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Dankwoord 
Ik draag dit boek op aan allen, 

die het universele in yoga een warm hart toedragen. 
Moge het jullie verbinden, met dat wat echt en waar is. 

Verder dank ik allen, die aan dit boek hebben meegewerkt. 
Ik weet zeker dat menigeen diezelfde dankbaarheid zal ervaren bij het lezen van dit boek. 

 
Anandajay 
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Voorwoord 
Het begrip yoga betekent oorspronkelijk het ervaren van de waarde van verbinden, een waarde die de 
mensheid echt nodig heeft. Yoga nodigt op diverse wijzen uit om allerlei aspecten die van elkaar 
afgescheiden zijn weer tot heelheid, eenheid en samenzijn te brengen. Als er meer heelheid ervaren wordt, 
vraagt de spanning van verdeeldheid minder aandacht en komt er ruimte voor de liefde die in die harmonie 
vanzelf oplicht. Vanuit deze diepgang is de yoga ontstaan, omdat ze voortgekomen is uit het verlangen de 
mensheid te begunstigen met het ervaren en delen van de liefde die erdoor vrijkomt.   
Omdat de meeste mensen yoga vooral als een oefenwijze kennen, gaat het daarbij om het samen laten gaan 
van het bewustzijn en de lichaamsbeleving, zodat in die eenheid de innerlijke rijkdom, die we spiritualiteit 
noemen, toegankelijker wordt. Deze spirituele essentie van yoga is niet zozeer een bijzonder doel voor 
enkelingen, maar een voor iedereen en op elk moment toegankelijke beleving van heelzijn, vanuit vrede 
met dat wat is. Dit boek is geschreven om die waarde in het beoefenen en doorgeven van yoga eenvoudig 
te kunnen integreren, zodat yoga de spirituele diepgang die zij te bieden heeft, aan je kan overbrengen en 
jij als yogaleraar die weer aan je cursisten kunt overbrengen.  
In dit boek staan diverse combinaties van oefeningen met hun spirituele diepgang, inzicht gevende 
invoeloefeningen, verrijkende meditaties en verinnerlijkende contemplaties. Het boek behandelt 
zorgvuldig de didactiek waarmee spiritualiteit via yoga doorgegeven kan worden, gaat in op het ervaarbare 
spirituele mensbeeld van yoga met haar chakra’s, kosha’s, nadi’s en hun energetische waarden, en gaat 
uitgebreid in op wat spirituele ontwikkeling vanuit de veelzijdigheid van yoga voor je kan betekenen.  
Moge dit boek je ondersteunen in het contact maken met de ontroerende essentie van jezelf, want dan 
kunnen alle overtuigingen waar je in geloofde eindelijk achtergelaten worden, omdat je dan de 
werkelijkheid achter de illusie, de rust achter de beweging en de stilte achter het rumoer, echt ervaren hebt.  

De vragen of opmerkingen die zich naar aanleiding van het onderwerp voordeden, staan cursief gedrukt 
en daar waar vooral de hij-vorm wordt gebruikt, kan dat ook de zij-vorm zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uit respect voor ons werk, gelieve niet kopiëren.  
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Yoga 
is de uitnodiging 

om heelheid te ervaren. 
Daar is geen kennis voor nodig. 

Kennis 
staat het ervaren van heelheid 

eerder in de weg. 
Alle tijd die aan kennis besteed wordt 

verschuift de mogelijkheid 
om met je kern samen te zijn 

naar de achtergrond. 
Waarom zou je wachten 

tot je genoeg kennis hebt. 
Yoga is de uitnodiging 

om vanaf nu met je kern samen te zijn. 
Het is maar een uitnodiging 

de rest is aan jou.  
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Deel 1: Spiritualiteit doorgeven 
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1. Yoga geven is relatie aangaan  
Als je les geeft, weerspiegelt dat hoe jij met mensen omgaat. Ga je meteen in relatie, in een 
verstandsverhouding of in de wederzijdse afhankelijkheid van hulpverlener en cliënt? Ook is het belangrijk 
dat je weet wat je wilt overbrengen, wat de intenties zijn, die jij wenst te delen.  
In eerste instantie breng je kennis en materiaal over, maar eigenlijk geef je, via die kennis en dat materiaal, 
door wat jij van yoga ervaren hebt.   
De bedoeling van yoga is, dat je haar inhoud en diepgang doorgeeft.  
Er zijn een drietal hoofdvragen, waar we nader op in zullen gaan, om na te gaan hoe het met ons lesgeven 
gesteld is. Ten eerste: wat is verdiepen, ten tweede: wat betekent lesgeven en ten derde: wat bedoelen we 
met doorgeven?  

Verdiepen 
Wat is diepgang?  
Is het een verreikende openheid of een diepe, lange gang?  
Het is belangrijk vanuit welke staat van diepgang, openheid en vrijheid je onderzoekt.  
Onze verschillen van mening zijn er, omdat iedereen zijn eigen gang, vernauwing en spanning heeft. Pas 
als dit losgelaten wordt, komen we tot elkaar.  
Laten we, door onszelf te ervaren, eens nagaan hoeveel vrijheid we gewend zijn, hoe vrij we zijn.  

Invoeloefening 
Neem eens even in stilte de tijd om het contact met jezelf aan te gaan. 
Ga dan eens voor jezelf na of de aarde je mag dragen en of er dan een uitwisseling plaatsvindt 
tussen de aarde en jouw openheid voor de aarde. 
Het is geen kwestie van kunnen, maar van vrijheid geven. Het gaat er niet om het lichaam te 
willen beheersen, maar om het vanuit een relatie in alle aspecten de vrijheid te geven. 
Want elke cel verlangt ernaar om vrij te mogen zijn.  
 
Voel ook eens of er ruimte en vrijheid is voor de adem. Mag de adem in je bekkengebied zijn, 
zonder dat je deze ernaar toestuurt? Tot in de bekkenbodem krijgen dan alle organen de vrijheid 
om mee te bewegen op de adem.  
 
Het is een uitnodiging aan alle organen om de levensadem met zijn bewegingen in volle vrijheid 
te ontvangen. In die vrijheid worden de organen gemasseerd. Als ze zich niet verzetten, zijn de 
organen zo zacht dat de adem er als het ware doorheen mag.  
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Voel ook eens hoeveel vrijheid het maaggebied eigenlijk heeft, zodat de natuurlijke bewegingen 
van de adem het gebied constant mogen masseren.  
 
Voel ook eens het hartgebied. Mag het hart naar buiten uitstralen of voelt het een beetje 
teruggetrokken? Dit is namelijk bepalend voor je relatie met de buitenwereld. 
Is het hart ontvankelijk en bereid om door de adem gemasseerd te worden? Mag het hart 
losgelaten, gevoeld en aangeraakt worden?  
In welke mate mag de inhoud van je hart door jezelf gevoeld en voor anderen zichtbaar worden, 
zodat het hart niet verstart? 
Door dit te voelen, komt er vanzelf ruimte in je houding.  
 
Je spontane handhouding spiegelt ook je openheid. Als de handpalmen naar beneden gericht 
liggen, duidt dat op behoudend verkennen. Liggen de handpalmen naar boven open, dan is dat 
een gebaar van ontvangen.  
 
Voel verder ook eens of het hoofd verstard is geraakt door je concentratie of het volgen van je 
gedachten. 
Misschien kun je de hersenactiviteit van het brein net zoveel vrijheid geven als de bloedcirculatie 
die door het lichaam beweegt.  
Mag het hoofd leven, zodat de neiging tot fixatie op ideeën losgelaten mag worden? 
Steeds als er een gedachte is, zou je die zoveel vrijheid kunnen geven dat ze zoek raakt, en je haar 
niet meer kunt volgen. 
Ook je ogen hoef je niet vast te zetten, want er is geen noodzaak om je ergens op te focussen. 
Mogen ook de ogen leven in vrijheid? 
Elke cel verlangt even diep naar vrijheid als jijzelf. Daarom deze uitnodiging om jezelf en alles 
wat je bent de vrijheid te geven.  
 
Mogen de organen meebewegen op de golven van de adem? 
Mag het leven door je brein en je huid heen bewegen? Mag je huid in vrijheid een uitwisseling 
hebben met de buitenwereld? 
Je draagt de mogelijkheid in je om het leven steeds weer toe te laten in alles wat je bent. Je voelt 
dan de vreugde van het niet meer in strijd, in spanning, hoeven zijn.  

 
*** 

 
De voorgaande voeloefening maakt je bewust van de vrijheid en de ruimte van waaruit je het leven 
onderzoekt en erover leert. Het is een essentieel onderdeel van het yoga onderricht, want het overbrengen 
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hiervan bepaalt de leerruimte van je cursisten.  
Op het moment dat er vrijheid is, valt spanning weg. De mate van vrijheid bepaalt hoe open je het 
gegevene, dat wat is, binnenin ontvangt. 

De mate van spanning die je hebt, is verantwoordelijk voor je conflicten. Als je volledig in vrijheid bent, 
zou je veel dieper met anderen en je bron verbonden zijn.  
Maar goed, laten we aandacht hebben voor hoe de realiteit is.  
Bewust worden betekent dat je het licht toelaat tot in verschillende aspecten van het onbewuste.   
Je kunt bewust worden door concentratie en door te voelen.  
Als je bewust wordt door concentratie, leer je datgene waar je op gericht bent gedetailleerder kennen. Het 
vergroot je kennis erover en staat meestal in dienst van het vinden van oplossingen.  
Als je bewust wordt door te voelen, open jij je belevingswereld om te ontvangen wat er is, zodat dit zich 
in jou kenbaar en ervaarbaar kan maken. Je openheid is dan groter dan bij concentratie, want het geheel 
wordt nu ervaren, en niet slechts één deeltje. Je gaat door te ontvangen in relatie met dat wat je in je toelaat 
en wat je ontvangt, waardoor je het leven dieper doorleeft.  
Als je bijvoorbeeld de streling van iemand over je huid toelaat, ontspant zich dat stukje, maar het toelaten 
geeft je een algeheel gevoel van ontvangen, voller worden en geborgenheid. Als jij je alleen richt op het 
ontspannen, kom je in de spanning van het richten en proberen terecht. Het voelen opent je voor dat 
stukje, maar het willen niet.  
In plaats van je te richten op je spanning, kun jij je dus ook gevoelsmatig openen voor spanning.  
Dus waar voelt het vrij en waar niet? Want dat wat vrij is, geniet van zichzelf. Hoeveel je ook weet en wilt, 
alleen door te voelen, wordt je ervaringswereld opener en je inhoud dieper.  

Yoga is de uitnodiging tot leven in relatie, tot het toelaten van een eindeloze stroom van veranderingen. 
Yoga is de vrijheid om elk moment te mogen zijn wat je bent. 

De vraag is of je de organische chaos van het leven in je toelaat, in plaats van haar te willen ordenen en bij 
te schaven. Mogen we in het toelaten en ervaren van die chaos het natuurlijke en vanzelf ontstane 
evenwicht ontdekken? Een evenwicht dat onmogelijk door persoonlijk ingrijpen tot stand kan komen.  

Als er evenwicht is, merk je dat er in die balans een stilte voelbaar is. Eventuele beweginkjes worden dan 
door het lichaam zelf uitgevoerd. Zodra jij je ermee gaat bemoeien, ontstaan er fixaties, onevenwichtige 
bewegingen en die brengen onrust.  

Steeds als het brein zich vanuit gewoonte vernauwt in een gedachtegang, als de adem door concentratie 
weer oppervlakkig wordt of als de huid door lichte angst weer afgesloten raakt, veroordeel het dan niet. 
Het zijn tekenen die aangeven dat die gebieden eigenlijk vrijheid wensen en aan je vragen of ze weer ruimte 
mogen hebben, zich weer mogen openen en ontspannen.   
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Door je verstarring en je inflexibiliteit los te laten, merk je hoe je vanuit gewoonte deze kwaliteiten steeds 
voor stabiliteit hebt aangezien.  
Door ze nu te laten, ervaar je, als gevolg van de ruimte en vrijheid die je ze geeft, een geheel andere, meer 
levende vorm van stabiliteit.  

De mate van de diepgang die je in je lesgeven, werk of leefwijze doorgeeft, hangt helemaal van jouw 
openheid af. Je leven krijgt de diepgang die je in je toelaat en alleen daar maak je vanzelf ook anderen van 
bewust. Openheid heeft te maken met de moed om raakbaar te zijn.  

Vanuit gewoonte zetten mensen vanuit hun wilskracht het maaggebied en de ogen vast. Yoga is de 
uitnodiging om de kracht van de maag om te willen, te transformeren naar de moed van het hart om 
raakbaar te zijn. Er ontstaat dan een heel andere kracht, namelijk de moed om alles vrijheid te geven, in 
plaats van met de wil alles vaster te duwen. Relaties aangaan vraagt om die raakbaarheid.  

Alle handhoudingen of mudra’s zijn prima tijdens meditatie of het zitten in de yoga. Neem in het begin 
echter niet automatisch een mudra aan. Het is immers een gebaar dat toont hoe, door de meditatie of 
yogabeleving, de energieën in een bepaalde sfeer zijn gekomen.  
Doe je dit aan het begin van een les, dan zit je iets te willen wat er nog niet is. Doe je het als gevolg van je 
ervaringen, dan voel je ook onmiddellijk welk gebaar bij jouw energetische sfeer van dat moment past.  

Er zijn drie duidelijke handhoudingen waaraan je kunt aflezen hoe jij je voelt. Als je handpalmen naar 
boven gedraaid liggen, geef je aan dat je wenst te ontvangen. Als je de handpalmen in elkaar hebt 
neergelegd, geef je aan dat je bij jezelf wenst te blijven. Liggen je handpalmen naar beneden gedraaid, dan 
geef je aan dat je behoefte hebt aan veiligheid.   
Alle drie zijn goed, het is maar net waar je behoefte aan hebt. Je kunt tijdens het zitten je handhouding 
steeds overeenkomstig je gevoel aanpassen.  

De yogales 
Wat is yoga en wat is een les? Wil je mensen technieken leren of kennis bijbrengen of begeleid je, door de 
verbinding die je zelf met je wezen voelt, de ander in het proces van yoga (de verbinding, de relatie met je 
wezen)? In het laatste geval deel jij je yogabeleving met de anderen, door met hen samen te zijn op 
gelijkwaardig niveau. Je bent dan met hen samengekomen om te delen.   
Als je yogales een bijeenkomst is, ontstaat er een andere vorm van samenzijn. Je bent dan niet bezig om 
via kennisoverdracht iets beheersbaar te maken of op te lossen, maar je deelt dat wat er door bepaalde 
oefeningen aan inhoud ervaarbaar is. Je bent dan samen in het ervaren van dat wat er is en je laat je cursisten 
de stabiliteit en diepgang ontmoeten die dit ervaren met zich meebrengt.   
Een bijeenkomst wordt niet door jou ingevuld, maar werkt openend. In die openheid vult de leraar de 
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ander niet, maar geeft hij of zij een ondersteuning in het samen ervaren door. Geven is de kwaliteit van 
het hart. Vullen is een waarde die op materialisme gestoeld is.  
Een bijeenkomst accentueert je eigen verantwoordelijkheid. Ieder bepaalt zijn eigen diepgang, die 
afhankelijk is van hoe open je bent. Als je als docent echt geeft, voel je wat bij de ander aankomt of niet 
aankomt en dat bepaalt de yogamiddelen, die je vervolgens gaat gebruiken. Er is alleen maar relatie als jij 
oprecht geeft vanuit je hart en de cursist vol vertrouwen je ondersteuning in openheid toelaat en ontvangt 
wat hij of zij daardoor ervaart. Jullie delen dan de verbinding met het wezenlijke. En dat is yoga.  

Het doorgeven 
Als je in een bijeenkomst met mensen samen bent en je wenst de diepgang door te geven, die je in openheid 
zelf ervaart, dan gaat het er in eerste instantie om ook de ander te ondersteunen in het open zijn voor die 
ervaringsruimte.  
Begin daarom steeds met wat er is, wat ervaarbaar is, zodat de ander niet meteen al het gevoel heeft dat er 
iets onmogelijks gevraagd wordt. Hoe meer de ander je gelijkwaardigheid in je begeleiding herkent, des te 
gemakkelijker opent hij of zij zich verder.   
Let er ook op dat niets moet, maar alles mag. Dat niets hoeft te lukken, maar je slechts mogelijkheden 
oppert.  
Hieronder een voorbeeld van hoe je zou kunnen begeleiden vanuit dat wat er op dat moment is, zonder 
dat je, verborgen of openlijk, eisen aan de ander stelt.  

Invoeloefening 
Na een korte inleiding en de begeleiding van het zitten ga je dan als volgt verder:  
 
Als je zit, voel dan eens hoe het met je is. Hoe dicht voel jij je bij jezelf? Als er in je hoofd nog 
spanningen zijn, voel dan of je die wat meer vrijheid kunt geven. Je hoeft voor het voelen van 
jezelf niets vast te houden of in bepaalde gedachtegangen te blijven. 
Hetzelfde geldt ook voor het gezicht. De zintuigen hoeven niets vast te houden. De mond en 
tong hoef je niet vast te houden en de ogen hoeven niets te zien.  
Voel eens hoe het met je ogen is. Of de ogen wat zachter mogen hangen naar de wangen en of 
ze in hun vochtigheid ingebed mogen liggen. Het vocht om de ogen heeft een hele positieve 
uitwerking op de ogen. De ogen worden doorgaans sterk gebruikt om zowel feitelijk als 
denkbeeldig te zien. En als de warmte en de vochtigheid op de ogen mogen inwerken, krijgen ze 
misschien de vrijheid om in een natuurlijke ontspanning te komen.  
Net zoals de ogen ingebed zijn in hun vochtige omgeving, zo ligt het hart veilig in de borstkas, 
omgeven door de bewegingen van de adem, die het hart steeds wiegen, waardoor het zacht blijft.  
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Voel ook eens hoe het gehele lichaam is omgeven door de huid. De huid is overal om je heen. 
Misschien kun je de huid voelen als één geheel, want als jij je op de huid concentreert, zit je altijd 
maar bij een klein stukje. De huid is altijd in wisselwerking met de lucht om je heen. Het is je 
grootste orgaan, waarmee je door al je poriën ‘ademt’. Mag je huid ‘ademen’, zodat je omhulling 
verzacht? Door de verzachting van de huid opent zich op een zachte en natuurlijke manier de 
relatie met je omgeving.  
 
Mag het vocht van de ogen de ogen zachter maken? 
Mag het wiegen van de adem het hart zachter maken? Mag de gehele adembeweging de organen 
zachter maken? 
Mag de huid, die in wisselwerking met de omgeving is, zachter worden? 
Hoe gevoelig en open ervaar je jezelf nu? 
Yoga is de uitnodiging om deze opening steeds te voelen. En door dit te voelen, komt er vanzelf 
verzachting.  
 
Ga ook eens na of je vrijheid kunt geven aan dat wat je bent. 
 
Als je zit, merk je misschien dat je nog niet stil bent of dat je aandacht naar je houding, je 
gedachten of je adem gaat. Dan heb je doorgaans de neiging om bezig te zijn met de wens om 
stil en rustig te worden. 
Maar misschien is het mogelijk om in plaats van bezig te zijn met al die dingen, gewoon alles wat 
er is, zoals de adem, gedachten, emoties en gevoelens, er te laten zijn! Ook die aspecten in jezelf 
die je niet oké vindt of waar je moeite mee hebt: geef ze alle ruimte.  
 
Als je aandacht aan één bepaald iets blijft hangen, sluit je alle andere aspecten uit. 
Als je dat merkt, geef dan alles weer de ruimte, zodat het lichaam er mag zijn in alles wat het 
voelt. Dat de adem er mag zijn met alle bewegingen die er gemaakt worden, het brein er mag zijn 
met alles wat er doorheen beweegt, de emoties er mogen zijn met alles wat daarin voelbaar is. 
Laat alles er zijn, zonder het nog te volgen. Dit is ware liefde voor de schepping en dus ook voor 
jezelf. 
Het gaat er niet om wat je voelt, wat je denkt of hoe je ademt, maar als je alles tegelijk laat 
plaatsvinden en het niet meer volgt, ontstaat er de maximale ruimte en openheid waarin alles vrij 
kan functioneren en daardoor vanzelf tot rust en harmonie komt. 
Het gaat dan niet meer om wat je ervaart maar je voelt dat je ervaart.  
 
Als je merkt dat het lichaam niet helemaal vrij mag zijn, geef het dan uit liefde de vrijheid. Als je 
merkt dat het brein niet helemaal vrij mag zijn, geef het de vrijheid. 
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Als je merkt dat alles in je hart niet helemaal vrij mag zijn, geef dan alles in je hart vrij. Als alle 
energie niet in je lichaam door mag stromen, geef dan alles vrij.  
Van het diepe onbewuste tot het volledig bewuste, van het gewone tot het verhevene, alles wat 
je tegelijkertijd bent, geef het uit liefde maar de ruimte om te zijn. 
Dan is er niet meer de wil om alles te bevatten, te volgen, te begrijpen. En door steeds weer het 
willen in zijn wortels los te laten, komt het ego tot rust.  
 
Breng dan de handen, zonder dat het de rust verstoort, in de namaskarpositie (de handen in de 
bidhouding, met de vingers gestrekt tegen elkaar voor de borst). 
Voel of de duimen de borst zacht raken. 
Laat dan het hoofd zakken tot de lippen de vingertoppen raken.  
Voel of die lippen zacht mogen zijn in hun contact met de vingertoppen. 
Voel dan hoe open je nek en de ruimte achter en boven het hoofd aanvoelen. 
Laat de tong volledig ontspannen op de mondbodem rusten, zodat dat hele gebied zacht mag 
zijn. Voel in deze houding of alles er mag zijn, zodat je niet meer bezig hoeft te blijven met wat 
je allemaal voelt, maar je gewoon alles tegelijkertijd als een ontspannen, losgelaten geheel voelt. 
 
Na een tijdje breng je langzaam het hoofd weer terug rechtop, door je nekspieren langzaam korter 
te maken. 
Pas als je het gevoel hebt dat het hoofd gedragen wordt door de wervelkolom, laat jij je handen 
symmetrisch uit elkaar gaan en leg je ze heel langzaam en vloeiend bewegend weer terug op de 
benen.  
 
Om dan op een inademing de ogen te openen en deze in hun hernieuwd open zijn, te ontspannen 
op een uitademing.  

 
*** 

 
Dit soort voeloefeningen zijn bedoeld om te ervaren hoe we diepgang kunnen doorgeven.  
Als je met je lichaam bezig bent, ben je meestal met stukjes bezig. Op zich kan dat zinvol zijn om met 
bepaalde gebieden vertrouwd te raken, maar het is ook goed om te begrijpen dat alles er tegelijkertijd kan 
zijn. De neiging om al die fragmentjes te ordenen, komt dan tot rust en er komt ruimte om er als geheel te 
zijn. Yoga doe je niet, yoga ontstaat. 

In principe gaat het er in de yoga om, dat alles wat ons in de greep van het bekende vasthoudt, vanuit 
liefde losgelaten wordt, zodat vanuit die openheid de echtheid in ons weer voelbaar wordt.  
Yoga is niet gericht op piekervaringen, maar geeft vanuit inzicht in je gewoonten openingen om je 
oorspronkelijkheid weer te ervaren.  


	Dankwoord
	Voorwoord
	Deel 1: Spiritualiteit doorgeven
	1. Yoga geven is relatie aangaan
	Verdiepen
	Invoeloefening

	De yogales
	Het doorgeven
	Invoeloefening


	2. De intentie bepaalt de kwaliteit
	Invoeloefening
	Invoeloefening (Voorbeeld van de eerste 15 minuten van een beginnersles)

	3. De plaats van de guna’s in het lesgeven.
	Invoeloefening
	Tamas
	Rajas
	Sattvas
	Invoeloefening


	4. Voorbij de oppervlakte voelen
	Invoeloefening
	Tweede invoeloefening

	5. De opbouw van een houding
	Invoeloefening
	Tweede invoeloefening (een verdere opbouw van de zithouding)

	6. Vrijheid in de begeleiding
	Invoeloefening (over vrijheid)

	7. Lesopbouw vanuit de kosha’s
	De kosha’s
	Invoeloefening (een beginnersles)


	8. De essentie van yoga
	Invoeloefening

	9. De balans van de adem
	Invoeloefening
	Invoeloefening

	10. Ruimte geven om ruimte te beleven
	Invoeloefening
	Tweede invoeloefening

	11. Yoga is delen en samen zijn
	Invoeloefening

	12. De diepte van ontspanning
	Invoeloefening

	13. Ontvangen brengt innerlijke rust
	Invoeloefening
	Tweede invoeloefening

	14. De adem en het energielichaam
	Invoeloefening

	15. Het jnana aspect in de yoga
	Invoeloefening
	Tweede invoeloefening

	16. Het karma aspect in de yoga
	Invoeloefening

	17. Het bhakti aspect in de yoga
	Invoeloefening

	18. Yoga: de integrale zelfbeleving van de mens
	Invoeloefening


	Deel 2: Het ervaarbare innerlijke mensbeeld volgens de Yoga
	1. Wat is yoga
	Historisch overzicht
	Wat betekent yoga?
	De klassieke vormen (temperamenten) van yoga
	Yoga als bevrijding
	Yoga als leefwijze
	Relatie is de basis van yoga
	Yoga verdiept je leven
	Het lichaam
	Het bewustzijn
	De ziel

	De verschillende ervaringsgebieden

	2. De aura
	3. Annamaya kosha
	4. Pranamaya kosha
	Nadi’s
	Chakra’s
	Muladhara chakra
	Svadhisthana chakra
	Manipura chakra
	Anahatha chakra
	Vishuddha chakra
	Ajna chakra
	Sahasrara chakra


	5. Manomaya kosha
	De klesha’s
	De vijf Yama’s
	Ahimsa
	Satya
	Asteya
	Brahmacharya
	Aparigraha

	De vijf Niyama’s
	Shauca
	Santosha
	Tapas
	Svadhyaya
	Ishvara pranidhana


	6. Vijnanamaya kosha
	7. Anandamaya kosha
	Purusha, prakriti en de guna’s


	Deel 3: De spirituele ontwikkeling
	Inleiding
	1. Hatha yoga
	Asana: de houding
	Pranayama: de adem
	Affectie bevorderende aandachtspunten
	Ontvankelijkheid
	De relatie bewustzijn - adem - prana

	Savasana: de ontspanning

	2. Tantra yoga
	Shiva en Shakti
	De leraar-leerling relatie

	3. Karma yoga
	Karma yoga, verantwoord handelen
	Neutraliseren van karma
	Hoe open is ons handelen?

	4. Bhakti yoga
	Bhakti yoga, het voertuig voor religiositeit
	Bhakti yoga in de hatha yoga
	Helderheid heeft liefde nodig
	De 18 struikelblokken van spirituele ontwikkeling

	5. Mantra yoga
	Mantra als gebed: puja’s
	Mantra’s van kleur en vorm: mandala’s

	6. Jnana yoga
	Het jnana yoga pad
	De zeven treden van Shankara
	De zeven stadia van de Yoga Vasishta

	Jnana yoga in de praktijk
	De parallel tussen jnana en hatha yoga

	7. Raja yoga
	Het verhaal van de Bron en zijn bewaker
	Meditatie als de weg naar binnen
	Yama
	Niyama
	Asana
	Pranayama
	Pratyahara
	Dharana
	Dhyana
	Samadhi

	De mythe en waarde van structuur
	Raja yoga als praktische meditatie

	8. Light of Being Yoga
	Het innerlijk als begin
	Satsang

	9. Spirituele ontwikkeling
	Yoga als spirituele ontwikkeling
	De diversiteit van yoga: de twaalf Teachings van Anandajay
	De ‘LightMessenger’, de boodschapper
	De ‘PeaceBreathing’, de vredesademhaling
	De ‘LovesharingTantra’, de helende kracht van relatie
	De ‘MantraPrayers’, devotionele gebaren en dankgebeden
	De ‘SoulGuidance’, de spirituele gids
	De ‘SacredDance’, een gezamenlijke gewijde dans
	De ‘AuraAwakening’, de uitstraling van je ziel lezen
	De ‘KoshaMassage’, een hapto-energetische massage van je zielsenergieën
	De ‘ChakraHealing’, een relationele vorm voor energetisch herstel
	De ‘HeartSinging’, uitingen van je spirituele hart
	De ‘Light of Being-Meditation’, de liefdesrelatie tussen jou en je ziel
	De ‘ShantiYoga’, de omhelzing van vorm en inhoud


	Publicaties




