
FEMKE MANGER

Stille 
krekels 
op Ibiza

Het is zomer 2011 en het is donker, tijdloos 

grauw. Tijdens de zoveelste regenbui 

vraagt mijn goede vriendin Jane, met wie ik 

kantoorruimte deel, of ik met haar meega 

naar Ibiza. Ze vindt op internet een yoga 

retreat die is gekoppeld aan de studio waar zij 

Kundalinî Yoga doet: de Yoga Lifestyle Studio 

in Amsterdam. Ik ga weleens met haar mee, net 

zoals ik af en toe naar hatha yoga en alignment 

yoga ga, maar in mijn systeem zit het niet. 
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Wel doe ik aan ‘energiewerk’ - zo volgde ik een 
healingopleiding - en mediteer ik al jaren iedere dag, wat 
mij innerlijke rust geeft. Vanuit mijn bedrijf KindOfMind 
dat ik 2010 ben gestart heb ik vaak te maken met 
deadlines. Ik ben conceptontwikkelaar, vormgever en 
tekstschrijver en zit veel achter de computer. Via onder 
andere mijn werk en mijn blog probeer ik mensen te 
inspireren. Ben ik druk? Ach, je bent zo druk als je jezelf 
maakt. Nou ja, soms zit ik wat vast na een dag creëren en 
dat kan zorgen voor on-rust. Graag zou ik yoga integreren 
in mijn dagelijks leven. Zou deze retreat mij het zetje 
kunnen geven?

Ik voel me fit en ben zeker geen beginner, maar het schema 

van de yoga retreat liegt er niet om: van 08.00 tot 10.30 

uur Vinyâsa Yoga / Prânâyâma. Vervolgens is er ontbijt en 

aansluitend van 12.00 tot 14.30 uur Kundalinî Yoga. Kortom, 

vijf uur yoga op een dag. Vijf uur? Waarom ook niet. Bovendien 

hebben we ‘s middags tijd om in alle vrijheid het eiland te 

verkennen. Jane en ik besluiten te boeken. Vol goede moed en 

onze verwachtingen thuisgelaten, rijden we in onze huurauto 

vanaf het vliegveld naar het noorden van Ibiza. Hobbelend 

over een zandpad vinden we onze weg door de bush-bush en 

al snel bereiken we ‘The Garden of Light’. Een zeer terechte 

naam voor dit prachtige landgoed. Wanneer we ons even later 

klaarmaken voor de nacht, horen we onze buurvrouw praten 

aan de telefoon: ‘Nou, het is wel afzien hoor. De lessen zijn 

loodzwaar, ik ben moe en er is geen koffie. O ja, en ze serveren 

geen brood! En weet je, dit geloof je niet... ‘s ochtends krijgen 

we sla voor het ontbijt. Sla!’ Jane en ik kijken elkaar lichtelijk 

verbaasd aan en schieten in de lach. We zien het morgen 

allemaal wel. De reden dat ik hier ben is om stilte te ervaren 

en te genieten van de zon, van te zijn in het moment. Ik val in 

een diepe slaap.

Wanneer we ‘s ochtends om 7.50 uur vanuit ons huis via een 

slingerpaadje afdalen naar de hoofdlocatie, zien we de zon 

achter de heuvels opkomen. De wandeling maakt me wakker 

en de kop thee die beneden wacht, doet wonderen. Onze 

docent Gaby - een serieuze Fransman - confronteert mij via 

âsana’s met mijn blokkades. Deze ochtendles ervaar ik als 

fysiek pittig en ik hoor mezelf denken: ‘Laat het los, adem 

naar de pijnsensatie, omhels het gevoel.’ Naar mijn idee ken 

ik mijn blokkades inmiddels aardig. Sommige zijn oud; een 

aantal zijn een paar jaar terug ontstaan.

In juni 2007 val ik van mijn fiets, datum en tijd ben ik kwijt. 

Dat ik mij bewust ben van deze vergetelheid, ervaar ik als zeer 

machteloos en angstig. Tijdens de uren die na mijn val volgen, 

haal ik fantasie en werkelijkheid door elkaar. Mijn afwijkende 

gedrag wuif ik herhaaldelijk weg met de zin: ‘Ik heb gewoon 

een grote fantasie, ik heb niet voor niets een creatief 

beroep.’ Even later hervind ik de werkelijkheid, en de artsen 

Plotseling stopt het 
oorverdovend geluid van de 
krekels...
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verlaten mijn ziekenhuisbed. Wanneer de stilte de kamer 

binnenstapt, stel ik mezelf de vraag: ‘Waarom is dit gebeurd 

en wat gaat mij dit brengen?’ Na een check de volgende dag 

laat de neuroloog mij gaan met de opmerking: ‘Blijf maar 

drie dagen thuis.’ Drie dagen worden weken, weken worden 

maanden... Een zware hersenschudding en een whiplash (een 

etiket waar ik liever weg van blijf) ziet de neuroloog tot haar 

spijt over het hoofd. Anderhalf jaar na dato ben ik vier hele 

dagen aan het werk. Zeer dankbaar ben ik voor het geduld dat 

mijn werkgever heeft tijdens het reïntegratieproces. Geduld 

is een schone zaak, dat weet ik zelf maar al te goed. Ik zie 

een fysiotherapeut; manueeltherapeut; huisarts; psycholoog; 

neuroloog; arboarts; tandarts; kaakspecialist; magnetiseur; 

energietherapeut; acupuncturist; craniosacraaltherapeut; 

orthomanueel geneeskundig arts. Het werkt allemaal. Een 

beetje. Wat echt helpt? Zelfreflectie, yogatherapie en eindeloos 

mediteren. Tijdens een basisworkshop van Mark Teijgeler 

(ABC van Meditatie) leer ik voor het eerst écht naar binnen te 

keren. Sinds mijn val ervaar ik zenuwpijn van top tot grote 

teen en door mijn aandacht op mijn klachten te richten, voel ik 

verlichting in lichaam en geest. Deze avond heb ik mijn eerste 

meditatie en ik zou nooit meer stoppen.

Gaby sluit zijn krachtige les af met ‘Namasté’ en vermoeid 

maar voldaan lopen we naar het ontbijt: muesli met sojamelk; 

dadels; gedroogd fruit; kruidenthee. Op dit moment vind 

ik het aanbod inderdaad wat karig, maar na een paar dagen 

wil mijn lichaam niets anders meer en ook onze buurvrouw 

deelt dit gevoel. Bovendien kan een volle maag flink in de weg 

zitten tijdens een les. Om 12.00 uur is het tijd voor Kundalinî 

Yoga. Het begrip Kundalinî is mij niet onbekend. Door het 

fietsongeluk waren niet alleen mijn hersenen geschud; ook 

Ik hoor mezelf denken: L̒aat het los, adem 
naar de pijnsensatie, omhels het gevoel.’
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mijn energieveld was uit balans. Elke prikkel kwam keihard en 

zonder enige filter binnen, en ik werd gewenste en ongewenste 

spirituele ervaringen rijker. De Kundalinî-energie stroomde 

maar al te graag via mijn ruggegraat naar mijn kruin, goed 

aarden lukte me daarentegen niet. Misschien was ik niet voor 

niets met mijn hoofd naar de aarde geslingerd. Hoe het ook 

zij, ik besloot cursussen te volgen in energiewerk, zoals een 

healingopleiding bij Margo Kistemaker (Ineen). Zo dankbaar 

ben ik voor die ervaringen. Ik leerde aarden, werken met 

chakra’s en mezelf en anderen healen. En nu ben ik op Ibiza en 

staat mij tweeënhalf uur Kundalinî Yoga te wachten. Zou ik er 

klaar voor zijn?

Onze leraar is Siri Dharma Singh (Joost van Dijk), eigenaar 

van de Yoga Lifestyle Studio in Amsterdam. Hij vertelt over 

Yogi Bahjan die de eeuwenoude Kundalinî Yoga, ook wel yoga 

van het bewustzijn genoemd, in 1969 naar het westen brengt. 

Siri legt de kracht van de vuurademhalng uit, het nut van 

mantra’s. We tunen in met de mantra ‘Ong Namo Guru Dev 

Namo’, wat kort gezegd ‘Oneindig scheppend bewustzijn (Ong) 

ik begroet je, ik buig voor je (Namo). Goddelijke Wijsheid in 

mij aanwezig (Guru Dev), ik begroet je, ik buig voor je (Namo)’ 

betekent. Ik kan het aan, ik ben tenslotte mijn eigen guru. We 

beginnen met een yogaset en houden onze armen omhoog: 

drie minuten, zes minuten... Hoe lang moeten we nog? Het 

doet pijn. Op advies van Siri Dharma focus ik mij op mijn 

derde oog. Hij roept aanmoedigend: ‘Keep up!’ Ik houd vol, de 

tijd verstrijkt en een glimlach verschijnt om mijn mond. Ineens 

voelen mijn armen lichter: wat een energie, wat een victorie! 

Na maar liefst vijftien minuten volgt een diepe ontspanning en 

een groepsmeditatie. Ik hoor Siri Dharma zeggen: ‘Penetrate, 

enter twilight zone.’ Alles wordt licht, goddelijk licht. 

Plotseling valt het geluid van de krekels buiten helemaal stil. Ik 

voel geen grens meer tussen mijn lichaam en de omgeving. Iets 

wat ik vaker ervaar door te mediteren, maar door het zojuist 
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gedane lichaamswerk voelt het extra intens. Ik sta compleet 

in contact met mijn hogere zelf en dat is waar Kundalinî Yoga 

om draait. De lessen in Amsterdam waren al fijn; de dagelijkse 

workshops van tweeënhalf uur hier op Ibiza raken me: dít is 

thuiskomen.

Na een week verlaten we allen de ‘Garden of Light’. Met veel 

liefde in ons hart nemen Jane en ik afscheid van onze mede 

yogi’ s en onze yogadocenten. Gelukkig hebben we nog een 

paar dagen zon, zee en strand voor de boeg. Minou, een 

Iraans-Duitse uit de groep, biedt Siri Dharma haar huis aan 

om daar Kundalinî Yoga te geven. We besluiten onze vakantie 

te verlengen en met de andere yogi’s een nieuwe week aan 

te gaan: het groepsproces zet zich voort en we ervaren allen 

verdieping. Overdag yoga-en we erop los en ‘s middags gaan we 

naar het strand. We dansen bij zonsondergang met onze nieuwe 

vrienden voor het leven: wat een feest! Van nature heb ik veel 

energie, maar deze dagen sta ik continu in contact met mijn 

innerlijke held: een dansend, spelend en lachend meisje.

Terug in Nederland val ik in een gat dat ik voor het gemak koud 

en hectisch Amsterdam noem. Ik meld mij aan voor de Teacher 

Training, simpelweg om meer Kundalinî Yoga te kunnen 

beoefenen. Inmiddels ben ik halverwege en ik ben dankbaar 

mijn ervaringen te kunnen delen met Siri Dharma, Minou, 

Jane en meer bijzondere mensen. Wil ik docent worden? Wie 

weet. Wat zeker is, is dat ik mijn huidige proces ervaar als een 

achtbaan. Dit zorgt, net als de periode na mijn val, voor een 

transformatie - zo lijkt. Weerstand? Veel. Angst voor wat komen 

gaat? Misschien. Licht en duisternis zijn beide aanwezig, meer 

dan ooit. Maar ik ga door, op mijn manier. Kundalinî Yoga 

brengt me nog dichterbij mijn pure zelf en mijn ideeën krijgen 

steeds meer vorm. Middels creatie en communicatie hoop ik 

meer mensen te inspireren het beste uit een merk en vooral uit 

zichzelf te halen. En al blijft geduld een schone zaak, het kleine 

meisje in mij kan - weet ik - elke blokkade overwinnen, iedere 

schaduw aangaan: ‘Al zie je de zon niet voortdurend, ze schijnt. 

Altijd.’

Ik hoor Siri Dharma zeggen: 
ʻPenetrate, enter twilight zone.’


