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FEMKE MANGER

Yogi bear 
   in 
Canada

Het is avond en ik loop door een bos. 

Ik hoor en voel dat ik niet alleen ben. 

Ineens sta ik oog in oog met een 

beer. Mijn adem stokt en ik verstijf 

van angst, maar ook de beer is bang. 

Heel rustig begin ik te praten, ik zeg 

hem dat het goed is. Dan omhelzen 

we elkaar. 
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Het is 1985, ik ben tien jaar. Juf vraagt 

ons een droom op te schrijven. Het wordt 

mijn berendroom, het schriftje heb ik nog 

steeds. 26 Jaar later beleef ik de droom 

opnieuw, zoals ik hierboven beschrijf, en 

ik word wakker met maar één gedachte: 

‘Canada!’ Het land heeft al jaren een 

immense aantrekkingskracht op mij. 

De ruige natuur, de uitgestrektheid, de 

vriendelijke mensen. Maar ondanks de 

heldere droom komt het er niet van die 

kant op te gaan, want ik ben druk met 

schrijven en ontwerpen en zit middenin 

een docentenopleiding: de Kundalinî Yoga 

Teacher Training (via Yoga Lifestyle).

Ontwaken
Kundalinî Yoga is een zeer uitgebreide 

yogavorm, onder andere omdat je heel 

specifiek aan een thema kunt werken dat 

jou bezighoudt. Misschien heb je stress of 

lichamelijke klachten of heb je behoefte 

aan meer zingeving of intimiteit. Door 

de diepe werking van de eenvoudige, 

maar krachtige technieken kan de 

Kundalinî - jouw levensenergie - gaan 

stromen. Kundalinî Yoga werkt door op 

fysiek, emotioneel en mentaal niveau. 

Intens? Zeker, maar toch is deze ‘yoga of 

awareness’ geschikt voor iedereen, je hoeft 

bijvoorbeeld niet lenig te zijn. Al na één 

les kun je meer ruimte en energie ervaren. 

Uiteindelijk word je je steeds bewuster 

van je lichaam, je geest en je ziel. Je 

ontwaakt. Maar wat is dat, ontwaken? Voor 

mij betekent dit meer dan een spirituele 

ervaring alleen. Ik ben bijvoorbeeld niet 

onbekend met ‘out of body experiences’ en 

momenten van meditatieve extase. Maar 

met dit ontwaken bedoel ik iets anders. 

Door een diepe connectie te maken met 

moeder aarde en je eigen emoties, kun 

je een verbinding maken met jezelf en 

de kosmos zonder weg te zweven. Je voelt 

je krachtig en krijgt een meer innerlijke 

focus, zodat je jouw creatieve potentieel 

tot bloei kunt laten komen.

Wat is tijd?
Zo zit ik tijdens de opleiding samen met 

meer dan twintig docenten in spe klaar 

voor een meditatie, waarvan ik weet dat 

deze lang zal duren. Heel lang. Maar wat 

is tijd? Vol goede moed sluit ik mijn ogen. 

Ik voel de energie door mijn lijf stromen, 

het resultaat van de zojuist volbrachte 

dynamische yogaoefeningen. De meditatie 

begint en na vijf minuten (of zijn het er 

tien?) voel ik weerstand. Mijn benen en 

armen vragen om aandacht en ik adem 

door de pijnsensatie heen. Langzaamaan 

voelt mijn lichaam lichter en ongemakken 

verdwijnen. Een nieuwe fase dient zich 

aan. Weggedrukte woede, doodsangst en 

verdriet, waarvan ik geen idee heb dat ik 

het bij me draag, borrelen omhoog. Ik laat 

alle donkerte er uitkomen, voor schaamte 

geen plek. Tja, ik ben hier nu toch: kom 

maar op!

Licht en liefde
Doordat ik mijn emoties van een afstandje 

bekijk en omarm, kan ik loslaten. Huilen 

maakt plaats voor lachen en als ik 

uitgeraasd ben, voel ik innerlijke rust. 

Ik zie mijn kleine ik, een spelend en 

dansend meisje. Mijn lichaam voel ik 

niet meer en ik sta direct in contact met 

mijn hogere zelf. Dit is mijn ziel en ik 

zie licht, stralend licht. Als in een film 

verschijnen achtereenvolgens engelen 

en grote iconen - Jezus, Shiva, Buddha... 

- met één en dezelfde boodschap: ‘It’s all 

the same’. Ik open mijn ogen en de hele 

ruimte is doordrongen van wit licht, alles 

is met elkaar verbonden. De andere yogi’s 

in de zaal, de ramen en deuren, alles is 

stralende energie. Tijd en ruimte lijken 

niet te bestaan en de volgende woorden 

komen tot mij: ‘God is you, God is in all’. 

Dit is verbinding, dít is waar het om draait. 

God heeft niets met religie van doen. God 

is in mij, in jou, in alles en niets. Wij zijn 

elkaars spiegels in licht en liefde.
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ʻGod is you, God is in all ’. 
    Dit is verbinding, dít is waar het om draait.
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De realiteit
Als vanzelf gaat mijn aandacht terug naar 

het hier en nu. En dat is prima, want laten 

we eerlijk zijn, in deze lichtheid kan een 

mens niet overleven. Dat is simpelweg 

onhoudbaar in deze maatschappij. Bam. 

Deze maatschappij, waarin we geleerd 

hebben te leven vanuit ons hoofd in 

plaats van ons hart. Ja, het kan lastig zijn 

na zo’n ervaring terug te keren naar de 

realiteit van de dag. Maar de lichtheid 

die ik ervaar, draag ik met mij mee en is 

makkelijker oproepbaar dan ooit tevoren. 

En een beetje lichtheid kan de wereld best 

gebruiken, nietwaar? Ook kan ik steeds 

sneller ‘intunen’ op mijn innerlijke stem, 

die mij aanspoort bepaalde keuzes te 

maken. Zo besluit ik te mediteren op de 

vraag: ‘Wanneer kan ik naar Canada?’ Het 

antwoord luidt: ‘Ga!’ En zo geschiedde.

Verse berenpoep
Een maand later sta ik in m’n up 

middenin de Rocky Mountains. In het 

informatiecentrum in Banff vraag ik een 

Canadese om een kaart met wandelroutes. 

‘Do you have bear spray?’, vraagt ze. 

‘Bear spray?’, ik kijk haar vragend aan. 

Wat blijkt, de eerste beren zijn uit hun 

winterslaap ontwaakt en ze overhandigt 

mij een folder. Tot mijn grote verbazing 

lees ik de tekst, vertaald naar het 

Nederlands: ‘Is de beer zich bewust van 

jouw aanwezigheid? Blijf rustig. Je rustige 

gedrag zal de beer geruststellen. Praat 

tegen de beer, praat kalm en resoluut. 

Zo laat je de beer weten dat je een mens 

bent en geen dierlijke prooi.’ Dit is mijn 

droom! Samen met Andrina, een Zwitserse 

die ik onderweg ontmoet, waag ik het 

erop. Zonder ‘bear spray’, wat weliswaar 

bestaat maar nergens te koop is. We lopen 

Banff uit en wandelen behoedzaam langs 

een rivier. Ik voel dat we niet alleen zijn... 

Maar, geen beer te bekennen. ‘s Middags 

beklimmen we Sulphur Mountain en ook 

daar is het ijzig stil. Het gezelschap is 

goed, het uitzicht adembenemend, maar 

van een gesprek met een beer is geen 

enkele sprake. De dagen die volgen breng 

ik door in ‘the middle of nowhere’, bij 

een Canadees-Nederlandse familie die mij 

meer dan hartelijk ontvangt. Daar kunnen 

wij hier nog een voorbeeld aan nemen, ik 

voel mij direct thuis. Langs de weg, ‘in the 

middle of nowhere’ zien we een prairiewolf 

een vers kadaver verscheuren. In mijn 

eentje reis ik door naar het stadje Jasper 

waar de Canadees Thomas, bedrijfsleider 

van een hostel, mij en een aantal 

anderen meeneemt ‘into the wild’. Als de 

rattenvanger van Hamelen loopt hij voor 

ons uit, met twee fluiten op zijn rug en één 

in de hand. Drie volle dagen klauteren we 

door de natuur. We vinden een compleet 

skelet van een eland en stoken een fikkie in 

de wildernis. En dan ineens zegt Thomas: 

‘Look, fresh bear shit.’ Ik roep uit: ‘Holy 

bear shit!’ Is dit het moment? Elanden, 

‘bighorn’ schapen, hertjes, adelaars en 

een vos passeren de revue. Maar nee, geen 

beren op onze weg.

De twijfel
In Lake Louise ontmoet ik Dion, een 

Nieuw-Zeelander die al eerder op mijn pad 

kwam. De vonk slaat over en de laatste 

dag van mijn reis brengen we samen 

door. Een droom komt uit: ik slee met zes 

husky’s en we maken een helicoptervlucht 

boven de Rocky’s. De volgende ochtend 

brengt de Kiwi me naar het vliegveld van 

Calgary. Hij vraagt me met hem mee te 

reizen naar Vancouver, duizend kilometer 

verderop. Ik twijfel... Misschien loop ik wel 

opdrachten mis en ik zou mijn Kundalini 

yogaexamen moeten inhalen. Waar is mijn 

‘commitment’ gebleven? Ineens realiseer ik 

mij dat ik mezelf geen groter cadeau kan 

doen dan alles los te laten. Ik besluit ‘last-

minute’, letterlijk, met hem mee te gaan. 

Dit is het begin van een onvergetelijke 

‘road trip’ en een innerlijke reis. Ik voel 

me krachtig, speel in de sneeuw, dans in 

de zon en geef mij over aan de liefde. We 

ontdekken de meest verlaten plekken van 

Vancouver Island en brengen onze laatste 

dagen samen in Tofino door. Tijdens een 

boottocht op de woeste zee ben ik getuige 

van twee orka’s die vechten met een 

zeeleeuw. Aan de oever van een rivier zien 

we ineens een beer lopen, en nog één... Ik 

zie twee beren. Oh, het was een wonder! 

En ze smeerden ‘m niet. Hi hi hi, ha ha 

ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar, op een 

Ik open mijn ogen en de hele ruimte 
              is doordrongen van wit licht...
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veilige afstand. Voor een onderonsje zijn ze 

- gelukkig - nét iets te ver weg.

Liefde alom
Nog steeds geloof ik dat ik met beren kan 

praten. Communicatie is mijn vak en in 

een folder staat dat het werkt, toch? Maar 

misschien gaat het niet om de beer zelf, 

en staat deze symbool voor verbinding, 

angst en innerlijke kracht. Zoals Marianne 

Williamson zo mooi schrijft: ‘Our deepest 

fear is that we are powerful beyond 

measure. It is our light, not our darkness 

that most frightens us.’ (Onze grootste angst 

is dat we onmetelijke kracht hebben. Het 

is ons licht, niet onze duisternis die ons 

het meest beangstigt (red.)). Door de beer 

in mijn onbewuste te herkennen als een 

deel van mijzelf kon ik deze omarmen. En 

door diep te gaan tijdens meditaties kon 

ik het lichtste licht ervaren en kreeg ik 

inzichten. Zo kwam mijn verlangen naar 

Canada bovendrijven en door te luisteren 

naar mijn innerlijke stem die Kundalinî 

Yoga laat spreken, ging ik het avontuur aan. 

Dankbaar ben ik voor de bespiegelingen: 

een intense liefdesrelatie, die plaatsmaakte 

voor een onvoorwaardelijke vriendschap; de 

diepe connectie die ik voel met de natuur, 

met mijn puurste zelf; de ‘awareness’ en alle 

ervaringen die mij een rijker mens hebben 

gemaakt. Misschien komen dromen niet uit 

zoals we denken, maar met liefde houd ik 

het spelende meisje in mij wakker dat in 

dromen gelooft. Zij is het die een beer durft 

te omhelzen, zodat haar licht kan stralen.

Wij zijn elkaars spiegels 
  in licht en in liefde.

Bespiegeling in Jasper (Rocky Mountains) door Femke Manger
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