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Redactioneel
Deze zomer viel mijn oog op All India Magazine
van december 2018 met als onderwerp Rebirth.
Ik begon te lezen wat Sri Aurobindo en de Moeder
hierover gezegd en geschreven hebben.
Door het lezen van de teksten begon ik te
beseffen wat een grote kans een aardse geboorte
eigenlijk is. Dat besef liet me zien dat alle kleine
en ogenschijnlijk grote ervaringen deel uitmaken
van een ingenieus plan dat zonder willekeur helpt
bepaalde aspecten te ontwikkelen of
vervolmaken.
Hoe waardevol, voor iedereen die wel eens
worstelt in het leven, of het gevoel heeft dat
zijn/haar leven er niet zoveel toe doet.
Toen we aan dit magazine begonnen te werken,
kwamen we erachter hoe ambitieus dat plan was.
Want wedergeboorte is ook een moeilijk
onderwerp en de teksten van Sri Aurobindo zijn
niet eenvoudig te lezen en het vertalen ervan is
een nog grotere uitdaging.
Hoewel er over wedergeboorte hele boekwerken
te schrijven zijn, hebben we gekozen voor teksten
die gevoelsmatig een betekenis geven aan dit
onderwerp.
Dat je ook meerdere levens in één leven kunt
leven komt prachtig tot uiting in het interview met
Leon van Velden. Met zijn nieuwe stap naar
natuurcoach is de cirkel rond en start een nieuwe
fase in zijn leven.
Ook besteden we aandacht aan de 150e
geboortedag van Sri Aurobindo, met een verslag
van Kamila die de festiviteiten van dichtbij
meemaakte.
Veel leesplezier!
Soerya, redactie IYM

Soerya,
redactrice Integrale Yoga Magazine
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De ziel is iets van het
Goddelijke dat afdaalt in
de evolutie als een
goddelijk Principe om de
evolutie van het individu uit
de onwetendheid naar het
Licht te ondersteunen.
- SRI AUROBINDO -

DE ZIEL

De ziel in haar ware wezen is
een vibratie, een ademtocht,
de essentie, intelligentie en
de wezenskern van de
persoonlijkheid.
De “lift” voor de ziel die haar
op aarde brengt en weer
terugvoert naar de hemel, is
van binnen gesitueerd en niet
van buiten.
Die lift is de adem. De ziel
komt op aarde met de adem
en met de adem keert zij
terug.
Hoe kunnen mensen, die zich
zelfs van hun eigen adem niet
bewust zijn, weten wie er in
hun binnenste dringt en het
weer verlaat?
Velen lijken klaarwakker te
zijn voor het uiterlijke leven,
maar slapen voor het
innerlijke leven. Zij kennen ze
hun hart niet, ze zijn daarin
niet aanwezig.
- INAYAT KHAN -
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HET PSYCHISCH WEZEN
Wanneer de ziel of "vonk
van het goddelijke vuur"
psychische individualiteit
begint te ontwikkelen,
wordt die psychische
individualiteit psychisch
wezen genoemd.
De ziel ontwikkelt zich in de
loop van de evolutie tot
psychisch individu of zieleindividualiteit die van leven
tot leven groeit,
gebruikmakend van de
evoluerende geest, het
vitale en het lichaam als
instrumenten.
- SRI AUROBINDO -
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Natuurlijk kan men niet
zeggen dat ieder mens een
psychisch wezen heeft; net
zoals men niet kan ontkennen
dat het in elk dier afwezig is.
Veel dieren die in de buurt
van de mens hebben geleefd,
hebben er het begin van,
terwijl je vaak mensen
tegenkomt die niets anders
lijken te zijn dan beesten. Er
bestaan heel veel gradaties.
Maar over het algemeen
begint het psychische in de
ware zin van het woord bij het
menselijke stadium: dat is ook
de reden waarom het
katholieke geloof verklaart
dat alleen de mens een ziel
heeft. Alleen in de mens
bestaat de mogelijkheid om
het psychische wezen tot zijn
volle gestalte te laten
groeien.
- DE MOEDER -

HET PSYCHISCH WEZEN
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Leon van Velden volgt al sinds 2016
opleidingen op de Heemraadssingel. Hij is
nu 30 jaar werkzaam in de financiële
wereld. Van full-time financieel adviseur
schakelde hij terug naar een 4-daagse en
vervolgens een 3-daagse werkweek. Hij
werd – wat hij zelf nooit had verwacht –
yogadocent bij Zensa Yoga in de Lier. En
nu staat hij op het punt een carrièreswitch te maken tot natuurcoach.
Je zou dus best kunnen zeggen dat hij
ervaringsdeskundige is op het gebied van
terugschakelen, naar de stilte gaan en van
daaruit nieuwe deuren openen naar een
toekomst die bij je past.
Ik heb met hem afgesproken op een
zomerse dag in de Broekpolder, een
natuurgebied in Vlaardingen. Leon had me
verteld dat hij natuurcoach is, dus het leek
me een goed idee het interview al
wandelend te doen. Daar is Leon, korte
broek, wandelschoenen aan en zoals altijd
blij om je te zien, even een omhelzing en
dan gaan we op pad. Het zal een magische
wandeling worden.

LEON VAN VELDEN
MOGEN ZIJN WIE IK BEN
NAAM Leon van Velden
LEEFTIJD 53 jaar
GEZINSSITUATIE getrouwd met Rebecca.
twee jongens (Roan van 19 en Sten van 18).
YOGA OPLEIDINGEN
Docent Integrale Yoga deel 1, 2, 3 en 4
Hoger dan Yoga
Zelfperfectie 1
Gaat nu Zelfperfectie 2 doen.
WERK Financieel adviseur en yogadocent bij Zensa
Yoga

Waarom ben jij yoga gaan doen?
Ik had het gevoel dat ik iets miste, maar
kon niet goed benoemen wat het was. Ik
had het gevoel op een rotonde te leven,
draaide alsmaar rondjes en kon de
juiste afslag niet vinden. Ik zat tegen
een burn-out aan. Van mijn werk dacht
ik: ‘is dit het nou?’ Ik voelde de drang
om een meer maatschappelijke
betekenis te hebben.
Een vriend van me vroeg zich af of yoga
iets voor ons zou zijn. We kwamen
erachter dat er heel veel verschillende
soorten yoga waren. We dachten, laten
we beginnen met poweryoga, we zijn
tenslotte mannen. De yogastudio was in
De Lier. We zagen ergens een paar
dames naar binnen gaan, dus we
dachten: ‘daar moet het zijn’. En daar
stond Sandra van Zensa yoga. Zij wist
niet dat we kwamen. De poweryoga
bleek aan de overkant. “Als het niks is,
kom je maar bij ons,” zeiden de dames
die bij Sandra in de les zaten.
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Die les poweryoga, we hebben heel erg gelachen,

Als we op het onderwerp coaching komen, blijkt

maar paste totaal niet bij ons. Bij het weggaan

deze stap helemaal niet uit de lucht te komen

zagen we één van de leerlingen van Sandra

vallen. Op het terras na afloop van het interview

wegrijden. Ze draaide het raampje open en vroeg:
“En, hoe was het?” Dus de volgende week zaten
we bij Sandra op de yogamat. Ik voelde me gelijk
thuis. Ik voelde daar rust. Het is lange tijd de
enige plek geweest waar ik even alles los kon
laten en het idee had dat ik echt mezelf kon zijn.
Ik had de afslag gevonden.
Hoe kwam je op het idee om yogadocent te
worden ?
Tijdens de lessen van Sandra heb ik een aantal
ervaringen gekregen waarbij dingen uit het
verleden zich op wonderbaarlijke manier
oplosten. Situaties die op dat moment speelden
werden ineens heel helder. Dat heeft mij enorm
geholpen om me weer goed te voelen, het werkte

vertelt Leon dat zijn eerste werkgever, die hij
beschouwde als een mentor, onlangs is overleden.
Oorspronkelijk had Leon zijn toekomst voorzien in
de toeristenindustrie, maar de golfoorlog gooide
destijds roet in het eten. Bij een plaatselijk
verzekeringskantoor vond hij een functie, had het
daar zo goed naar zijn zin dat hij in de financiële
markt rolde. In de eerste jaren vooral op de veilige
achtergrond. Tot na enige tijd zijn mentor geheel
onverwachts met het idee van een “buitendienst”
functie op bezoek kwam. Leon vond zichzelf
hiervoor veel te verlegen, maar heeft de stap toch
gezet. Achteraf gezien wel goed ingeschat van zijn
mentor. Het werken met mensen, helpen bij
financiële issues is al 30 jaar zijn werk. En nu staat
hij op het punt een nieuwe stap te zetten: het
coachen van mensen “buiten” in de natuur.

bevrijdend.
Ik dacht, als het dit voor mij kan doen, dan
kunnen anderen hier ook baat bij hebben. Toen is
bij mij de inspiratie ontstaan om er meer mee te
gaan doen, om de opleiding te gaan volgen.
Ik zag mijzelf nog totaal niet als een docent les
gaan geven, hoor. Dat lag ver buiten mijn
comfortzone. Maar mijn nieuwsgierigheid was wel
gewekt. En gedurende het eerste opleidingsjaar is
dan toch het vuurtje gaan branden om
yogadocent te worden.
In de beginjaren waren de yoga en het dagelijks
leven twee gescheiden werelden voor mij.
Het bruggetje over de Heemraadssingel was voor
mij altijd heel symbolisch. Dat was zo’n
momentje, dan liet ik de wereld achter me en was
ik daar waar ik heel graag wilde zijn. Dat was de
scheiding.
In de loop van de jaren zijn de yoga en het
dagelijkse leven meer in elkaar overgevloeid.
Eigenlijk zijn het nu niet meer twee werelden.
Tegenwoordig ga ik nooit meer over het
bruggetje. Dat gevoel is er ook niet meer. De yoga
heeft mijn hele denken en ook mijn hele leven
veranderd.
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Ben jij eigenlijk een natuurmens van huis uit?
In mijn jeugd woonde ik naast een bos. Daar
speelde ik, bouwde ik hutten, ik was echt een
buitenkind. Maar ik was ook een gevoelig jongetje
dat opgroeide in een groot tuinders-gezin. Er
moest altijd hard gewerkt worden. Mijn ouders
waren van een generatie waar niet werd gepraat
dus ruimte voor een gesprek over wat je bezig
hield of over je gevoelens was er niet. Dat
verlegen jongetje paste zich aan, deed wat er van
hem verwacht werd en verdween zelf naar de
achtergrond.
Toen ik volwassen werd kwam de liefde voor de
natuur op een laag pitje te staan. Ik ben heel lang
gefocust geweest op het opbouwen van een
carrière, het vormen van het gezin en alle
situaties daaromheen. Pas op latere leeftijd is de
verwondering over wat er allemaal in de natuur
te zien is naar boven gekomen.
Mijn ervaring is dat als je in je denken leeft en je
ergens loopt, dat je dan ook niets ziet. Om dingen
te zien en je erover te verwonderen moet het ook
stil zijn in jezelf.
Dat is het heel lang niet geweest bij mij. Ik leefde
eigenlijk van binnen in angst, in scenario’s, wat
als dit…, wat als dat…. Altijd maar aan het
piekeren…..enorm vermoeiend.
En hoe ervaar jij dan deze tijd? Want in deze
tijd zijn er natuurlijk echte problemen aan het
ontstaan voor de mensheid.
Ik ben zo veel rustiger geworden in mijn hoofd. Ik
maak me veel minder druk om dingen. Door mijn
angsten te overwinnen wordt het vertrouwen
steeds groter. Dit is een soort rode draad door
mijn leven. Ik heb sterk het gevoel dat mijn weg al
voor me uitgestippeld is. Het groeiende
vertrouwen helpt me om me over te geven aan
hoe het leven zich voor mij ontvouwt en vrede te
hebben met wat er is en wat er komt. Ik heb geen
verwachtingen over hoe mijn leven er verder uit
moet gaan zien.
Daarom wil ik deze ervaring ook zo graag met
anderen delen. Het merendeel van de mensen
leeft vanuit zijn denken. Er is geen ruimte voor
gevoel of mensen vinden het eng daarover te
praten. Dan lopen mensen dus vast en gaan ze

naar een psycholoog. Daar wil ik niks aan
afdoen, maar dan kom je wel in een kamertje en
daar ga je dan zitten praten, vaak weer vanuit je
denken.
Als je buiten loopt praat je makkelijker. Er
mogen ook stiltes vallen zonder dat het
ongemakkelijk wordt.
De stilte en de rust in de natuur helpen je om
meer naar binnen te gaan en maken het
laagdrempeliger om je gevoel te uiten. Ik ben
ervan overtuigd dat de methode van
natuurcoaching mensen helpt om het denken los
te laten en meer naar het gevoel te gaan. En
vanuit het gevoel het hart te openen. De dingen
lossen zich dan op een natuurlijke manier op
vanuit het hart en niet vanuit het denken.
Is dat ook het soort mensen dat je wil
benaderen? Mensen die ergens zijn
vastgelopen in het leven.
Inderdaad, mensen die zijn vastgelopen, niet
goed weten wat ze nou eigenlijk willen. Of dat
juist wel weten, maar niet weten op welke
manier. Of niet verder komen omdat er bepaalde
belemmeringen in de weg staan.
Wat ik tijdens de coaching merk is dat mensen
vaak het idee hebben dat als hun iets in de weg
staat, dat dat dan eerst helemaal opgelost moet
worden, voordat ze verder kunnen. Maar dat
obstakel, die belemmering, die er vaak zit, hoeft
helemaal niet weg. Die mag er gewoon blijven.
De uitdaging is dat je je er niet meer door leiden.
Als je je angst op je schouder laat zitten, maar je
hebt wel de houding: ok, je bent er maar ik laat
me niet meer door jou leiden, dan krijgt die
angst minder aandacht. Als de focus dan wordt
verlegd naar wat je wèl wil en wèl kan, dan wordt
die angst vanzelf minder. Door dit met een
bepaald ritueel in de natuur te laten
bekrachtigen, merk ik dat mensen echt gaan
loslaten.
Ik merk dat dit voor mensen vaak een doorbraak
is. Het idee dat ze niet meer hoeven te vechten,
dat ze ook met die angst toch vooruit kunnen
bewegen. Hoe gaaf is dat?
Ik verwonder me ook ieder traject weer over de
symboliek in de natuur en hoe deze een hele
belangrijke en krachtige bijdrage levert aan het
proces.
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Wat bedoel je met een symboliek in de
natuur?
Ik zal een voorbeeld geven uit mijn opleiding
waarbij ik zelf werd gecoacht. De hele methode
bestaat uit 5 heldere stappen. De middelste stap
gaat over belemmeringen die in de weg staan om
hetgeen je verlangt, je doel, te bereiken. Er werd
mij gevraagd mijn belemmeringen vorm te geven
door middel van iets in de natuur.
We bevonden ons in het bos en ik keek om me
heen. Ik zag heel veel bladeren liggen en ik zag
een pad. Dit pad stond voor mij symbool voor de
weg die al voor mij uitgestippeld is. En dat wat
me belemmert dat pad te belopen is dat mijn
denken zich er heel vaak mee bemoeit. Ik heb
toen over de breedte van het pad een muur
gemaakt van bladeren. Bladeren stapelen niet zo
makkelijk, dus die muur werd niet zo heel hoog.
Mijn coach vroeg me: “Wat zie ik hier?” Ik
vertelde: “Eigenlijk zou die muur veel hoger
moeten zijn.” Toen zei mijn coach: “Of is het
misschien zo dat die stapel oorspronkelijk veel
groter was en dat je misschien al veel verder bent
dan je zelf denkt?” Op dat moment besefte ik dat
ik vaak veel te streng voor mezelf ben en met
mijn denken de dingen veel groter maak dan ze
misschien werkelijk zijn. En mag ik niet gewoon al
heel erg trots zijn op wat er nu is?
We gaan even zitten op een bankje naast het pad.
Zo kan de natuur, of wat zich in de natuur
aandient, ondersteunend zijn voor het duidelijk
maken van wat er speelt. Natuurlijk is het
belangrijk dat daarbij de juiste vragen worden
gesteld. Door het denken en voelen visueel te
maken wordt er een extra kracht gegeven aan het
verhaal. Het geeft vaak veel meer duidelijkheid.
Het voelt bevrijdend om het te uiten, maar om
het dan ook nog te zien, dat maakt het krachtiger.
Onze aandacht wordt getrokken door een slak met
een huisje die het pad oversteekt. Ik probeer een
foto te maken. Net als ik haar wil fotograferen, trekt
ze zich terug in haar huisje.
Weer een mooi voorbeeld van de symboliek in de
natuur. Het vertelt mij dat ik uit mijn schulp mag
kruipen en ook dat ik niet altijd zo snel hoef te
gaan. Als ik langzaam ga overleef ik het ook wel.

Ik begin mijn coachsessies altijd met wandelen in
een heel traag tempo. Voor veel mensen is dat
lastig. Het doet je beseffen dat je onbewust de
hele dag aan het rennen en vliegen bent. Als ze
eraan gewend zijn, is het een verademing. En
dan worden ze dingen gewaar om zich heen. Alle
zintuigen gaan aan. Ze horen de geluiden, ruiken
de geuren … etc.
Je hebt nu een bedrijf opgericht, een coaching
bedrijf. Je hebt net een website gelanceerd.
Die website is een heel proces geweest. Ik vond
het leuk maar merkte ook heel veel weerstand.
Ik kwam tot het besef dat die weerstand
voortkomt uit het feit dat dat kleine gevoelige
jongetje van vroeger niet meer op de
achtergrond hoeft te blijven, maar zich mag
laten zien zoals hij is. Dat voelde als een enorme
bevrijding en toen was de weerstand verdwenen.
De ochtend voor het live gaan van mijn website
zat ik thuis, even stil in mijn eigen bubbel. Alles
passeerde nog even de revue, de hele weg hier
naartoe; mijn leven, de ervaringen op de
yogaweg en dat dit alles ertoe geleid heeft dat ik
nu een soort van opnieuw geboren werd. Ik mag
weer zijn wie ik ooit was. Dat voelde zo
fantastisch. Ik wist op dat moment dat ik er klaar
voor was en dat ik geen dag langer meer wilde
wachten.
Het voelt als een afsluiting van al die jaren
waarin ik hier naartoe geleefd heb, maar het
voelt ook als een nieuw begin. Het gaat nu
misschien pas beginnen.
Is je belangstelling gewekt door dit interview?
Bezoek dan de website:
https://levelyogaencoaching.nl/
Tekst: Soerya
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HET PSYCHISCH WEZEN
Het psychische wezen is in
zijn oorsprong slechts een
vonk van het goddelijke
bewustzijn en het is door
opeenvolgende levens dat
het een bewuste
individualiteit opbouwt.
Het is een vooruitgang die
vergelijkbaar is met die
van een opgroeiend kind.
Het is iets wat in de maak
is. Bij de meeste mensen is
het psychische lange tijd
iets wat in de maak is. Het
is geen volledig
geïndividualiseerd, volledig
bewust wezen en het is
geen meester over
zichzelf. Het heeft al zijn
wedergeboorten nodig, de
een na de ander, om
zichzelf op te bouwen en
volledig bewust te worden.
- SRI AUROBINDO -
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Het is niet de geest en het vitale dat
zich van leven tot leven ontwikkelt en
vooruitgaat – behalve in totaal
uitzonderlijke gevallen en in een zeer
gevorderd stadium van evolutie – maar
het psychische.

DE ONTWIKKELING VAN HET
PSYCHISCH WEZEN
IN EEN AARDS LICHAAM

Dus dit is wat er gebeurt: het
psychische heeft afwisselende perioden
van activiteit en rust; het heeft een
leven van vooruitgang gehad door de
ervaringen die het heeft opgedaan in
het aardse leven: in het lichaam, het
vitale en de geest.
Dan gaat het psychische normaal
gesproken in een soort ruststand voor
assimilatie waar het resultaat van de
tijdens zijn actieve bestaan bereikte
vooruitgang wordt uitgewerkt.
Wanneer deze assimilatie is voltooid,
wanneer de vooruitgang die het in het
aardse leven heeft voorbereid is
opgenomen, komt het weer naar
beneden in een nieuw lichaam en
neemt het resultaat van de vooruitgang
met zich mee.
In een gevorderd stadium kiest het zelfs
de omgeving en het soort lichaam en
het soort leven waarin het zal leven om
de ervaring op een of ander punt te
voltooien. In sommige zeer gevorderde
gevallen kan het psychische, voordat
het het lichaam verlaat, beslissen wat
voor soort leven het zal hebben in de
volgende incarnatie.
- DE MOEDER -
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DE VRIJHEID VAN DE ZIEL

In alle omstandigheden van het leven
kent de mens zorgen en moeilijkheden,
die komen van zijn beperkingen. Maar
beperking is niet de natuur van de ziel,
de ziel is van nature vrij. Zij kan zich
onbehaaglijk voelen in het leven van
beperking.
Onder alle verlangens die de mens
koestert, gaat één verlangen schuil, het
verlangen naar vrijheid.
De wijzen hebben daarom de
eenzaamheid verkozen en altijd liefde
voor de natuur getoond; zij hebben
meditatie beoefend om dat doel te
bereiken dat de vrijheid is van de ziel.

De ziel is leven, zij raakt de dood nooit
aan.
De ziel raakt geïdentificeerd met het
lichaam dat zij aanneemt, met de
omgeving die haar omringt, met de
namen waaronder zij bekend staat, met
rang en bezittingen, die tot de wereld
behoren. Zo bedekt zij haar eigen
waarheid met wel duizend sluiers.
- INAYAT KHAN -
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workshops

AGENDA
27

NOV

9.30 - 13.00
Carolina Leeuw
€ 65,00

27

NOV

Soerya van der Werf
€ 65,00

DEC

9.30 - 13.00
Carolina Leeuw
€ 65,00

26
9.30 - 13.00
Lopamudra
€ 65,00

iedereen is van harte
welkom

Zuiverende Tibetanen
De Vijf Tsa Lung en de Negen Zuiverende Ademhalingen
vormen een eeuwenoude Tibetaanse adem- en
bewegingsserie, die Tenzin Wangyal Rinpoche
toegankelijk heeft gemaakt voor iedereen. Lees meer...

Yoga Nidra 1
De yoga en wetenschap noemen drie basistypen van
spanning die verantwoordelijk zijn voor alle kwellingen

9.30 - 13.00

11

voor wie?

FEB

van het moderne leven. Door de systematische
beoefening van Yoga Nidra kunnen deze drievoudige
spanningen geleidelijk worden losgelaten. Lees meer...

Handenyoga
Maak kennis met marmapunten en de kracht
van mudra’s!
Lees meer...

Leren mediteren
Een workshop voor iedereen die graag wil leren om
te mediteren.
Dat kan dus iedereen zijn, yogaleerlingen en andere
belangstellenden.
Je kunt je al aanmelden via Yogibit

NASCHOLINGEN

AGENDA
12

FEB

voor wie?

voor opgeleide yogadocenten
dat kunnen ook docenten zijn die
elders hun opleiding hebben gedaan.

Stress-reductie door yoga
Thuiskomen met deze nascholing die helemaal in het
teken staat van het reduceren van stress door middel van
yoga.
We leven in een tijd waarin we collectief onder druk staan.
Terwijl de coronacrisis nog niet helemaal achter ons ligt
worden we alweer geconfronteerd met grote financiële en
maatschappelijke onzekerheden.
De behoefte aan ont-stressen wordt steeds groter.
Hoe doen we dit zelf?
En hoe kunnen we onze leerlingen daarbij nog beter
begeleiden?

9.30 - 16.15
€ 99,00

Wat kun je verwachten?
09:30-11:00 Herstellende hatha yoga met Lisette
11:30-13:00 Harmoniserende ademoefeningen en
ontspanningsmeditatie met Lopamudra
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:00 Kum Nye yoga en mudra's voor herstel en
energie opbouw met Carolina
15:15-16:15 Innerlijke ontwikkeling met Lopamudra
Meer informatie...

23
9.30 - 16.15
€ 99,00

APR

Onderwerp n.t.b.
Zet de datum alvast in je agenda?
En heb je er nu al alle vertrouwen in dat het
een mooie leerzame dag gaat worden?
Klik hier om je nu al aan te melden.

Het centrum van organisatie en
transformatie is altijd de
aanwezigheid van het
psychische in het LICHAAM.
Daarom is het een grote
vergissing om te geloven dat
de vooruitgang doorgaat of
zelfs, zoals sommigen geloven,
dat deze vollediger en sneller is
in de overgangsperioden tussen
twee fysieke levens; in het
algemeen is er dan helemaal
geen vooruitgang, want het
fysieke komt in een staat van
rust en de andere delen
worden na een min of meer
vluchtig leven in hun eigen
domein opgelost.

DE ONTWIKKELING VAN HET
PSYCHISCH WEZEN
IN EEN AARDS LICHAAM

Het AARDSE LEVEN is de
plaats voor vooruitgang. Hier,
op aarde, is vooruitgang
mogelijk, gedurende de
perioden van het aardse
bestaan.
En het is het psychische dat de
vooruitgang van het ene leven
naar het andere overdraagt,
door zelf zijn eigen evolutie en
ontwikkeling te organiseren.
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Bij wedergeboorte is het niet
het uiterlijke wezen, dat
gevormd wordt door ouders,
omgeving en omstandigheden
- het mentale, het vitale en
het fysieke - dat opnieuw
geboren wordt: het is alleen
het psychische wezen dat van
lichaam tot lichaam overgaat.
Logischerwijs kan noch het
mentale noch het vitale wezen
zich vorige levens herinneren
of zichzelf herkennen in het
karakter of de levenswijze van
deze of gene persoon. Alleen
het psychische wezen kan zich
herinneren; en door ons
bewust te worden van ons
psychische wezen kunnen we
tegelijkertijd exacte indrukken
krijgen van onze vorige levens.

DE ONTWIKKELING VAN HET
PSYCHISCH WEZEN
IN EEN AARDS LICHAAM

Trouwens, het is voor ons veel
belangrijker onze aandacht te
vestigen op wat we willen
worden dan op wat we zijn
geweest.
- DE MOEDER -
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SRI AUROBINDO'S
150e geboortedag

Op 15 augustus 2022 was
het 150 jaar geleden dat
Sri Aurobindo werd
geboren. Deze dag is in
Auroville groots gevierd.
Yogadocente Ciske van
Zevenbergen (Kamila)
was uitgenodigd in het
kader van een
kunstproject.
Wat hebben we gesmuld
van haar verhalen, foto's
en filmpjes vanuit de plek
waar Sri Aurobindo en de
Moeder woonden en
werkten.
Hier haar verslag van die
historische dag.

15 augustus. Een bijzondere dag!
Vandaag is de 150e verjaardag van Sri
Aurobindo en het is India's
onafhankelijkheidsdag! Heel bijzonder
om uitgerekend op deze dag hier te
zijn. Er zou al heel vroeg in de ochtend
een Dawn Fire zijn aan de voet van de
Matrimandir. Dat wilde ik niet missen!
Een groep had me gevraagd mee te
gaan. Maar er was niet genoeg vervoer.
Dus vroegen ze me bij iemand anders
aan te haken. Maar die kreeg ik niet te
pakken. Ik besloot extra vroeg naar
buiten te gaan om te kijken of er
iemand zou zijn die ik zou kunnen
volgen. Ik had mijn wekker om 3.15 uur
gezet. Maar door de jetlag was het niet
nodig. Ik had nog niet geslapen toen de
wekker ging en was al op. Het maakte
niet uit, dit wilde ik niet missen. Dus
hup even een verkoelende douche en
gaan met die banaan!

Daar stond ik dan, midden in de nacht,
zonder telefoon (want not allowed bij
het vuur) op mijn slippers, in het
donker. Twee honden, wat geritsel in
de struiken en ik… Ik besloot even te
wachten. En hey daar verscheen ineens
uit het niets de broer van Palak en haar
vader. Ik vroeg ze naar Palak. Die was
nog binnen. Ik vroeg naar anderen
maar die kenden ze niet. De broer zou
de vader naar de Matrimandir brengen
en terug rijden om zo ook de rest een
voor een een lift te geven. Ze zeiden
dat hij mij ook even kon brengen. Wow,
lucky me! Daar zat ik dan. Midden in de
nacht, achterop de scooter bij geen
idee hoe hij heet. Dichterbij kwamen
we al meer scooters tegen. We waren
ruim op tijd. De broer van Palak zette
me af en reed snel weer terug voor de
anderen. Ik zag niemand dus besloot
wat mensen te volgen.
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Op een gegeven moment maakten we een bocht en
ineens liep ik op een rechte laan. Recht op de grote
gouden verlichtte Matrimandir af.
Het pad was met kaarsen verlicht verder was het
donker en iedereen liep zacht en in stilte…dat
moment; recht op de Matrimandir aflopend in de
vroege ochtend. Oooh ik had werkelijk kippenvel over
mijn hele lijf….
Een stukje voor de Matrimandir leidde het pad naar
rechts en kwamen we bij het prachtige amfitheater.
Mensen namen plaats op een van de trappen. Dus ik
besloot ook ergens neer te strijken. Links zag ik de
Matrimandir met rechts een prachtige slinger van
kaarslicht. En een grote pot gevuld met aarde uit ieder
land ter wereld. Het was donker, je zag de verlichte
gouden Matrimandir. En iedereen die er aan kwam of
al zat was muisstil. Je hoorde alleen af en toe een vogel
die zich vast afvroeg wat al die mensen zo vroeg
deden. Het was zo donker dat ik de plaats van het vuur
pas zag toen ze dat aanstaken. Er lag veel dun hout
zorgvuldig opgestapeld op een grote vuurschaal. Het
had iets magisch toen het vuur rondom in het midden
in het hout werd aangebracht.
Al zat ik er wat verder vanaf. Ik hoorde het geknetter
en vuur heel goed. De vonkjes vlogen ver omhoog en
ik kon het haast niet geloven dat ik hier was. Vond het
eigenlijk juist wel fijn om er zonder bekenden te zitten.
Niet afgeleid door sociale non verbale interacties nam
ik iedere seconde volledig in me op.
Langzaam stroomden er meer en meer mensen
“binnen”. En met het verstrijken van de tijd veranderde
de lucht van helemaal donker naar paarsroze, naar
lichtblauw.
De constante stilte werd verrassend doorbroken door
orgelmuziek van de Moeder. En plots klonk daar haar
stem. Helder en luid sprak ze door het Amfitheater en
raakte mijn hart. Ze sprak mooie woorden over Sri
Aurobindo en er rolde er een traan van ontroering
over mijn wang. Er volgden nog prachtige teksten uit
Savitri (het grootste gedicht geschreven door Sri
Aurobindo en door de Moeder omschreven als de
mantra voor het leven). De teksten werden
voorgedragen door kinderen met hun ontroerend
onschuldige kinderstemmen…oh zo mooi, beyond
words!
Langzaam begonnen mensen hier en daar weer wat
op te krabbelen. Nog altijd was iedereen in stilte…
Sommigen bleven net als ik even staan anderen liepen
naar de bloemen die onderaan in de centrale plek van
het theater waren neergelegd in de vorm van Sri
Aurobindo’s symbool en knielden er neer.
Iedereen liep rustig op zijn eigen tempo weer de laan
door richting de uitgang. Bij het verlaten van het
theater ontving iedereen een klein rood roosje. Ik nam
het zorgvuldig en dankbaar mee.

Eenmaal bij het guesthouse haalde ik mijn telefoon op
en zag ik een bericht van Namita. Ze kende iemand
(Surya) die nog wel een plekje vrij zou hebben achter
op zijn brommer. Met hem zou ik naar de Samadhi
(het graf van Sri Aurobindo en de Moeder) kunnen en
we zouden proberen een token te ontvangen voor de
Darshan. Ik zou hem om negen uur bij de vlag voor
onafhankelijkheid kunnen vinden. Dus nam snel een
ontbijt en ging door.
Ik kwam aan, kreeg direct een Indiaas vlaggetje om op
mijn kleding te plakken en ontmoette gezellig nog wat
mensen uit de Savitri cursus! Wat lijk ik lang ik die
groep. Hier zijn vrouwen gemiddeld zo’n 1,55 zei
iemand me gisteren. Gemiddeld ja.
En toen ontmoette ik Surya, die gelijk wilde vertrekken
want het zou druk zijn. En druk, ja dat is inderdaad
druk. We reden door de met vlaggen versierde
chaotische straten naar Ponducherry, een stadje
verderop. Ik kreeg de hele weg de lach niet van mijn
gezicht. Binnen 1 minuut passeerden we al teveel om
op te noemen. Surya kende er duidelijk de weg. We
schoten overal tussendoor en ineens waren we er!
Eerst haalden we voor 50 rupees (dat is omgerekend
zo’n 60 cent) een pas om te kunnen lunchen bij the
dining hall van de Ashram. Daarna gingen we naar de
rij waar we een token voor een bepaald tijdslot
zouden kunnen krijgen. In de rij zag ik ineens een van
de andere Artists die ik niet eerder ontmoet had nog.
Maar zij had me online veel geholpen met schildertips!
Ik was zooo blij haar te zien. En andersom. We
omhelsden elkaar tussen alle rijen in en beloofden
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elkaar later weer te treffen.
De rij ging letterlijk meerdere straten door en maakte
per straat verschillende lussen. Ik stond achter een
vrolijke Duitser Fieder die zijn ontmoeting met De
Moeder en Sri Aurobindo met ons deelde en die me
exact hetzelfde boek aanraadde als dat Jaganmayi me
de dag ervoor had getipt.
Uiteindelijk ontvingen we de token voor het tijdslot
12.30-13.00 uur. We hadden wat uurtjes te
overbruggen en Surya stelde voor om naar de
Samadhi te gaan.( Het graf van Sri Aurobindo en de
Moeder). Het was vlakbij. Een korte rij en daar waren
we. Het was volledig bedekt met bloemen, zorgvuldig
neergelegd in de symbolen. Mensen knielden, legden
hun hoofd op de stenen rand, bogen of liepen rustig
voorbij. Het was warm en de lucht was doordrongen
van de zoete wierook die er gebrand werd. Ik liep rond
de Samadhi en streek vervolgens vlakbij neer in
kleermakerszit. Het hinderde niet dat ik geen
meditatiekussen had en op de stenen vloer zat. De
atmosfeer en alles ademde zo veel stilte en vrede uit.
We hebben er lang gezeten.

...dat moment;
recht op de
Matrimandir
aflopend in de
vroege ochtend.
Oooh ik had
werkelijk kippenvel
over mijn hele lijf….

rij gevraagd op te staan en dan werd men door het
huis van Sri Aurobindo en de Moeder geleid.
Ze begonnen bij het vak dat het verste van ons af was.
Terwijl we er zaten liep er aan de andere kant van ons
een olifant met roze verf door de straat. Ik gaf me over
aan de hitte. Voelde straaltjes over mijn huid. En Surya
en ik dronken het laatste slokje uit de fles water die
we deelden. En toen werd het tijd voor ons om op te
staan. Gek genoeg ging dat zonder piepen of kraken
na lang op de stenen grond te hebben gezeten. We
werden door het huis geleid.
Langs stoelen die Sri Aurobindo en De Moeder veel
gebruikt hebben, langs prachtige grote foto's en door
de kamer van Sri Aurobindo.
Dat is een beschrijving van één dimensie van de route
door het huis. De andere is onbeschrijfelijk…. Ook al
waren er die dag veel mensen, het voelde
doordringend stil. Vredig in de meest brede zin…. Het
huis verlatend ontving iedereen een Darshan kaart en
een speciale kaart ter ere van Sir Aurobindo’s 150e
verjaardag. Die ga ik zorgvuldig mee naar huis nemen
en zal een mooi plekje krijgen. Dit was een
onvergetelijke dag!
Na de Darshan gingen we nog één keer naar de
Samadhi, ik kocht het me aangeraden boekje in de
shop en wat foto’s voor Surya en mij. Van daaruit
“sprong” ik in dankbaarheid weer achterop bij Surya,
terug naar de guesthouse.

Op een gegeven moment tikte Surya op mijn
schouder. Tijd om door te gaan. We zochten onze
slippers die we ergens aan de overkant hadden
achtergelaten en liepen naar de Ashram voor lunch.
We leverden onze lunchkaart in en kregen prachtige
maaltjes op een groot bord. We streken neer in een
grote zaal met allemaal kleine lage tafeltjes op
kleedjes. Er aten wel honderden mensen. Het eten was
Goddelijk. Je proefde de liefde waarmee het bereid
was. Het wegbrengen van je bord etc was een hele
route achter elkaar schuifelend door de Ashram.
Na de lunch was het tijd voor de rij van ons tijdslot
voor Darshan. We begonnen in straat 1, toen we die
door waren geschuifeld kwamen we in de tweede rij.
Een hele straat. En aan het eind passeerden we vakken
vol mensen die onder doeken op blauw bouwzijl op de
grond zaten. Netjes in rijen allemaal in kleermakerszit
en in stilte. Surya zei dat hij dacht dat wij daar aan
voorbij zouden gaan. Maar wat bleek? Wij werden naar
het laatste vak geleid en ook verzocht in rechte rijen te
gaan zitten. Het was bloedheet. Iedereen had werkelijk
doorweekte kleding en haren. Maar iedereen was heel
rustig en kalm. Een voor een werden de vakken rij voor
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…Het was
bloedheet.
Iedereen had
doorweekte
kleding en
haren. Maar
iedereen was
heel rustig en
kalm...

Helemaal moe maar voldaan dronk
ik wat water en maakte me klaar
voor de heerlijke douche na zo’n
plakdag. Ik had net mijn haren
gewassen en mezelf ingezeept toen
er geen water meer uit de kraan
kwam. En nu? Ik wachtte en
wachtte. Maar geen druppel meer.
Alleen het krakende geluid van het
open draaien. Plots dacht ik, zou de
kraan van de wastafel het wel
doen? En ja hoor! Gelukkig doucht
iedereen hier met emmertjes en
staan die bakjes standaard in de
kamer. Ik kon me daarmee lachend
afspoelen. Deed een tukkie dat zo
diep was (ik had natuurlijk een

TERUGTREKKING

nachtje overgeslagen) dat ik wel de
hele nacht had kunnen doorslapen.
Maar ik besloot mezelf even wakker
te maken en naar het centrum te
lopen voor eten. Ik had me bij het
guesthouse niet op tijd aangemeld
dus moest erop uit… Eenmaal daar
bleek het ivm de feestdag gesloten.
Ik heb nog steeds geen fiets kunnen
regelen en ook nog geen geld op de
aurocard. Dus ik besloot om terug
naar het guesthouse te gaan. En te
vragen of er wat banaantjes uit de
tuin zijn. Maar ik mocht eten wat
over was van het diner van de rest
wat een mazzel toch weer!

Wanneer en waarheen keert men
terug?
De terugreis begint op het moment
dat de bloem volledig tot bloei is
gekomen, vanaf die tijd dat het doel
waarvoor de ziel op aarde is
geboren, is vervuld; want dan is er
niets meer om haar vast te houden.
De ziel trekt zich heel natuurlijk
terug, zoals een inademing.
De band tussen de ziel en het
lichaam, is als de gehechtheid van
iemand aan zijn kleding. De mens
heeft de plicht zijn kleding in orde te
houden, want deze heeft men nodig
om in de wereld te kunnen leven.
Maar het getuigt van grote
onwetendheid wanneer de mens
zichzelf vergeet en zijn kleren voor
zichzelf aanziet.
Desondanks: alle zielen komen van
God en tot Hem keren zij terug.
- HAZRAT INAYAT KHAN -
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Er komt een tijd dat het wezen
volledig is ontwikkeld, volledig
geïndividualiseerd, volledig meester
over zichzelf en zijn bestemming.
Wanneer dit wezen of een van deze
psychische wezens dat stadium
heeft bereikt en in een mens
geboren wordt, maakt dat een heel
groot verschil: de mens wordt als
het ware vrij geboren. Hij is niet
gebonden aan de omstandigheden,
aan de omgeving, aan zijn afkomst
en atavisme, zoals gewone mensen.
Hij komt in de wereld met het doel
iets te doen, met een werk uit te
voeren, een missie te vervullen.
Vanuit dit gezichtspunt is zijn groei
ten einde gekomen, dat wil zeggen,
het is niet noodzakelijk voor hem om
opnieuw in een lichaam geboren te
worden. Tot dat moment is
wedergeboorte een noodzaak,
want door wedergeboorte groeit
hij; het is in het fysieke leven en in
een fysiek lichaam dat hij zich
geleidelijk ontwikkelt en een
volledig bewust wezen wordt. Maar
als hij eenmaal volledig gevormd is,
is hij vrij, in die zin dat hij naar
believen geboren kan worden of
niet. Dus daar stopt één bepaalde
soort vooruitgang.
- SRI AUROBINDO -

DE VRIJE GEBOORTE
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opleidingen

AGENDA
5

FEB

de volgende opleidingen staan
gepland in het tweede deel van het
seizoen 22-23.
Je kunt je nu al aanmelden.
Heb je nog niet eerder een
opleiding of specialisatie bij ons
gedaan? Kom dan eens kennis
maken op het yogacentrum.

Zwangerschapsyoga
In deze specialisatie leer je yogales te geven aan
vrouwen die zwanger zijn en hen voor te bereiden op de
bevalling. Lees meer...

7

FEB

Docent Integrale Yoga deel 1
De opleiding tot docent Integrale Yoga deel 1 is een 100
uur opleiding, het eerste deel van de 200 uur
basisopleiding. Lees meer...

9

FEB

Docent Integrale Yoga deel 2
In dit tweede opleidingsdeel gaan we verder in op
diverse aspecten van Integrale Yoga en verdiepen de
docenten zich in de klassieke yogascholing. Lees meer...

7

MRT

8

MRT

9

MRT

Yoga Nidra
Een specialisatie voor docenten die graag yoga nidrales
willen geven. Je krijgt informatie over achtergronden en
yoga nidra wordt beoefend. Lees meer...

Docent Integrale Yoga deel 3
Deze opleiding is het vervolg op de basisopleiding tot
Docent Integrale Yoga deel 1 en 2. Lees meer...

Nadi en spierherstelyoga
Hatha yoga wordt therapie wanneer er gericht gewerkt
wordt aan het herstellen van de gezondheid, lees meer...

14

MRT

Yoga bij burn-out e.a. herstel
Stress helpt ons om de taken te volbrengen die we in het
dagelijkse leven hebben. Wanneer stress echter langere
tijd aanhoudt lees meer...

INTRODUCTIE
opleidingen

&
OPEN DAG
opleidingen

13

JAN

19:00 - 22:00 uur

22

JAN

10:00 - 13:00 uur

Introductie docentenopleiding
Heb je belangstelling voor onze docentenopleiding?
Meld je dan (gratis) aan voor een kennismakingsavond of
ochtend. Deze introductie bestaat uit een
kennismakingsgesprek en een kleine proeverij.
kennismakingsgesprek (45 minuten)
een hatha yogales (45 minuten)
een meditatieles (30 minuten)
een les yogafilosofie (30 minuten)
Voor aanmelden klik hier.

22

JAN

10:00 - 16:00 uur
GRATIS

Open Dag specialisatie
opleidingen
Op 22 januari kun je kennis maken met de diverse
specialisaties die in februari en maart zullen starten.
Deze dag is voor opgeleide yogadocenten. Dat kunnen
ook docenten zijn die elders hun opleiding hebben
gedaan.
Het programma voor deze dag wordt nog bekend
gemaakt.
De specialisaties van de vorige pagina zullen in ieder
geval op deze dag vertegenwoordigd zijn.
Daarnaast is er in de ochtend de introductie voor nieuwe
belangstellenden voor onze docentenopleiding.

DE VRIJE GEBOORTE
En dan zijn er mensen die
yoga doen, die zich
bewust worden van hun
psychische wezen, ermee
verenigd zijn, deelnemen
aan het psychische leven;
zij gaan inderdaad door
tot de laatste ademtocht
van hun leven. En ze
stoppen niet, zelfs niet na
de dood, wanneer ze hun
lichaam hebben verlaten
omdat het lichaam niet
langer kan bestaan: ze
blijven vooruitgaan.
- DE MOEDER -

Naast Integrale Yoga
Magazine publiceren wij nu
ook maandelijks 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!
Voor aanmelden:
integraleyoganederland.nl/
integrale-yoga-magazine/

Tot ziens!

Integrale
Yoga
Nederland
HEEMRAADSSINGEL 64
3021 DC ROTTERDAM
INTEGRALEYOGANEDERLAND.NL

010 - 476 13 32
06 - 398 430 51
ADMIN@INTEGRALEYOGA.ORG

