogelijk
ontspannen en tot vijÍtien tellen, de
volgende dag tot dertig in die houding
en zo ga je door tot 180. Hetzelfde doe
je ai zittend, lk voelde me elke dag
beter worden en binnen de drie maand
was mijn chronische darmontsteking
genezen. ln de cursus lazen we: 'Als je
je voorover buigt, trek je je wervels uit
elkaar en daardoor komt er meteen
een betere doorbloeding naar je
ruggenmerg. De zenuwen daar worden
aan hun wortels extra gevoed en zullen
beter functioneren.' Het was een
ommekeer voor mij."
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"Yoga is geen godsdienst. Het is
vrijheid van denken, je moet kunnen
gaan waar de geest je leidt. Niemand
kan je dwingen in een richting. Als je de
grote mystici bekijkt zoals Franciscus
van Assisi oÍ de Spaanse Sint-Jan van

het Kruis oÍ Boeddha en je schrapt in
hun geschriften al wat verwijst naar
hun afkomst, dan zie je dat ze allemaal
hetzelfde vertellen. Het is gebaseerd op
ervaring en beleving. Als je een hindoe
de Bergrede laat lezen en meer
bepaald de passage 'Zalig de armen
van geest', dan herkent hij dat want dat
is wat ook Boeddha zegt: 'Een rijke zal
het rijk der hemelen niet binnengaan,
evenmin als een kameel door het oog
van een naald kan kruipen.' Een arme
van geest is geen simpele geest, die
niet meekan in de samenleving. Het is

iemand die nooit voelt: 'Dit is van mij,

dit moet ik hebben.'

De oorzaak van veel lijden is begeerte.
Wat zegt Jezus: 'Wie is de grootste in
het koninkrijk der hemelen?' Hij roept
een kind naar voren en zegt: 'Hij is de
grootste in het koninkrijk Gods en ge

zult het koninkrijk niet binnengaan,
tenzij ge wordt als dit kind.' Voor mij is
dat duidelijk en dat is eigenlijk de
yogaÍilosoÍie."

"lk ben nu 58 jaar bezig met yoga. De
moeilijkheid is het volhouden, dat
vraagt discipline. Yoga is geen
acrobatie, al lijken sommige houdingen
daar een beetje op. Het is vooral een
diep bewuste manier van leven, Toen ik
nog ging werken, ben ik jarenlang om
4.00 uur opgestaan, om 6.00 uur
kwam ik beneden en om 230 uur was
ik op kantoor.

Wij waren klein behuisd: een kamer
voor mijn dochters en pleegdochter en
een kamer voor ons. lk deed mijn
yoga-oefeningen achter mijn bed, maar
van die ademhalingsoefeningen werden
mijn kinderen wakker. lk trok naar de

zolder, spande een ruimte af met oude
lakens, plaatste daar een klein altaar
met een kaarsje en een fotootje van de
Swami. Maar het begon toen te vriezen
dat het kraakte. lk was stijÍ bevroren als
ik naar beneden kwam, maar ik heb
niet opgegeven en in die winter heb ik
zelfs geen verkoudheid gehad.

Je moet oefenen met grote regelmaat,
elke dag op een lege maag, maar
zonder te overdrijven. Anders beginnen
de vrijgemaakte toxines in je

bloedbanen te circuleren en heeÍt je

organisme nauwelijks de tijd om die te
verbranden en aÍ te voeren. Dat is zoals
een beginnende logger die meteen de
eerste dag tien kilometer loopt... Die
ligt 's anderendaags in bed!"

"lk heb voorbeelden te over van
jongeren en volwassenen die door
verwijten, onbegrip, gemis aan
empathie van hun omgeving werkelijk
gekraakt zijn. Nochtans is het mooiste
wat je voor iemand kan doen, hem of
haar aan zichzelÍ teruggeven door het
gevoel van elgenwaarde weer op te
wekken in plaats van iemand neer te
knallen met verwijten, Dat heb ik door
de yoga geleerd. Zelfkennis maakt je
nederig en leert je jezelÍ graag zien. Je
ontwikkelt vertrouwen en dat maakt je

een gelukkig en tevreden mens in alle
omstandigheden."
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www.yoga-vedanta-aalst. be of
jozeÍ.kiekens@telenet. be

OKRA-MAGAZINE I NOVEMBER 2017

*i,ffi:ri

.it:ï:r.-{ffi{i
.. .,,a,.:. .-.


