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Mijn beste yoga sadhaka (beoefenaars), mijn reisgezellen op onze yoga-tocht, 

en in zekere zin, mijn studenten, alhoewel ik ons allen beschouw als Guruji’s 

leerlingen. Echt, het valt me moeilijk te speechen op een dag als deze, want dit zijn 2 

belangrijke dagen in mijn leven. Hoewel hij mijn biologische vader is, mijn lieve 

vader, toch is hij in de eerste plaats mijn Guru. Ik had het geluk hem als vader te 

hebben. Het was een geschenk van God hem als Guru te hebben en in dit huis te zijn 

geboren! Hoewel we haar geboortedag op 2 november niet openbaar vieren, kan ik ook 

mijn moeder niet vergeten. Ook zij is een guru en deze twee zijn zelfs na hun leven nog 

mijn gidsen. 

Hoewel Guruji niet fysiek aanwezig is in deze wereld, zoals Birjoo zei, toch bereikt 

zijn boodschap zowel hem als ons allen onrechtstreeks. Dit geldt voor mij voor mijn 

beide ouders. Mijn moeder trad niet in het voetlicht om de hele wereld te onderwijzen, 

maar haar boodschap, haar aanraking, haar gevoel raakte me via mijn vaders 

aanraking, via mijn vaders gevoelens en brachten me karma, jnana en bhakti bij. 

Zij verschafte me het eerste inzicht in wie mijn vader was. Zij was het die me zonder 

enige druk nader bij hem bracht. Ze gebruikte geen woorden om zich uit te drukken 

maar liet me zien dat er iets bijzonders was in hem dat ik diende te volgen. Het is haar 

grootsheid die me dichter bij Guruji bracht. Oefende ik, dan toonde ze me “zo doet hij 

het niet, hij doet het op deze manier”. Ze had zijn praktijk goed geobserveerd. Ze kwam 

in zijn leven als zijn vrouw (zijn ardhangini ) en daarom denk ik aan hen beide op deze 

bijzondere dag. Zoals ik zei, zijn geboorte op zich is een groot geschenk; hij kon zoveel 

mensen gidsen in deze wereld en hen het rechte pad tonen! 

Ik was heel verloren de dag dat Guruji deze wereld verliet. Nooit eerder in mijn 

leven was ik zo verloren als op die dag. Dat moment toen ik te weten kwam dat hij niet 

langer onder ons was, voelde ik me totaal verloren. Lange tijd was ik somber. 10 dagen 

later had ik een droom die ik jullie nu wil vertellen. Er was een tempel met 4 treden die 

we op moesten om de tempel binnen te gaan. Toen we de tempel naderden, hield de 



priester ons tegen en zei dat we moesten blijven waar we waren en dat hij Guruji mee 

zou brengen. Ik hielp hem de 4 treden op te klimmen. Hij ging verder tot waar een stoel 

voor hem klaar stond. Hij zette zich op de stoel en begon zijn Puja, en toen brachten ze 

hem water, gezuiverd door mantra en ze goten het water over zijn hoofd en maakten 

hem helemaal nat. Toen zeiden ze dat hij zijn kleren moest wisselen, zijn doti. Ik zei, 

“ik breng hem naar de tempel waar hij zijn kleren kan wisselen”. Toen ik hem de hand 

wilde aanreiken om hem te ondersteunen en naar beneden te komen, zei de priester, 

“Nee, nee, jij mag hier niet opklimmen”. Ik was onthutst dat het me verboden werd 

om de treden te betreden; ik kon niet bij hem komen en hij was in een afgescheiden 

wereld. Voordien had hij me gevraagd om het beeld van Lord Patanjali te poetsen 

vermits hij de Puja wou doen. Dus poetste ik alles met water, met wasnoot-poeder, 

oliede het beeld van Lord Patanjali en toen hield Guruji me tegen; “jij moet de Puja niet 

uitvoeren, ik doe het” 

Deze droom verraste me die dag en ook vandaag nog. Ik weet niet met welke 

bedoeling hij me vraagt om in deze wereld te blijven, nu ik zelfs nauwelijks kan 

stappen, staan, me optrekken en ik fysiek uitermate beperkt ben. Maar hij vraagt me in 

leven te blijven. Ik vraag hem wat de bedoeling van mijn leven is? Soms verschijnt hij 

in mijn dromen en geeft me instructies wat ik moet doen voor mijn gezondheid of wat 

dan ook hij van me verwacht in verband met zijn eigen werk. 

Vaak geeft hij aanwijzingen in een droom of enkel als een soort flash van iets dat 

bewaard moet worden en spreekt hij me toe in Tamil. “Je moet zorg dragen voor...” 

Waarom hij dat zegt weet ik niet. Hij komt voor me staan en spreekt me toe in Tamil, 

precies zoals hij gewend was om me aan te spreken. Ik voelde aan dat ik dit met jullie 

zou moeten delen vandaag. 

Hij vocht ervoor om yoga op de wereldkaart te zetten.  
In die tijd konden we nooit vermoeden dat dit de toekomst  

zou worden. Het is nu onze verantwoordelijkheid om dit  
pad te volgen en hierop verder te gaan. 

Ieder van jullie zagen Guruji pas veel later. Ik zag hem sinds mijn kindertijd. 

Ik herinner me hoe hij ervoor vocht om yoga op de wereldkaart te zetten. Het is 

verbazingwekkend. In die tijd konden we nooit vermoeden dat dit de toekomst zou 

worden. Ik wist dat mijn vader yoga leraar was. Sinds zijn jonge jaren zou hij geoefend 

hebben. Maar, de manier hoe hij omging en mensen behandelde, verbaasde me. Hij 

maakte vooruitgang in zichzelf. Het is nu onze verantwoordelijkheid om dit pad te 

volgen en verder te gaan. 

In de oude tijd, demonstreerde hij de hele tijd terwijl hij les gaf of het nu asanas of 

pranayama betrof. In dat oefen-proces - eigenlijk is oefenen niet het juiste woord, het is 

sadhana, kon hij plots de diepgang van zijn ervaring uitdrukken. Alhoewel ik nog een 

kind was, herinner ik me dit heel duidelijk. 

Hij kon heel goed demonstreren. Het was geen demonstratie op het podium voor de 

show maar wel opdat we zijn instructies helder konden “zien”. 

We weten dat hij de Koningin van België op haar 80ste in Sirsasana liet staan en we 

namen haar als voorbeeld. Maar zoveel mensen bracht hij in Sirsasana toen ze al op 

leeftijd waren. Demonstraties waren een belangrijk onderdeel van zijn lesgeven. 

Er was religiositeit in zijn praktijk en hij gaf veel aandacht aan al de angas van yoga. 

Hij deed dit niet of demonstreerde niet louter omdat hij zijn lichaam fysiek zo kon 

bewegen. Je hebt er geen idee van tot welke reikwijdte hij zijn lichaam kon bewegen. 

Ik heb hem vanuit Adho Mukha Vrikshasana, met Padasana in Kukuttasana weten 

springen en dan de Padasana op zijn armen plaatsen of naar Galavasana gaan, 

springend van de rechter op de linker arm. Jammer genoeg was er in die tijd nog geen 

camera in de buurt. Mobiele telefoons bestonden toen niet eens! 

Ik keek ervan op hoe licht zijn lichaam was. Ooit zag ik hem tijdens een demonstratie 

op het Bhulabhai Desai Instituut in Mumbai waar hij Galavasana toonde, van de ene 

arm naar de andere. Degenen die Galavasana kennen, zullen dit begrijpen. Diegenen 

die dit niet kennen, kunnen het zich zelfs niet inbeelden. Je moet Light on Yoga 

opendoen zodat je het je kan voorstellen of er een idee van krijgt wat hij kon doen! Hij 

trok mensen aan door zijn prestaties in die dagen. 

Asana is geen louter fysieke prestatie.  
Kijk wat je geest doet in een asana, hoe je intelligentie  

overal heen gaat en hoe je je overal aanwezig voelt. 

Hij had een enorm diepgaand begrip over het hele lichaam. Hij zou zeggen, waarom 

denk je er niet aan om zowel fysisch, mentaal als emotioneel in die Asana aanwezig te 

zijn zodat de Asana geen louter fysische prestatie is. Kijk hoe je geest in die asana komt, 

hoe je intelligentie zich spreidt en voel hoe je overal aanwezig bent in de asana . Ik kon 

voelen en begrijpen wat hij uitlegde. 

Je ziet enkel de perfectie. Oh, hoe perfect hij deze asana deed. Je ziet de foto’s 

en video’s en je observeert de perfectie. We zien de perfectie van buitenaf, het 

uiterlijke beeld. De manier waarop hij het aanpakte om die perfectie te bereiken was 

verbazingwekkend. 



Voor hem was alles één, of hij nu asanas beoefende, yama volgde, niyama volgde of 

pranayama deed. Hij was zo in beslag genomen tijdens het oefenen dat ik niet dichterbij 

durfde te komen en ik stond daar. Hij ging er zo volledig in op, hij was in pratyahara. 

Theoretisch verstaan we onder pratyahara controle over de zintuigen, over onze geest, 

onze karmendriyas , de actie-organen van ons lichaam-instrument. Hij was totaal 

geabsorbeerd tijdens het oefenen. Nooit had ik er enige twijfel over dat hij meer dan 

iets louter fysiek uitvoerde. Die twijfel overkomt anderen als ze hem pas kenden of bij 

diegene die hem niet van dichtbij mee maakten. Hier start onze verantwoordelijkheid. 

Hij zei tegen iedereen : “waar ik stop moet jij starten”. Het is jouw start. Het is de 

verantwoordelijkheid van studenten, zijn leerlingen, zijn sishas . Ik gebruik met opzet 

dat woord omdat hij een Guru was, hij is een Guru en is altijd een Guru. Als Guru had 

hij garima , de grootsheid in zich. Guru op zich betekent zwaar, niet fysiek zwaar, maar 

beladen met kennis, beladen met begrip, beladen met viveka, vandaar dat hij ook Guru 

is. Dat moeten we aanvaarden en als we het niet aanvaarden dan ben je geen sisha van 

hem maar kom je gewoon iets doen en iets leren en als dat voldoende voor je is, dan 

denk je dat je klaar bent. Tegenwoordig worden studenten zo. Ze leren een paar asanas, 

gaan weg en geven les. Maar die grootsheid van hem moet gevat worden. 

Wanneer sommigen onder jullie hem zagen, met hem gestudeerd hebben, uit eerste 

hand van hem geleerd hebben, dan wordt het jullie verantwoordelijkheid - nu Guruji niet 

langer fysiek aanwezig is - om dat licht verder door te geven als je aan anderen les geeft. 

Hij lanceerde vakkennis over al onze bestanddelen. We hebben een lichaam - we 

hebben spieren, we hebben beenderen, we hebben gewrichten, we hebben zintuigen, 

ledematen, we hebben een geest, we hebben een intelligentie, de hele prakriti . Hij 

betrok ons bij alle onderdelen. Het is belangrijk voor ons om dit over te brengen bij de 

nieuwe generatie, die Guruji niet zagen. 

In 1961-1962 leidde hij pranayama klassen voor diegene die al langer 

oefenden. Ik herinner me nog hoe hij zichzelf voorstelde, de manier waarop 

hij dit deed. We konden het geluid van zijn ademhaling horen, zelfs al was het 

een nasale ademhaling; de manier waarop hij zijn vingers op de neusvleugels 

hield, de aanpassingen die hij maakte, wat later allemaal in het boek Licht op 

pranayama verscheen. Hij noteerde alles bedachtzaam in Licht opPranayama. 

Alshijonsrechtstreekslesgaf,toondehijonswatdeintelligentiebetrofvan de vingers op de 

neus als je inademt langs rechts en uitademt langs rechts of als je inademt langs links 

en uitademt langs links en de variaties van digitale pranayama . 

Ik weet niet hoevelen zich dit herinneren? Er zijn heel weinig mensen hier die 

rechtstreeks van hem pranayama geleerd hebben. Het is nu onze verantwoordelijkheid 

om dit door te geven. Als ik lessen geef, vertel ik studenten dat jullie dit moeten 

herinneren en ook doen. Anders blijft het onbekend. In de manier waarop hij tot me 

sprak in mijn droom, voelde ik dat ik hierover iets speciaals moest doen. Mogelijk ben 

ik misschien niet meer in staat het zelf te doen maar ik kan zeker nog wel doorgeven 

wat ik van hem leerde. Het is zoals een rode draad. Misschien bereikt die rode draad 

de volgende generaties die ik niet meer zal kunnen zien. Kennis moet op die manier 

worden doorgegeven met het juiste begrip. 

Je moet zijn werk lezen en herlezen,  
en elke keer zal je er een nieuwe betekenis in ontdekken. 

Nu hij niet langer fysiek onder ons is, is het plaatje veranderd. Sommige studenten 

voelen dat ze nu kunnen doen wat ze willen. Mijn advies is : alsjeblieft doe dat 

niet. Misschien zal niemand dit herhalen na mij. Maar nu ben ik er nog, en ik zeg 

dit met heel mijn hart. Hij was creatief. Zijn creativiteit was de creativiteit van zijn 

intelligentie. Zoals Patanjali zegt, ashudhikshaya en viveka khyati moet gebeuren tot onze 

a nushtana blijft duren. Dus, om die religiositeit in onze praktijk te brengen, moeten 

we waarheidslievend zijn voor onze Guru. We moeten waarheidslievend zijn in de 

benadering van onze Guru, we moeten waarheidslievend zijn voor de boodschap die 

hij ons meegaf. Die boodschap is een Upanishad-boodschap. 

De kennis van de Upanishads verkreeg je door in de buurt van Guru te zijn. Door 

dicht bij hem aanwezig te zijn, konden we begrijpen wat hij zei. Wat hij toont, wat 

hij ons vraagt na te volgen. We moeten volgen wat hij ons heeft aangeleerd. Vaak zeg 

ik dat jullie zijn werk moeten lezen en herlezen, en elke keer zal je er een nieuwe 

betekenis in ontdekken. Het is niet de louter verbale betekenis maar de innerlijke 

connectie die hij bijbracht die we moeten leren vatten. Ik begrijp het respect, de 

gevoelens die elke student heeft voor hem. Ik ontken dit niet maar ik maak jullie attent 

op de verantwoordelijkheid die we hebben om te bewaren wat hij ons meegaf. 

Dus als je ernaar kijkt alsof hij iets deed als asana of pranayama - en je behandelt dit 

op fysiek niveau en je noemt dit Iyengar yoga, dan zit je verkeerd. Hij zei nooit dat 

hij Iyengar yoga beoefende. Hij is het niet die deze naam Iyengar yoga bedacht. Het 

zijn de mensen die de naam Iyengar yoga gaven aan de methode of de aanpak die hij 

had. Zijn aanpak gaat niet over de variaties. Hij informeert ons over het belang van 

elk gebied in het lichaam, elke uithoek van de geest, elk aspect van de geest, de totale 

aanwezigheid van de intelligentie, in elk gebied van ons bestaan, de intelligentie, de 

buddhi. In zijn onderwijsproces en zijn sadhana (oefenpraktijk), bracht hij het hele 

menselijk wezen in kaart. We moeten dit bekijken en niet vergeten. Hij wierp een 

nieuw licht op het yoga proces. Ja, het is een proces. Het oefenen, het integreren, het 

observeren, alles is een groot proces. Het is niet zomaar een techniek maar een proces. 



Je benadering zou niet mogen gaan over  
welke graad je behaalde. Een graad wil enkel  

tonen aan anderen dat je iets hebt gedaan. 

Guruji verklaarde en stelde een syllabus op voor verschillende niveaus. Dit is een 

academische benadering. Langs één kant was het nodig om vanuit een academische 

benadering te vertrekken. Welke graad we behaalden, welk certificaat we bezitten 

zou echter niet onze benadering mogen zijn. Zo wordt het een business. Niemand gaf 

Guruji een certificaat. Zelfs in die tijd gaf T. Krishnamacharya hem een eerste-klas-

gevorderde-student- certificaat. Het certificaat was enkel bedoeld om anderen te 

bewijzen dat je iets deed; dat hij in de leer was bij zijn Guru. En dat respecteer ik. 

T. Krishnamacharya, zijn Guru deed dit maar aan de andere kant besef ik ook welke 

toewijding hij had ten overstaan van zijn Guru. Twee en half jaar verbleef hij bij zijn 

Guru zonder ooit te vergeten wat hij van hem geleerd had. Hij drukte zelfs uit hoe zijn 

striktheid en discipline hem hielpen om zichzelf op te bouwen. Nooit kloeg hij over 

teveel pijn in zijn lichaam. Nooit zei hij dat hij té oud was of “hoe kan ik dit allemaal 

aan”? Hij ging door tot het einde. 

Zelfs in de laatste drie maanden van zijn leven, ging zijn sadhana verder. Hij kon niet 

meer gaan naar de hal maar hij oefende thuis. Precies dat moeten we begrijpen, precies 

dat is wat we verondersteld worden te doen. 

Mijn punt is het dus vandaag, op zijn verjaardag, om deze dingen te bewaren, en niet 

enkel als een collectiestuk. We moeten een archief aanleggen maar we moeten vooral 

de edelstenen bewaren die hij doorgaf, zijn benadering, zijn methodologie, zijn manier 

van kijken, zijn manier om volslagen leken te laten deelnemen. We moeten kijken 

hoe hij kinderen op school onderwees, hoe hij genieën onderwees. Hij onderwees 

scholieren in de praktijk en niet met voordrachten. Nooit zei hij mensen om te stoppen 

op latere leeftijd. 

Veel mensen denken dat Iyengar yoga een yoga is met hulpmiddelen. Dat klopt 

niet. Hij dacht aan hulpmiddelen als hij nadacht hoe mensen te laten doen wat 

ze anders niet zouden kunnen. De vraag gaat niet over het al dan niet gebruiken 

van hulpmiddelen. De vraag is hoe we naar binnen gaan in onszelf. Hoe we onze 

intelligentie gebruiken en die intelligentie is niet de intelligentie van het brein. Hij 

was de eerste die sprak over de intelligentie van het lichaam; wat is de intelligentie 

van de geest; wat is de intelligentie van het intellect; wat is de intelligentie van de 

waarneming; wat is de intelligentie van het bewustzijn. Hij maakte ons bewust van 

deze dingen en dat is waar we naar moeten kijken. En daarom wordt dit zulke grote 

verantwoordelijkheid. Het is geen kleine verantwoordelijkheid. 

Deze mensen die Guruji zagen, leerden van Guruji, moeten nadenken hoe ze 

anderen deelachtig kunnen maken aan deze kennis, nu Guruji zelf hier niet meer 

is. Anders dreigen we die link te verliezen. We mogen die band niet verliezen. Dat is 

waarom ik jullie wil wijzen op de band die Guruji had met T. Krishnamacharya hoewel 

hij er nauwelijks twee en half jaar bij verbleef. 

Er is nog iets wat ik graag met jullie wil delen. In mei 2014, waren we met zijn allen 

een hele maand in Guruji’s geboortedorp Bellur. Ook onze familieleden kwamen ons 

opzoeken in Bellur. Op een dag kwam de oudste dochter van T. Krishnamacharya 

Guruji opzoeken samen met haar oom langs moederszijde en haar dochter. 

De kleindochter vertelde dat ze op een dag haar grootvader T. Krishnamacharya 

vroeg “wie is jouw beste student”? En hij antwoordde meteen dat dit enkel Sundaram 

is. “Sundaram betekent Sundaraja, Guruji’s voornaam. Is het geen groot certificaat voor 

Guruji als zijn Guru erkent dat “hij de beste sishya is die zijn boodschap correct in de 

wereld bracht”? Wat willen we nog meer? Is het niet onze plicht om deze boodschap 

correct in de wereld uit te dragen? Dat is waarom we ons nu moeten bezinnen over 

deze regels. Als we 

zijn pad bewandelen, moeten we begrijpen dat we van moment tot moment zijn 

boodschap op de juiste manier dienen over te dragen. 

Zeg niet zomaar enkel dat hij het “uitlijnen” (alignment) onderwees, de 

nauwkeurigheid, de precisie. Dat is enkel maar de uiterlijke wereld. De diepte van zijn 

onderricht moet begrepen worden en op de juiste manier overgebracht en bewandel 

het pad rechtvaardig. Dat wordt vandaag onze verantwoordelijkheid. 

We moeten voelen dat we dit pad moeten bewandelen met totaal begrip; al onze 

inspanningen moeten erop gericht zijn om zijn onderricht te absorberen, te verteren en 

te integreren in ons systeem opdat we waarachtig en eerlijk blijven tegenover Guruji. 

Ik ben een kleine mens in vergelijking met hem maar ik voel eerlijk vanuit mijn hart 

dat we dit moeten doen; we moeten dit onthouden en dat zal ons grote offer worden 

voor Guruji. Dus laten we Guruji’s woorden niet louter als informatie beschouwen voor 

de externe wereld maar als kennis die hij doorgaf als systeem. 

Of je het nu leuk vindt of niet, ik heb jullie toevertrouwd wat ik eerlijk vanuit mijn 

hart voelde. 

Dank je God zegen je.

Vertaling door: Lieve De Buck



Voorbereidingen om zittend pranayama  
te beoefenen: een leidraad.
vertaling technische fiche Swastikasana 

Geeta S. Iyengar 

  › Zit op één of twee opgevouwen dekens 

of op schuimplaten om de wervelkolom 

rechtop te zetten. 

  › Buig eerst het rechter en dan het linker 

been en zit in Swastikasana. Het lichaam 

is van die aard dat het gewend wordt 

aan een zittende houding en dat je je er 

comfortabel in voelt. Je moet deze asana 

aan beide zijden gewend worden. 

De onderrug moet opgetild 
worden. Lukt dit niet, gebruik 
dan een verhoging onder de 

zitbotten. 

  › Pak de tenen, open de voet en plaats de 

buitenkant van de voet alsof je ermee in 

de grond snijdt. Tenen wijzen naar voor 

en de buitenkant van de voet snijdt in de 

grond. Zit op die manier. 

  › De onderrug moet opgetild worden. 

Lukt dit niet, gebruik dan een verhoging 

onder de zitbotten. Observeer hoe de 

hele wervelkolom rechtop komt als je op 

een verhoging zit. 

  › Het schaambeen mag niet inzakken 

als je de benen kruist. Het bot mag niet 

naar onder zakken. Mocht dat toch 

het geval zijn, dan toont dit aan dat je 

zwaarte in je onderbuik hebt toegelaten. 

Het schaambeen moet altijd rechtop 

staan. Je moet dan iets hoger zitten tot je 

voldoende dekens onder je zitvlak hebt. 

  › Er mag geen enkel gevoel van inzakken 

overblijven. Het duurt lang om gevoelig-

heid en gevoel te verwerven in dat 

gebied. Vandaar dat het schaambeen 

licht omhoog moet getild worden en niet 

mag verdwijnen achter het ‘kruis’ van de 

benen. 

Het schaambeen moet omhoog 
getild worden en mag zich niet 

verbergen achter het ‘kruis’ van 
de benen. 

  › Open de flanken. Zet de handpalmen 

als kommetjes naast je heupen en rol 

de schouders naar achter. Verbreed het 

veld vanaf je nekgebied volledig tot bij 

je schouders. Buig dan het hoofd naar 

beneden vanuit de achterkant van je 

nek. Buig het hoofd naar beneden en 

neem beide trommelvliezen passief en 

dieper naar binnen. Van zodra het hoofd 

omlaag komt, moeten de trommelvliezen 

ingetrokken blijven en dat doet zich voor 

tijdens het uitademen. De oren blazen 

zich op bij het inademen. 



  › De zwevende ribben mogen niet naar 

voren gedrukt worden. De voorzijde 

van de wervelkolom moet recht omhoog 

getild worden. 

  › Adem langzaam en zacht vloeiend uit. 

De voorzijde van de 
wervelkolom moet recht 
omhoog getild worden. 

  › Tijdens het uitademen komt je geest 

met alle krachten en energie samen in 

het centrum. Adem langzaam en zacht 

vloeiend in. 

  › Deze inademing opent je borst. Laat geen 

wankelheid toe bij het openen van de 

borst. Houd de bovenrug sterk. 

  › Adem geleidelijk verder in en uit terwijl 

de bovenrug je borst ondersteunt. 

  › Hoewel de handpalmen steun bieden 

achter de zitbotten, mag het lichaam 

hierdoor niet naar achter hellen. Houd 

de romp verticaal - noch overhellend 

naar de persoon voor je, noch 

overhellend naar de persoon achter je. 

  › Ga verder met langzame en zachte 

in- en uit-ademhalingen. Stilte in je 

hersencellen. Rust in je slapen. 

  › Het hoofd gaat naar omlaag door je 

slapen te laten dalen. De voorhoofdshuid 

moet naar beneden vallen vanuit de top 

naar de bodem - vanuit de haarlijn naar 

de ogen toe. 

  › Houd het lichaam opgetild en breng je 

handpalmen geleidelijk naar je dijen 

en draai de palmen om. Houd ze in 

een liggende positie met de pink in de 

richting van de duim. Anders wijken de 

ellebogen uit. 

  › Ga verder met langzaam en zacht 

inademen en langzaam en zacht 

uitademen. 

Houd de onderkant van  
de borstregio,  

van het ribben-gebied open; 
creëer er ruimte en adem 

geleidelijk in. 

  › De ogen blijven gesloten. Beschouw de 

voorkant van je borstkas als je vriend - 

alsof je hem nabij bent en hij dichter bij 

jou staat. Geef aandacht aan de voorkant 

van je borstkas. Houd de onderkant van 

je borstregio, van je ribben-gebied open; 

schep er ruimte en adem geleidelijk in. 

  › Adem langzaam in en ontdek tot 

welk niveau je de bovenkant van de 

borstregio kan bereiken, de regio boven 

de schouder. En adem de lucht dan 

langzaam uit. 

  › Overdrijf niet met inademen en 

uitademen. Laat de luchtstroom zacht 

worden. Observeer hoe deze zachtjes 

de romp binnenkomt en een bepaalde 

vrijheid in het rompregio teweegbrengt. 

De adem ontgint nieuwe gebieden in de 

romp. Observeer, bekijk de borst vanuit 

de voorzijde van het borstgebied. 

  › Nu, bekijk het gebied aan de zijkant 

van de romp, de zijkant van de 

ribbenkast. Zoals de borst voorwaarts 

bewoog bij de inademing, kijk nu of je 

de zijkant van de romp geleidelijk kan 

openen en optillen bij de inademing, de 

zijkant van de ribbenkast. 

  › Laat bij de inademing een opwaarts 

rollende actie toe in het gebied van de 

zijribben. Je moet het van binnenuit 

bekijken. Deze actie moet van binnenuit 

zichtbaar zijn voor jou. 

  › Ga verder met trage inademingen en 

uitademingen. Dit zijn Ujjayi cycli van 

inademingen en uitademingen. 

Laat bij de inademing een 
opwaarts rollende actie toe in 

het gebied van de zijribben. 

  › De boven- en onderkant van het 

borstbeen moeten uitgelijnd zijn. De 

bovenkant ‘verstopt zich’ naar achter 

toe. Breng dus de bovenkant van het 

borstbeen naar voor zodat basis en top 

uitgelijnd worden. Laat de bovenkant 

van het borstbeen niet inzakken als je 

uitademt. Het profiel van de bovenkant 

van het sternum moet zichtbaar zijn bij 

het inademen zodat het niet naar binnen 

valt. 

  › De inademing moet van die aard zijn dat 

wanneer je de top van de voorkant van 

de borst bereikt, het net een spiegel is 

waar je hart inkijkt. De opening van de 

bovenkant van de borst naar voren is 

een correctie van de wervelkolom. Adem 

langzaam uit, terwijl je de bovenkant 

van het borstbeen opgetild houdt. 

  › Het is belangrijk dat de bovenkant van 

het borstbeen opgetild wordt terwijl het 

naar voor komt bij het inademen. Tijdens 

het uitademen blijft de bovenkant van 

het borstbeen naar voor neigen. 

  › Het borstbeen is van groot belang. Bij 

sommige pranayama dient de aandacht 

van de geest op de voorkant van het 

borstbeen als een gids. Het wijst de weg. 

  › De boven- en onderkant van het borstbeen 

moeten uitgelijnd zijn. De bovenkant 

‘verstopt zich’ naar achter toe. Breng het 

naar voor. 

  › Verlies jezelf niet in je lichaam - in die 

ruimte van je lichaam. Open het veld 

aan de bovenkant van het borstbeen 

samen met het optillen van de basis van 

het borstbeen. Voel je alsof je daar leeft. 

Tijdens het inademen mag de bovenkant 

van het borstbeen niet naar binnen maar 

eerder, gesteund door de ruggenwervel, 

naar buiten bewegen. 

  › Houd je ogen na de uitademing gesloten 

en til het hoofd langzaam op maar 

vergeet de positie van het borstbeen 

ondertussen niet. 

  › Het borstbeen mag niet uit zijn positie 

vallen. Het hoofd wordt met gesloten 

ogen rechtop geheven. Houd beide 

zijden van de nek lang. Ontspan de 

achterkant van het hoofd. Laat de 

achterkant van het schedel vrij naar 

beneden. 

  › De monnikskapspier zit deels vast aan de 

nek. Ontspan de monnikskapspier alsof 

het een gordijn is dat moet vallen. Houd 

de onderkaak lichtjes verwijderd van de 

bovenkaak. Tong in rusttoestand. Open 

w--dan langzaam de ogen. 

  › uitgegeven transcriptie van Geetaji’s les 

tijdens Yoganusasanam 2015. 

Vertaling door: Lieve De Buck









Yoga-spirit in je dagelijks leven. 

We weten ons als yoga beoefenaars soms niet in staat om de gewenste tijd te 
besteden aan onze oefeningen omdat we andere opdrachten hebben in het 
leven. Soms worden we afgeleid van onze oefeningen. Hoe nemen we controle 
over onze geest? Wat is de rol van een dagelijkse yoga praktijk? Wat is een yoga 
geest? Smt. Geeta S. Iyengar gaf tijdens een reis die ze naar de USA maakte in 
2001 een heel praktische uiteenzetting over deze kwesties. Een uiteenzetting die 
net als toen vandaag nog evengoed geldt. 
In de uitgegeven transcriptie van deze voordracht, klaart ze de samenstelling 
van de citta uit, van het bewustzijn, en hoe een dagelijkse yoga praktijk onze 
geest verandert; hoe we kunnen verder bouwen op het basiskapitaal, de citta 
waarmee we geboren werden; een duidelijke methodologie hoe de yoga weten-
schap deze verandering bewerkstelligt. 

We beoefenen allen yoga, we genieten van het oefenen. Soms hebben we er baat bij, 

soms voelen we er geen baat bij. We maken dergelijke vergelijkingen en toch gaan we 

verder met oefenen. Je mist wel eens een dag en dan besef je dat je iets mist. Alleen dat 

al vertelt ons hoe belangrijk het is om dagelijks yoga te oefenen. 

Soms hebben we het gevoel dat we het niet voor elkaar krijgen om alles te doen 

wat we moeten doen. Soms nemen gezinstaken, sociale engagementen en dergelijke 

onze tijd in beslag en moeten we onszelf daaraan overgeven waardoor we minder tijd 

overhouden om te oefenen. Maar om het verstandig te stellen; als we onze geest tot 

yoga blijven richten dan zullen we op een gegeven moment ontdekken : ‘yes, we can’, 

we kunnen oefenen, we kunnen die verandering tot stand brengen. 

We raken gewend aan onze geest. We weten hoe onze geest van binnen 

verschillende spelletjes speelt met ons. We kennen zijn schommelingen; we weten dat 

ie soms zwak is, soms sterk. Deze geest kan twee richtingen uit, twee wegen. Een weg 

gaat uitwaarts, de andere weg komt inwaarts. Patañjali, of liever gezegd Vyasa, die 

de verzen van Patañjali van commentaar voorziet, verwijst hiernaar. De Geest kent 2 

wegen, 2 paden, zegt hij; één naar buiten, één naar binnen. De ene wordt vyuttāna citta 

genoemd, de andere samahita citta. 



Als de geest de capaciteit heeft om naar buiten te gaan, dan heeft ie ook de capaciteit 

om naar binnen te gaan. Vandaar dat we de ene weg als bhoga bestempelen, en de 

andere als het yoga pad. Vyasa vertelt ons dit maar geeft ook hoop dat eenmaal we op 

het rechte pad zitten, het pad dat naar binnen leidt, we dat pad ook kunnen bereiken. 

Mocht er slechts een één-richtingsweg naar binnen bestaan, dan zouden de yoga 

poorten voor ons gesloten blijven eenmaal we naar buiten waren gegaan! Maar ze zijn 

niet gesloten. Ze zijn open. 

Precies omdat de geest twee verschillende richtingen uit kan, wordt het makkelijker 

te begrijpen. Stel, je hebt een wit doek. Een zwart merkteken erop zal je duidelijk 

herkennen. Een wit merkteken op een zwart doek zie je ook meteen. Vermits de geest 

twee kanten uit kan, wordt het ook makkelijk te begrijpen welke richting naar binnen 

en welke richting naar buiten leidt. 

Hetwoord citta, bewustzijn,isjulliewelbekend.Alswedanhetwoord‘mind’voor‘geest’ 

gebruiken, dan hebben we het over een uiterst externe hoek, een externe opening van 

het bewustzijn. Als we daarentegen het woord ‘bewustzijn’ gebruiken, dan spreken 

we over het geheel aan mentale vermogens. We hebben een intelligentie, we hebben 

een gevoel over ons eigen bestaan, waar we onszelf “ik” noemen in relatie met de 

externe wereld en in relatie met de interne wereld. Wanneer ik naar mezelf verwijs 

in relatie met de externe wereld, dan zal ik zeggen “Ik ben dit en dat”. Als ik naar 

mezelf verwijs in relatie met de interne wereld dan heb ik het over “ik doe dit op deze 

manier”, “zo zit ik in elkaar”. En dat “Ik” wat we allemaal hebben, maakt ook deel uit 

van het bewustzijn. Dus dit mentale vermogen, of bewustzijn, heeft een intelligentie, 

heeft een ego dat we “ik” noemen of een “ik-bewustzijn” en een geest. Deze citta is echt 

ons kapitaal. Het behoort ons echt toe. Het is wat we bezitten. Het is onze erfenis, onze 

rijkdom. Deze erfenis waarover we in onszelf beschikken, wat we geërfd hebben, is 

onze citta of ons bewustzijn. 

Het bewustzijn, citta, heeft een intelligentie,  
een ego en een geest. Het is ons werkelijke kapitaal,  

ons echte bezit. 

Je ziet de natuur daarbuiten. Je ziet hoe de natuur gecontroleerd wordt of waar 

dingen gebeuren. Er zit een energie, een kracht achter. Ook wij zijn onderhevig aan die 

kracht en ze draagt ook bij aan ons bewustzijn. 

We weten dat we ons fysiek lichaam van onze ouders erven. De moderne 

wetenschap verklaart hoe we ontstaan. Als het lichaam op deze manier overgeërfd 

wordt, dan moet er ook een geest, een bewustzijn zijn dat we erven. Deze komt van 

een kosmische intelligentie of wat we een kosmisch ‘ik’ noemen. Mula prakrti noemen 

we dat. Als je de yoga sutras van 

Patañjali doorloopt, die Guruji schreef, dan weet je dat hij uitgebreid uitlegt hoe we 

aan ons bestaan zijn gekomen. We erfden ons bewustzijn vanuit deze mula prakrti, de 

oermaterie. 

Willen we iets te weten komen over de yogische geest, dan moeten we hierover een 

beetje achtergrond kennen. De eerste vraag die anders rijst, zou zijn : hoe is de geest 

ontstaan? Het bewustzijn kwam tot leven door oermaterie afkomstig van kosmische 

energie, via kosmische intelligentie. Zodra we dit weten, weten we ook wat onze 

gedragslijn is en waarmee we bezig zijn. 

Zoals ik eerder al zei, citta , bewustzijn, kent twee bewegingen; de citta die naar 

buiten gericht is, noemen we vyutthāna citta en degene die inwaarts gericht is, 

noemen we samahitacitta. De samahitacitta isinevenwichtterwijlde vyuttānacittai 

etsuitevenwichtis omdat ze verschillende richtingen uitgaat. 

Over welke kanalen hebben we het en wat zijn hun paden die naar buiten leiden? 

Nemen we het voorbeeld van een weg die van de ene bestemming naar een andere 

gaat. Als je moet teruggaan, moet je rechtsomkeer maken. De weg blijft dezelfde maar 

je kan aan de andere kant rijden als je terugkeert. 

Op gelijkaardige wijze, hebben we ook in ons lichaam een weg en moeten we ons 

aan de goede kant van de weg houden. We gaan niet aan de verkeerde kant rijden en 

onszelf schade berokkenen. Welke paden zijn dit? 

Citta heeft zijn eigen stabiliteit,  
zijn eigen mobiliteit en zijn eigen licht. 

De citta, zoals het zijn ‘weelde’ heeft geërfd, zijn eigenschappen van de oermaterie, van 

prakrti , heeft hij ook zijn bestanddelen van sattva, raja en tamo guna . De citta heeft zijn 

eigen kwaliteiten. Eenvoudig gezegd, het heeft zijn eigen stabiliteit, het heeft zijn eigen 

mobiliteit en het heeft zijn eigen licht. Net zoals je lichaam, kunnen we het stabiel houden. 

Jullie zitten neer terwijl jullie naar me luisteren. Stel dat jullie door elkaar zouden 

bewegen dan zou ik jullie niet toegesproken hebben. Als ik rond zou bewegen was ik 

evenmin in staat geweest om deze toespraak te houden voor jullie. Er is een zekere 

stabiliteit omdat ik stilzit. Jullie zitten en luisteren naar me waardoor jullie over een 

stabiliteit beschikken. Indien nodig, zijn we mobiel. We kunnen stappen als we naar 

buiten moeten. We kunnen onszelf activeren als we aan de slag moeten. Deze kwaliteiten 

zijn dus werkzaam in ons. Iets binnenin ons leidt ons naar stabiliteit of mobiliteit. 



Er is een begrip, een intelligentie in ieder van ons. Achter welke handelingen we 

al dan niet stellen of voelen, schuilt er een soort begrip. Eenvoudig gezegd, noemen 

we dit sattva . Sattva, raja en tama guna verblijven in ons hoewel hun verhoudingen 

kunnen wisselen. Het is vanuit deze drie gunas dat we het kanaal vormen of 

de weg voor de uitgaande geest. Het zijn ons eigen fysiek lichaam, fysiologisch 

lichaam, zenuwstelsel, ademhalingsstelsel, bloedsomloopstelsel, verteringsstelsel, 

uitscheidingsstelsel, lymfestelsel. Onze geest gebruikt al deze kanalen om naar buiten 

te gaan. We denken dat de geest enkel maar een instrument binnenin ons is dat ons 

laat functioneren maar hij heeft zijn eigen kanalen. 

Ons verteringsstelsel vertelt ons wat we wel of niet moeten eten. Soms is het 

lekker maar niet geschikt. We eten graag chocolade, maar het verteringsstelsel zegt 

stop! Er komt dus een bepaalde kennis naar boven. Dit is eveneens een soort kanaal, 

elementaal lichaam genoemd. 

Dit elementaal lichaam bestaat uit vijf elementen; aarde, water, vuur, lucht en ether. 

Al deze elementen zijn in verschillende verhoudingen in elke cel aanwezig. Zo zie je 

dat de maagcellen verschillen van de niercellen, of dat de cellen van nieren en maag 

totaal verschillen van de hersencellen. Zo is het elementaal lichaam gevormd. Toch 

heeft het kanalen waar de geest doorheen kan. 

We hebben zintuigen, onze ogen, oren, neus, huid en tong. Deze vijf jñānendriyas 

hebben hun eigen kanalen waardoor we kunnen proeven, ruiken, zien, aanraken en 

horen. Dit is dus nog een ander kanaal waardoor onze geest naar buiten gaat, waarmee 

we communiceren met de buitenwereld. 

Beeld je een cel in met haar cytoplasmatische projecties. Beschouw het bewustzijn 

als een cel voor cytoplasmatische projecties. Het bewustzijn projecteert naar buiten 

en verspreid zich. De projectie van de geest werkt als een public relations ambtenaar, 

die ons naar buiten neemt en ons informeert ; hier is de berg, hier is het instituut, 

hier mensen die yoga komen leren, enz. Onze zintuigen communiceren dit alles met 

onze geest en de geest voorziet het bewustzijn van alle informatie. Al deze uitgaande 

kanalen verzorgen onze communicatie met de buitenwereld. Wat we ook leren, wat 

we ook begrijpen, wat we ook zien, wat we ook proberen ons te herinneren, komt 

doorheen deze kanalen en dat is waarom het de vyutthana citta wordt genoemd. 

Het bewustzijn vangt dit alles op en dan moet het aan de slag. Het begint te 

onderscheiden, te differentiëren wat is wat en wat is goed en wat is slecht. Er speelt 

zich een innerlijk proces af. 

Als we iets zien, kunnen we zeggen, “Dit is heel mooi”; het bewustzijn weet wat mooi 

is. Het bewustzijn heeft die speciale eigenschap die verborgen kan zijn, die je niet naar 

buiten toont, maar die innerlijk spreekt. Het bevraagt je bijvoorbeeld waarom je iets zei. 

Wat was de idee erachter? Dat is de mentale eigenschap die dingen van de uitgaande 

geest in overweging kan nemen. Op dat moment start de echte interactie. In deze 

interactie kunnen we iets opwekkends ervaren en dat is wat we het bewustzijn noemen. 

Dat is waar we niet toelaten dat onze uitgaande geest zich laat in beslag nemen, 

het is de citta die het geweten vraagt, “aub, gebruik je oordeel, heb ik het juist voor of 

verkeerd?” “Moet ik hieraan toegeven of niet?” Dat is hoe we er vanuit de overkant 

met het bewustzijn over nadenken. 

Dat is hoe het geweten ons naar yoga toe brengt. Er is een innerlijke geest die de 

vraag stelt of je wil bedolven worden onder bhoga of wil je aan iets anders denken, iets 

verder denken. Dat is de geest die we de yogische geest noemen. Wat ik wil zeggen is 

dat iedereen een yogische geest heeft in zichzelf. Het is niet zo dat sommige dit wel 

en andere dit niet erven. Vandaar dat Patañjali spreekt over vijf bewustzijnsniveaus; 

ksiptā, mūda, vikśipta, ekagrata, nirodha. 

Precies zoals de eigendommen die we erven. We erven enkel wat onze voorouders 

ons nalaten. Er is een begrenzing. Stel dat mijn ouders wat geld bezitten. Ik kan 

maar erven wat ze bezitten. Ik kan enkel die erfenis verwachten. Ik kan niets anders 

verwachten, niet meer dan dat. 

Op gelijkaardige wijze hebben we ieder een verschillend niveau van bewustzijn. Het 

heeft zijn eigen dofheid, zijn eigen storingen, zijn eigen wisselvalligheid. Het heeft zijn 

eigen concentratiekracht, aandacht, discipline. Het heeft zijn eigen kracht om tegen 

de uitgaande geest in, diep naar binnen te gaan. We erven het en dat is het startpunt 

van de yoga praktijk. Maakt niet uit of we een muda citta hebben. We hebben nog altijd 

een yogische geest in onze erfenis. Ieder van ons communiceert met zichzelf met die 

kosmische intelligentie, die soms heel dun, heel zwak en heel fragiel kan zijn waar het 

bij anderen heel sterk kan zijn. 

We beschikken allemaal over een yogische  
geest maar in ieder van ons is die op een  

verschillende niveaus aanwezig. 

Als we dan oefenen, moeten we bekijken hoe we verder en dieper groeien. Ook al 

starten we met een beperkte erfenis kunnen we groeien. Langs de andere kant, mogen 

we best wat geërfd hebben en slagen we er toch niet in om ons hele leven op die 

geërfde rijkdom verder te gaan. We moeten het verdienen. We gaan naar school, naar 

hogescholen, universiteiten, we werken, vinden een job, we zorgen ervoor dat we het 

maken in ons leven. Zo promoveren we onszelf tot een hogere graad van rijkdom. We 

erven iets en we moeten iets bereiken. Deze twee ontmoeten elkaar op het niveau van 



bewustzijn. Misschien kunnen we beschermen wat we erfden door iets te bereiken. 

Vandaar dat we deze citta hier citta sampat noemen. Het bewustzijn wordt citta sampat 

genoemd. 

Sampat is eigendom of rijkdom. Dit bewustzijn is onze eigendom. Het is onze rijkdom 

en we moeten ervoor zorgen er wat aan toe te voegen. We weten allemaal hoe we 

geld moeten verdienen om aan onze externe rijkdom toe te voegen. Maar we weten 

niet hoe we het moeten toevoegen aan de rijkdom van ons bewustzijn. De yogische 

spirit is niet met dollars te koop! Je kan deze rijkdom niet aankopen. Alhoewel het toch 

mogelijk is om een soort transactie te doen. Er is een methode om het buit te maken 

maar niet met dollars of welke munt ook. We kunnen dit verwerven met sādhanā, 

oefenen, anhyāsa en dan kunnen we zelfs vaststellen dat deze rijkdom ook toeneemt. 

Hier komt asthanga yoga op de proppen. Yama, niyama, āsana, prānāyāma, pratyahāra, 

dhārana, dhyāna en samādhi. 

Denk hier nu even helder over na. Als ik slechts een paar dollars in mijn geldbeurs 

heb dan kan ik enkel naar een winkel toestappen waar ik iets kan aanschaffen met de 

dollars die ik heb.. Als ik niet zo rijk ben kan ik niet naar een dure winkel stappen. Ik kan 

daar enkel wat aan window shopping doen. Het ziet er prachtig uit. Het ziet er mooi uit 

maar ik besef dat ik enkel kan aanschaffen wat mijn portemonnee toe laat. Bij wat niet 

geschikt is voor mijn budget, zal ik zeggen “Oh vergeet het. Deze is niet voor mij.” 

Het kapitaal van een yogische geest kunnen  
we opbouwen door het beoefenen van asanas en pranayama. 

Op dezelfde manier moeten we ons ook stap voor stap bekwamen in yama, niyama, 

āsana, prānāyāma, pratyahāra, dhāarana, dhyāana e n samādhi. W e kunnen niet zomaar 

alles opeisen want het hangt af van onze capaciteit. Als je je dus de vraag stelt hoe je 

die yogische geest kan opbouwen, besef dan dat we vanbinnen reeds een kapitaal 

bezitten en dat we daarop verder moeten bouwen, hieraan iets toe moeten voegen. 

Een echt begrip komt er pas in het oefen-proces van āsanas of prānāyāma. Dit is meer 

dan de āsana en prānāyāma-t echnieken die leraars je aanreiken. Ze vertellen jou om het 

op een bepaalde manier, een bepaalde wijze te doen, gidsen je doorheen wat correct en 

wat foutief is. We eigenen ons deze methodes toe en we gaan ermee verder. We denken 

dat alles enkel op techniek berust. Techniek is een onderdeel, zoals je voor om het even 

welke activiteit een basis methodologie nodig hebt en die moet je toepassen. 

Neem nu Tādāsana. Je boetseert jezelf, je staat op je voeten, je probeert je houding te 

bekijken of te voelen, je begint te begrijpen waar je benen zijn, waar je knieën zijn, hoe 

je ze uit-lijnt, in welke richting je ze strekt, of je ze al dan niet strekt, of de positie van je 

schouder correct is, of de positie van je borst correct is, of de positie van je ribben juist 

is. Zo begint het denkproces en je probeer je Tādāsana i n bepaalde posities bij te stellen. 

Op een bepaald moment voel je dat je in balans bent in je Tādāsana . Je begint te voelen 

dat je niet enkel het gewicht van je fysieke lichaam over beide zijden verdeeld hebt 

maar dat je ook het gewicht van je geest verdeeld hebt. Wanneer je dan in Tādāsana 

staat en je gewicht is meer op de linkervoet en het linkerbeen trekt aan, dan krimpt de 

linkerzijde van de romp en voel je onmiddellijk dat er iets niet klopt. 

Het kan best een poosje duren om jezelf helemaal te corrigeren, dat is een andere 

zaak. Maar je weet dat er iets niet correct is ook al weet je niet hoe je het moet 

corrigeren. Je beseft wel dat er iets niet correct is en dat het gecorrigeerd moet worden. 

Als je daaraan denkt dan bouwt de yogische geest zich geleidelijk op. Dat betekent dat 

je onderneming van 

start gaat. Je bent begonnen met geld verdienen. Vandaag mag het een klein beetje 

zijn, morgen een beetje meer en zo bouw je je spirit op doorheen de āsana. 

Je ontdekt dat je lichaam zich strekt als je staande āsanas d oet, je strekt je armen, je 

buigt jezelf, je torst jezelf en je ontdekt de verlenging van de wervelkolom, je ontdekt 

dat eenmaal je rechtop komt, je voelt dat je borst wordt opgetild. Soms zeg je dat je moe 

was toen je in de klas aankwam maar dat je je na de staande houdingen opgeknapt 

voelt. Soms voel je dat je geest helemaal dof is als je toekomt in de les en ontdek je dat 

er terug leven in komt. Je ontdekt dat de depressie die er was, tot op zekere hoogte 

verdwenen is. 

‘Wat’ maakt dat het leven er terug inkomt, toen je je neerslachtig voelde, ‘wat’ maakt 

dat je terug actief wordt? Er was pijn in de knie en de pijn is verdwenen. Als je op deze 

manier begint te denken, ben je al begonnen met de opbouw van je yoga-spirit. Stel 

dat je staande asanas echt behoorlijk uitvoert en je ondervindt dat je opgetogen bent, 

je ondervindt dat je borst opgetogen is en je voelt je lichter. De lichtheid in je lichaam 

zendt op een ander niveau een signaal uit naar je geest om hem te vertellen dat hij ook 

licht en fris is. Wat je als zwaarte in je lichaam ervaarde werd ook veroorzaakt omdat 

de geest verzwaarde en naar beneden getrokken werd. Dit hebben jullie allemaal wel 

eens ervaren hoewel niet noodzakelijk voor lange tijd. Af en toe gebeurt het dat de 

zwaarte niet wil verdwijnen na een vijftien dagen, of een maand, of drie maanden. Dan 

realiseer je dat de verandering op komst is en zich inzet. Zo wordt de geest opgebouwd. 

De Upanishads vertellen dat de geest wordt opgebouwd met voedsel, dat de geest 

wordt opgebouwdophet karma, dehandelingendiewestellen,datdegeestwordtopgeb

ouwdop de jnana , de kennis die we verwerven. Vandaar dat ons denkproces, onze 

gewoontes degelijk moeten georganiseerd worden en zo wordt de geest geleidelijk aan 

opgebouwd. 



Wat betreft het verwerven van kennis en karma; als je naar je les komt en je jouw 

asana begint uit te voeren, dan ben je ten minste op zulke momenten even een totaal 

andere persoon. In de buitenwereld mag je dan naargelang de situatie, ruzie maken, 

vechten, competitie voeren, maar zodra je in je les toekomt, is dat niveau volledig 

uitgewist. Jullie zitten allemaal op hetzelfde niveau. Het doel waarmee je yoga komt 

beoefenen verschilt sterk van het doel waarmee de naar buiten gerichte geest zijn 

eigen weg wil vinden. 

Het “ik-je” of egoïsme wordt de andere kant op gestuurd. Als jij de baas bent in je 

bureau dan werkt het ego op een ander niveau. Zodra je je rug draait naar die job en 

naar de yogaklas komt, zit je ego al op een ander niveau. Als je dat ego meebrengt naar 

de les, dan geraak je hier nergens. Zo ontwikkelen we Yoga-spirit. 

Steldatjeachterwaartsbuigtin asanas zoalsV iparitaDandāsana ,of UrdhvaDhanurāsana 

of bewegingen in de touwen uitvoert; afgezien van de effecten op je fysiek lichaam, 

hebben ze allemaal een verschillend effect op de geest. Je merkt dat je stijfheid 

vermindert, je pijnpunten vervagen en je vrijheid krijgt in de gewrichten, maar als je 

nauwkeurig observeert merk je dat je ook iets anders ontvangt. Vitale energie, een 

gevoel van vrolijkheid, het gevoel van binnenuit opgetild te worden. Allemaal dingen 

die bijdragen tot de opbouw van onze yoga-spirit. Dit te ervaren is het belangrijkste. 

We willen enkel effecten zien. We beschouwen deze als rijkdom. Wat zal het me 

opbrengen? Op welke manier kan ik hiervan profiteren? Op dat niveau kijk je enkel 

naar de voordelen van een asana of pranayama. Maar als je de ervaring meedraagt van 

elke asana en pranayama, dan ontdek je dat je er veel meer van geniet. 

Denk niet enkel aan de voordelen van een asana en pranayama, 
draag de ervaring van elke asana en pranayama met je mee en 

observeer hoe je geest verandert. 

Los van het feit dat je geneest of problemen zich oplossen, dienen er zich nog 

bepaalde andere voordelen aan. Je geest verandert! De geest profiteert ervan. Je krijgt 

een vrolijke geest, een kalme geest. Je moet zeker al ervaren hebben dat de activiteiten 

in je geest plots verstillen als je Sarvangasana uitvoert. Doe je ardha Halasana dan merk 

je dat je brein in een slaapmodus komt alsof je in bed rust. Tijdens Savasana voel je dat 

je niet meer op de planeet bent. Al die ervaringen overvallen je met het bewustzijn dat 

je bezit. 

Beeld je in hoe weinig bezit of weelde je zou hebben als je enkel Sarvangasana, een 

beetje Halasana en Bhujangasana werd aangeleerd zoals beschreven werd in oudere 

boeken. Mensen kunnen nu op zijn minst de verschillende asanas uit Licht op yoga 

oppikken. Al de methodes en technieken die we gebruiken in onze asanas, elk detail 

dat we hanteren in het proces van een asana of pranayama, dat op zich stelt al een 

rijkdom voor, die ons in eigendom werd geschonken door Guruji. Mochten we dit niet 

in handen hebben gekregen, dan zou alles waarschijnlijk veel beperkter gebleven zijn. 

Guruji begeleidt oudere mensen anders in Trikonasana . Hij zegt : “Je kan je handen 

op een blok zetten of plaatst jezelf tegen een wand en doe het zo”. Bij een kind zegt 

hij : “Spring snel met me mee” en zo ervaart het kind hetzelfde vermogen als de 

oudere persoon die tegen een wand staat. Op deze manier krijgen iedereen bepaalde 

gevoelens, bepaalde ervaringen, een vorm van rijkdom die we als ons vermogen 

gebruiken. 

Zoals citta sampati , bestaat er ook kaya sampati . Kaya is het lichaam en sampati 

is rijkdom. Het lichaam heeft zijn eigen rijkdom zoals kracht, sterkte, uithouding, 

zijn eigen capaciteiten, zijn eigen vaardigheden. Het zijn onze dollars! We kunnen 

dit kapitaal opbouwen door regelmatig te oefenen. Er voltrekt zich absoluut een 

verandering in ons van zodra we een paar jaar oefenen. 

Toen we hierheen reden, werd me verteld dat kerken en cafés hier de stad uitmaken. 

Yoga en bhoga , allebei treffen we ze hier aan, kerken zowel als cafés, op elke hoek 

van de straat vind je er wel één. Aan ons om te beslissen welke kant we opgaan; ofwel 

het café in ofwel naar de kerk. Uiteraard zal iemand met yoga-spirit en yoga-praktijk 

eerder naar de kerk gaan 

en niet naar café. Dat is precies hoe die verandering zich inzet. We zijn ongetwijfeld 

in staat om dit onderscheid te maken; willen we een spirituele ervaring tegemoet gaan, 

hogere ervaringen of lagere ervaringen meemaken. Dat is wat de praktijk ons biedt. 

Neem bijvoorbeeld yama, niyama en āsana . Als je aan Yoga-wetenschap denkt, dan 

denk je bij yama aan ahimsā, satya, asteya, bramacarya, aparigraha. G rote woorden 

die je afschrikken. Als menselijk wezen, kunnen we niet stellen dat we nauwlettend 

geweldloze ahimsā -volgers zijn of dat we strikt genomen waarheidslievend zijn. Soms 

moet je wel eens een leugentje verzinnen. Mocht ik hier niet graag naar toe komen, 

dan had ik zo iets kunnen zeggen als “excuseer me aub, ik voel me niet wel”. Patañjali 

stelt dat dit de vijf waarden zijn die je dient te volgen. Dit is de basis en met yoga-spirit 

bouw je erop verder. 

Aparigraha b etekent niet-hamsteren. Je wilt niet alles hamsteren of verzamelen. Stel 

dat je gewoontes aanneemt, een manier van leven in een bepaalde richting, dan laat 

je vallen wat je niet langer nodig hebt en behoudt wat je wel nodig hebt. Eens je dit 

soort onderscheidingsvermogen ontwikkelt, dan ben je al op het yama -pad. Dit geeft 

je al een zeker begrip over aparigraha . Als je dat begrip echter mist, bewandel je een 

verkeerde weg. We kunnen stellen dat we niet in staat zijn om onszelf te beoordelen. 



Dit is hoe we leren te filteren. Hoe ontwikkelen we dit proces? Via āsana en prānāyāma. 

Bramacarya b etekent controle over je wensen, over onze wil, controle over de noden 

die we hebben. Wil je hier controle over hebben dan komt dit net zo goed tot stand 

door het beoefenen van āsana en prānāyāma. Als je echt eerlijk bent met jezelf, komt er 

een grotere verandering tot stand. 

Rechtsomkeer maken is een moeilijke klus. Je kan heel snel rijden maar als je 

rechtsomkeer wil maken, moet je wel afremmen. Als je wil veranderen, moet je goed 

nadenken. Je moet uitmaken welke richting je uit wil. Heb je wel plek? Op welk 

niveau, op welke plek, op welk punt moet je je stuur omgooien? Leven met yoga-spirit 

is zoals rijden met een auto in achteruit versnelling. Het evenwicht in dit proces is van 

die aard dat je auto eerder verder rijdt in plaats van te stoppen. In āsana en prānāyāma 

werk je verder om rechts om te keren. Dankzij āsana en prānāyāma bouw je moreel, 

lichamelijk en geestelijk aan jezelf. 

Precies daarom vroeg Guruji om Sirsāsana en Sarvangāsana n ooit links te laten 

liggen in je oefenpraktijk. Lukt het niet om Sirsāsana en Sarvangāsana te doen, doe dan 

tenminste Setu Bandha Sarvangāsana, of minstens wat Vipārita Karani. Je mag dan wel 

wat fysieke problemen ondervinden om bepaalde dingen uit te voeren, hij stond erop 

dat je deze āsanas deed. Onder geen beding zei hij deze achterwege te laten. 

Omgekeerde houdingen bieden een grote controle over onze geest, over ons 

endocriene stelsel en over ons hele mentale stelsel. Dit is het grootste cadeau van 

Guruji. Ook al doen we niet elke dag alle āsanas , de omgekeerde houdingen moeten 

met grote regelmaat beoefend worden. Eens je een bepaald niveau van āsana 

-beoefening bereikt hebt, moet je starten met prānāyāma. 

Omgekeerde houdingen bieden een grote controle  
over onze geest, over ons endocriene stelsel en over  

ons hele mentale stelsel. 

Bij een beginner hoeft niet meteen prānāyāma te beoefenen, zegt hij. Maar als je als 

beginner een bepaald niveau bereikt, oefen dan ten minste een beetje prānāyāma, als is 

het maar enkel prānāyāma in Sav ā sana. Hier leert hij ons hoe onze geest te begrijpen. 

Als je jezelf enkel activeert, kom je niet te weten hoe jezelf te stabiliseren. Als je je geest 

de hele tijd beweeglijk en snel maakt, weet je niet hoe te kalmeren en te verstillen. Er 

dient een soort geestelijk evenwicht tot stand te komen door onze oefening. Als we iets 

bereiken doorheen onze praktijk, moeten we de gevolgen onderscheiden. We hebben 

het hier niet over de effecten die opgesomd worden in het boek. We moeten zelf 

ontdekken hoe het werkzaam is op ons geestelijk stelsel. 

We krijgen wel eens pijn of problemen tijdens het oefenen, en toch willen we verder 

gaan. Pijn en problemen mogen er tot op zekere hoogte zijn, desalniettemin weten we 

dat we iets hoger verwerven. Zo cultiveren we yoga-spirit. 

We moeten bekijken hoe we deze yoga-spirit cultiveren in ons dagelijks leven. We 

kunnen over een uur of twee beschikken om te oefenen. Hangt van onze capaciteit 

af. Iemand met een muda citta , iemand met een viksipta citta, houdt er niet van iets te 

doen. Vraag hen om ten minste 15 minuten uit te trekken voor oefeningen. Sommigen 

werken enkel sterk fysiek, naar hun zeggen worden ze anders suf. Ok, zeg je dan. 

Vraag hen staande asanas en sprongen te doen en binnen de 5-10 minuten voelen ze 

zich opgeladen. Sommige mensen zijn lui en willen nauwelijks iets doen. Ook dan, 

zeg je “ok”. Leg je neer op de Setu Bandha bank, op de Viparita Dandasana bank, blijf in 

Supta Baddha Konasana. Je sufheid zal verdwijnen als je start met al deze dingen. Wil 

je mobiliteit of een actieve geest, dan krijg je dat. Wil je een passieve geest, je krijgt het. 

Dat is de ervaring. 

Welke gevoelens je ook krijgt in dat uur of twee uur praktijk, je moet het bewaren in 

je dagelijks leven. Dat is waar de discipline start. 

Je kan niet zomaar midden in de nacht opstaan en zeggen “Oh, nu zou ik graag 

asanas oefenen, laat me begaan”. Er is een bepaalde weg, een bepaald proces en er 

zijn een paar beperkingen. Eten dien je vier uur eerder te doen. Je kan dus niet eten 

en zeggen dat je een uur later āsanas wil oefenen, want dan staat je geest niet klaar 

om yoga te doen. Het voedsel dat je net at, bereidt zich voor op het fysieke lichaam. 

Voedsel is eerst nodig voor dit lichaam, het elementale lichaam, de cellen. Begin dit 

onderscheid te zien. Stel dat je zwaar te verteren voedsel at en je kan het zelfs na een 

lange tijd amper verteren, dan weet je dat je iets zal missen in je praktijk. Sommige 

dingen lukken niet. Dan besef je “ik had dit beter niet gegeten als mijn gestel me 

vertelde om dit niet te eten”. Je kon er zin in hebben maar je lichaam gaf tegengestelde 

signalen. 

Datisdewijzewaaropje cittasampat, jebewustzijnjeenigbegripbijbrengtenzobeginjete 

veranderen. Dan komt er een tijd dat je zegt “ik kan dit niet eten. Vermits dit het geval 

is, kan ik het misschien op zondag eten, het dagje vrijaf voor mijn oefenpraktijk. 

Dagelijks wil je immers eenvoudige maaltijden. Hoewel ik nu enkel over voedsel praat, 

moet de geest toch door oefening opgevoed worden. Ik bedoel daarmee dat je het 

bewustzijn voedsel geeft en laat verteren via deze uiterlijke kanalen. 

Elk oefenmoment in ons dagelijks leven tilt ons op een ander niveau. Zo voegt de 

citta rijkdom toe aan wat we erfden van ons ouderlijk lichaam, het oer-lichaam. We 

vergaren de rijkdom van de uiterlijke oer-materie en die wordt teruggekoppeld aan het 

bewustzijn. 



Onze oefenpraktijk laat indrukken op ons achter. Zelfs al ervaar je maar even 

‘stilte’ in Savāsana, het laat een indruk na op je bewustzijn. De vyutthāna citta , het 

bewustzijn dat naar buiten gericht is, begint zich op te laden met de samahita citta , 

het bewustzijn dat je naar binnen wil nemen. 

Door dit proces van indruk-verwerving, draag je de kwaliteiten van je praktijk 

met je mee en laadt het bewustzijn zich op. Boven het bewustzijn is het viveka 

-bewustzijn werkzaam, dat onderscheid maakt tussen goed en kwaad, tussen leugen 

en waarheid, tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid. Dit is de filosofie van het 

leven van elke dag. 

Stel dat je de keuze hebt om naar een toneelstuk, een film, een concert of een 

yogales te gaan. Indien je de indrukken goed opgeslagen hebt, kan de geest zeggen: 

“ik ga naar de les”. Of de geest kan zeggen : “vermits ik vandaag niet op de les raak 

omdat ze samenvalt met het concert, zal ik vanochtend yoga oefenen. Dan kan ik 

naar het concert gaan”. Dit betekent dat je de indrukken opgeslagen hebt, omdat je 

geest niet plotseling kan veranderen. 

Maar ook de geest moet zich geleidelijk aan opbouwen, net zoals we een baby beetje 

bij beetje eten geven. Zelfs al wil je een strenge gezonde baby, dan prop je niet de hele fles 

melk meteen in zijn mond. Je weet dat dit niet de juiste manier van handelen is. Je geeft 

de baby beetje bij beetje eten rekening houdend met het tijdstip dat hij honger krijgt. Zo 

ook moet je je geest voeden. Je kan niet plotsklaps yogi zijn. Je kan niet plotsklaps een top 

yogi zijn. Je kan jezelf een topmuzikant noemen of een topklas artiest. Maar geen yogi zal 

zeggen : “ ik ben een topklas yogi” want er bestaat geen topklas. 

Je geest moet zich geleidelijk aan opbouwen.  
Je kan niet plotsklaps een yogi zijn. 

Toen Guruji hier kwam, beweerde hij nooit dat hij topklasse had of dat je van hem 

moest leren. Hij zei : “dit is wat ik weet ... doe het en je kan er voordeel uit halen zoals 

ik er voordeel uit haalde. Hij zei, “Dit is mijn ervaring; test het uit en onderzoek of je 

er ervaring bij opdoet”. Hij gaf al zijn ervaring door aan ons, alles wat hij voelde, wat 

hij leerde, waar hij begrip over had. Zo moeten we onszelf dus boetseren. De vraag is 

niet hoeveel uur er geoefend wordt. 

Urenlang kunnen jullie samen oefenen, maar dan volgt de vraag of je dat ook kan 

verteren? Alsof je praktisch werk uitvoert in een wetenschappelijk laboratorium. 

Je onderzoekt welke chemicaliën met elkaar interfereren en wat zijn daarvan de 

gevolgen. Daarna kom je terug, maakt notities en bestudeert het. Dan probeer je het 

te onthouden en je opgeslagen kennis aan te spreken wanneer je ze nodig hebt. Het 

is zo dat je kennis over scheikunde verbetert. Het is niet door vierentwintig uren in 

een chemisch labo te vertoeven, dat je gaat bijleren. 

Zo moeten we ook de praktische kant van āsana en prānāyāma bekijken om ons 

programma voor de hele dag in kaart te brengen. We moeten voor onze familie zorgen, 

onze job, ons beroep. Hoewel we aan ons werk gehecht zijn, moeten we er toch op 

letten dat we er innerlijk niet door geabsorbeerd worden. Wat er ook gedaan moet 

worden, het moet goed gedaan worden. Als je bijvoorbeeld een bureaujob hebt, dan 

moet je die zonder meer goed doen. Punt. Maar je geest moet een zekere vrijheid 

bewaren. Die moet kunnen inkeren om tot een yoga praktijk te komen. 

Zorg ervoor dat je in ‘s ochtends op tijd wakker wordt om een beetje prānāyāma te 

doen. Daarna is je dag misschien zo druk bezet dat je er nauwelijks toe komt om te 

ademen! Als je dus geen tijd vindt om te ademen, adem dan ‘s morgens en beoefen een 

beetje pr ān ā y ām a, sla wat energie op. 

Met de energie die je opbouwt dankzij je oefening, zal je merken of je werkelijk 

sereniteit kon ervaren, rust tijdens je prānāyāma, en dan ben je in staat om dat gevoel 

de hele dag tijdens je job te bewaren. Je wordt minder snel ontregeld en gestoord. Je 

hebt energie om je job te doen. Zo kan je yoga-spirit ontwikkelen. De geest moet zich 

tot yoga aangetrokken voelen. Dan voel je een innerlijke vrijheid om te oefenen. 

Je geest moet op dusdanige manier opgebouwd worden  
dat hij aan yoga-aantrekkingskracht wint. Dan voel je een 

innerlijke vrijheid in je oefenpraktijk. 

Het oefenen mag geen last worden in je geest. Een uitermate gedisciplineerde manier 

om de dag te plannen, om tijd te geven aan de dingen die we willen, vertelt ons dat we 

yoga- samskāras meedragen. Het is niet door te denken aan ahimsā , geweldloosheid 

en een uithangbord op straat zetten dat ik me ahimsā g edraag! We moeten binnenin 

onszelf het waarachtig proces terugvinden hoe met anderen om te gaan, of we nu 

gewelddadig of geweldloos zijn. Verloor ik mijn geduld zonder enige reden of verloor 

ik mijn geduld omwille van de juiste reden. Als je je geduld met iemand om een 

bepaalde reden verliest, ga dan na bij jezelf wat je in die situatie had kunnen doen. Zo 

bouw je verder aan jezelf. 

Vrienden, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik uitleg. Hoe we de yoga-spirit in ons 

moeten meedragen. We zijn erfgenamen, anders zou yoga geweigerd hebben om zijn 

intrek te nemen in ons. Yoga weigert niemand. Yoga zei niet dat jij er niet bijhoort 

en iemand anders wel. Langs de andere kant gaf Guruji ons zulke methode dat ons 

hierdoor heel veel rijkdom van yoga te beurt valt. We moeten leren hoe deze te 



ervaren en objectief in onszelf te voelen. We moeten ervoor zorgen dat we eenheid 

brengen tussen de geërfde eigendom en verworven eigendom en zorgen dat we 

onszelf opbouwen en discipline verwerven. Als je waarachtig oefent, staat de 

gedisciplineerde geest niet toe dat de ongedisciplineerde geest binnenkomt. Dan 

komt het op een weegproces aan. Heb je een ongedisciplineerde geest en slechts een 

klein beetje discipline, dan gaat het natuurlijk niet werken. De ongedisciplineerde 

geest overwint. Wil je dat de gedisciplineerde geest doorweegt, dan moeten we 

ervoor zorgen dat onze praktijk zich op de juiste manier ontplooit. Net daarom oefen 

je. Dat is waarom we oefenen. 

Er bestaat karma (aktie) suddhi (zuivering), ksya ( lichaam) suddhi, mana (mentale) 

suddhi en citta (bewustzijn) suddhi . Yoga-spirit bestaat uit dit zuiveringsproces, dit 

filtratieproces. De inhoud van het filtraat, dat wat overblijft is de yoga-spirit. Zo leer je, 

zo begrijp je. Blijf oefenen, blijf bewegen en ontdek hoe je al dan niet overhelt naar een 

gedisciplineerde geest of naar een ongedisciplineerde geest. En misschien ontdek je 

gaandeweg dat je discipline begint te ontwikkelen. Je bent niet wie je voorheen was. 

Vergelijk je niet met anderen, vergelijk je met jezelf. Daarom zei ik vroeger al, ‘een yogi 

zal niet zeggen “ik ben een topklasse yogi”. 

Je kreeg het bewustzijn mee dat overeenstemt met je mogelijkheden, maar je 

moet opbouwen. Iedereen kan opbouwen omdat Guruji en Patanjali ons vooruit 

leiden. Als we dit kunnen begrijpen, dan begrijpen we al heel wat. Zo moeten we 

onszelf opbouwen en door een goede levenswijze deze yoga-spirit verwerven. 

De wereld kan om het even wat doen maar als we verstandig zijn dan zullen we 

in staat zijn om te oordelen. Is onze citta sampat sterk dan zal ons bewustzijn heel 

sterk zijn en kunnen we op de juiste manier het onderscheid maken. Met dit in 

gedachten, kunnen we bidden tot de Wijze Patanjali zodat we meer rijkdom erven en 

verwerven, de yoga sampat. 

Vertaling door: Lieve De Buck


