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GEESTELIJKE  GROEI
Geestelijke groei is geen werkelijke
groei. Het gaat om iets wat er al is.
Iets verborgens komt voor de dag.
Iets wat je nooit hebt gemist, maar
eenvoudig vergeten bent, schiet je te
binnen.
Daarom gebruiken mystici het woord: 
her-innering. Zij zeggen dat het
goddelijke niet kan worden bereikt.
Iets wat je vergeten bent, herinner je je
weer. Iets wat er altijd al was, wordt
geopenbaard.

AGASTYA



Het lied van constante
vooruitgang
TEKST DOOR
Sri Chinmoy; De bronnen van geluk

Elke keer dat we een doel bereiken, is dat doel onze
volmaaktheid. Elke keer dat we voorwaarts, opwaarts of inwaarts
gaan, wordt het volmaaktheid genoemd. Vooruitgang is daarom
altijd volmaaktheid. Wanneer we onze reis beginnen is de eerste
stap voorwaarts ons doel. Zodra we dit doel bereiken, brengen we
volmaaktheid tot stand. Maar het doel van vandaag, de
volmaaktheid van vandaag, is het startpunt van morgen, en het
doel van morgen wordt het startpunt van overmorgen. Continue
vooruitgang is volmaaktheid. 

Zelf-overstijging is het lied van constante innerlijke en
uiterlijke vooruitgang. 
De volmaaktheid van een kind komt zodra het leert kruipen.
Een tijd lang kan hij niet kruipen en ligt hij alleen maar in zijn
bed. Maar op het ogenblik dat hij begint te kruipen, zegt zijn
moeder: “Nu heeft mijn kind leren kruipen. Hij is volmaakt!”
Vervolgens leert hetzelfde kind na vaak te zijn gevallen
rechtop te staan en zegt zijn moeder: “Eerst kon mijn kind
niet eens kruipen er nu staat hij recht op!” In haar ogen
heeft hij nu een nieuwe volmaaktheid bereikt. Tenslotte
begint het kind te lopen, dan te dribbelen, vervolgens te
rennen. Er is geen eindpunt - in zijn constante vooruitgang
ligt volmaaktheid besloten.



Wil je vooruitgang maken? Als dat zo is, beschouw
ieder probleem dan niet als een tegenstander die je
uitdaagt, maar als een bemoedigende, persoonlijke
vriend, die je helpt om je ultieme bestemming te
bereiken. Problemen signaleren niet ons
onvermogen, onze ontoereikendheid of
inadequaatheid. Problemen signaleren onze
bewuste noodzaak tot zelf-overstijging in de
innerlijke wereld en onze bewuste noodzaak tot
zelf-vervolmaking in de uiterlijke wereld. We
moeten voortdurend tevreden zijn met het heden.
Maar in onze tevredenheid zouden we ons altijd
naar een hoger doel moeten richten. 
De ladder van het leven heeft een groot aantal
sporten. Als we op de eerste sport zijn gestapt en
we hebben genoeg zelfvertrouwen, dan kunnen we
op een hogere sport gaan staan en van vreugde
naar grotere vreugde gaan. Maar als we
ontevreden zijn met waar we zijn, dan is de kans
groot dat de hogere sporten ons ook geen
voldoening zullen geven. We moeten tevreden zijn
met wat we hebben en tegelijkertijd moeten we
voelen dat dit niet de hoogste, de ultieme prestatie
is. Het doel van vandaag kan nooit het ultieme doel
zijn.
Het doel van vandaag moet het startpunt zijn van
morgen en het doel van morgen moet het startpunt
zijn van overmorgen. 
 
Zelf-overstijging brengt ons de boodschap van
geluk. Zelf-overstijging geeft ons vreugde in
grenzeloze mate. We gaan alleen de competitie aan
met onze eerdere prestaties. En iedere keer
wanneer we onze eerdere prestaties overtreffen,
krijgen we vreugde. 
Elke dag, wanneer de ochtend aanbreekt, zouden
we moeten voelen dat we iets nieuws moeten
bereiken. We zouden moeten voelen dat vandaag
de voortzetting is van de reis van gisteren, we
zouden het niet moeten zien als een totaal nieuw
begin. En morgen zouden we moeten voelen dat
we nog een extra kilometer hebben afgelegd. 
Niet opgeven onder welke omstandigheden dan
ook, dat zou het motto van ons leven moeten zijn:
we zullen het steeds opnieuw proberen en we
zullen beslist succesvol zijn. Er zullen hindernissen
zijn, maar wij moeten ze overwinnen. Dus geef niet
op, geef niet op! Ga verder, ga verder! Het doel ligt
voor je. En als je niet opgeeft, zul je je
voorbestemde doel beslist bereiken. 
 
 

SR I  CH INMOY

Het woord onmogelijk

bestaat alleen in het

denken

en niet in het hart.

Als we in het hart

kunnen blijven,

zal er geen einde

komen aan onze

vooruitgang.



DALAI  LAMA
De periode waarin we de meeste kennis
en ervaring opdoen, is de moeilijkste
periode in ons leven. In een moeilijke
periode kun je veel leren. Je kunt dan
innerlijke kracht ontwikkelen,
vastberadenheid en de moed om
problemen onder ogen te zien.

Als we mededogen en liefde koesteren,
is verdraagzaamheid van essentieel
belang voor ons, en daarvoor is een
vijand onmisbaar. We moeten dus onze
vijanden dankbaar zijn, want zij kunnen
ons het beste helpen een kalme geest
te ontwikkelen.

Ik geloof dat constante inspanning,
onvermoeibare inspanning en het
nastreven van heldere doelen met
oprechte inspanning, de enige weg is.



Geestelijke groei

Dit artikel is geschreven door Lopamudra.
Zij is centrumleider van het Centrum voor
Integrale Yoga aan de Heemraadssingel te
Rotterdam. In de opleidingen geeft ze
lessen yogafilosofie en innerlijke
ontwikkeling.

 
"Laat in ons hart de vlam van vooruitgang branden."

DE MOEDER

Geestelijke groei, ontwikkeling van het innerlijke en het hogere
bewustzijn is yoga. Het bewustzijn van de aardse mens is
gericht op het leven. Ons zintuiglijk bewustzijn geeft ons
informatie over de wereld om ons heen. We kunnen ruiken,
proeven, zien, voelen en horen. De deuren openen naar buiten,
zegt men in de yoga, zo is de mens gewoon gemaakt. En dat
moet ook. We zijn als mens geboren en dus hebben we al die
informatie nodig om een aards leven te kunnen leven, ons
staande te houden op aarde, iemand te worden. Toch zijn er
nog heel veel andere ervaringen te beleven dan alleen de
uiterlijke, de zintuiglijke en aardse. Er zijn nog heel veel meer
werelden te bereizen dan alleen de aardse wereld. 



18Het heelal is verdeeld in zeven grote sferen volgens
de yogi’s. De aardse wereld is de onderste sfeer, die
van materie. De andere sferen, die uiteraard
verbinding hebben met onze chakra’s, zijn voor de
mens meestal niet toegankelijk en onbekend. Om
ons hiervan bewust te worden, om onze
mogelijkheden uit te breiden en ons grotere zelf te
ontdekken, moeten we oefenen meer subtiele staten
van zijn gewaar te worden. Velen van ons zijn daar al
aan begonnen, we voelen iemands verdriet, we
horen iemands gedachten, we weten of voelen waar
iemand pijn heeft. Dat kan ook wel eens verwarrend
zijn. Men vraagt zich dan af of wat men voelt van
zichzelf of van de ander is. Maar ook
gewaarwordingen van inspiratie en intuïtie zijn
gevolgen van het openen van bewustzijn, of dit nu
toevallig of heel bewust gebeurt. Om ons subtielere,
innerlijke bewustzijn te kunnen ontwikkelen moeten
we leren stil te worden en de deur naar binnen en de
doorgang naar boven te openen.
Alle yogamethoden hebben deze
bewustzijnsontwikkeling als doel, zij het elk op zijn
eigen manier.
Er komt een moment in je ontwikkeling dat je de
deur naar binnen leert openen of dat deze door een
gebeurtenis of aanleg geopend wordt. Soms laat het
zich plotseling ervaren, bijvoorbeeld door het lezen
van woorden van wijzen, door het kijken naar de zee
of naar de sterren, door een inspirerend persoon te
ontmoeten, maar het kan ook gebeuren door een
heftige gebeurtenis waardoor alles wat je dacht wat
je was ineens van je afgenomen wordt en alleen je
innerlijk zelf overblijft. Het kan heel langzaam gaan
door je persoonlijke evolutie, door rijping, maar het
kan ook heel plotseling gaan. Het hangt er helemaal
van af hoe je bent op welke wijze het kan gebeuren.
In ieder geval, hoe je ook bij dit beginpunt aankomt,
het is belangrijk om verder te gaan. Een eerste
opening brengt altijd een belofte met zich mee, je
ervaart iets dat je leven voorgoed verandert, maar
dat is pas het begin. 
De weg van bewustzijnsontwikkeling brengt net als
onze aardse groei momenten van glorie en
overwinning, momenten van teleurstelling, van het
even niet meer weten, van hoop en inzicht om
verder te gaan.
We zullen ervaren dat onze eigen menselijke
gewoonten, gedachten, verlangens, emoties en zelfs
ons lichaam vol hindernissen zitten voor deze groei. 

Daarom noemt men geestelijke groei ook wel
ontleren.
Ontwikkeling van bewustzijn vindt niet alleen in de
hoogte plaats. Er is ook een groei van bewustzijn in
de diepten van het leven. En stilstand ervaren is niet
altijd stilstand, net als achteruitgang ervaren niet
altijd achteruitgang is.
 De ziel leert van alle ervaringen. Het bewustzijn
verruimt zich naar alle kanten, naar boven, naar
beneden en naar alle andere richtingen. Vaak
denken we dat vooruitgang ligt in het bereiken van
grotere hoogten, meer licht, nieuwe ervaringen.
Maar een golf die omhoog gaat valt ook weer neer.
Zo zullen we ervaren dat onze hogere
bewustzijnsmomenten gelegenheid moeten krijgen
om zich te voegen bij ons “gewone” bewustzijn,
zodat het een innerlijk bereik wordt en niet een
uitstapje naar boven dat we kwijtraken en steeds
opnieuw moeten zoeken.
In de Integrale Yoga is dat meenemen van het
hogere bewustzijn naar het dagelijkse bewustzijn
van het allergrootste belang. 
Soms ervaren we een stijgende lijn, dan weer een
dalende. Als het dalen voorbij is merken we vaak een
tijd daarna dat we toch verder gekomen zijn.
 Soms zijn er periodes van ogenschijnlijke stilstand,
er lijkt niets te gebeuren ook al doen we nog zo ons
best. Het zijn de periodes van assimilatie, van het
opnemen van de ervaringen, het bezinken, die dit
gevoel geven.
 Dan zijn er de bewegingen van uitbreiding. Een
bepaalde ervaring blijkt dan nog veel meer in zich te
dragen, het bewustzijn verruimt, de ervaring wordt
voller, of anders, machtiger of intenser. En dan komt
alles weer tot rust.

Een eerste opening brengt

altijd een belofte met zich

mee, je ervaart iets dat je

leven voorgoed verandert,

maar dat is pas het begin. 



18De mens die een yogapad bewandelt ondergaat vaak
grote veranderingen in het gevoel van zichzelf, het
veranderen van het ik-besef, de overgang naar een
spiritueel bestaan. Mensen duiden dit vaak aan met
woorden als: “eindelijk mezelf”, alsof ze dit innerlijk
zelf, dit hogere zelf al kenden, maar niet wisten hoe
te ervaren. Ook het aardse bestaan kan heel anders
worden ervaren, vanaf een andere hoogte gezien of
van binnenuit. Alles kan er anders uit komen te zien
en toch op een bepaalde manier is alles ook
hetzelfde gebleven, alleen niet voor jou.
Yoga wordt daarom vaak begeleid. Het kan
belangrijk zijn om ervaringen te delen of raad te
vragen in de perioden die nieuw zijn.
Natuurlijk geven de boeken van Sri Aurobindo en de
Moeder alle informatie die je nodig hebt. Op ons
yogacentrum lezen we deze boeken, spreken en
mediteren erover en brengen we lessen in de
praktijk. 
De één weet meer van het ene aspect, een ander
ervaart weer een ander aspect en werkt dat uit. Met
elkaar wordt het een levende yoga, een
allesomvattende yoga, een levende weg en een
levend leven.

Als de hemel op aarde kan komen, als het goddelijke
verborgen is op aarde, zoals Sri Aurobindo uitlegt,
dan zullen er dus mensen zijn die kunnen opstijgen
tot de hemelse sferen, die ervaring in hun innerlijk
dragen en vervolgens op aarde lopen en leven. Het
aardse leven aangaan met deze innerlijke hoogten is
een hele opgave en een moedig strijden, want
vergeleken met het licht, de schoonheid en het geluk
van de hogere sferen is het collectieve aardse
bewustzijn donker, dicht en hard. 
Er is veel inzicht en moed voor nodig om het aardse
leven aan te gaan met als doel in de duisternis het
licht te vinden, de hardheid in flexibiliteit om te
zetten en het nee in ja. Eerst graven in jezelf en het
licht ontsluiten, dan dit uitbreiden in jezelf, naar de
mensen om je heen, naar omstandigheden, naar het
leven zelf.
Als geestelijke groei een openbaring van binnenuit
is, betekent dit dat we deze bewustzijnskern steeds
meer gaan ervaren, van binnenuit. Maar het
betekent nog veel meer.
Als deze kern van licht mijn ware zelf is, en deze
wordt steeds duidelijker waarneembaar voor mij, als
deze zich aan mij als mens openbaart, dan kan ik dat
wórden. Alle informatie en de hoogste
mogelijkheden liggen hierin besloten. Daarom zei
mijn leraar vaak: ’Dat wat je zoekt, dat ben je al. Je
weet het alleen niet…’ 
Yoga is een reis in het innerlijk, het avontuur van het
bewustzijn zoals Sri Aurobindo het noemde. Dan
zullen we tenslotte kunnen ervaren welke invloed
we zelf ondergaan door steeds meer vanuit de ziel te
leven. Hoe het denken verandert, de emoties, de kijk
op het leven, en hoe zelfs het fysieke lichaam onder
invloed komt van de geest. Misschien zullen we ons
op een dag hetzelfde realiseren als Sri Aurobindo:
‘Mijn leven en mijn yoga zijn altijd zowel van deze
wereld als van de andere wereld geweest, zonder
dat het ene het andere uitsloot. Voor mij is alles
Brahman, ik vind het goddelijke overal.’

Rotterdam, maart 2021
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De evolutie van de
spirituele mens

Sri Aurobindo
uit: The life divine

In de evolutie van de spirituele mens zullen er
noodzakelijkerwijze vele stadia zijn en in ieder stadium
een grote variatie aan individuele vormen van bestaan,
van bewustzijn, leven, temperament, ideeën, karakter.
De aard van het instrumentele denken en de noodzaak
om te gaan met het leven moeten op zichzelf een
oneindige variatie scheppen, volgens het stadium van
ontwikkeling en de individualiteit van de zoeker.
Maar, los daarvan, hoeft het terrein van zuivere spirituele
zelf-realisatie en zelf-expressie geen monotone witheid
te zijn. Er kan een grote diversiteit zijn in de
fundamentele eenheid. 
Het allerhoogste Zelf is één, maar de zielen van het zelf
zijn velen. Zoals de ziel de natuur vormt, zo zal zijn
spirituele zelf-expressie zijn.
Een diversiteit in eenheid is de wet van de schepping.
De supramentale eenwording en integratie zullen deze
verschillen harmoniseren, maar niet afschaffen. Dat is
niet de intentie van de geest in de natuur.

E E N  D I V E R S I T E I T  I N
E E N H E I D



RUMI

De ochtendbries bij

zonsopgang

is de houder van

geheimen.

Val niet weer in slaap!

Het is tijd voor meditatie,

Tijd om te vinden wat je

echt nodig hebt.

Val niet weer in slaap!

De deur van de Ene is

altijd open.

Val niet weer in slaap!



De oud Chinese filosofie kent een verticale
psychologie. Ze deelt de mensen in drie groepen in: de
zwakke mens, de begaafde mens en de wijze mens. 
De zwakke mens is hij, wie het niet gegeven is zichzelf
te beheersen; hij is zwak waar het zijn gedachten, zijn
kritiek en de beheersing van de wereld betreft. Hij is de
speelbal van zijn eigen driften en lusten. Hij heeft niet
het vermogen zichzelf en het leven te beheersen; hij
wordt door wensen, lusten en luimen gedreven.
Scheppend vermogen ontbreekt hem. Hij geeft geen
vorm aan zijn leven: het leven vormt hem. Hij wordt
beheerst door toevalligheden. Hij gaat ten onder door
het lot, hij is vatbaar voor verleidingen. Hij wijkt af van
de rechte weg, zoekt uitvluchten en raakt op het
hellende vlak. Hij is het type van de ‘Elckerlyck’, de
alledaagse mens die, zomaar wat opgevoed, in dit
bestaan ronddrijft zonder innerlijk doel, zonder ideaal.
De begraafde mens is hij wie de hemel de gaven van
intelligentie, kritiek, initiatief en wil geschonken heeft
en die scheppend vermogen bezit. Hij kan zich
krachtens zijn gaven naar de ene en naar de andere
kant ontwikkelen. Laat hij zich gaan, dan handelt hij als
de zwakke mens en komt onder de wielen van het
noodlot. Benut hij zijn gaven tot een bewust vormen
van zijn leven, dan kan hij de weg van de wijze mens
gaan. Van de armen van geest kan deze ordening niet
verlangd worden, maar de begaafde is het
onderscheidingsvermogen gegeven en hem wordt de
vraag gesteld: wat heb je met die jou geschonken
talenten gedaan?

De wijze mens is het ideale beeld, niet alleen in China,
maar in het hele Oosten.
In Japan vindt hij zijn belichaming in de zen-meester, in
India in de yogi, sadhu en swami, in Rusland in de
starets. In het Westen leeft dit begrip in de wijze, tot
rust gekomen grijsaard, in de bond der oudsten, de
senaat. 
De wijze mens is het hoogste einddoel van de mens,
het is de mens die boven zichzelf, boven zijn eigen
fysieke en psychische gestalte, boven het kleine ik tot
het grotere kosmische ik is uitgegroeid. Hij is boven
individueel geworden, universeel. Hij vertegenwoor-
digt het mensengeslacht in de hoogste vorm. In zijn
wijsheid is hij reeds meester over het noodlot, want
wat kan hem vreugde, bezit, ziekte, dood deren
wanneer hij in volkomen harmonie met het universum
leeft? 
Zo ligt in deze psychologie een progressieve
ontwikkeling van de mens besloten: van de bekrompen
instinctmens via de begaafde mens tot de rustige,
harmonische, beheerste, wijze mens. En ieder die leeft,
weet van deze vervolmaking waarna hij moet streven
en waarvan hij hoopt dat hij zichzelf daartoe zal
ontwikkelen. 

Uit: Meditatie en gebed; Wladimir Lindenberg

de zwakke, begaafde 
& wijze mens
EEN OUD CHINESE FILOSOFIE



Interview met
Soerya & Carolina

In dit bijzondere interview
voeren Soerya en Carolina
een gesprek over yoga.
Doordat ze beiden zowel
interviewer als geïnterviewde
zijn, ontstaat een
ongedwongen gesprek.
Hieronder kan je lezen wat
hen zoal bezighoudt. Soerya
vraagt zich bijvoorbeeld af
hoe Carolina op het yogapad
is gekomen. Wat volgt zijn
openhartige ontboezemingen
waardoor we niet alleen
Soerya en Carolina beter
leren kennen, maar ook
kunnen lezen over nieuwe
opleidingen die zij beiden
ontwikkelen.

Soerya: Hoe ben jij op het
yogapad gekomen?

Carolina: Als kind vermoedde
en hoopte ik al dat er meer
moest zijn dan dit karige
bestaan wat we enkel met
onze zintuigen waarnemen.
De muziek werd voor mij een
toevluchtsoord. 
Fysiek had ik het ook lastig
en de disbalans in mijn
spieren door een aangeboren
scoliose werd versterkt door
mijn carrière als violiste.
Na mijn studie aan het
conservatorium kreeg ik
direct een orkestbaan. Bij de
keuring zei de bedrijfsarts 



18dat ik dit fysiek niet zou gaan volhouden met mijn
rug. Dat liet ik mij natuurlijk niet zeggen. Met yoga
en een regelmatig bezoek aan masseurs en manuele
therapeuten, hield ik mijn baan vol, tot ik rond mijn
dertigste in een burn-out terechtkwam. Onder
begeleiding van een psycholoog volgde ik een
mindfulness training. Daar kwam ik erachter hoe
sterk de invloed van het mentale is op het lichaam.
De dingen die in mijn hoofd omgingen, werden
geprojecteerd op mijn lichaam. Het was bijvoorbeeld
voldoende om enkel een stuk bladmuziek op mijn
lessenaar te zetten of in te kijken, om de pijn in mijn
lichaam weer op te roepen.
Na deze training ging ik op zoek naar een yoga die
meer geestelijk gericht was. Integrale Yoga
Nederland was de enige yogaschool die ik
tegenkwam op internet waar werd gesproken over
dat lichaam en geest één zijn, dat dit niet los van
elkaar te zien is. 
Na een gesprek met Lopamudra heb ik me
ingeschreven voor de opleiding. Mijn intentie was
vooral om lichaam en geest in balans te brengen,
maar gedurende het eerste half jaar van de opleiding
ging het zo prikkelen dat ik ook docent wilde
worden. 
Ook de Hatha yoga werd hier op zo’n wijze gegeven,
dat ik de grenzen van mijn lichaam beter begon waar
te nemen en te respecteren en vanuit ontspanning
het lichaam zelf in de houdingen liet komen.
Mentaal ontspande ik en ik kreeg honger naar meer
geestelijke ontwikkeling, juist nu de muziek voor mij
even geen toevluchtsoord meer was, was ik nog
meer zoekende dan ooit naar de zin van alles.

Wat was voor jou de aanleiding om met yoga te
beginnen?

Soerya: Ik voelde me aangetrokken tot de yoga na
het lezen van een boek over spiritualiteit. Daarin las
ik dat je met een innerlijke houding invloed kunt
uitoefenen op het leven. Dat was voor mij nieuw en
iets wat ik direct geloofde. Ik zocht een
yogacentrum waar innerlijke ontwikkeling centraal
staat. Dat heb ik ook gezegd toen ik belde naar het
Centrum voor Integrale Yoga, dat destijds nog op
het Eendrachtsplein zat. Ik sprak de oude Mataji. Ze
zei dat ik aan het goede adres was en dat klopte: ik
ben nooit meer weggegaan. 

Voordat ik yoga deed vond ik het heel normaal om
door omstandigheden geleefd te worden. Het heeft
lang geduurd om te leren om niet gefrustreerd te
raken door de buitenwereld. Dat kan alleen als je je
aandacht richt op jezelf en niet op anderen. Dat is
aanvankelijk geen prettig werk, want je ziet aan
jezelf zoveel dat veranderd zou moeten worden.
Maar als je je niet laat ontmoedigen door de
buitenkant, dan komt er een moment dat het besef
van de Goddelijke vonk die in je woont, zich
bestendigt. Ik voel het nog niet altijd en ik kan er ook
nog niet altijd naartoe, maar het besef dat ik dát ben,
is er wel altijd. Zelfs in deze tijd waarin we
ogenschijnlijk zijn overgeleverd aan een grillig virus,
overheidsmaatregelen en overheidssteun, voel ik me
een vrije ziel, niet beperkt door omstandigheden.

Welke persoonlijke ontwikkeling heb jij doorgemaakt,
die je waarschijnlijk niet had doorgemaakt als de yoga
niet op je pad was gekomen?

Carolina: Ik was onrustig en heel perfectionistisch
voor mezelf en verwachtte dat ook van anderen. Het
leek van buiten alsof ik heel stevig in mijn schoenen
stond en wist wat ik wilde, maar ik trok het mezelf
altijd heel erg aan wat anderen van mij vonden of
tegen mij zeiden. Mijn gevoeligheid nam steeds meer
toe en vlak voor mijn burn-out kreeg ik diverse
spirituele ervaringen tijdens concerten, die ik op dat
moment met niemand kon delen. De zwarte gaten
na een concert werden steeds groter.
Mindfulness training liet me inzien hoe te veel
perfectionisme je geluk in de weg kan zitten en
begon dit los te laten. Ik werd een aangenamer 

CAROL INA
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18persoon voor mezelf én mijn omgeving. 
Ik vervolgde mijn ontwikkeling bij Integrale Yoga,
waar ik mezelf beter heb leren kennen. Ik begon
langzaam op te krabbelen en de laatste twee jaar
ging ik zien dat ik een beetje doorgeslagen was naar
de andere kant. Ik werd vlak en onverschillig en
misschien wel iets té meegaand, Waar ik eigenlijk
karakter en leiderschap mocht tonen, bewoog ik met
iedereen mee. Tegenwoordig komt er steeds meer
kracht van binnenuit en ga ik zien dat ik mag staan
voor wat ik denk of voel. Ik heb nog steeds niet
zoveel meningen, maar als ik iets door ervaring weet,
mag ik daar best voor gaan staan. 

Soerya: Dat is voor mij herkenbaar. Ik was zelf een
gevoelig en naïef kind. Om mezelf te beschermen
heb ik ook lange tijd een onverschillige houding
aangenomen tegen mensen. Die houding is voor een
bepaalde tijd nodig geweest, maar naarmate je jezelf
ontwikkelt komt er een moment waarop je wel om
kunt gaan met die gevoeligheid, met dat
perfectionisme of wat het dan ook is wat moeilijk te
hanteren is. En dan mag je die onverschilligheid weer
loslaten.

Hoe beleef jij de coronacrisis?

Carolina: Dat klinkt heel gek, maar eigenlijk alleen
maar positief. In het begin van de coronaperiode
werd ik erg in beslag genomen door het zorgen voor
een dierbare. Dat werkte voor mij heel relativerend.
Ook kocht ik meteen in september een fiets, onder
andere om het ov te vermijden. Dit was heel helend
voor lichaam en geest.
Los daarvan kan ik me heel goed vermaken in mijn
eentje en ben ik graag thuis en in mijn tuin. 
Het is een tijd waarin je helemaal met jezelf bezig
kunt zijn. Met de Kerst had ik lekker veel gegeten,
zitten Netflixen, lezen, puzzelen… ik werd een beetje
inert en mijn lichaam begon oude kwaaltjes te
vertonen. Dus na de Kerst ben ik maar eens fysiek
met mezelf aan de slag gegaan, met hatha yoga. Als
ik pijn heb in mijn lichaam grijp ik als eerste naar de
yogatherapie van Remo Rittiner. Ik ben van nature
hypermobiel – te flexibel in de gewrichten – dus dan
helpt het om eerst mobiliserende oefeningen te
doen. Eerst een beetje kracht opbouwen en dan
gaandeweg naar de houdingen zoals we die binnen
de Integrale Yoga doen, zoals de reinigende serie. 

Nu kan ik die serie helemaal zelf doorvoelen en krijg
ik weer nieuwe ervaringen en inzichten waar ik me
voorheen niet van bewust was. Als je lesgeeft ben je
altijd met één oog en oor met de leerlingen bezig,
toch?

Soerya: Ja, zelf met aandacht yoga doen is zo anders
dan voor een groep staan.
Tijdens de eerste lockdown was ik heel druk met de
omschakeling naar digitaal, maar sinds de huidige
sluiting begin ik de ochtend met een lekker muziekje
op te zetten, mijn mat uit te rollen en mijn
oefeningen te doen. Daarbij luister ik naar wat mijn
lichaam op dat moment nodig heeft. Daarnaast heb
ik tijd om elke dag een lange wandeling te maken
met mijn lieve hondje Bibi, tijd om boeken te lezen,
me ergens in te verdiepen. Zo is de yoga nidra op
mijn pad gekomen.
Dé ontdekking van de laatste maanden voor mij is
dat spanning zowel op individuele als collectieve
schaal voor ontzettend veel problemen zorgt. Als je
wereld sneller verandert dan jij kunt meebewegen,
veroorzaakt dit overbelasting : fysiek, emotioneel en
mentaal. De ontwikkelingen op aarde gaan de laatste
100 jaar zo snel dat dit misschien wel het grootste
probleem is van deze tijd. Het beoefenen van yoga
nidra is een wetenschappelijke methode om hiermee
om te gaan. Dankzij de yoga nidra ben ik zelf veel
beter gaan slapen. Ik ben bewuster geworden in mijn
dromen en ook steeds bewuster in mijn
waakbewustzijn, onder andere van de spanning die
ik de hele dag door opbouw. 

SOERYA
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De achtergronden van yoga nidra zijn ook
interessant. Daarom ben ik workshops yoga nidra
gaan geven. Dat kan ook prima online, en dat is wel
zo praktisch in deze tijd.
De drie workshops die ik heb ontwikkeld worden
telkens nog verder uitgebreid. Er is nog zoveel meer
te ontdekken en te beoefenen! In september komt
er zelfs een opleiding voor docenten die graag yoga
nidra willen geven.

Carolina: Jaaaah… ik volg jouw yoga nidra
workshops en ik kan het echt iedereen aanbevelen!
Mijn ervaringen van de laatste tijd, het teruggaan
naar de basis van hatha yoga, hebben me ook
inspiratie gegeven om dit met anderen te delen in
een nieuwe opleiding: Yoga Essenties.
De zonnegroet en de reinigende serie staan hierin
centraal.
De zonnegroet is een belangrijk aspect van de hatha
yoga en van het op stroom brengen van de energie.
Door de zonnegroet wordt het lichaam opgewarmd
om de reinigende serie te kunnen doen. 
Deze heeft een zeer diepe werking op de organen;
door de stroom van prana wordt het lichaam
gereinigd. Als je de tijd neemt om zo’n serie met
volle aandacht te doen, dan kun je de houdingen
doorleven. De reinigende serie is eigenlijk de basis
van de hatha yoga. Het is belangrijk die te blijven
herhalen vanuit verschillende benaderingen zodat de
hatha yoga wordt ingeprent in het lichaam.

Door hier intensief mee bezig te zijn, kun je niet om
andere basisprincipes van yoga heen zoals prana, het
energielichaam, ontspanning, bewustwording. Als er
bijvoorbeeld geen ontspanning is, kun je de
reinigende serie niet doorvoelen. Wanneer je de
reinigende serie gaat doen vanuit een streven naar
perfectie, dat werkt niet. Het lichaam gaat pas
stromen als je op een ontspannen manier de
houdingen aanneemt en aanhoudt.
Daarom gaan we in de opleiding Yoga Essenties in
detail in op deze twee basisseries: De oefeningen
waaruit deze series bestaan zijn niet voor iedereen
even eenvoudig, maar je kunt ze met een aantal
aanpassingen toch doen. Voor docenten is het
belangrijk om dit goed over te brengen op de
leerlingen. We komen nu eenmaal niet uit India,
waar de lichamen met gemak de asanas kunnen
aannemen. Hoe noordelijker je gaat, hoe grover de
lichamen gebouwd zijn. In het Westen zijn we zo 
gewend aan stoelen, dat we de meest eenvoudige
zithouding vaak niet eens lang vol kunnen houden.
Als wij op de grond zitten kunnen we niet zonder
handen opstaan. Een Indiër zit met gemak in de
lotushouding, maakt zijn voeten los en staat gewoon
op!
Ook zijn we vergeten hoe belangrijk het bekken is,
zowel qua flexibiliteit als sterkte. Veel westerlingen
hangen in de houdingen. Maar kracht is heel
belangrijk bij hatha yoga. Door de zonnegroet te
doen komt niet alleen kracht in het lichaam, maar
ook bewustzijn.
In de opleiding Yoga Essenties dagen we
yogadocenten uit om weer zelf op de mat te gaan
zitten, alle kennis die ze hebben over een houding te
vergeten en terug te gaan naar de ervaring. Terug te
gaan naar je liefde voor de yoga. 
We geven een opbouw van hoe je rustig naar de
reinigende serie toe kunt werken, welke
alternatieven je kunt aanbieden en daarnaast
herhalen we de basisprincipes zoals de nadi’s. 
Dat is allemaal voorbijgekomen in andere
opleidingen, maar we gaan het bewust herhalen, in
andere bewoordingen en niet alleen als theorie,
maar ook als praktische ervaring.
Want wat is nu eigenlijk prana? We kunnen er wel
een vertaling voor geven, maar kun je het ook
ervaren in het lichaam?

CAROL INA
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Soerya: Wij Westerlingen zijn nu eenmaal niet
opgevoed met de cultuur van yoga. Wij doen heel
veel met ons denken. Maar met je denken kun je een
begrip als prana nooit volledig doorgronden. In de
opleiding yoga nidra gaan we ook de
yogawetenschap en yogapraktijk met elkaar
verbinden. Het is mijn eigen ervaring, en ik zie het
ook bij anderen, dat er vaak een kloof is tussen de
yoga willen leven en de yoga leven. Alle goede
intenties ten spijt, is het vaak moeilijk om van
bepaalde neigingen en leefpatronen die je in de weg
staan om een natuurlijke persoon te zijn af te
komen. Met een natuurlijk persoon bedoel ik de
persoon die je zou zijn zonder alle ballast, als je
volledig ontspannen en vol vertrouwen iedere
seconde van de dag je leven zou leven.

Naast de theoretische achtergrond en de beoefening
van yoga nidra, gaan we in de opleiding ook fysieke
series en pranayama doen ter voorbereiding op een
yoga nidra sessie. Deze series zijn er vooral op
gericht ruimte te maken in het lichaam om prana vrij
te laten stromen. De houdingen uit de yogatherapie
zijn heel geschikt hiervoor. Het zou leuk zijn als jij
me daarbij zou willen helpen. 

Carolina: Heel graag. Doen we!

Soerya: Heb jij eigenlijk nog dromen voor de
toekomst?

Carolina: Mijn persoonlijke droom was violist zijn.
Dat is gelukt. Ik was succesvol maar nu is het klaar.
Nu is mijn droom een uitmuntend verlicht yogi
worden! En dat we een mooi blakend yogacentrum
mogen blijven waarin steeds meer verschillende
dingen aangereikt worden die allemaal samenkomen
in de integrale yoga. 

En jij?

Soerya: Blijven groeien. Dat ik mag blijven leren en
ontwikkelen. De Moeder zei op haar 90e: “Ik  ben de
enige hier die jong is.” Zo zou ik graag willen zijn!

SOERYA
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Yoga nidra werkt op ons onderbewustzijn, precies
daar waar de wortels van onze persoonlijkheid
liggen. Als je in het oppervlaktebewustzijn probeert
aan jezelf te werken, bijvoorbeeld door minder naar
perfectionisme te streven, dan snoei je als het ware
slechts de takken met als gevolg dat de struik weer
aangroeit. Kun je echter de wortels uittrekken, dan
komt de struik niet meer terug.
De methodes die gebruikt worden in yoga nidra
hebben veelal een tantrische achtergrond. Ik vind
het belangrijk dat docenten die yoga nidra aan hun
leerlingen aanbieden, de achtergronden van de
diverse oefeningen kennen en begrijpen waartoe ze
dienen.



WORKSHOPS
BIJ INTEGRALE YOGA NEDERLAND

zo 4 april
YOGA NIDRA DEEL 2

In deze 2e workshop over Satyananda
Yoga Nidra worden de verschillende
onderdelen waaruit een yoga nidra
oefening is opgebouwd toegelicht en
natuurlijk is er weer veel ruimte voor
de praktijk. Deelnemers krijgen nieuwe
oefeningen mee om de ervaring thuis te
verdiepen. Lees meer...

14:00 - 16:30 uur | Soerya| € 47,-

zo 18 april
5 TIBETANEN 

Nieuwe energie en verjongingskuur
met de vijf Tibetanen! Midden in het
Himalaya gebergte hebben Tibetaanse
monniken ongeveer 2500 jaar geleden
een serie oefeningen met mystieke
mogelijkheden ontwikkeld. Een serie
die zeer goed past binnen de Integrale
Yoga, want met de Vijf Tibetanen
wordt de vitaliteit van het lichaam
behouden, zodat het lichaam sterk
genoeg blijft om je geestelijke weg te 
ondersteunen. Lees meer...

14:00 - 17:30 | Carolina | € 60,-

workshops
bij IYN

A L L E  WORK SHOP S  KUNN EN

I N  G E V A L  V AN  S L U I T I N G  V AN

H E T  YOGA C EN T RUM  ON L I N E

G E G E V EN  WORDEN

https://integraleyoganederland.nl/workshops/workshop-yoga-nidra/
https://integraleyoganederland.nl/workshops/vijf-tibetanen/


zo 30/5, 6 /6 en 13/6
YOGA EN SCOLIOSE

Scoliose is een zijdelingse verkromming
van de wervelkolom, waardoor één of
twee bochten ontstaan.
Het komt in meer of minder ernstige
mate voor bij 4 op de 100 mensen. Er
zijn vele soorten en maten en niet
iedereen ervaart de ongemakken die
gepaard kunnen gaan met het hebben
van deze afwijking in de ruggengraat.
Of je er nu zelf last van hebt of één van
je leerlingen, deze 3-daagse workshop
kan je inzicht geven in de meest
voorkomende klachten. Door te werken
met spierherstellende oefeningen en
het uitbalanceren van het lichaam kun
je klachten doen afnemen en/of voor
zijn. Lees meer...

14:00 - 17:30 | Carolina | € 200,-

YOGA NIDRA DEEL 3

De theorie van deze 3e workshop over
Satyananda yoga nidra gaat over de
hersenen en het onderbewuste. Hoe je
met behulp van yoga nidra invloed kunt
uitoefenen op de diepere lagen van je
wezen. 
Deelnemers krijgen nieuwe oefeningen
mee om de ervaring van Yoga Nidra
thuis te verdiepen. Lees meer...

19:00 - 21:30 uur | Soerya| € 47,-

vr 30 april

workshops
bij IYN

A L L E  WORK SHOP S  KUNN EN

I N  G E V A L  V AN  S L U I T I N G  V AN

H E T  YOGA C EN T RUM  ON L I N E

G E G E V EN  WORDEN

& zo 2 mei

https://integraleyoganederland.nl/workshops/scoliose-en-yoga/
https://integraleyoganederland.nl/workshops/workshop-yoga-nidra/


27 juni
YOGA VOOR DE RUG

De wervelkolom is onze lichamelijke en
geestelijke steunpilaar. Hij ondersteunt
en beschermt ons in alle fases van ons
leven. Zonder onze wervelkolom
zouden we instorten. Geestelijke
conflicten zoals zorgen en onzekerheid
worden weerspiegeld in dit gebied.
Deze workshop geeft je handvaten
voor het bespoedigen en/of
ondersteunen van een herstel bij
rugklachten.
Lees meer...

14:00 - 17:30 uur | Carolina| € 60,- 

WORKSHOP STOELYOGA

Stoelyoga is een toegankelijke en
laagdrempelige vorm van Yoga. De
yogahoudingen op de stoel zijn voor
bijna iedereen haalbaar, ongeacht
leeftijd, lenigheid, lichamelijke conditie
of fysieke beperking. Daarnaast is
stoelyoga zeer geschikt als korte pauze
onder school- of werktijd. Het helpt
hier om spanning los te laten en nieuwe
energie op de doen. 
In deze workshop die bestaat uit 2
ochtenden, leer je verschillende
yogahoudingen op of met de stoel. Je
wordt ook uitgedaagd om zelf
yogahoudingen aan te passen voor een
les op de stoel. 
Tijdens een stoelyogales is er veel
aandacht voor adem en ontspanning. Je
krijgt bij deze workshop verschillende
eenvoudige ademtechnieken
aangereikt, o.a. uit de Methode van
Dixhoorn. Lees meer...

09:30 - 13:00 uur | Mirjam | € 120,-  

11 en 25  juli

workshops
bij IYN

A L L E  WORK SHOP S  KUNN EN

I N  G E V A L  V AN  S L U I T I N G  V AN

H E T  YOGA C EN T RUM  ON L I N E

G E G E V EN  WORDEN

https://integraleyoganederland.nl/workshops/nadi-en-spierherstelyoga-rug/
https://integraleyoganederland.nl/workshops/stoelyoga/


ZWANGERSCHAPSYOGA
VERKORTE OPLEIDING (3DAGEN)

SPECIALISATIE

Informatie
Data: Zondag 11/4; 25/4; 9/5
Tijd: 09:30 - 16:15 uur
Kosten: € 450,00
Aanmelden: Klik hier
Docenten: Jacqueline en
Lopamudra 

Ben je yogadocent en wil je graag
zwangerschapsyoga gaan aanbieden? Deze lente is
er een verkorte zwangerschapsyoga-opleiding van
drie dagen.
In de opleiding verdiep je je in specifieke anatomie
en fysiologie.
Je leert de lichaamshoudingen die belangrijk zijn
tijdens en na de zwangerschap te doceren; je leert
de houdingen aan te passen bij klachten of
specifieke situaties.
Er is aandacht voor geestelijke scholing bij
zwangerschap.
Lopamudra geeft de theorie en Jacqueline de
praktijklessen in deze opleiding.
De opleiding wordt gegeven op onze locatie aan de
Heemraadssingel 64.

https://www.integraleyoganederland.nl/opleidingen/contact-opleidingen/


Muziek en
persoonlijke
groei
Fred Westra is componist en
producer van yoga en meditatie
muziek. Zijn muziek wordt door
Integrale Yoga Nederland gebruikt
voor lessen en meditaties op de
Communitypagina

20 jaar geleden begon ik de yogalessen van mijn
vrouw Erika Noorman te volgen. Ik was toen nog erg
bezig met het ‘goed’ te doen en dat hele uur maar
door te komen.
De jaren daarna merkte ik dat hoe langer ik yoga deed
hoe meer ik mijn gedachten tijdens een yogales
opmerkte. Dat waren overigens niet zulke positieve
gedachten:  Pffft wat is dit zwaar! Is het nog niet
afgelopen? Zie je wel, yoga is niks voor mij. Ik kan er
niks van en anderen wel. Ik ben echt de slechtste van
de klas... Enzovoort. Misschien herken je hier een paar
gedachten van.
Er waren zelfs momenten dat ik op de helft van de les
de klas uit liep omdat ik het niet meer vol kon houden.
Dat kwam niet door fysieke onmogelijkheden, maar
door mijn negatieve gedachten.
Men zegt wel eens dat yoga pas begint op het
moment dat je de mat afstapt en dat is voor mij
helemaal waar. Op de yogamat werden mijn
gedachten werkelijk uitvergroot en werd mij meer
duidelijk hoe ik over mijzelf en situaties in het
dagelijks leven dacht.
Later in het proces leerde ik mijzelf meer te
ontspannen in de houdingen en wat ik merkte is dat
na ongeveer 20/25 minuten ik ‘meer in mijn lichaam’
kwam, mijn hart meer open ging en dat muziek mij
daarbij hielp. Tijdens de ontspanning naar het eind van
de les toe (begeleid door meditatieve muziek) kwamen 

bij mij de tranen. Ik kon (en kan nog steeds) werkelijk
verdrietig zijn om hoe ik over mijzelf dacht en die
tranen gaven ‘lucht’ aan die gedachten: er kwam
ruimte voor positieve gedachten en mildheid naar
mijzelf.
Als ik daarna thuis of in de auto naar diezelfde yoga-
en meditatiemuziek luisterde was dat verankerd aan
het moment in de yogaschool en voelde ik weer dat
mijn hart zich opende voor mijzelf en naar anderen.
De muziek gaf mij kracht en positiviteit. Het bracht mij
ook terug naar de wil om mijzelf beter te  leren
kennen.
Als ik yoga- en meditatiemuziek componeer ben ik
steeds opzoek naar datzelfde gevoel: zachtheid, hart
openend en rustgevend en dat is precies wat ik de
mensen met mijn muziek graag wil geven. Mijn muziek
helpt je om je hart te openen, dieper inzicht te
verkrijgen maar je kunt er ook gewoon onbezorgd van
muziek genieten.

Je kunt naar mijn nieuwste album Daivavani luisteren op
Spotify en alle andere digitale muziekplatformen. Hopelijk
kan mijn muziek een bijdrage leveren in jouw persoonlijke
ontwikkeling.
Klik hier om naar Spotify te gaan.
Of bezoek mijn website: www.fredwestra.com 

https://open.spotify.com/artist/3xoBnkqEXHqY8Kl6s2oWHG
https://fredwestra.com/
https://fredwestra.com/


HET  DOEL  VAN HET  LEVEN
UIT; HET DOEL VAN HET LEVEN

HAZRAT INAYAT KHAN

Zodra de ziel zich begint te ontplooien
en de in haar verborgen zin begint te
ontdekken, begint zij zich hierover te
verheugen en het voorrecht te
waarderen dat zij leeft.
Zij begint alles te waarderen, zich over
alles te verwonderen.
Want in iedere goede en ook in iedere
slechte ervaring ontdekt zij een zekere
vreugde, de vreugde van de vervulling
van het doel van het leven.
Deze vreugde laat zich niet alleen in
genot ervaren, maar zelfs in pijn; niet
alleen in succes, maar ook in
mislukkingen; niet alleen in de
opgewektheid van het hart, maar ook in
het breken van het hart is een zekere
vreugde verborgen.

Want er is geen ervaring die zonder
waarde is, en speciaal voor die ziel die
dit doel begint te realiseren, is er geen
verloren ogenblik in het leven. Onder
alle omstandigheden en in alle
ervaringen ervaart die ziel het doel van
het leven.

HAZRAT  INAYAT  KHAN

Ieder wezen heeft een

bepaalde roeping

En zijn roeping is het licht

dat zijn leven verlicht.

De mens, die geen acht

slaat op zijn roeping

Is als een lamp die niet

aangestoken is.



DE MENS,
MEESTER VAN

ZIJN LOT

Het heden is de weerspiegeling van het verleden en de
toekomst de echo van het heden (Gayan).
Het lot is wat wij nu maken.
Wij zijn de meester van ons lot, vooral wanneer wij dit
beginnen te beseffen.
Volgens Inayat Khan betekent het lot de materialisatie van de
eigen gedachten. Hoe meer wij studie maken van het leven,
des te beter leren we begrijpen dat niet alleen bekwaam-
heden, enthousiasme en energie tellen, maar ook het plan dat
al gemaakt is. En volgens dat plan moet de mens doormaken
wat voor hem bestemd is.

Men moet dit echter niet zo opvatten als fatalist en niets
doen, wachten op betere tijden. Als een kunstenaar een
schilderij gaat maken, heeft hij een idee, een ontwerp.
Dan gaat hij deze compositie op het doek brengen en terwijl
hij daarmee bezig is ziet hij een mogelijkheid die hij niet eerder
had bedacht. En als het schilderij klaar is, is het heel anders
dan hoe hij het had bedacht. Iets wat ontbrak is er misschien
aan toegevoegd en zo is het schilderij verbeterd. Dit geeft een
beeld van ons leven. De mens weet niet van waar hij komt en
hij weet niet waar hij heen gaat. 

Een mens heeft twee kanten, de ene is zijn uiterlijke kant, dat
de ziel van de aarde heeft geleend en de andere kant is zijn
ware zelf, dat toebehoort aan zijn oorsprong. Met andere
woorden, een individu is een combinatie van geest en stof,
een stroom die van boven komt en het aardse element van
beneden aantrekt en het vormgeeft om het tot voertuig te
maken. Het menselijk lichaam is niets anders dan het voertuig
van de ziel, samen met het denkvermogen vormt dit het
individu.

De buitenkant is het mechanische deel van het wezen, terwijl
de binnenkant, het goddelijk erfdeel, de ziel, een geestelijke
stroom die tevoorschijn komt uit de geest, die de oorsprong is
van alle dingen. Daarom heeft de ziel een latente kracht in
zich, een scheppend vermogen.
Aan de ene kant is de mens beperkt en onvolmaakt, aan de
andere kant vertegenwoordigt hij het onbeperkte en
volmaakte.

De mens groeit op in beperking en die beperking suggereert
hem bij iedere stap dat hij onvolmaakt is, zwak, onbekwaam.
Het spreekt daarom vanzelf dat de mens in zijn gedachten het
idee van onbekwaamheid gaat vasthouden. Hij blijft onbewust
van die goddelijke vonk die voortdurend in zijn hart schijnt.
Maar hoe verder men komt in het leven hoe meer men
bemerkt dat leren eindigt in afleren.

SAMENVATTING 
DOOR LOPAMUDRA



Dan begint er een ander soort leven. Het is alsof men het
leven  binnenste buiten keert. Men loopt op dezelfde aarde,
onder dezelfde zon, maar wij zien met andere ogen een
andere wereld. Het leven is dan een ander leven voor ons en
de betekenis van elk  woord is  anders. Zij die in zichzelf de
mogelijkheid hebben verwezenlijkt hun leven te verbeteren,
verbeteren inderdaad hun leven.

Hij, die zich realiseert dat het leven begint met de geest zegt:
wat hindert het dat het vandaag niet lukt, het lukt mij morgen.
Alles wat op aarde te vinden is zoals goud en edelstenen, is
voor de mens. En alles wat geluk geeft zoals kracht,
intelligentie, harmonie, vrede, inspiratie, vreugde, behoort ook
de mens toe. De mens kan een hemelse ervaring tot zijn
schat maken, net als aards bezit.

Men hoeft zich niet druk te maken over wat er aan de
buitenkant ontbreekt, want in werkelijkheid is alles in jezelf.
Het is niet nodig om alle dingen van het leven achter te
laten en je terug te trekken. Je kan je beroep uitoefenen, je
plichten vervullen en tegelijkertijd die geest in jezelf
ontwikkelen die de geest van meesterschap is.
Zij is als een vonk, door hem aan te blazen zal hij gaan gloeien
en tot vlam uitbarsten en je leven zal helder worden.
Het is altijd de innerlijke kracht die het geheim is van
bereiken.

Daarom is het goed dat iemand weet wat voor doel hij zich
voor ogen moet houden. Men moet er steeds aan denken, zijn
geest zo helder houden dat hij men zijn doel voor zich kan
zien, het karakter, de aard en de waarde van het doel
en zich dan tot het uiterste in te spannen om dat doel
geduldig na te streven tot men het bereikt heeft.
Het komt er niet op aan hoe klein het doel is, het bereiken
ervan vormt een stap naar het uiteindelijke doel.



HET  DOEL  VAN YOGA
UIT; IN ANTWOORD OP UW SCHRIJVEN,

AGASTYA

Misschien een rare vraag, maar als het doel
van de yoga is om uiteindelijk niet meer op
aarde geboren te hoeven worden in een
lichaam, waarom worden we dan
überhaupt geboren in een lichaam?
 
Het doel van de yoga is niet om
uiteindelijk niet meer op aarde te
worden geboren. Het doel van ons
bestaan op aarde is om het Goddelijke te
openbaren. Dat is de enige reden
waarom we op aarde zijn verschenen.
In het begin toen ik op deze weg kwam,
dacht ik - en met mij vele yogi’s - dat het
voldoende zou zijn wanneer ik het
Goddelijke zou bereiken. Als je het
Goddelijke bereikt, zo dacht ik, dan ben
je alles meester. Dat is niet waar. Je bent
op dat moment in deze materiële wereld
zo gevoelig dat je je aan alles stoot en
misschien stoort. Ik kwam erachter dat
ik dat wat ik boven had gevonden hier
op aarde moest manifesteren, doen
ontwaken in mijn eigen materie, in mijn
eigen omgeving, met andere woorden,
dat ik het licht van boven hier terug
moest vinden op aarde. Zo zie ik het nu.

Zelfs het lichaam, dit lichaam, staat
onder invloed van de ‘kracht van boven’.
De kracht heeft een geestelijk lichaam
geschapen en dat drukt zijn kennis en
licht af op het fysieke lichaam en van
daaruit ontstaat wat Sri Aurobindo noemt:
het Supramentale lichaam. Het licht in de
cellen wordt gewekt. Het is juist die kant
van ons wezen - het licht in
de cellen dat gewekt wordt - dat ons de
wereld met een andere blik laat zien.
Je ziet dan in alles het Goddelijke. Je ziet
de stromingen in de planten, in de bomen,
in de mensen, in alles. En je ziet alles in
zijn ware gedaante.
Die wereld is hier op aarde en wordt
zichtbaar wanneer het licht van boven is
afgedaald in onze materie. En die wereld -
Jezus spreekt over een hemel op aarde -
wordt zichtbaar in deze wereld.



ACTIVITEITENKALENDER
Blijf op de hoogte van alle activiteiten van

Integrale Yoga Nederland

Naast Integrale Yoga Magazine
publiceren wij nu ook 4 keer

per jaar een
activiteitenkalender.

Deze bevat een overzicht van
alle activiteiten op het gebied

van workshops en opleidingen.
 

Opgeleide yogadocenten
krijgen deze mail automatisch

toegezonden.
 

Wil jij ook op de hoogte
blijven?

Meld je dan nu aan en je hoeft
nooit meer te zeggen: 

jammer, dat ik het gemist heb!
 

AANMELDEN

http://eepurl.com/hnsVTj

