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Inleiding & leeswijzer 
 
Beste lezer,  
 
Voor je ligt de hand-out van de Najaarsdag van de Theosofische Vereniging over de Yoga Sutra’s van 
Patanjali. We hebben een samenvatting gemaakt van hetgeen die dag is gepresenteerd. We volgen in 
deze hand-out het programma van de dag dat uit zeven delen bestaat.  
 

• Oorsprong en geschiedenis van de Yoga Sutra’s  
• De Yoga Sutra’s van Patanjali - opbouw van de sutra  
• Over Bewustzijn, Zelfrealisatie en de 1e vier sleutel sutra’s  
• Filosofie van de Klesa’s als probleem waarom we nog niet gerealiseerd zijn 
• 8-voudig pad – de yoga Sadhana en oplossingsrichting 
• Siddhi’s – bijzondere vermogens zich automatisch manifesteren 
• Bevrijding – de uiteindelijke bevrijding van de yogi  

 
Deze hand-out is in eerste instantie bedoeld als naslag werk van de Najaarsdag en daarnaast 
geschikt om in een notendop uitleg te geven van de gehele inhoud van de Yoga Sutra’s van Patanjali. 
Aangevuld met enige historische achtergrond en opbouw van het boek! 
 
Verder gebruiken we een aantal Sanskriet woorden die we direct in de tekst toelichten of er de 
vertaling van geven.  
 
We hopen je hiermee te inspireren en dat je hopelijk net zo enthousiast wordt als wij over deze 
prachtige sutra! 
 
Hartelijke groeten en veel leesplezier, 
José van der Loop & Ingmar de Boer 
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Geschiedenis van yoga en het ontstaan van de Yoga Soetra's 
 
Afbeeldingen op de Indus-zegels vroege aanwijzingen voor yoga-beoefening? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindplaats: Mohenjo Daro 

Datering: ouder dan 3000 v. Chr. 

Is het een mediterende figuur? 

 
 
Verschillende religies in onderlinge samenhang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IE: Indo-Europese religie, vanaf ca. 5000 v. Chr. 

 

Ved: Vedische religie, in India vanaf ca. 1700 v. Chr. 

 

Hin: Hindoeïsme, ontstaat uit de Vedische religie 

 

Ave en Par: Avesta en Parsi in Iran 

 

Ger: Germaanse religie (zoals bv weerspiegeld in de Edda) 

 

Śr: de śramana-cultuur van de geestelijke zoeker was één van de invloeden die de Vedische religie deed veranderen 

in het Hindoeïsme, een echte Indiase religie met een cyclisch wereldbeeld, een "geestelijk pad" etc.  
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Hindoeïsme vs. Germaanse religies: enkele verschilpunten 
De cultuur van de zoeker, de “śramana” 
Het “spirituele pad” 

Meditatie, yoga (bewustzijnstoestanden) 
Cyclische evolutie (bv in de Purāṇa’s) 
Reïncarnatie en karma 
 
Historische overzichtjes ter oriëntatie 
 
 Historische perioden India  

1 Indus-cultuur periode ca. 4000 v. Chr. 

2 Hindoe periode ca. 1400 v. Chr. 
3 Islamitische periode 1526 

4 Britse periode 1773 

5 Republiek 1947 
 
Yoga-literatuur van het Hindoeïsme  

Veda’s 1700 - 1000 v. Chr. 
Upanishads 1000 - 500 v. Chr. 

Bhagavad Gita en epiek  

Purāṇa's  

Yoga Upanisads, Hatha Yoga werken e.d.  
 
Wanneer is de Yoga Soetra geschreven?  
 
Dateringen lopen nog steeds sterk uiteen: 250 v. Chr. - 600 n. Chr. Zijn er twee verschillende rishi's 
Patañjali? Over welke Patañjali gaat het precies? Houvast is het volgende: er is een passage die lijkt 
te reageren op het yogācāra boeddhisme, dat actueel was rond 350 n. Chr. De late dateringen (na 
500) zijn eigenlijk met zekerheid weerlegd. Rond 350 n. Chr. kunnen we aanhouden, maar niet met 
een grote mate van zekerheid. 
 
Oorsprong van het systeem van yoga van de Yoga Soetra's 
 
Ene Shankara, of Mahadeva, is traditioneel de bedenker en eerste uitlegger van het yogasysteem dat 
we nu kennen als dat van Patañjali. Patañjali noemt hem in de aanhef van zijn werk, in sommige 
versies van de tekst. Dit yoga-systeem bestond dus al langer, maar hoe lang is niet bekend. Het is 
gebaseerd op de Saṃkhya-filosofie. 
 
Informatie over het leven van Patañjali  
 
Is (volgens Tookaram Tatya) te vinden in drie boeken: 
 

Rudrajamala 
Vrihanandikeshvara 
Padmapurana 
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De gegevens zijn echter mythologisch, niet feitelijk: 
 

Geboren in Illavrita Varsha 
Vader Angira 
Moeder Sati 
Echtgenote Lolupa (van de Noordzijde van de berg Meru) 

 
Aard van de soetras 
 
In Taimni's commentaar op YS I.1 geeft hij veel nuttige informatie, waaronder: 
 
• Patanjali is een vertolker is van deze vorm van yoga, maar niet de bedenker. 
• Het genie van deze "uiteenzetting" is gelegen in haar beknoptheid. James Haughton Woods 

noemt de soetra's "mnemonic rules", d.w.z. geheugensteuntjes.  
• Is dit werk wel bedoeld om te worden gelezen zonder de hulp van een leraar, die onderdeel is 

van een levende traditie? Kunnen we de soetras zonder verdere achtergrondkennis begrijpen? 
 
Uitgaven, commentaren e.d. 
 
Uitgaven van de vertaalde tekst 
 
• I.K. Taimni (1961, Ned. Vert. 1975 door Mw. C. Keus) 
• Edwin F. Bryant (2009, Engelstalig, ook te koop als eBoek) 
 
Traditionele commentaren 
 
Gelukkig zijn er commentaren die we kunnen raadplegen als de soetras op zichzelf niet voldoende 
informatie geven. In het voorwoord door B.K.S. Iyengar, in Bryant's YS vertaling worden er 6 
genoemd: 
 
• Vyāsa (de “editor” van de Veda’s en de Mahābhārata) 
• Vācaspati Miśra (subcommentaar bij Vyāsa) 
• Śaṅkara (denk aan: advaita)  
• Bhoja Rāja 
• Vijñānabhikṣu 
• Hariharānanda 

 
Uitgaven van enkele commentaren  
 
  Datering Westerse uitgaaf 
 
1. Vyāsa 5e eeuw Ganganatha Jha, 1907 
2. Śaṅkara 8e eeuw Trevor Leggett, 1990 
3. Vācaspati Miśra 9e eeuw James Haughton Woods, 1914 
4. Bhoja Rāja 11e eeuw Tookaram Tatya, met introductie van H.S. Olcott, 1885 
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Verder noemenswaardig 
 
• Philipp Maas stelde in 2006 een kritische editie samen van het eerste hoofdstuk. 
• Georg Feuerstein, "The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice", Hohm 

Press, Chino Valley (AZ), 1998 (derde druk 2008) 
• Bhagavan Das maakte een concordantie op de Yoga Sutras en het commentaar van Vyasa, 

uitgegeven in 1938. 
 

Over Bewustzijn, Zelfrealisatie en de 1e key sutra’s  
Purusa & Prakriti 
 

Absoluut Bewustzijn, de enige Werkelijkheid of God zijn 
benamingen die in verschillende sutra’s worden gebruikt om 
het goddelijke te duiden. In deze sutra genoemd de Purusa – 
Zuiver Bewustzijn – het is het Absolute Niets, dat in alles is 
en nergens niet en dat een harmonie is waarin alles plaats 
kan vinden. In dia 1 wordt Purusa door middel van het witte 
deel uitgebeeld. Het zwart op het wit heet in deze sutra 
Prakriti – het niet Zelf, de illusie, materie of de Natuur.  
 

Volgens de yoga sutra’s, is de uiteindelijke Werkelijkheid Chit of Bewustzijn, dat identiek is met Sat of 
Zijn, en met Ananda of Gelukzaligheid. Deze uiteindelijke Werkelijkheid die Satchidananda genoemd 
wordt is Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid in absolute zin. De Werkelijkheid die ook in de Veda’s wordt 
verkondigd. En de mens is één met deze Werkelijkheid. Maar onder invloed van onwetendheid – 
Avidya -, heeft de mens zijn ware natuur vergeten. Hij beschouwt als de werkelijkheid een alleen maar 
schijnbare wereld van subject en object en deze vergissing is de oorzaak van zijn gebondenheid en 
lijden. Het doel van geestelijke discipline van yoga is de herontdekking en herkenning onze ware 
identiteit als de goddelijke Werkelijkheid.  
 
Bepaalde verhalen en geschriften 
beschrijven dat het Absoluut  Bewustzijn 
zichzelf wilde ervaren en daarom een 
wereld van contrast schiep, waarin Purusa 
die zich schouwt in de Prakriti. Want zonder 
contrast kan niets gekend of gezien worden. 
De Deen Martinus Thomson heeft dit 
principe in dit YouTube filmpje weergegeven 
https://bit.ly/2O3hEjn waarvan dia 2 een 
afbeelding is. 
 

 
Wat is dan Zelfrealisatie en Eenwording in deze context? 
De geestelijke discipline van transformatie en 
beheersing van bewustzijn die door Patanjali 
uiteengezet wordt leidt tot het steeds subtieler maken 
van de natuur en de mens zodat die uiteindelijk weer 
opgaat in Absoluut Bewustzijn maar dan mét 

Dia 1 Purusa & Prakriti 

Dia 2 Contrast 

Dia 3 subtieler worden 

https://bit.ly/2O3hEjn
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Zelfbewustzijn. De mens wordt dan Eén met Absoluut Bewustzijn, een gradueel proces dat dia 3 
visualiseert.  

 
Yogapaden 

In de yogatradities worden doorgaans vier paden 
onderscheiden. Deze zijn op dia 4 weergegeven.  
De Yoga Sutra’s van Patanjali behandelen transformatie 
en beheersing van bewustzijn en vallen onder het pad 
‘Raja yoga’. 
 
Bhakti yoga is de weg van universele liefde en devotie. 
De Bhakta gaat op in de liefdesresonantie die God is 
door ‘van hetzelfde te worden’ – liefde. Jnana yoga is de 
weg van transcendent inzicht en wijsheid waarbij de yogi 
juist het denkvermogen als instrument gebruikt om tot 

inzicht te komen. Om uiteindelijk via het denken voorbij het denken te kunnen gaan en een 
onmiddellijke ervaring van de Werkelijkheid te verkrijgen. Karma yoga is het pad van onzelfzuchtig 
handelen waarbij de yogi zijn lagere natuur transformeert door al zijn handelingen aan de 
Werkelijkheid op te dragen. Hatha yoga is niet aan de dia toegevoegd, dat zou op zich kunnen, maar 
in dit geval verwijst Patanjali in enkele sutra’s naar Hatha yoga. Alle yogapaden staan overigens nader 
beschreven in de Bhagavad Gita en een pad is niet absoluut. Ten eerste omdat niet alleen één pad 
gevolgd hoeft te worden en ten tweede omdat zelfs de Jnana yogi uiteindelijk universele liefde moet 
kennen om tot Realisatie te komen. Want kennis en liefde vormen wijsheid. Welk pad bij u past kunt u 
het best intuïtief vaststellen, in de zin van of een bepaald pad met u resoneert. Er zijn vele deuren 
naar eenwording met Onbegrensd, Oneindig en Tijdloos Bewustzijn. 
 
Opbouw van het boek en kernsutra’s van Patanjali 

 
Eerbetuiging aan Maharshi Patanjali – dia 5 
Uiteraard kan geen betoog over de Yoga Sutra’s 
zonder eerbetuiging aan Patanjali naar goed Indiaas 
gebruik!  
Een mooie manier om de betekenis van de naam 
van Patanjali uit te leggen is als volgt.  
Het woord ‘Pat’. Vroeger werden in India sutra’s en 
geschriften op palmbladeren geschreven die zo 
goed geconserveerd werden dat er nog vele 
bewaard zijn gebleven, waaronder op het 

hoofdkantoor van de Theosophical Society in Adyar, India. Het gaat om bladeren waar op heilige 
teksten zijn geschreven die uit de kennis, liefde en wijsheid van het hart voortkomen. En het hart is 
goddelijk, want het godselement - de vonk van het Absolute - bevindt zich in je hart.  
 
Anjali is Sanskriet voor ‘goddelijk offer’, ‘een gebaar van eerbied’, ‘zegening’, en is afgeleid van anj, 
wat betekent ‘eren of vieren’. Een gebaar van eerbied voor de kennis uit het hart, die van het enige 
Werkelijke afkomstig is en door Patanjali zo zorgvuldig gecompileerd. Het gebaar is ook bekend als 
Hrdayanjali mudra, wat betekent ‘eerbied voor de hartzegel’ (van hrd, wat ‘hart’ betekent) en Atmanjali 
mudra wat ‘eerbied voor de zelfverbinding’ betekent (van atman, wat ‘zelf’ betekent).  
Patanjali betekent daarmee het openbaren van ‘heilige’ kennis, die uit het hart komt.  
Hoe mooi en liefdevol is dat! 

Dia 4 Yogapaden 

Dia 5 Eerbetuiging aan Maharshi Patanjali 
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De Yoga Sutra’s van Patanjali – opbouw en indeling   
 

De Yoga Sutra’s bestaan uit vier ‘Pada’s. 
Patanjali noemt het geen hoofdstukken. Pada is 
een Sanskriet woord en te vertalen als ‘voet’. Nu 
moet je weten dat in India de voeten van de guru 
heel belangrijk zijn. De voet bevat de energie van 
het hele lichaam. De guru wordt gezien als een 
verlichte meester en daarom is de energie die de 
voeten van de guru afkomstig is, heilig. En geeft 
voeding. Discipelen en priesters wassen de 
voeten van de guru en soms wordt het water of 
de melk daarna opgedronken. ‘Pa’ betekent 

drinken, verzorgen en ‘Da’ geven. Pada betekent ‘voeding geven’. Naar de voet komen is naar de 
plaats van absolute voeding komen. 'Drinken van zegeningen van de voeten van verlichte tientallen'. 
Op dia 6 is overigens Ammachi afgebeeld, zij is een guru uit India die elk jaar naar Nederland komt en 
miljoenen mensen over de wereld ‘Darshan’ geeft door een knuffel. Darshan is een Sanskriet woord 
en betekent ‘zien’ of ‘visioen’. In de traditie van het oude India wordt het zien van een meester of een 
godsbeeld in een tempel Darshan genoemd. Amma’s Darshan heeft de vorm van een persoonlijke 
omhelzing die mensen vaak als troostend en liefdevol ervaren. 

 
Van de ‘Pada’s’ naar de ‘sutra’s’!  
Sutra betekent ‘draad’. Een draad waarop de 
afzonderlijke sutra’s of aforismen aaneen zijn 
geregen. Kralen van wijsheid aaneengeregen 
in een sutra. Er zijn vele sutra’s die zijn 
opgetekend door wijzen die geheel of 
gedeeltelijk tot Zelfrealisatie zijn gekomen en 
hun zienswijze in korte aforismen hebben 
opgetekend. Dat zijn Sanskriet zinnen die elk 
zoveel wijsheid bevatten dat ze door reciteren 
en studie uitgevouwen kunnen worden zodat de betekenis in de yogi opwelt.  
 
Er zijn ongelooflijk veel sutra’s als paden die tot verlichting leiden, zoveel wegen, er is niet één gelijk.  
Een ander mooi voorbeeld van een sutra is de Narada Bhakti Sutra over de weg van liefde – Bhakti 
yoga. Deze weg wordt op een paar plaatsen in de Yoga Sutra’s genoemd als weg naar zelfrealisatie. 
Overigens heeft de Theosoof I.K. Taimni beide sutra’s becommentarieerd en ook aan hem hier op 
deze plek een eerbetuiging voor zijn fantastische werk en scherpe geest. Hij was een Professor in de 
chemie en waardoor zijn commentaren deels wetenschappelijk geformuleerd zijn wat heel 
verhelderend is. Wat evenzo geweldig is, is dat de sutra’s geestelijke disciplines beschrijven en geen 
dogma’s of ‘moetens’ maar simpelweg onderbouwde handvatten om tot Zelfrealisatie te komen op 
basis van de natuurwetten. In 2018 zouden we sutra’s stappenplannen naar verlichting noemen, hoe 
geweldig is de studie van deze kennis! 
 
 
 
 
 

Dia 6 Pada 

Dia 7 Sutra's & Taimni 
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Als voorbeeld van de Yoga Sutra’s volgen nu de 1e vier sutra’s die meteen het uitgangspunt en idee 
van de Yoga Sutra’s uiteenzetten.  
 
1 Atha Yogānusāsanam 
Nu wordt een uiteenzetting van Yoga gegeven 
Met ‘nu’ wordt hier bedoeld: wanneer de yogi er klaar voor is. 
 
2 Yogas citta-vrtti-nirodhah 
Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken 
Yogah - de essentiële techniek van Yoga 
Citta – (van) het denkapparaat (denkvermogen) 
Vrtti – (van) de wijzigingen, wortel, bestaan 
Nirodhah – verbod, onderdrukken, stilzetten, beheersing, bedwingen 
 
Overigens is yoga opgebouwd uit de wortel Juy – verbinding – tot eenwording komen. Elke sutra kent 
een eigen benaderingswijze. In de bovengenoemde Bhakti Sutra is dat universele liefde en in de Yoga 
Sutra’s transformatie en beheersing van bewustzijn! Er zijn vele wegen en vele paden en de keuze 
welke bij u past is afhankelijk van uw temperament.  
 
3 Tadā drastuh svarūpe ‘vasthānam 
Dan is de Ziener gevestigd in zijn eigen, essentiële en fundamentele aard 
Tadā – dan 
Drastuh – (van de ziener) 
Svarūpe – in zijn eigen vorm of essentiële en fundamentele aard 
Avasthānam – het gevestigd zijn  
 
Dit is het einddoel van de Yoga Sutra! De Ziener – het Absoluut Bewustzijn – is gevestigd in zijn 
eigen, essentiële en ware aard. De Purusa. 
 
4 Vrtti-sārūpyam itaratra 
In alle andere staten is er assimilatie van de ziener met de modificaties van het denken 
Vrtti – (met) wijzigingen (van het denken)  
Sārūpyam – identificatie, assimilatie (van de ziener) met de modificaties van het denken 
 
In alle andere staten is de Ziener vereenzelvigt met de assimilaties met het denkvermogen. En 
daardoor verwikkeld in de illusie, in Prakriti, de natuur.  
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Filosofie van de Klesa’s , Chitta & Vrtti’s  
 
Probleemdefinitie: de psychologie van yoga 
 
• Waarom bestaat de mens, en waarom is hij in ontwikkeling? 
• Wat is het resultaat van de menselijke ontwikkeling? 
• Waarom zijn we eigenlijk niet al vrij al bij de geboorte? 
• Wat belet ons eventueel in het verwerven van vrijheid? 
 
Sāṃkhya filosofie: het wereldbeeld van de Yoga Soetra’s 
 
De Sāṃkhya filosofie is de ondergrond van het werk van Patañjali. Deze filosofie ontwikkelt zich in de 
Gupta-tijd, vanaf ca. 500 v. Chr. Bekendste geschrift is de Sāṃkhyakārika van Īśvarakṛṣṇa, ca. 350 n. 
Chr. (Dit is ongeveer in dezelfde tijd als Patañjali.) Bekendste commentaar is van Gauḍapāda, 6e 
eeuw. Engelse vertaling incl. commentaar door H.D. Sharma, 1933. 
 
Enkele hoofdpunten 
 
1. Puruṣa en Prakṛti (in het Nederlands vaak genoemd Geest en Stof) vormen een spanningsveld 
waartussen ontwikkeling plaatsvindt. In Blavatsky’s werk “De Geheime Leer” vinden we dit 
spanningsveld in de stanza's uit het Boek van Dzyān in deel I: 
 

Vader-Moeder spinnen een web dat van boven aan de Geest is bevestigd en van onderen aan 
de Stof. (TUP editie p. 60) 

 
2. Elke zich ontwikkelende entiteit is tweevoudig, doordat hij zich beweegt in het spanningsveld van 
Geest en Stof. Elke entiteit heeft twee "evolutionaire polen": leven en vorm. Levenszijde en vormzijde 
beïnvloeden elkaar op volgende manier: 
 

Het inwezen vervormt de vorm, 
De vorm verwezenlijkt het inwezen. 

 
De vormzijde van de entiteit wordt tot een voertuig voor het inwonende leven, en ontwikkelt organen 
zodat het inwonende leven kan handelen en waarnemen in de stof van de gebieden waarop hij zich 
ontwikkelt. De ontwikkeling heeft twee kanten die we kunnen noemen “openbaring" en "ervaring”. Er 
worden in het voertuigen op elk gebied handelingsorganen gevormd en waarnemingsorganen, die 
openbaring en ervaring op elk van de gebieden mogelijk maken. 
 
3. De voertuigen op de verschillende gebieden worden door Taimni benoemd met hun Vedānta-
benamingen. In de volgende tabel worden deze "kosha's" of "omhulsels" in verband gebracht met de 
gebruikelijke theosofische indeling van de gebieden. Deze laatste indeling is voor het eerst door 
Leadbeater en Besant in hun werk gebruikt. De koshas worden genoemd annamayakosha, 
pranamayakosha, etc., oftewel het omhulsel gemaakt uit voedsel (anna), uit vitaliteit (prana) etc. Nota 
bene: op de concreet mentale en astrale gebieden is in de vedantijnse indeling maar één kosha, 
namelijk de manomayakosha. 



José van der Loop & Ingmar de Boer          Yoga Sutra’s van Patanjali             Hand-out Najaarsdag 20 oktober 2018 12 

 
 
 Voertuigen en “koshas”  

1 Atmisch Atma 

2 Boeddhisch Ananda 

3 Abstract Mentaal Vijnana 

4 Concreet Mentaal } Mano 

5 Astraal  

6 Etherisch Prana 

7 Grofstoffelijk Anna 
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Kernbegrip in de Yoga Sutra's: citta 
 
Het begrip citta komt 21 maal voor in de tekst van de Yoga Sutra's. Mw. C. Keus, de Nederlandse 
vertaler, gebruikt steeds verschillende woorden waar in de Engelse tekst van Taimni het woord "mind" 
staat. Het begrip is blijkbaar zeer veelomvattend, gezien de zeer verschillende zinsneden waarin het 
wordt gebruikt. Hiervan kunnen we een aantal voorbeeld opsommen, in drie groepen. 
 
Voorbeelden van “citta” (1) 
 
YS 1.2/1.30/1.33/3.9/4.17 wijzigingen, verstrooiingen, zuivering, transformeren, kleuring van "het 
denkvermogen" 
 

Hier is het alsof het gaat om iets wat lijkt op een oppervlak of object, een spiegel, glas, 
projectievlak etc. Iets wat kan wijzigen naar aanleiding van onder andere de waarneming 
(kleuring): beeld, afbeelding. De citta werkt als een filter voor onze waarneming. 

 
Voorbeelden van “citta” (2) 
 
YS 1.37/3.1/3.9/3.12 het gerichthouden, vastzetten, beperken, eenpuntigheid van het "denkvermogen" 
 

De citta heeft een zekere beweeglijkheid en richting, zoals een lichtbundel, als een instrument 
dat kan worden bediend. (focussen van de aandacht, lens, objectief) In de woordenlijst bij YS 
I.37 heeft Mw. Keus nog toegevoegd: "denkapparaat". 

 
Voorbeelden van “citta” (3) 
 
YS 3.19/3.35 "bewustzijn", of op mentaal vlak: "verstandelijk denken" 
 

De citta heeft direct te maken met onze kennisname, onze voorstelling en ons inzicht.  
 
Drie functies van de citta volgens Edwin F. Bryant 
 
Buddhi, ahaṃkāra en manas zijn in de YS drie functies van de citta, die elkaar onderling 
beïnvloeden: 
 

buddhi realisatie (budh is o.a. wakker worden), bewustwording, 
intelligentie (in de oorspronkelijke betekenis), inzicht 

ahaṃkāra  het ik-aspect van het bestaan, het "ik ben dat" 
manas het denken, speciaal het organiseren van zintuiglijke signalen 

en het richten van de zintuigen. 
 
Twee functies van de citta volgens Vacaspati Mishra 
 
Subcommentaar bij YS I.2: “Met de term citta geeft hij (Patañjali) aan, het innerlijke orgaan 
(antaḥkaraṇa) en intelligentie (buddhi).” 
 

antaḥkarana het innerlijke orgaan = denkapparaat? 
buddhi  intelligentie, begrip = gevoelige plaat? 
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Kleśas (YS II.3) “oorzaken van pijn en smart” 
 
1 avidyā onwetendheid 

2 asmitā ik-ben-heid 

3 rāga aantrekking 

4 dveṣa afstoting 

5 abhiniveśa gehechtheid 
 
In YS II.4 wordt beschreven hoe de kleśas in vier toestanden kunnen zijn, zie de volgende tabel. 
 

 
Nederlands 
(Mw. C. Keus) Sanskriet Vertaling (Monier-Williams) 

1 sluimerend prasupta slapend, latent 
2 ijl tanu dun, fijn, delicaat 

3 afwisselend vicchinna onderbroken 

4 verbreid udāra hoog, best 
 
De Saṃskāra’s 
 
Saṃskāra’s zijn latente kiemen van nieuwe gedragspatronen. De saṃskāra's worden opgeslagen in 
het kārana śarīra (causaal lichaam), waardoor ze mettertijd in een serie van verschillende levens tot 
manifestatie kunnen komen. We zouden deze daarom "aanleg" kunnen noemen, waarmee iemand 
wordt geboren. 
 
In het boekje "The Causal Body" van Arthur E. Powell wordt het incarnatie- en reïncarnatieproces 
weergegeven met het volgende diagram.  
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In opeenvolgende levens krijgen we steeds nieuwe combinaties van saṃskāra’s mee. Meestal 
noemen we dan de "Heren van Karma" als de grote wezens die ons karma bewust voor ons uitkiezen. 
Taimni laat dit zien in het volgende diagram. De hoofdletters A, B, C, D geven verschillende 
opeenvolgende levens aan. De kleine letters stellen de verschillende saṃskāra’s voor. Als ze in het 
ene leven nog niet voldoende zijn uitgewerkt kunnen ze in een volgend leven terugkomen. In het 
diagram wordt dit weergegeven als een kleine letter met een accent. 

 
Hieraan kunnen we onder andere zien dat deze ontwikkeling niet lineair plaatsvindt, dat wil zeggen dat 
we onze "geestelijke vordering" niet met die van anderen kunnen vergelijken door ons met anderen op 
een soort maatlat te leggen. 
 
De Vāsanā’s 
 
Vāsanā (enkelvoud) is de algemene tendens waardoor latente patronen van gedrag als het ware 
geneigd zijn zich te manifesteren. Taimni (IV.8): De kracht die op alle niveaus tot nieuw karma leidt 
wordt vāsanā genoemd. (niet "begeerte") Deze kracht is inherent aan alle gemanifesteerd leven. 
 
Vāsanā's (meervoud) zijn patronen van gedrag met inherente geneigdheid zich te manifesteren 
(vāsanā, enkelvoud). 
 
Wat is Karma?  
 
Karma wordt gevormd door de secundaire gevolgen van de vāsanā's. (Taimni p. 411) 
 
Het bestaat in twee soorten: 
 

1. saṃcita karma = lett. geaccumuleerd karma ("latent karma") 
2. prārabdha karma = lett. begonnen karma ("rijp karma") 

 
Probleemdefinitie: recap "de psychologie van yoga" 
 
Waarom bestaat de mens, en waarom is hij in ontwikkeling? 
 

De mens is een wisselwerking tussen Puruṣa en Prakṛti. Hij is onderdeel van een cyclisch 
evolutieproces waarbij hij steeds openbaart en ervaart (incarneert), en groeit in bewustzijn. 

 
Wat is het resultaat van de menselijke ontwikkeling? 
 

De resultante van het proces is zelf-bewustzijn. 
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Patañjali: dan is de kenner “gevestigd in zijn eigen, ware aard”.  

 
Waarom zijn we niet vrij al bij de geboorte? 
 

De mens krijgt lichamen die hij steeds beter leert hanteren. Aanvankelijk zit hij als het ware 
gevangen. 

 
Wat belet ons eventueel in het verwerven van vrijheid? 
 

Ons “onbewustzijn” (avidyā) hecht zich aan de lichamen en kan daar maar met moeite weer 
van loskomen.  
 
In de Yoga Soetra’s zijn de kleśa’s de eigenschappen van de mens die hem belemmeren in 
zijn streven naar vrijheid. 
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8-voudig pad   
Inleiding 
 

 
Dia 8 Overzicht achtvoudig pad 

In het vorige deel is de werking van de Klesa’s, die door Samskara’s (indrukken) en Vasana’s 
(neigingen) en de werking van de Guna’s (Tamas, Rajas en Sattva) uiteengezet. Deze vormen de  
sluiers van afgescheidenheid die de mens gevangen houden in een betrekkelijke wereld. 
Met het 8-voudig pad biedt Patanjali een yogapraktijk, Sadhana om de betrekkelijke wereld te 
overstijgen en het Werkelijke te ervaren.  
 
Sutra 28 van Pada II luidt:  
yoganganusthanad asuddhi-ksaye jnana-diptir a viveka-khyateh 
 
II28 Yoganga - (van) de samenstellende onderdelen van Yoga, oefeningen of treden van Yoga 
Anusthanad – door beoefenen of navolgen 
Asuddhi – van onzuiverheid 
Ksaye – bij de vernietiging (idee is het geleidelijk minder worden)  
Jnana – kennis (spirituele kennis) 
Diptih – uitstralen, straling 
a viveka khyateh – totdat het besef van de realiteit  
 
Deze sutra geeft aan dat alle verschillende treden of samenstellende delen van de yoga discipline zijn 
aaneengeschakeld. De verschillende ‘Anga’s’ (onderdelen) lijken onafhankelijk van elkaar maar 
hebben wel een bepaalde volgorde. Ze een voor een enigszins beheersen is wel een vereiste om alle 
acht te beoefenen. Bijvoorbeeld, als Yama of Niyama niet voldoende zijn beoefend en niet alle 
emotionele verstoringen zijn geëlimineerd, en Asana (speciale yoga lichaamshouding) en de yogi 
Pranayama (adembeheersing) niet voldoende beheerst lukt Pratyahara (terugtrekken van de 
zintuigen) niet goed. Maar als je dit pad opgaat en je leven afstemt op dat van een ware Sadhaka 
(discipel of leerling), dan moet succes vroeg of laat komen!  
 
Sommige mensen lijken bepaalde vaardigheden al te bezitten, zoals ongehechtheid of enorme 
vriendelijkheid. Dit is het resultaat van inspanningen uit vele eerdere levens van beoefening van een 
of meerdere yogapraktijken.  
 
Er is een volkomen logica van de samenstelling van de onderdelen zowel in volgorde als betrekking 
tot elkaar. Door deze practice aan tegaan maakt de yogi zichzelf steeds subtieler. Het is een pad dat 
in gradaties, en geleidelijk aan verloopt.  
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Sutra 29 uit Pada II geeft het achtvoudig pad weer: 
 
II29 Yama-niyamāsana-prānāyāma-pratyāhāra-dhāranā-dhyāna-samādhayo’stāv angāni 
Yama – zelfbeteugeling, geloften van onthouding 
Niyama – vastgestelde rituele handelingen, bindende voorschriften die betracht dienen te worden 
Asana – lichaamshoudingen 
Pranayama – adembeheersing 
Pratyahara – terugtrekking  
Dharana – concentratie, vasthouden aan één idee of ding in het denken 
Dhyana – meditatie, contemplatie – con-templatie, tot stand brengen van een terrein, een templum 
voor observatie 
Samadhi – trance  
 
Er worden vijf ‘anga’s’ gerekend tot de uiterlijke yoga – Bahiranga – zij zijn meer voorbereidend om 
Samadhi, de toestand van absorptie in het object van meditatie te bereiken. Daarvoor dienen de drie 
anga’s die innerlijke yoga – Antaranga – genoemd worden. Zie dia 8. Gradueel is kenmerkend voor 
deze en ook andere sutra’s – daarvoor staat de spiraal op de achtergrond, de yogi verheft zich van 
grover naar steeds subtieler. 
 
Nu volgt een uiteenzetting van de verschillende ‘Anga’s’ met steeds een korte toelichting.  
 
Yama – Niyama 
 

 
Dia 9 Yama & Niyama 

De eerste twee Anga’s zijn Yama en Niyama. 
 
In pada II sutra 30 treffen we ‘Yama’ – zelfonthouding & zelfdiscipline 
Onthouden van geweld, leugen, bedrog, diefstal, onkuisheid en hebzucht  
 
En in pada II sutra 31 ‘Niyama’ – geboden, oefeningen om te verrichten, om te doen  
Zuiverheid, tevredenheid, onthouding, zelfstudie en overgave aan God 
 
De Yama’s en Niyama’s vormen de yoga ethiek. Niet omdat je geboden moet volgen of anders niet bij 
een bepaalde groepering mag horen of de tempel niet in mag. Maar om de werking van de Klesa’s 
teniet doen, en door via bepaalde oefeningen in houding en gedrag ‘met wortel en tak uit te roeien’, zo 
noemt Taimni in zijn commentaar.  
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Dat lijkt wellicht rigoureus, maar het is het pad naar bevrijding van de zinnen en afhankelijkheden, 
daar gaat het over! Het pad naar innerlijke vrijheid van uiterlijke prikkels. Kenmerkend ook is dat het 
hele pad is gebaseerd op de natuurwetten. Yama’s & Niyama’s vormen daarmee een fundamentele 
ethiek, niet om braaf te zijn of een redelijk deugdelijk leven te leiden, maar om met en volgens de 
natuurwetten te werken om de Illusie op te lossen. Bij elke Yama en Niyama staat een verwijzing naar 
het resultaat dat bereikt kan worden door intensieve beoefening.  
 
Omdat ze op natuurwetten gebaseerd zijn is er geen compromis mogelijk. Dat lijkt heel streng 
allemaal, maar stelt je eens voor dat je niet meer willekeurig wordt aangestuurd door bijvoorbeeld 
boosheid of begeerte naar bepaalde zaken. Het doel van deze meedogenloze ethische code is om 
alle mentale en emotionele stoornissen, die het leven van de yogi kenmerken, volledig uit te bannen 
waardoor uw innerlijke onrust stevig wordt getemperd en zelfs helemaal verdwijnt. En dat daarvoor in 
de plaats, Liefde, Vrede komen. En Sat-Chit-Ananda – Onuitsprekelijke Vreugde, Bestaan, Zijn, 
Gelukzaligheid in uw bewustzijn verschijnen! 
 
De Yama’s 
 
Ahimsā – geweldloosheid 
 

 
Dia 10 Yama 1 - Ahimsa - geweldloosheid 

Ahimsa staat voor de allerhoogste graad van schuldeloosheid. En betekent anderen op geen enkele 
wijze schade toebrengen, ook goedbedoeld over iemand praten is toch schade toebrengen aan 
iemands reputatie. Dat geldt ook voor niets doen wanneer iemand schade toegebracht wordt om zo 
jezelf te redden. Elke situatie is uniek en de sleutel om te weten wat u moet doen in een specifieke 
situatie ligt in een goed ontwikkelde Buddhi: onderscheidingsvermogen door intuïtie met gezond 
verstand. Buddhi (van de wortel budh, ontwaken, verlichten, weten): De spirituele ziel, het 
onderscheidingsvermogen, het kanaal waardoor goddelijke inspiratie van de atman naar het ego 
stroomt, en dus het vermogen dat ons in staat stelt om onderscheid te maken tussen goed en kwaad 
– het spirituele geweten.1 
Een ongehinderde Buddhi zonder complexen kan men cultiveren door training en voortdurende 
waakzaamheid op innerlijke gedachten en emoties. Door steeds het juiste te willen doen. 
Alleen door steeds het juiste te willen doen en innerlijk af te tasten of het met onze diepste 
overtuigingen overeenkomt, krijgen we ook extra kracht om te zien wat het juiste is. Er is geen andere 
weg. Geleidelijk zal dit schijnbaar negatieve ideaal van niet-schadelijk zijn zich transformeren naar het 
positieve en dynamische leven van liefde. Liefde, tederheid meededogen jegens alle levende wezens. 
 

                                                      
1 Bron: http://www.theosofie.net/impuls/2017/buddhi.html 
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Mahatma Gandhi staat erom bekend dat hij Ahimsa heeft gepraktiseerd op zijn weg om India naar de 
onafhankelijkheid te leiden door nooit terug te vechten tegen de Engelsen, maar ook niet mee te 
werken met waar hij het niet mee eens was en waarmee de onafhankelijkheid van India niet was 
gediend.  
 
Het resultaat van de beoefening van Ahimsa volgens Pada II Sutra 35 is:  
‘Als men stevig gegrondvest is in geweldloosheid, is het opgeven van alle vijandigheid in zijn bijzijn’  
Ahimsa leidt uiteindelijk tot universele liefde. Iemand die Ahimsa tot ontwikkeling heeft gebracht heeft 
een onzichtbare aura om zich heen die oververzadigd is van liefde en mededogen zelfs al wordt deze 
op het emotionele vlak niet tot uitdrukking gebracht Het werkt als inductie! Liefde wordt overgebracht 
en vermindert de heftige met haat geladen trillingen die tot de yogi komen indien dit het geval is – en 
vermeerdert liefde. Zelfs roofdieren worden onschadelijk zoals in het bijzijn van hen die universele 
liefde hebben. Zoals bijvoorbeeld de westerse mysticus Franciscus van Assisi.   
 
Waar het hier om gaat is de Wet van Liefde. En de wet van het Ene Leven. Liefde is het vermogen om 
alle afgescheiden deeltjes van het Ene Leven tot geestelijke eenheid te binden. Ahimsa duidt op 
houding en gedrag jegens alle levende wezens, gebaseerd op erkenning van het Ene Leven – de wet 
van het Ene leven dat zich in alles dat Is, heeft uitgestort. Door geweld, hoe subtiel ook wordt de 
doorstroming van liefde belemmerd. 
 
Satya – waarheidsliefde 
 

Waarheidsliefde is de tweede morele 
kwaliteit. Niet alleen maar waarheid, maar 
ook het vermijden van overdrijving, 
dubbelzinnigheid, valse schijn, hoe subtiel 
ook. Liegen vinden we allemaal slecht, 
maar goedbedoelde leugentjes om bestwil 
kunnen wel in onze samenleving. Niet in 
het leven van een yogi!  
Waarom niet? Leugenachtigheid schept 
verwarring en is een voortdurende 
verstoring van ons denken. Eén leugen 
heeft vaak meerdere leugens nodig om de 
schijn van iets op te houden. Op het 

moment dat je waarheidslievendheid gaat beoefenen, bemerk je de subtiele spanningen die leugens 
met zich meebrengen. Want de ander ziet of merkt het niet, maar jíj wel, jij weet het en dat geeft 
spanningen en emotionele verstoringen die ons verhindert om ons denken tot harmonie en kalme rust 
te brengen. Het is een natuurwet dat we subtielere vormen van elke ondeugd – van ons zelf – 
gewaarworden als we de grovere vormen ervan hebben geëlimineerd. Eigenlijk gaat het hier om 
volmaakte oprechtheid. Je versluierd Buddhi als je liegt hoe subtiel ook. Je kunt het best steeds 
toetsen of en hoe wat je doet en zegt met je diepste innerlijke overtuigingen overeenkomt. Ongelooflijk 
eerlijk zijn naar jezelf – er geen doekjes om winden. Je kunt er een dagelijkse praktijk van maken – 
dat is ook nog leuk om te doen!  
 
Het resultaat van de beoefening volgens Pada II sutra 36 is:  
II36 Is men stevig gegrondvest in waarheidslievendheid, dan berust de vrucht van de handeling 
uitsluitend op de handeling  

Dia 11 Satya - waarheidsliefde 
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Het denkvermogen van iemand die waarheid tot perfectie heeft ontwikkeld is een spiegel die het 
Goddelijk Denken in zekere mate weerspiegelt en zonder persoonlijke versluiering voorspellingen 
weergeeft die op waarheid berusten omdat ze de Goddelijke wil zuiver vertegenwoordigen  
 
De natuurwet die ook hieronder ligt is die van de aard van de Enige Werkelijkheid en dat is Liefde, 
alles dat indruist tegen de wet van Liefde brengt ons in disharmonie met deze wet en vroeg of laat 
worden wij teruggetrokken ten koste van veel pijn en lijden voor ons zelf.  
 
Asteya – eerlijkheid & niet stelen 

Letterlijk betekent Asteya het zich 
onthouden van diefstal in welke vorm dan 
ook. Niet alleen van goederen of spullen, 
maar ook subtielere zaken. Bijvoorbeeld 
lof voor prestaties die je niet geleverd hebt, 
en waarvan de lof eigenlijk een ander 
toekomt. Het gaat erom dat de yogi zich 
niets doet toekomen dat niet van hem of 
haar is.  
 
 

Het resultaat van beoefening volgens Pada II sutra 37: 
II37 Als iemand stevig gegrondvest is in waarheidslievendheid komen allerlei kostbare schatten 
omhoog voor de yogi  
Wat hier bedoeld wordt is dat door deze discipline het intuïtief gewaarzijn van de yogi zover 
gecultiveerd wordt dat hij waarneemt waar zich waardevolle schatten bevinden.  
 
Brahmacarya – onthouding 

Brahmacarya wordt vaak uitgelegd 
als sexuele onthouding. Want 
sexuele ontlading is ook ontlading 
van energie en wie een ware yogi 
wil zijn wil die energie, die 
fundamentele levenskracht 
sublimeren tot de hoogste vorm en 
dat is transcendente Liefde. Waar 
het hier vooral om gaat is 
onthouding van prikkeling van de 
zinnen waardoor begeerte van 
allerlei aard opgewekt wordt. Kama 
is een vorm van begeerte die de 
zinnen aandrijft. De yogi wil dit met 

wortel en tak uitroeien omdat begeerte – Kama – het denkvermogen in de war brengt en Samskāra’s 
en Vasana’s in het leven roept die ook weer uitgewerkt moeten worden. Wat je in het leven roept, 
moet je ook weer uitwerken. De yogi wil vrijkomen van de hunkering van de zinnen. Het punt is dat er 
geen einde aan komt. Eenmaal geld vergaard, dan wil de mensen meer of is bang dat hij het kwijt 
raakt. Dat wil de yogi niet want dat trekt hem naar de lagere zinnen. De yogi wil niet aangedaan zijn 
door de aanwezigheid of afwezigheid van allerlei verschillende objecten. Zolang je niet vrij bent van de 
zinnen heb je verlangens naar objecten en zorgen als je ze niet hebt. Mag je dan niet genieten van 
lekker eten of welriekende parfum? Ja wel maar het mag geen inzet van je leven zijn. Onthouding en 

Dia 12 Brahmacarya - onthouding 
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onthechting betekent ernaar toe werken dat je geen slaaf meer bent van je hartstochten. Is dat saai? 
Nee want wat er uiteindelijk voor in de plaats komt is vrede, onuitsprekelijke vreugde en liefde die 
transcendent zijn, een Bewustzijnstoestand waarbij de effecten vervulling van gewone begeerten 
verbleken. 
 
Het resultaat van de beoefening volgens Pada II sutra 38:  
Als men stevig gegrondvest is in seksuele onthouding, wint men kracht, ontembare energie 
Want seksuele energie is een grovere vorm van wat levenskracht Ojas wordt genoemd 
Door Brahmacarya toe te passen kan deze worden gesublimeerd. De energie die dan vrijkomt kan de 
yogi inzetten voor spirituele, mentale en ethische regeneratie waar de yoga discipline naar streeft 
Niet alleen maar onthouding, maar meesterschap verkrijgen over je seksuele instincten door 
rigoureuze beheersing van gedachten en begeerten waarvoor in de yogatradities diverse oefeningen 
bestaan. Kama is gevoelig voor gedachten en richt deze direct naar de seksuele organen 
Traditionele Ayurvedische artsen zetten de zo vergaarde levensenergie in voor genezing van hun 
cliënten.   
 
Aparigrahā – onhebzuchtigheid  

 
Afwezigheid van bezitsdrang. Onze gewone 
begeerte en de middelen die we 
tegenwoordig hebben staan doorgaans 
niets in de weg om spullen die we willen 
hebben ook aan te schaffen. Maar samen 
met spullen komt ook de 
verantwoordelijkheid om ze in stand te 
houden 
Dat kost veel tijd, energie en mentale kracht 
die de yogi liever voor zijn Sadhana inzet.  
Het leven van een yogi vraagt daarom om 
enige soberheid. Je mag best dingen 

hebben, maar laat het niet de inzet van je leven zijn, dan heb je geen tijd meer voor het leven van een 
yogi want je wordt in beslag genomen door je bezit en de beslommeringen daaromtrent.   
 
Het resultaat volgens Pada II sutra 39 is: 
II39 Als de afwezigheid van bezitsdrang een voldongen feit is, komt kennis (inzicht) omtrent het ‘hoe’ 
en ‘waartoe’ van het bestaan 
 
Deze sutra is diep en mooi! Het betekent dat de vervolmaking van afwezigheid van bezitsdrang in 
haar meest subtiele vorm resulteert in het loslaten van herinneringen en indrukken die met de 
persoonlijkheid te maken hebben. In elke incarnatie stelt de ziel een nieuw stel lichamen zonder 
kennis van de eerdere levens – zonder herinnering. Denk nog even aan de Samskara’s die betrekking 
hebben op eerdere ervaringen. Door vervolmaking van bezitloosheid verschuift het bewustzijn van de 
individualiteit naar de subtielere gebieden waarin de herinneringen van eerdere levens nog wel 
bestaan en gekend kunnen worden. Hierdoor manifesteert het besef van het Werkelijke zich dieper in 
de Jivatma – de individuele ziel.  
 
 
Grote gelofte  
Deze vijf Yama’s vormen samen de Grote Gelofte. Die gelet op de werking van de natuurwetten, het 
best nageleefd kan worden. Wat te doen in bepaalde omstandigheden is ter interpretatie en 

Dia 13 Aparigraha - afwezigheid van bezitsdrang 
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besluitvorming van de yogi zelf op dat moment onder leiding van zijn eigen innerlijke ontwikkelde 
Buddhi die handelt op basis van de wet van liefde – alles dat daar tegenin druist geeft ellende.  
 
Het verschil tussen de Yama’s en Niyama’s is dat de Yama’s meer verbiedend & ethisch zijn.  
Hier hoef je niet iets voor te doen, maar eerder te laten. De Niyama’s zijn disciplinair & constructief, 
meer gericht op wat de yogi kan doen.  
 
De Niyama’s 
 
Sauca - zuiverheid, reinheid 

Volgens de yogafilosofie is het hele 
universum is doorademt met Goddelijk 
Bewustzijn dat zich uit in Goddelijk 
leven en vanuit dat standpunt bezien is 
niets onzuiver maar een geïntegreerde 
staat en is alles een voertuig van 
Goddelijk Leven en dus zuiver en heilig. 
Het gaat hier om een zo zuiver 
mogelijke expressie van Absoluut 
Bewustzijn. Wat hier wordt bedoeld is 
dat je je samengestelde voertuig - de 
kosha’s  

- fysiek, emotioneel en mentaal ontdoet van alles dat de Goddelijke expressie verhindert door te 
stromen. Loutering betekent het transformeren van de voertuigen zodanig dat ze kunnen dienen om 
de Eenwording of Zelfrealisatie tot stand te brengen. Het voertuig heeft een trillingsvermogen en dat 
wilt de yogi zo subtiel en hoog mogelijk hebben. Fysiek is dat gemakkelijk, bijvoorbeeld via voedsel 
dat we tot ons nemen. Voedsel kent drie kwaliteiten, Satvisch, Rajasisch en Tamasisch voedsel zoals 
vlees en alcohol deze vergroven juist het voertuig.  
 
Emoties en gedachten vormen sluiers in de subtielere lichamen. Patanjali stelt dat wanneer indien 
verstorende emoties en gedachten opkomen voortdurend en standvastig aan het tegengestelde 
gedacht moet worden. Door dit te praktiseren ontstaan er geleidelijk emoties van een hoger subtieler 
karakter – meer verfijnde gevoelens van compassie en vriendelijkheid. De toets is eenvoudig! 
Wanneer je hier resultaten in bereikt is het heel moeilijk om nog ongewenste gedachten en emoties te 
hebben. Wellicht kent je die momenten waarop gedachten of gevoelens van boosheid als vermoeide 
figuren voorbij komen die bijna geen vat meer op je hebben.  
 
Maar dit is natuurlijk heel moeilijk in situaties waar je te maken hebt met mensen die als het ware 
‘onder je huid zitten’! De theosoof Vic Hao Chin schreef het boek ‘Het Proces van Zelftransformatie’ 
door gewaarzijn en doet hiermee een mooie handreiking om emotionele verstoringen en ongewenste 
gedachten op te lossen. 
 
Mantra’s zingen is ook een manier om de Kosha’s te zuiveren. Mantra’s zijn trillingen met hogere 
frequenties die instroming van spirituele krachten uit hogere gebieden bewerkstelligen. De invloed 
spoelt geleidelijk alle ongewenste elementen weg. Wilt u mooie mantra’s horen van een bekende 
Kirtanzanger klik dan op deze link https://bit.ly/2RijFu9 naar een heel mooi nummer van Krishna Dass 
die een discipel was van de guru Neem Karoli Baba, enjoy!  
 
Resultaat van de beoefening volgens Pada II sutra 41 is: 

https://bit.ly/2RijFu9
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II41 Uit mentale zuiverheid ontstaat zuiverheid van Sattva, opgewektheid, eenpuntige gerichtheid, 
beheersing van de zinnen en geschiktheid tot het schouwen van het Zelf 
 
Alleen een Sattvisch bewustzijn, dat in harmonie is met Bewustzijn kan het Zelf schouwen 
De yogi wil Tamas en Rajas zoveel mogelijk elimineren opdat zijn Citta (denkvermogen) de Purusa 
maximaal kan weerspiegelen. En een verward en uit harmonie gebracht gemoed is niet geschikt om 
het Zelf te schouwen. 
Samtosa – tevredenheid 
 

Zonder tevredenheid is het onmogelijk het 
denken in evenwicht te houden. Gewoonlijk 
is het denkvermogen onderworpen aan 
allerlei schokken en botsingen en reageert 
het met de stemming van het ogenblik, naar 
eigen aard, achtergrond en opvattingen. 
Deze reacties brengen voortdurend allerlei 
innerlijke schokken teweeg.  
Soms lijkt het denkvermogen kalm, maar 
dat is het niet werkelijk.  
 

Het gaat bij Samtosa om een evenwichtigheid die gebouwd op de fundamenten van volmaakte 
tevredenheid. Een onverschilligheid ten opzichte van persoonlijke genoegens, comfort en andere 
overwegingen die de mens beheersen want dat genereert gemoedsrust.  
Het doel is bereiken van de Verheven Vrede die iemand compleet boven alle illusie en ellende uittilt.  
Dit kan niet zomaar door de wil verworven worden, gewoonten uit vele levens zijn heel sterk en 
daarom waakzaamheid en training nodig. 
 
Het resultaat volgens Pada II sutra 42 is: 
II42 Door tevredenheid ontstaat het allerhoogste geluk  
De hoofdoorzaak van ons voortdurend ongelukkig zijn is de permanente verstoring van ons denken 
door allerlei begeerten, als een speciale begeerte bevredigd wordt, is er een tijdelijke stilstand in dit 
gevoel van ellende, en dat ervaren we als geluk tot de volgende voorheen – latente – begeerte zich 
aandient. Een kalme geest kan innerlijk de gelukzaligheid weerspiegelen die inherent is aan onze 
ware Goddelijke aard. En het constant omhoog komen van verlangens en begeerten verhindert dit.  
De subtiele en constante vreugde die men Sukha noemt en die van binnenuit komt, is onafhankelijk 
van uiterlijke omstandigheden en is eigenlijk een weerspiegeling van Ananda, een van de drie 
fundamentele aspecten van het Zelf. – Is dit niet mooi? 
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Tapas – strenge soberheid 
 

Tapas traint de wilskracht en 
zelfdiscipline. Het doel van tapas is om 
de identificatie met het voertuig losser 
maken en je ervan af te scheiden door 
het groeiende besef dat het voertuig 
deel uitmaakt van het niet-Zelf.  
Door de inzet van onderscheidings-
vermogen. Je maakt je Bewustzijn los 
van je voertuig. Hier begint eigenlijk al 
het proces van niet- vereenzelvigen, 
het tegengestelde van assimilatie.  

 
Tapas resulteert in de transmutatie van het een in het ander. Gelijk aan een goudlegering die aan 
sterke hitte wordt blootgesteld waardoor al het vuil verdwijnt. Oefeningen van wilskracht zoals vasten, 
Pranayama en beoefening van de Yama’s. 
 
Door Tapas ontwikkel je als yogi een sterk lichaam, word je mentaal krachtig en krijg je een sterk 
karakter. Je wordt moedig en wijs en je gedraagt je integer, recht door zee en ongecompliceerd.  
Osho noemt dit het ontwikkelen van een ‘granite soul’, een geïntegreerde granieten ziel. Hierbij de link 
naar het mooie filmpje op Youtube van Osho, over ‘Love & Hate’ – het ontwikkelen van compassie 
door transmutatie https://bit.ly/2CK8Mgq  
 
Het resultaat van de beoefening van Tapas volgens Pada II sutra 43 is: 
II-43 Kāyendriya-siddhir asuddhi-ksayāt tapasah 
Volmaaktheid van de zintuigen en het lichaam komt na de eliminatie van onzuiverheid door strenge 
onthouding  
 
Siddhi betekent zowel occult vermogen als volmaaktheid. Waar het om gaat is 
dat de yogi het lichaam voor yoga doeleinden kan gebruiken zonder er hinder 
van te ondervinden door het lichaam onder de beheersing van de wil te 
brengen. Pranayama wordt beschouwd als ultieme tapas want het betekent de 
beheersing en beteugeling van pranastromen waardoor de functie van de 
zintuigen vervolmaakt wordt, subtieler. Dit kan overigens leiden tot ontwikkeling 
van lagere Siddhi’s. Tapas dient overigens wel met respect voor je voertuig 
toegepast te worden anders dan sommige Sadhu’s praktiseren door jarenlang 
hun hand omhoog te houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2CK8Mgq
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Svādhyāya – studie tot inzicht omtrent het Zelf 
 

Volgende Anga is voortdurend 
overpeinzen en diep doordenken over 
de yoga geschriften. 
Dit zuigt als het ware de adem van de 
intuïtie naar binnen, ken je die 
momenten, dat je uit het niets opeens 
door een idee heen kijkt? Zie ook de 
delen van het 8-voudig pad over 
Samyama (6-8), dat is de techniek die 
hier feitelijk wordt toegepast.  
 

Is het moeilijk om bijv. de Yoga Sutra’s te lezen, ja! Maar hier geldt, moeilijk mag!  
 
Als je rechten gaat studeren moet je ook door een stapel wetenschappelijke kennis voordat je 
enigszins begint te doorgronden hoe het rechtstelsel in elkaar zit. Dat geldt hier ook, alleen door 
bestuderen van- en contempleren op heilige geschriften ontstaat transcendent inzicht. En beoefen je 
gelijk de eenpuntige gerichtheid die in meditatie nodig is. Het is de vorm van studie die binnen de 
Theosofie graag gepraktiseerd wordt.  
 
Het resultaat van de beoefening van Svādhyāya staat in Pada II sutra 44: 
II-44 Svādhyāyād ista-devatā-samprayogah 
 
Door of vanuit Zelfstudie ontstaat een nauw contact met de verlangde godheid (verbinding – Yogah) 
Svādhyāya bereikt het hoogtepunt in het contact met de Ista-Devatā omdat dit zijn hoogste, 
uiteindelijke doel is. Door overpeinzing en contemplatie op de tekst wordt een kanaal geopend 
waardoor intuïtieve kennis kan stromen. Deze kennis kan stromen van hoger naar lager door 
contemplatie en overpeinzing waardoor je volgens de natuurwet die straks in het deel contemplatie 
nader behandeld wordt, overeenkomstige kennis en inzicht naar je toe trekt – het kan niet anders. Je 
maakt verbinding met de essentie van de tekst en daarom is het belangrijk dat zo zuiver mogelijke 
teksten worden gebruikt zoals de Yoga Sutra’s of andere geschriften.  
Er is geen ruimte voor oppervlakkigheid op de yogaweg! ;)  
 
Een heel mooie tekst om op te contempleren staat op pagina 260 van het boek Inwijding van 
Elisabeth Haich. Een briljant boek voor iedereen die de diepe waarheden wil leren kennen en 
geschreven in de vorm van een persoonlijk verhaal. De tekst luidt: 
 
De Schepper herkent zichzelf in het schepsel, in de persoon. Dit is de enige mogelijkheid waarop het 
gescheiden zijn ophoudt, dat het bewustzijn zich in een eenheidstoestand bevindt…. In deze toestand 
zijn de Kenner, het Gekende en het Kennen een en hetzelfde subject: het Zelf – de Schepper – kent, 
herkent, erkent Zichzelf in zich!  
 
Het is niet uit te spreken of verstandelijk te begrijpen maar je ziel weet dat het waar is. Je begrijpt het 
eerst met je verstand. Zoals je een vork gebruikt tijdens het dineren. Vervolgens dient je verstand als 
een instrument naar transcendent (jezelf overstijgend) inzicht en begrip.  
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Īsvarapranidhana – Zelfovergave aan God  
 

II-45 – Samādhi-siddhir Īsvara-
pranidhānāt 
Door overgave aan God het tot 
stand komen van Samādhi  
 
Isvara Pranidhana is devotie en 
overgave aan God (Īshvara). 
Uiteindelijk leidt yoga tot een 
mystieke innerlijke ervaring en 
opgaan in Vreugde, Gelukzaligheid 
die niet persoonlijk is maar het 
Bestaan of Bewustzijn zelf en niet 

alleen maar een ‘niet-denken’ exercitie! Patanjali heeft nadrukkelijk een theïstisch element in deze sutra 
ingevoegd door de introductie van Ishvara Pranidhana, overgave aan het Allerhoogste dat gepaard gaat met 
devotie en universele liefde. Ishvara Pranidhana – overgave aan God – ziet Patanjali als een ‘weg-op-
zichzelf’ naar verlichting. Dit is de Bhakti weg binnen de Yoga Sutra’s. Ishvara Pranidhana beschrijft in 
een notendop de hele leer van Bhakti. Taimni beschrijft in zijn commentaren dat Ishvara Pranidhana 
niet alleen kennen van de wil van God is maar ook de leer van Bhakti – de yogaweg van Liefde. Twee 
relevante elementen (Liefde en de goddelijke Wil)!  
 
Bhakti yoga is vooral geschikt voor mensen met een emotioneel temperament. Liefde loopt over de lijn 
van het gevoel. Bhakti kennen we vaak van Kirtan zingen, mantra’s, puja en offerrituelen. Dat is heel 
erg mooi maar de uiterlijke vorm en het begin van deze leer van Liefde en Intense liefde voor God – 
de vormloze God. De Bhakta heeft een enorme liefde voor God. Op de afbeelding rechts is 
Anandamayima te zien, zij had die extreme liefde voor God. Het is een combinatie van verlangen een 
instrument te zijn van de Goddelijke Wil en Liefde voor God zelf.  
 
Het principe is eenvoudig maar ware liefde is moeilijk te praktiseren, denk maar eens aan de mensen 
met wie je een moeilijke verhouding hebt en die je in je persoonlijke stukken raken.  
Vaak zijn mensen die zich tot deze leer aangetrokken voelen daar al vele levens mee bezig.  
Een persoonlijke noot van José is dat zij zichzelf als een Bhakta ervaart. Met een achtergrond in het 
bedrijfsleven en innovatieprogramma’s had ze een ‘verlangen naar God’ en liefde die steeds sterker 
werd maar waar ze geen onderbouwing voor kon vinden. Die liefde voor God had ze al – maar ze wist 
niet wat het was wat ze precies voelde. Dat verlangen werd zo sterk dat ze een sabbatical nam met 
de intentie ‘zet mij maar in een ashram of in een klooster’! Tijdens een seminar in Naarden kocht ze 
de Narada Bhakti Sutra, ofwel ‘de sutra vond haar’! Ze liep het boekwinkeltje in en voelde zich 
aangetrokken tot het dunne boekje met 84 sutra’s met commentaar van I.K. Taimni. Toen ze het las 
kon ze alleen maar denken: ‘dit gaat over mij, dit is wat ik voel, dit is wat ik bedoel’! Later trof ze die 
ervaringen en beschrijvingen ook in de werken van westerse mystici zoals Teresia van Avila.  
 
Overigens betekent Bhakti niet een algemene vroomheid of al je daden aan God offeren maar iets 
anders, veel dieper en mooier. ‘Niet mijn wil maar uw wil geschiede’ is de beste metafoor.   
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In de eerste instantie volkomen in het duister 
tasten naar wat dan de Wil van God is, maar 
met voorafgaande tapas en inspanningen maak 
je jezelf steeds subtieler en kan God bij jou 
komen en jij Hem steeds beter verstaan. Door 
een goed ontwikkeld Buddhi bewustzijn. Je 
haalt je persoonlijkheid uit de weg door 
voorgaande oefeningen waardoor je je eigen 
Godselement niet meer versluiert. 
Dan kan je steeds zuiverder waarnemen wat de 
Wil van God is en wat van je wordt verlangd als 
instrument in de handen van God. Dat is wat 
Anandamayi Ma, Ramakrishna, Mahatma 
Ghandi maar ook ingewijden als Socrates en Plato gedaan hebben op hun eigen manier.  
 
En het geleidelijk verdwijnen van de versluiering leidt overigens tot een heel verfijnd gevoelsleven en 
enorme gevoelsdiepte en dat is de manier waarop je de Wil van God ook waar kunt nemen. 
Een idee, een gevoel een ingeving – inspiratie – in spirit. Anandamayima noemde dat Kheyala. Zij 
heeft zich op enig moment vrijgemaakt om de Goddelijke Wil te kunnen volgen. Zij zat en deed niets 
tot ze een ingeving kreeg, dat is ware Karma Yoga! 
 
Afronding van de Yama’s en Niyama’s 
Een eenvoudige manier om te werken met de Yama’s en Niyama’s is door een tijdje voor jezelf te 
werken met één ervan. Begin gewoon met datgene wat met je resoneert, wat je op dat moment 
aanspreekt en vooral wat goed voelt! Een goed ontwikkelt gevoel is een zuiver instrument. 
 
Asana 
 

In de klassieke Hatha yoga worden Asana’s 
gebruik om veranderingen in bewustzijn teweeg 
te brengen door stromen van bepaalde soorten 
subtielere krachten zoals Prana en Kundalini in 
het fysieke lichaam in beweging te zetten.  
De Hatha yoga behandeld minimaal 84 asana’s 
die gedetailleerd beschreven worden. 
Maar dat is niet wat in de Yoga Sutra’s wordt 
bedoeld. In de Raja yoga is de methode die 
gebruikt wordt gebaseerd op beheersing van het 

denken door de Wil en geleidelijk stilleggen van de Citta Vrtti’s. En dit is belangrijk: gericht op de 
eliminatie van alle bronnen van onrust voor het denken zowel uiterlijke als innerlijke verstoringen. 
We hebben voorgaand in de Yama’s en Niyama’s al besproken dat er gradaties zijn en dat de yogi 
steeds subtieler wordt maar je bent er niet zomaar om je denken stil te leggen!  
  
Patanjali geeft in drie sutra’s de essentiële techniek van Asana’s in deze context: 
 
Ten eerste, II-46 Sthira-sukham āsanam – ‘vast en gemakkelijk’ 
In een Āsana blijven zitten wordt ongemakkelijk na een paar minuten. Vooral wanneer de Asana niet 
juist is gekozen. ‘Vast’ betekent niet dat je hoe dan ook roerloos in een ongemakkelijke houding moet 
zitten waarin je de vrijheid hebt af en toe een beetje te bewegen, maar het betekent dat je een graad 

Dia 14 Anandamayima & sutra II-45 
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van roerloosheid en ontspanning kunt bereiken die gedurende lange tijd, als voorbeeld wordt 
genoemd ‘4 uur en 20 minuten’ standvastig en zonder inspanning of moeite volgehouden kan worden. 
Bekende Asana’s voor meditatie zijn Padmāsana en Siddhasana. Het punt in deze sutra is om je 
lichaam geen obstructie, geen fysieke belemmering, te laten zijn voor het doel: Samadhi. De tijdsduur 
is een indicatie van langere tijd. Ramakrishna op de afbeelding bleef een half jaar in Samadhi en 
Anandamayima viel in Samadhi voorover in de beek waar zij kleding aan het wassen was.  
 
Ten tweede – II-47 Meditatie op het eindeloze – daardoor gaat men de lichaamshouding 
beheersen 
Om de Asana lang en ‘vast’ te kunnen praktiseren worden twee middelen voorgeschreven. Het 1e 
middel is de inspanning langzaam laten verslappen en de controle op het lichaam aan het 
onderbewuste over te dragen.   
Het 2e middel is meditatie op de slang – Ananta – symbool voor stabiliteit en evenwichtigheid. 
Het lichaam heeft de neiging van een vaste positie af te wijken en Ananta symboliseert een speciale 
kracht vergelijkbaar met het roteren van een tol die niet omvalt – zie afbeelding hierboven. 
Deze Siddhi of bijzonder vermogen is gebaseerd op de natuurwet waarbij door meditatie of diep 
nadenken over een idee of beginsel de beweging ontstaat om alle krachten, kennis en inzichten 
betreffende het onderwerp van het hogere naar het lagere te laten instromen. Door overpeinzen mèt 
intensiteit.   
 
Ten derde – II-48 Daardoor geen aanvallen van de paren van tegenstellingen  
Deze sutra zinspeelt op het belangrijkste resultaat van het bereiken van volmaaktheid in de 
beoefening van Āsana – weerstand tegen de paren van tegenstellingen. Deze paren van 
tegenstellingen - Dvanda’s - zijn onze welbekende toestanden in ons gemoed en in ons lichaam zoals 
koude en warmte of verdriet en geluk. Want daardoor wordt ons denken heen en weer geslingerd.  
En wordt stilzetten van de wijzigingen van het denken bemoeilijkt.  
 
Asana’s leiden tot: 

1. Gezond lichaam 
2. Pranayama beter beoefenen 
3. De wilskracht tot ontwikkeling komt, het fysieke lichaam is verbonden met het Atman, God, en 

de beheersing van het lichaam zorgt voor een buitengewone instroming van spirituele kracht 
die in het uiterlijk leven als wilskracht tot expressie komt  

 
De theosoof Bhagavan Das heeft een mooi boek geschreven getiteld ‘Science of the emotions’   
over emoties, de differentiatie, het ontstaan en relatie met de Klesa’s, vooral aantrekking en afstoting 
(Raga en Dvesa). Over hoe emoties afkomstig zijn uit het samenspel tussen aantrekking en afstoting.   
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Pranayama 
 

II-49 Tasmin sati svāsa-prasvāsayor 
gativicchedah prānāyāmah 
Als dit voltooid is, (volgt) Prānāyāma, dat 
is adembeheersing, het ophouden van in- 
en uitademing 
 
Wat is Prana? Er is een innige relatie 
tussen Prana en het denken. Prāna is de 
verbindende schakel tussen materie en 
energie enerzijds en bewustzijn en het 
denkvermogen anderzijds.  

Het bewustzijn dat zich door het denkvermogen uitdrukt kan niet met de materie in contact komen en 
daardoorheen functioneren zonder de bemiddelende aanwezigheid van Prāna. Èn, materie in 
verbinding met energie kan niet op het bewustzijn inwerken zonder Prāna. 
 
Prana verbindt lagere en voertuigen – Kosha’s – met elkaar. In de Raja yoga die de basis vormt van 
deze sutra, komt Prana onder de beheersing van het denken door middel van wilskracht met het doel 
de Citta-vrtti’s te beheersen. Pranayama is daarmee belangrijk voor de voorbereiding voor meditatie, 
contemplatie en Samadhi.  
 
Pranayama kennen we van ademhalingsoefeningen maar het gaat niet alleen om adembeheersing! 

- Ayama = beteugeling, beheersing 
- Prana= is niet de adem, maar de levenskracht die de werkingen van het fysieke lichaam in 

stand houdt – samengestelde energie die ook wel fijne materie genoemd wordt 
Het voertuig is Pranayama Kosha. Met behulp van de adem zijn we wel in staat om Prānastromen te 
manipuleren. Er is veel informatie beschikbaar maar de echte technieken zijn een goed bewaard 
geheim die alleen door bevoegde leraren mogen worden overgebracht omdat met bepaalde 
technieken wel degelijk de gezondheid geschaad kan worden door onjuiste beoefening. Met 
Pranayama zuiver je je nadi’s lijnen – je etherisch zenuwstelsel.  
 
Verder gevorderde Pranayama is wanneer de adem enige tijd wordt vastgehouden tussen inademing 
(Pūraka) en uitademing (Recaka). Dit vasthouden heet Kumbhaka en wordt geleidelijk verlengd. José 
beoefent Kriya Pranayama zoals dit is doorgegeven in de lijn van guruji’s vanaf Mahavatar Babaji 
(afbeelding), Paramahansa Yogananda en andere swami’s. Volgens deze techniek staat een halve 
minuut circulatie van energie rond de wervelkolom is gelijk aan een jaar gewone spirituele 
ontwikkeling.  
 
De ‘vierde Pranayama’ die Patanjali beschrijft kent geen aanwijzingen omtrent de praktische details 
volgens Taimni, maar de yogi is in staat om de adem op willekeurig moment in te houden en de 
pranastromen innerlijk te zien en te besturen. 
 
Ademhaling langs de wervelkolom maakt de belangrijkste nadi – de Sushumna nadi – vrij. Dat 
verwijdert de zogenaamde Ida en Pingala van elkaar Kundalini vrij kan stromen. Is het gevaarlijk? Met 
een goede leraar niet. Wat José uit persoonlijke ervaring kan zeggen is dat wanneer je de Kundalini te 
snel beoefend en je bent nog niet aan het werk met je persoonlijke stukken – trauma’s, onverwerkte 
emoties enz. – en je ademt dan in of door je chakra’s dan breng je je persoonlijke stukken in beweging 
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zonder je er bewust van te zijn en dan kan je je tenminste emotioneel vervelend voelen na de 
beoefening. Maar dat verdwijnt wel – na jaren.  
 
Een belangrijk resultaat van Pranayama is het verdwijnen van de versluiering van het licht door 
zuivering van denkvermogen – van Chitta 
 
Paramahansa Yogaganda: ‘Breathlessness is the way to God’ – lees meer: 
http://yogananda.com.au/gurus/yoganandaquotes03.html 
 
Pratyāhara 
 

Pratyāhara of abstractie is, als 
het ware, de nabootsing door de 
zintuigen van het denkvermogen 
door zich terug te trekken, los te 
maken, van hun objecten. Vanuit 
fysiologisch en psychologisch 
standpunt bevinden zich vele 
stadia tussen ontvangen van de 
trilling door de zintuigen en 
perceptie door het 
denkvermogen. 
 
 

Als het denken niet is verbonden met de trilling wordt het niet waargenomen. Mensen die langs een 
spoorbaan wonen horen de trein niet meer, of de klok in de huiskamer die je niet meer hoort tikken.  
Het punt is, het denken is er niet mee verbonden. Er zijn talloze trillingen die voortdurend tegen onze 
zintuigen botsen maar we nemen ze niet allen waar. Enkele trillingen lukt het wel en het 
denkvermogen is hulpeloos tegenover deze ongewenste indringers. Hoe meer het denkvermogen ze 
probeert buiten te sluiten, hoe talrijker en opdringeriger ze worden.  
 
Maar voor de beoefening van Raja-yoga moet de buitenwereld steeds, wanneer dat nodig is, 
volkomen buitengesloten worden opdat de yogi alleen nog maar met zijn denkvermogen hoeft te 
worstelen. Dat ziet er zo uit: 
 

1. Steeds veranderende indrukken door de buitenwereld 
2. Herinneringen die in het denken ronddrijven 
3. Mentale voorstellingen in verband met toekomstverwachtingen 

 
2 en 3 zijn niet van de buitenwereld afhankelijk, 1 wel 
 
Doel van Pratyahara is om 1 uit het denken te verdrijven en 2 en 3 over te houden die door Dharana 
en Dhyana overmeesterd kunnen worden. Als het denken zich wil verbinden met de buitenwereld 
keert het naar buiten en moeten de zintuigen gaan functioneren. Wil het denkvermogen naar binnen 
keren dan moeten zij dat allen tegelijk doen en alle verbindingen met de buitenwereld verbreken.  
 
Een mooie praktijkbeoefening hiervoor is meditatie met de ogen half open, gericht op een punt voor 
je, maar met je aandacht naar binnen gekeerd. Je ziet niets om je heen, je keert je volledig naar 
binnen ongehinderd door welke uiterlijke prikkel dan ook.  

http://yogananda.com.au/gurus/yoganandaquotes03.html
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De essentiële techniek is terugtrekken van het denkvermogen in zichzelf. Een abstractie die zo 
volledig is dat de zintuigen ophouden te functioneren.  
Het goede nieuws is, we kunnen dit al! Iedereen die opgaat in iets waar je mee bezig bent, een boek, 
of een bepaald iets wat je wilt overdenken en helemaal verzonken in bent, doet dit al. Je gaat erin op 
en vergeet de wereld. Pratyahara is echter onwillekeurig en niet gericht op een boek of uiterlijk object. 
In Pratyahara komt de abstractie uit eigen beweging voort en heeft het denkvermogen in de 
buitenwereld geen object van aantrekking. Zijn terrein van activiteit ligt helemaal in hemzelf en de 
buitenwereld wordt door de wil afgesloten, zoals in Raja Yoga of door de allerverhevenste aantrekking 
van een innerlijk object van liefde, zoals in Bhakti Yoga! 
 
II-55 Dan volgt de hoogste heerschappij over de zinnen  
De succesvolle beheersing van Pratyahara geeft volledige beheersing over de zintuigen zodat we niet 
langer hun slaaf zijn maar hun meester worden, en ze aan- en uit kunnen zetten als een 
lichtschakelaar. 
 
Samyama- Dharana, Dhyana en Samadhi 
 
Inleiding 
Deze voornoemde vijf anga’s elimineren een voor een de bronnen van verstoring voor het denken 
door de eigen Vrtti’s.  

• Yama Niyama de emotionele verstoringen – elimineren de verstoringen die door onbeheerste 
emoties en begeerten worden veroorzaakt – want langs de kanalen van de zintuigen stroomt 
een voortdurende reeks van indrukken, die worden afgesneden door: 

• Asana – elimineert verstoringen in het lichaam; 
• Pranayama – elimineert verstoringen als gevolg van onvoldoende stroming van de 

levenskracht Prana;  
• Pratyahara snijdt de buitenwereld af door de zintuigen los te koppelen van het denken; 
• Het denken is zo volledig van de buitenwereld uitgeschakeld. 

 
Met deze vijf – de uiterlijke yoga – is Bahiranga tot stand en deze vormen de voorbereidingen op de 
Antaranga – de innerlijke yoga: Dharana, Dhyana, en Samadhi.  
 
Volgens de Oosterse psychologie waarop de Wetenschap van Yoga gebaseerd is, kan de 
concentratie een staat bereiken waarin alle bewegingen of veranderingen ophouden. 
In dit uiteindelijke stadium wordt het denken één met de essentiële aard van het object waarop het 
geconcentreerd is en kan het zich niet langer meer bewegen. Het is een kwestie van grote wilskracht! 
 
Twee uitgangspunten van concentratie in de Oosterse psychologie: 

- Concentratie zoals wij die in het Westen huldigen raakt vooral de ‘buitenkant’ waardoor de 
volle essentiële aard der dingen niet gekend kan worden, men blijft in het mentale 
conceptuele, het denkbeeld alleen.  

- De Oosterse wijze van concentratie overstijgt het intellect waardoor je in het wezen van de 
dingen geraakt, het sluimerend Bewustzijn, onbegrensd, oneindig en tijdloos, daarin is alles 
aanwezig alle kennis al het Weten.   

 
Nu volgen Dharana, Dhyana en Samadhi die tezamen Samyama vormen! 
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Dharana – concentratie 
 

III.1 Desa-bandhas cittasya 
dhāranā 
Concentratie is de beperking van de 
geest binnen een beperkt mentaal 
gebied (object van concentratie) 
• deshah = plek, plaats, oord 
• bandhah = binden, beperken, 
vastzetten 
• chittasya = van het denken 
• dharana = concentratie 
 
Het denkvermogen wordt met behulp 

van een object – bijvoorbeeld een mooie tekst, die betekenis heeft en waarop gemakkelijk 
gecontempleerd kan worden, zoals ‘Onbegrensd, Oneindig en Tijdloos Bewustzijn – als het ware 
opgesloten binnen een begrensde mentale ruimte. Geïnterneerd binnen het mentale gebied en moet 
meteen worden teruggevoerd als het afdwaalt van het object. Je kunt met het denkvermogen maar 
één aspect van een onderwerp tegelijk beschouwen. Maar er is binnen concentratie beperkte 
bewegingsvrijheid door deze aspecten een voor een te beschouwen.  
Zodat het in beweging is en toch in werkelijkheid gefixeerd op het voorwerp van concentratie en zelfs 
een beredenering is mogelijk hier. Wanneer het denkvermogen het contact met het object verliest en 
er een niet relevant object binnentreedt is Dhyana verbroken. De remedie is het denkvermogen steeds 
weer terug te leiden naar het object van concentratie.  
 
Dhyana – meditatie 
 

III-2 Tatra pratyayaikatānata 
dhyānam 
Ononderbroken stroom (van 
denken) gericht op het (voor 
meditatie gekozen) object is 
contemplatie (het schouwen) 
- tatra = daar, op die plek 
- pratyaya = bewustzijnsinhoud 
- ekatanata = voortdurend 
stromen – onafgebroken   
- dhyanam = meditatie  
 

 
Dhyana is het ononderbroken gericht zijn op de bewustzijnsinhoud – Pratyaya. De gekozen Pratyaya 
van dat moment – de keuze van de yogi. In voorgaande sutra is gesteld dat eliminatie van 
verstrooiingen de onderbrekingen van concentratie verminderen. Het grote verschil tussen Dharana 
en Dhyana is de afwezigheid van onderbrekingen. Dhyana = zonder onderbrekingen, zolang de yogi 
wil!  
 
Pratyaya is de bewustzijnsinhoud. Pratyaya = vaststaand en tegelijk veranderlijk – denk aan een rivier 
bezien vanuit het vliegtuig. Dan zie je één ‘ding’, de rivier, maar als je vlakbij staat zie je golfjes, water, 
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riet, vissen enz. De Pratyaya kan dus bestaan uit de verschillende aspecten van het gekozen 
onderwerp en dat is de beperkte bewegingsvrijheid.   
 
In het voorbeeld object van meditatie die daarmee de Pratyaya vormt, zoals: ‘Onbegrensd, Oneindig 
en Tijdloos Bewustzijn’ of Sat Chit Ananda (Bestaan, Zijn, Gelukzaligheid) kunnen de verschillende 
aspecten van deze zinnen geschouwd worden. De continuïteit van de gerichtheid op de gekozen 
bewustzijnsinhoud (Pratyaya) is het enige verschil tussen Dharana en Dhyana. Het begin van ‘Dhyāna 
Avasthā, (gevestigd zijn), en de opmaat naar Samadhi.  
  
Het volgende beeld geeft dit visueel weer: 
 

 
 
Samadhi  
 

III.3 Tad evārthamātra-nirbhāsam 
svarupa-sunyam iva samādhi  
Deze (contemplatie) wanneer er alleen 
maar bewustzijn is van het object van 
de meditatie en niet van zichzelf 
(namelijk het denken) is Samādhi  
 
 
 
 
 

Tadeva (tat+eva) = dezelfde object, dat waarop men mediteert 
artha = object 
matra = slechts 
nirbhāsam = stralend of daarin verschijnend 
svarupa = ware essentiële vorm 
shunyam = leeg, inhoudsloos, niets 
iva = alsof 
samadhih = geestvervoering 
 

Door alle voorgaande oefeningen zijn alle afleidingen volledig geëlimineerd en het bewustzijn is 
geheel en al gericht op de meditatie.  Maar… het denken zelf verhindert bewustwording van de ware 
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essentie van het object van meditatie. Het is het zelfbewustzijn dat een sluier vormt als een 
subjectiviteit tussen de yogi en het Absoluut Bewustzijn.  
 
Samadhi is het proces waarbij men in de diepere lagen van het bewustzijn duikt dat functioneert via 
de verschillende niveaus van het denkvermogen.  
 
Dharana, Dhyana en Samadhi moeten uiteindelijk één beweging worden – Samyama genaamd – 
waarin de yogi zichzelf verliest en zich alleen nog maar identificeert met Bewustzijn zelf. Dàt is het 
aller-enigste doel van yoga. Het zelf-bewustzijn verliezen opent de poort naar opgaan in het object 
van meditatie. Door die diepe concentratie op een object dat innerlijk met je resoneert – en bij 
voorkeur gericht op het Absolute – kan dit vanzelf gaan!  

 
Het gaat om het verdwijnen van de eigen vorm – svarupa sunyam iva. Als je geïnspireerd bent, of als 
musicus een compositie schrijft, of een idee ontwikkelt of anders, dan verlies je in dat werk op enig 
moment ook je zelfbewustzijn. Je vergeet jezelf, tijd, dat je trek hebt in eten, alles, je gaat er helemaal 
in op.  
 
Maar Samadhi is nog niet het echte eindresultaat want als het ik-bewustzijn weer opduikt en de 
Samadhi ophoudt zijn we weer terug in onze ‘normale’ staat.  
  
Svarupa shunyam iva = alsof het zelfbewustzijn verdwijnt, maar dat doet het nog niet, want als de 
Samadhi ophoudt is het er weer 
 
In het deel Kaivalya gaan we in op het permanent laten verdwijnen van het ik-bewustzijn: de totale 
bevrijding van de yogi.  
 
In aanvulling halen we uit Pada I sutra 41 aan: 
 
I-41 Ksīna-vrtter abhijātasyeva maner grahīr-grahana-grāhyesu tatsha-tadañjanatā samāpattih 
In het geval van iemand wiens Citta-Vrtti’s bijna uitgeroeid zijn, wordt samensmelting of algeheel in 
elkaar opgaan van kenner, het kennen (weten) en het gekende tot stand gebracht, zoals gebeurt met 
een doorschijnende edelsteen (liggend op een gekleurd oppervlak).  
 
Er zit dan niets meer tussen de yogi en het object!  
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Siddhi’s 
 
Deze bijzondere vermogens zijn geen "fakirschap", maar vermogens die in de Yoga Soetra's ontstaan 
vanuit verdieping van inzicht, niet door het verrichten van bijzondere handelingen of oefening. De acht 
bekende siddhi’s zijn: 
 

Aṇimā  zo klein worden als een atoom 
Mahima oneindig groot worden 
Garima  oneindig zwaar worden 
Laghima bijna gewichtloos worden 
Prāpti  vermogen overal te zijn waar je wilt 
Prākāmya alle wensen vervullen 
Iṣṭva  macht over de natuur 
Vaśtva  beheersing van de natuurkrachten 

 
Hoe verkrijgen we deze vermogens in het algemeen? In YS VI.1 wordt dit genoemd, namelijk de 
siddhi’s spruiten voort uit 
 

1. geboorte,  
2. verdovende middelen,  
3. Mantras,  
4. harde strenge leefwijze of onthouding, en/of  
5. samādhi. 

 
De siddhi’s die worden beschreven in de Yoga Soetra’s staan in pāda III sutras 16-51. Er worden 32 
verschillende siddhi’s beschreven in twee groepen, van 20 en van 12. Ze ontstaan door verrichten van 
saṃyama op objecten, dieren, etc., en komen voort uit dieper inzicht in de wetmatigheden van de 
natuur. 
 
Enkele voorbeelden van de siddhi's genoemd in pāda III: 
 

16. kennis van het verleden en de toekomst 
17. begrip van de betekenis van de geluiden van welk levend wezen dan ook 
18. kennis van de vorige geboorte 
19. kennis omtrent het bewustzijn van anderen 
… 
24. versterking van vriendelijkheid, mededogen, enz. 
25. sterkte van een olifant e.d. 
26. kennis van het kleine, verborgene, of veraf gelegene 
... 
40. de kunst van levitatie 
... 

 
Voorbeeld uit de geschiedenis 
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Deze foto is genomen in 1916 in Ladakh, van de jonge Jacob Singh, die het vermogen van 
laghima demonsteert. Er is wel onderzoek gedaan naar zijn vermogens, maar er is geen 
documentatie beschikbaar. 
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Laghima: Daniel Dunglas Home  
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Daniel Dunglas Home was een fenomeen uit de tijd van Blavatsky die leviteerde en daarbij naar het 
plafond van de ruimte opsteeg. (zie de afbeeling) Hij is onderzocht door de bekende natuurkundige 
(en theosoof) William Crookes. Diens verslagen zijn openbaar gemaakt en nog steeds beschikbaar. 
 
Heiligen 
 
De Rooms Katholieke Kerk verklaart personen heilig onder andere op basis van het feit dat er ten 
minste één wonder is verricht. Een aardig voorbeeld van zo'n heilige is Franciscus van Assisi die kon 
"spreken met de dieren”. (vergelijk YS II.17) 
 
Verder zijn er vele voorbeelden van levitatie, genezing etc etc. beschreven in de heiligenlevens en in 
de onderzoeksrapporten van de Kerk. Een voorbeeld is Catharina van Siena, die volgens omstanders 
wanneer ze in trance was ca. 40 cm boven de grond zweefde. 
 
Siddhi’s in de Theosofische beweging 
 
In de moderne theosofische beweging vinden we een bont palet van siddhi's, beginnend met H.P. 
Blavatsky, die vanaf jonge leeftijd bijzondere vermogens had, de theosofische mahātma's die 
bechoochelingslichamen projecteerden, brieven "precipiteerden" e.d., C.W. Leadbeater die schreef 
over de chakra's en zijn exploraties op de verschillende gebieden van bestaan, en Geoffrey Hodson 
die onder andere de patronen op hogere gebieden onderzocht die onder invloed van muziek 
ontstonden. 
 
A. Besant en C.W. Leadbeater onderzochten samen atomen van verschillende scheilkundige 
elementen, waarbij ze nog onontdekte elementen beschreven. ("occulte scheikunde") Ze zagen 
binnen het atoom een serie deeltjes waarvan nu kan worden gezegd dat het quarks zijn geweest.  

 
Stephen M. Phillips geeft in zijn boeken aan dat hun onderzoek een bewijs is van het bestaan van een 
yogische siddhi, namelijk aṇimā ("zo klein worden als een atoom"). In het werk Occulte Scheikunde" 
wordt kort beschreven hoe ze dit vermogen toepasten. 
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Kaivalya 
 
Inleiding en samenvatting van vorige delen 
In voorgaande delen hebben we weergegeven wat Absoluut Bewustzijn is, dat dit Onbegrensd, 
Oneindig en Tijdloos is, een liefdesresonantie - Sat Chit Ananda. Daarna zijn we ingegaan op de 
belemmeringen die verhinderen dat bewustzijn in zijn ware aard gevestigd is, dan wel dat wij er nog 
niet mee verenigd zijn. Die belemmeringen werden gevormd door de vijf Klesa’s waarvan de ik-heid, 
Asmita, de voornaamste sluier is. En dat het 8-voudig pad de oplossingsrichting vormt om boven de 
illusie uit te stijgen. Samyama is de techniek van yoga die tot Samadhi leidt en daarnaast tot allerlei 
bijzondere vermogens – Siddhi’s. Tot slot volgt, na jaren en levens van yoga beoefenen, de definitieve 
bevrijding van de yogi – Kaivalya.  
 
Yoga is exacte wetenschap, en beoefening ervan leidt vroeg of laat zeker weten tot dit resultaat.  
Het pad van yoga en beoefening ervan brengt ontplooiing van het Bewustzijn tot stand, ontvouwing 
van Bewustzijn waaraan geen grens is maar wel een kantelpunt waarbij de ‘Ziener in zijn ware aard 
gevestigd is’ – daar gaat deze laatste Pada over – hoe die laatste stap te nemen. Want tot die tijd is 
de yogi steeds in en uit de toestand van eenheid! 
 
De 34 Yoga Sutra's van Patanjali van de vierde en laatste Pada gaan over indrukken die 
achtergelaten zijn door onze eindeloze cycli van geboorte en de reden achter de noodzaak om 
dergelijke indrukken te wissen. Het beeldt de yogi af, die Kaivalya heeft bereikt, als een entiteit die 
onafhankelijk is geworden van alle gebondenheid en het Absolute Ware Bewustzijn heeft bereikt.  
 
Twee fundamentele natuurwetten 
 

Patanjali noemt twee fundamentele natuurwetten in 
deze context.  
 
IV-2 Jāty-antara-parināmah prakrity-āpūrāt 
De transformatie van de ene soort in een andere 
vindt plaats door overvloeien van natuurlijke 
tendensen of potenties 
 
 

• jatyantara = in een andere klasse (staat) 
• parinamah = transformatie 
• prakriti = de natuur die maakt, doet, schept 
• apurat = door opvullen, overvloeien of overstromen 

 
Dit betekent dat iets kan alleen maar kan plaatsvinden als de substantie in potentie aanwezig is, op 
basis van en gebonden door de natuurlijke neigingen en potenties. Dan kunnen resultaten worden 
bereikt. Zo – geeft Taimni als voorbeeld – kan een hondenfokker met zijn honden geen nieuw 
kattenras kweken en kan hout wel vlam vatten maar zand niet.  
 
 
 
 
 
 



José van der Loop & Ingmar de Boer          Yoga Sutra’s van Patanjali             Hand-out Najaarsdag 20 oktober 2018 41 

IV-3 Nimittam aprayojakam prakritinam varana-bhedas tu tatah ksetrikavat 
De incidentele oorzaak zet de natuurlijke tendensen niet aan tot werkzaamheid; ze werkt alleen maar 
de belemmeringen weg, net als een boer (die zijn akker besproeit) 
 
 

• nimittam  = incidentele oorzaak 
• aprayojakam = niet directe oorzaak 
• prakritinam = van de natuurlijke tendensen 
• varana = belemmering 
• bhedas = doorborend, wegwerkend 
• tu = waarlijk, anderzijds  
• tatah = vandaar 
• ksetrikavat = als een boer 

 
 
Wat hier wordt bedoeld is dat de transformatie van de ene soort in de andere 
plaats vindt, volgens het effect dat resulteert uit de erbij betrokken krachten.  
De stroom van ons leven moet ononderbroken voortgaan, terwijl zijn richting 
voortdurend wordt bepaald door onze handelingen, gedachten en gevoelens 
Het bepaalt de stroom van fenomenen die om- en in de yogi plaatsvinden. Elk 
ding heeft de potentie te veranderen in een aantal richtingen en door er allerlei 

krachten op in te laten werken kunnen we het laten veranderen in een andere richting (zie het 
diagram). Voor de natuur van Prakriti geldt dat de ard van onze goede of kwade handelingen ons 
leven niet uitmaakt. Zij bepaalt slechts de richting van onze volgende levens. 
 
Deze twee wetten zijn belangrijk omdat de yogi zich vrij moet maken met behulp van de bestaande 
natuurwetten die werkzaam zijn in Prakriti. Concreet betekent dit dat de yogi alle diepgewortelde 
neigingen, in zijn aard moet vernietigen. Onderdrukken alleen heeft geen zin, want het blijft potentieel 
aanwezig. Het gaat erom neigingen echt uit de weg ruimen anders blijven ze koers bepalen en 
voorbeschikkende oorzaken vormen, bewust of onbewust. 
 
Karma’s en Vasana’s 

 
IV-4 Nirmāna chittani asmitā mātrāt 
• nirmana = geschapen, kunstmatig 
• chitta = denkvermogens 
• asmita = Ik-ben-heid 
• matrat = alleen maar uit 
 
Sutra 4 – 6 van Pada IV bedoelen het 
volgende. De yogi brengt, net als iedereen 
een ontzaglijk aantal neigingen en potenties 
met zich mee in de vorm van Karma’s en 

Vasana’s. Deze bestaan in zijn ijlere voertuigen in een zeer bepaalde vorm en moeten uitgewerkt of 
vernietigd worden. Deze Sutra’s wijzen erop dat deze individuele voertuigen die van tweeërlei aard 
zijn – die, welke tijdens achtereenvolgende levens uit zijn evolutionaire ontwikkeling zijn 
voortgekomen en die, welke de yogi door de kracht van de wil kan scheppen. Er is aan de ene kant 
een natuurlijk denkvermogen waardoorheen de mens werkt en evolueert. Het is een product van 
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evolutie en drager van indrukken en ervaringen waar het in achtereenvolgende levens doorheen is 
gegaan en blijft bestaan totdat Kaivalya is bereikt.  
Maar tijdens de Yoga-training, als de Yogi het vermogen heeft verworven om Samyama te verrichten 
en de krachten van hogere gebieden te manipuleren, en wel speciaal ‘Mahat-Tattva’ (het Universele 
Denken), is het voor hem mogelijk een willekeurig aantal mentale voertuigen te creëren, door ze te 
dupliceren. Voertuigen die een nauwkeurige kopie zijn van het voertuig waardoorheen hij normaal 
gesproken functioneert. Dit geschiedt op basis van Asmita alleen. Het zijn de instrumenten van de 
yogi geworden die hij met zijn wil beheerst, en waardoorheen ook de Purusa kan werken. Alleen, ze 
zijn geen dragers van indrukken. Het zijn tijdelijke maaksels die verdwijnen zodra het doel waarvoor 
ze in het leven geroepen zijn, bereikt is. Zo kunnen yogi’s door het scheppen van lichamen hun Karma 
vlugger uitwerken.  
 
Niskama Karma & begeerteloosheid – de techniek van Niskama Karma 
 

IV-7 Karmāsuklākrsnam yoginah tri-
vidham itaresam 
Karma’s zijn noch wit, noch zwart 
(noch goed, noch slecht) waar het 
Yogi’s betreft, waar het anderen betreft 
zijn ze van drieërlei aard 
 
Sutra IV 7-11 
 
Niskama Karma gaat om handelingen 
zonder persoonlijke begeerte. Het 

cultiveren van volledige begeerteloosheid en volledig loskomen van de materie. Het is een conditio 
sine qua non om Kaivalya te bereiken.  De yogi is hier iemand die al zijn handelingen verricht in een 
staat van verbondenheid met Isvara (God) en daardoor geen persoonlijk karma voortbrengt. De yogi 
laat ook al zijn handelingen overeen laat komen met de wil van Isvara, in volledige identificatie met de 
Allerhoogste Geest die door zijn ‘ik’ heen werkt en de yogi een instrument wordt in de handen van het 
Absolute – dat is Niskama Karma.  
  
De yogi bereikt dit door zich los te maken van de ik-heid. En door het verdrijven van Avidya door 
voortdurende beoefening. Het persoonlijke karma wordt gevormd als gevolg van de Klesa’s.  
In geval van volledige identificatie met Isvara (God) wordt geen nieuw persoonlijk Karma aangemaakt. 
De yogi houdt hier dus op om nieuwe Samskara’s toe te voegen. 
 
Deze vorm van toewijding aan God is niet oppervlakkig religieus, maar is een complete kanteling in 
bewustzijn en daaruit handelen. De concrete techniek is om steeds, naarmate Buddhi meer ontwikkeld 
is, elke handeling met je diepste overtuigingen, afkomstig van het Absolute, overeen te laten komen.  
 
Begeerte of persoonlijke gehechtheid zijn de stuwkracht voor handelingen en normaliter brengen 
begeertes samskara’s teweeg in de vorm van tendensen en potenties. Begeerten zijn, hoe subtiel ook, 
de drijvende factor in ons leven en sturen onze gedachten en handelingen. Handelingen brengen 
neigingen voort die het gemakkelijk maken om ze in de toekomst te herhalen, ze trekken sporen in 
Chitta en worden vaste conventies.  
 
Daardoor binden we andere mensen aan ons die hierop op de een of andere manier resoneren en 
door Karmische verbanden en dat produceert aangename of onaangename ervaringen. 
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Er is altijd een begeerte die ons denken aanjaagt, het is een fundamentele factor in ons leven. 
Het verdient dan ook echt aandacht om het fenomeen ‘begeerte’ in relatie tot Karma, en Vasana’s te 
bestuderen en te doorgronden. 
 
In het boek ‘Een Weg tot Zelfontdekking’ beschrijft Taimni overigens de transformatie van het proces 
van lagere begeerte naar de uitvoering van de Goddelijke Wil. De Goddelijke Wil is gebaseerd op de 
aantrekkingskracht van de meest verheven vorm van Liefde, naar mijn idee de mooiste en 
fundamenteelste natuurwet die er is, en hier komen we de leer van Bhakti weer tegen! 
 
De sutra’s 8-11 gaan verder in op de werking van Karma. 
Niet alle neigingen kunnen in een bepaald leven worden uitgewerkt omdat de omstandigheden daar 
niet geschikt voor zijn. Diep begrijpen van de Wet van Karma leidt tot de dingen in het huidig leven in 
het ware licht te kunnen zien. Wat in dat kader belangrijk is, is dat de herinnering van vorige levens 
zich niet in je lagere lichamen bevindt maar wel in je Ziel, en door contact met je eigen hoger 
bewustzijn, door bijvoorbeeld diepe meditatie en natuurlijk deze yogabeoefening krijg je kennis van je 
eerdere levens. Het voertuig waarin de herinneringen bewaard blijven heet het Karana Sarira. 
De vernietiging van Avidya, is uiteindelijk de sleutel tot Niskama Karma. 
 
Mentale perceptie 
IV12-22 
Sutra’s 11-22 van Pada IV gaan 
over de theorie van de mentale 
perceptie van de natuur – Prakriti 
– en de Purusa – het Absoluut 
Bewustzijn. Betrekking tussen de 
twee werelden van Purusa en 
Prakriti. Volgens Patanjali zijn er 
twee volslagen verschillende 
soorten elementen betrokken bij 
de mentale perceptie. Enerzijds de 
inwerking van de objecten op het 
denkvermogen, en anderzijds 
moet de Eeuwige Purusa het denkvermogen verlichten met het licht van zijn Bewustzijn. Zo kan hij 
waarnemen. Het is de Purusa die de werkelijke waarnemer is, hoewel hij steeds op de achtergrond 
blijft, en de verlichting van het denkvermogen door het licht van Zijn bewustzijn maakt alsof het lijkt dat 
het denkvermogen de instantie is die waarneemt. Men kan dit feit pas beseffen als het denkvermogen 
geheel en al getranscendeerd is e het bewustzijn van de Purusa gecentreerd is in zijn eigen Svarupa 
in het volle besef van de Werkelijkheid. 
 
IV12 Atītānagātam svarupato ‘sty adhva-bhedād dharmānām 
Verleden en toekomst bestaan in hun eigen (ware) vorm. Het verschil van de Dharma’s of 
eigenschappen, bestaat wegens het verschil in paden 

• atita = verleden 
• anagatam = toekomst 
• svarupatah = in werkelijkheid 
• asti = bestaat 
• adhvabhedāt = wegens dat verschil in paden (sutra’s geven geen uitleg) 
• dharmānām = van de eigenschappen 
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Goddelijk plan - ideatie 
Deze sutra werpt licht op een fundamenteel punt. Dat er een Werkelijkheid is die ten grondslag ligt 
aan de fenomenale wereld waarin wij ons leven leiden. De vraag is: Is deze wereld van de 
Werkelijkheid absoluut onafhankelijk van de fenomenale wereld in ruimte en tijd waarmee we met ons 
denkvermogen contact maken, of zijn de twee werelden op enigerlei wijze op elkaar betrokken? 
 
De vraag die ook bij ons opkomt kan zijn of is de gemanifesteerde wereld (Prakriti) een voorbeschikt 
patroon van Goddelijk Denken als een vaststaande film op een bioscoopdoek of is er een plan in het 
Goddelijk denken met ruimte voor de eigen vrije wil? Dat laatste is aan de orde volgens Patanjali. Als 
een Goddelijk patroon met vrijheid van keuze voor de individuele mens. 
 
Maar zijn wel krachten werkzaam, denk aan de geweldige druk van potentiële Samskara’s zowel in de 
geest als materie. De druk van de evolutionaire krachten en het Goddelijk Plan en de archetypen in 
elk gebied van ontwikkeling. Maar er is vrijheid van beweging in deze grenzen die het mogelijk maakt 
dat de toekomst zich ontwikkelt langs een van de vele mogelijke paden die zich van het ene op het 
andere ogenblik voordoen.  
 
Verschil in paden  
Deze paden komen alleen maar omhoog in Prakriti dat ook wel substraat wordt genoemd. En zijn per 
ziel of persoon heel verschillend. Als een combinatie van Dharma’s die op een bepaald moment in de 
tijd manifest is geworden. Maar het doel is voor iedereen Kaivalya, bevrijding, ongeacht 
Het pad komt er niet op aan. De verschillende paden geven de ziel leven-in leven-uit spirituele 
ervaringen die de ontplooiing van haar volmaaktheid mogelijk maakt en haar culminatie vindt in 
Kaivalya. De yogi kiest ervoor om het brede pad van evolutie te verlaten en de korte moeilijke en steile 
weg van yoga op te gaan.  
 

Deze afbeeldingen geven door de verschillende samenstelling 
van de letters de diversiteit van paden weer en de pijl de 
almaar voortgaande stroom van het leven. 
 

 
 
 
De Dharma’s zijn niets anders dan de verschillende combinaties van de drie primaire Guna’s. Tamas, 
Rajas en Sattva. De essentie van een object is gelegen in het unieke van de transformatie van de 
Guna’s – alles is een spel van beweging en krachten en alles en iedereen is daarin uniek in een 
buitengewone gevarieerdheid en compleetheid.  
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Perceptie  
Sutra IV-15  
De perceptie van een object verschilt per 
persoon als gevolg van verschillende 
indrukken – als gevolg van opvattingen en 
vooringenomenheden en daaruit 
voortkomende Vrtti’s. Zolang je niet vrij bent 
van vrtti’s kan je niet een juiste indruk van 
een object krijgen. Alleen een kalm en 
onbewogen denken kan de dingen op de 
juiste wijze zien.  
  
Sutra IV-17  
Doordat het denken door het object wordt gekleurd of niet gekleurd, wordt het object gekend of niet 
gekend – het denkvermogen moet daarbij het object tot op zekere hoogte in zich opnemen, ermee 
assimileren om het te kunnen kennen! Probeer maar eens een onderwerp te bestuderen of te kennen 
dat je mentale vermogens te boven gaat, dat lukt je niet.  
  
Sutra IV-23 zegt hierover  
Wil het verstand een object echt kennen, dan moet het op twee manieren worden aangedaan:  

1. het verstand moet door het te kennen object gekleurd worden, 
2. tegelijkertijd verlicht worden door de waarnemer, Purusa. 

  
De betekenis van het woord Sarvartham in deze sutra is alles bevattend, alles omvattend. Het 
denkvermogen, Cittam, staat niet alleen voor het middel waardoor het menselijk denkvermogen dat tot 
expressie komt. Het staat onbetwistbaar voor het allesomvattende middel waardoor fenomenen van 
allerlei aard worden waargenomen, van het fysieke tot het Atmische gebied. Zelfs de dunste sluier van 
de materie die op het Atmisch niveau het Bewustzijn van de Purusa versluierd is verbonden met de 
fijnste gradatie van het denkvermogen. Citta is van gelijke omvang en duur als Prakriti en beide 
worden tegelijkertijd getranscendeerd als Purusa in Kaivalya tot Zelfrealisatie komt 
Het goede nieuws is dat het denkvermogen is dus ook het instrument naar eenwording is! 
 
Bewustzijn van Purusa 
 

Bewustzijn van Purusa – de waarnemer 
IV18 De wijzigingen van het denkvermogen 
zijn zijn heer altijd bekend, wegens de 
onveranderlijkheid van de Purusa  
 
Purusa is de ‘getuige’ van de wijzigingen van 
het denkvermogen. Het is onmogelijk dat 
enige verandering in het denkvermogen hem 
ontgaat. De Purusa is onveranderlijk en zijn 
bewustzijn vormt de elementaire achtergrond 

opdat hij alle niveaus van het denken kan waarnemen. Het nieuwe bewustzijn dat bij elk niveau 
opkomt, lijkt alle ervaringen van alle vorige stadia op te nemen, te begrijpen en te coördineren, en 
daarom kan het niet anders of één en hetzelfde bewustzijn moet de Citta op al die niveaus verlichten. 
Purusa is Oneindig, Onbegrensd en Tijdloos bewustzijn, verheven boven ruimte en tijd. Alleen het 
witte licht, de harmonische synthese van alle mogelijke kleuren, kan gebruikt worden bij de projectie 
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van een kleurenfilm op het bioscoopscherm. Gekleurd licht, dat incompleet is, kan voor dat doel niet 
worden gebruikt – zie de eerste dia’s met de witte achtergrond! 
  
Het denken verlicht zichzelf niet – de bron van het verlichtend vermogen ligt in de Purusa – de 
waarnemer. Dit feit dat het denken waarneembaar is en zijn functie van waarnemen verricht door 
middel van een ander vermogen, wordt de yogi nog veel duidelijker in Samadhi, als hij 
achtereenvolgens verschillende niveaus van denken transcendeert. Door bij elk kritiek stadium van dit 
proces van naar binnen te duiken, naar de kern van zijn wezen, lijkt het of de waarnemer, wanneer hij 
het ene niveau verlaat om naar het andere te komen, de waargenomene wordt. Dit voortdurend 
verschuiven van de grens tussen het subjectieve en het objectieve levert de Yogi het bewijs dat niet 
alleen het lager concrete denken, maar zelfs de subtielste gradaties ervan slechts mechanismen van 
waarneming zijn, de bron van het verlichtend vermogen is Purusa.  
  
Sutra IV 20 geeft aan dat het bovendien onmogelijk is dat beide tegelijk waargenomen worden – 
waarnemer en waargenomene – en betekent, belangrijk: ‘wij kunnen niet weten wat bewustzijn is 
wanneer wij ons in het gebied van het denken bevinden’! 
 
Zolang het waarnemend aspect van het bewustzijn werkzaam is door middel van het denkvermogen is 
het naar buiten gekeerd en neemt het kennis van andere dingen in het gebied van het denkvermogen. 
Pas als het bevrijd is uit de slavernij van het denkvermogen en zich naar binnen keert tot zichzelf, kan 
het zichzelf waarnemen zegt IV-22 Als dat geen onvoorwaardelijke liefde is, de assimilatie van Purusa 
met het denkvermogen! 
 
Zelfwaarneming  
Sutra IV-22 luidt Chitteh apratisamkramayah tad akara apattau sva buddhi samvedanam 
  
Door zelfwaarneming verkrijgt men kennis van de eigen aard, als het bewustzijn die vorm aanneemt, 
waarin het niet van de ene plaats naar de andere gaat. 
  
chitteh = of the mind, of the consciousness of the mind-field 
apratisamkramayah = unchanging, not moving  
tad = that 
akara = form 
apattau = assumed, transformed into, reflection 
sva = own 
buddhi = knowing, knower 
samvedanam = knows, identifies, experience 
  
De vraag is dan, hoe kunnen we het bewustzijn zelf leren kennen, dat licht dat het denken op al zijn 
niveaus verlicht. Door zelfwaarneming in Samadhi – gericht op de waarneming van Bewustzijn, niet 
van het denken. Door door alle lagen van het denken heen te gaan in Samadhi. Als het bewustzijn in 
Samadhi door alle lagen van het denkvermogen heen is gegaan tot dat dit in zijn ijlste vorm is 
getranscendeerd en de daarachter schuilgaande Werkelijkheid zich openbaart! Hoe mooi is dat! 
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Aard van de beperkingen van het leven op de hoogste gebieden van manifestaties  
IV24-25 

De Purusa is niet alleen de uiteindelijke 
bron van alle perceptie, maar ook de 
stuwkracht of reden van het spel van 
Vasana’s die het denkvermogen 
onafgebroken activeren. Het is ter ere 
van de Werkelijkheid dat dit gebeurt.  
De yogi duikt steeds dieper in zichzelf 
m.b.t. de techniek van Samadhi. Dat 
zijn heel ijle gebieden waar de natuur 
nog steeds werkzaam is. Ook hier 
werken Kama en Vasana’s door, maar 

dan als vastklampen aan de hogere, ijlere gebieden in de vorm van subtiele begeerten – bijvoorbeeld 
door vastklampen aan de ervaringen van kennis en gelukzaligheid van de hogere gebieden. Op de dia 
is Ramakrishna te zien in Samadhi, extase. Hij was een Bhakta en aanbad de godin Kali maar kon 
haar als beeld van God niet loslaten. Het verhaal ging dat de Advaita monnik Totapuri – die niets met 
Bhakti had, maar een Jnana was – op enig moment een glasscherf van de grond pakte, dat tussen de 
ogen van Ramakrishna stak en uitriep: ‘concentreer de geest op dit punt! ‘. Toen viel voor 
Ramakrishna de laatste barrière, zijn geest steeg omhoog en hij verzond ik Samadhi voor drie dagen. 
In zijn autobiografie staat geschreven dat hij iedere keer als hij het beeld van de Goddelijke Moeder 
weer voor zich zag, zijn onderscheidingsvermogen als een zwaard gebruikte en haar ermee in tweeën 
spleet.  
 
Asmita werkt overal waar een voertuig van bewustzijn is. Als er geen vastklampen of gehechtheid 
was, maar volmaakte Vairagya – ongehechtheid – dan zou er bevrijding zijn. Purusa is ook de 
aantrekkende kracht in al haar begeertes, deze moeten worden getranscendeerd. De Goddelijke 
drang zal zich steeds opnieuw laten gelden in de yogi en hem vroeg of laat ontevreden maken met de 
bereikte toestand, totdat hij in Zelfrealisatie de Purusa heeft gevonden.  
Want alleen het bewustzijn van de Purusa is Zichzelf genoeg, in Zichzelf besloten en Zelf verlichtend 
en zolang dit niet is bereikt kan er geen werkelijke vrijheid en blijvende vrede zijn.  

 
IV-25 Het ophouden van iemands begeerte om te toeven in Atmisch bewustzijn omdat hij het 
onderscheid heeft gezien  
 
De crux is hier het vertrouwen dat gehechtheid aan het transcendent bewustzijn nog altijd iets is dat 
niet de allerhoogste werkelijkheid is. Het verlangen naar die gelukzaligheid en kennis vernietigt en 
elimineert de lagere begeerten en brengt de yogi naar het hoogst mogelijke niveau van verlichting 
binnen Prakriti, maar zelfs als deze kennis en gelukzaligheid zijn verkregen worden ze op hun beurt 
middelen tot gebondenheid en moeten worden opgegeven voordat het uiteindelijke doel wordt bereikt 
Het is een fundamentele levenswet dat het lagere moet worden opgegeven voordat het daarop 
volgende hogere kan worden verkregen. 
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Dharma Mega Samadhi – de laatste strijd van de yogi  
 

IV26-29 
IV-26  
Als het besef van ontoereikendheid van 
Atma-Bhava – het verheven bewustzijn 
dat op Atmisch niveau functioneert – tot 
de yogi begint door te dringen, neemt hij 
het vaste besluit om deze laatste boei te 
verbreken door de gelukzaligheid en het 
inzicht van het Atmische gebied te 
verzaken. En dàn is het denkvermogen 
geneigd onderscheid te maken en koers 

te zetten naar Kaivalya. Citta zet koers naar Kaivalya.  
 
Nogmaals, het denkvermogen is het probleem, maar ook het instrument op de weg naar bevrijding! 
Taimni noemt hierbij de hilarische metafoor van iemand die zich aan zijn schoenveters probeert op te 
trekken.  Maar hier is het de Purusa die de echte stuwkracht is. Als het ijzervijlsel door de magneet 
wordt aangetrokken lijkt het vijlsel te bewegen, maar in werkelijkheid is het de magneet die het 
magnetisme in het vijlsel heeft geïnduceerd en zo de beweging veroorzaakt.  
  
Viveka – onderscheidingsvermogen en Vairagya – ongehechtheid – zijn de wapens van de yogi 
in het eerste en ook in dit laatste stadium! Zo komt alles weer voorbij uit de eerdere Pada’s maar dan 
op een subtieler niveau, is het niet briljant! 
  
 
De yogi moet telkens opnieuw het besef van de Realiteit door Viveka proberen te verkrijgen zodat hij 
dit besef zonder onderbreking kan behouden. Tegelijk moet de yogi Vairagya zodanig intensiveren dat 
hij Dharma-mega-samadhi binnen kan gaan. De afbeelding links laat dat proces zien.  
 
IV-27 In de tussenpozen ontstaan andere Pratyaya’s door de kracht van de Samskara’s  
 
Deze sutra beschrijft het heen en weer slingeren van de yogi. Deze probeert vaste voet te behouden 
in de wereld van het Werkelijke maar telkens weer wordt hij teruggeworpen in het domein van de 
Illusie die dan van de subtielste soort is. Hij kan de bewustzijnstoestand van Viveka Khyati – 
onderscheidend vermogen en steeds proberen het Werkelijke te zien – niet gestaag volhouden en 
elke keer verschijnt er weer een Pratyaya (bewustzijnsinhoud). Het bewustzijn is dan weer tijdelijk 
teruggeweken. Dat komt door de Samskara’s uit vorige levens die opkomen zodra er een verslapping 
van inspanning is door de yogi of een onderbreking van Viveka Khyati. Zolang deze zaden – 
Samskara’s – nog aanwezig zijn of volkomen onschadelijk gemaakt door Mega Dharma Samadhi 
moeten ze in zijn bewustzijn tot leven komen zodra zich een gunstige gelegenheid voordoet. Sutra IV-
28 door II-26 beschrijven het verwijderen van de Klesa’s door Viveka Khyati – 
onderscheidingsvermogen en steeds de Werkelijkheid blijven zien.  
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De afbeelding geeft weer op welke wijze het 
proces van de verschillende lagen van 
Samadhi plaats vindt. Aan de linkerzijde staan 
de Kosha’s (eerder behandeld), de 
bewustzijnslagen waardoorheen de yogi gaat. 
Aan de linkerzijde is het volgende belangrijk. 
Samprajnata en Asamprajnata. Reeds eerder 
spraken we over Pratyaya, bewustzijnsinhoud. 
De pijlen in de cirkels wijzen naar binnen en 
naar buiten. Waar de pijlen naar buiten wijzen 
waar de yogi te maken heeft met een 
opgekomen Pratyaya niet zijnde het object van 
meditatie. Waar de pijlen naar binnen wijzen is 
de yogi verzonken in het object van meditatie 
zonder Pratyaya die zijn bewustzijn naar 
buiten richt. Savitarka (niet bewust zijn van het 
voertuig) en Nirvitarka (zonder slechte 
gedachten) zijn fasen die te maken hebben 
met het Manomaya Kosha, het fysieke 
lichaam. Savicara is de fase voorafgaand aan 
Nirvicara en Nirvicara de toestand van 
bewustzijn wanneer het geestelijk licht begint 
te dagen. Nirbija Samadhi is Samadhi zonder 
‘zaad’ afkomstig van de Klesa’s, Samskara’s, 
Vasana’s enz.  
   
IV-29 In het geval van iemand die in staat is 

een ononderbroken toestand van Vairagya te handhaven, zelfs tot de verhevenste staat van 
verlichting en de verhevenste soort van onderscheidingsvermogen te beoefenen, volgt Dharma-
Megha-Samadhi. De zaadloze Samadhi – zonder zaden van de Klesa’s.  
 
Para-vairagya – de hoogst mogelijke vorm van ongehechtheid – bereikt de opperste vorm van 
begeerteloosheid die zelfs de gelukzaligheid verzaakt. De gecombineerde beoefening van Viveka-
khyati en Para-Vairagya is hiervoor nodig. Om zelfs de meest verheven gelukzaligheid op te geven en 
voorbij te willen gaan en steeds het Werkelijke te willen zien. Viveka en Vairagya zijn met elkaar 
verwant omdat zij twee zijden van dezelfde munt zijn. Door de ogen van de ziel te openen, brengt 
Viveka ongehechtheid teweeg aan de objecten die de ziel in slavernij houden en de aldus ontwikkelde 
ongehechtheid verheldert op haar beurt het inzicht van de ziel nog verder en stelt haar in staat een 
steeds diepere blik te werpen in het illusoire karakter van het leven. Viveka en Vairagya versterken 
elkaar.  
   
Dharma Mega Samadhi betekent de laatste Samadhi. Dharma = gevestigde orde, Dharma mega = 
wolk van Dharma. Dan brengt de yogi het doel tot stand van de samyoga van Purusa en Prakriti en 
ontstaat de uiteindelijke vernietiging van de illusie van het afgescheiden leven! 
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Uiteindelijk leidt yoga tot een mystieke innerlijke ervaring en opgaan in sat-chit-ananda in het Bestaan-
Zijn-Gelukzaligheid of Bewustzijn zelf en niet alleen maar een ‘niet-denken’ exercitie! Patanjali heeft 
zoals eerder gezegd nadrukkelijk een theïstisch element in deze sutra ingevoegd door de introductie 
van Ishvara Pranidhana, overgave aan het Allerhoogste dat gepaard gaat met devotie en universele 
liefde. 
 
Het is redelijk te veronderstellen dat de ervaring van eenheid met het Goddelijk Bewustzijn zo 
volmaakt, krachtig en overweldigend is, dat de yogi voor het ogenblik zijn eigen individualiteit lijkt te 
verliezen maar dat hoeft nog niet te betekenen dat zijn individualiteit wordt weggevaagd in die 
luisterrijke Werkelijkheid.  
 
Verder is het bereiken van Kaivalya niet het einde van bewustzijnsontplooiing maar kan dit nog verder 
gaan. Zoals Boeddha zei: de ene na de andere sluier zal wegtrekken en daarna worden er toch nog 
meer ontdekt. 
 

---- 
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Literatuur, bronvermelding en verwijzingen 
- De Yoga-Sutra’s van Patanjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes 
filosofische scholen uit het hindoeïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal 
raadselachtige aforismen zet Patanjali de wetenschap van yoga uiteen. Heeft u de Yoga Sutra’s van 
Patanjali nog niet in uw bezit maar wilt u het wel graag aanschaffen, dan kunt u het hier bestellen 
https://bit.ly/2xMdPcu  
De Yoga-Sutra’s van Patanjali – auteur: Taimni, I.K. 
ISBN: 9789061750758 
516 blz., Index, Woordenlijst | Gebonden/Hardcover | 8e dr. | Uitgeverij der Theosofische Vereniging 
in Nederland, 2018 
Voor deze hand-out is veelvuldig gebruik gemaakt van de commentaren van I.K. Taimni 
 
- Het Proces van Zelf-transformatie – Onderzoek van ons Hogere Potentieel om effectief te 
leven. Een boek dat we tijdens de Najaarsdag vaak aangehaald hebben ‘Het proces van 
Zelftransformatie’ over de techniek van ‘self awareness’ om bewust gewaar te zijn en los te laten van 
de Theosoof Vic Hao Chin U kunt het boek via deze link bestellen: https://bit.ly/2CGlbSy  
Auteur: Hao Chin Jr, V. | ISBN: 9789061750994 | 300 Pagina's | Eerste druk december 2017 | 
Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland, Amsterdam 
 
- Paramahansa Yogaganda: ‘Breathlessness is the way to God’ – lees meer: 
http://yogananda.com.au/gurus/yoganandaquotes03.html 
 
- Een Weg tot Zelfontdekking – Een boek voor mensen die de oude leer over de aard van de mens 
willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing willen ontdekken en bewandelen. 
 
Uit de inhoud: “De voornaamste reden waarom zo’n groot aantal mensen die de werkelijkheden van 
het spirituele leven willen ervaren blijven steken, zonder enige zichtbare vordering tot hun doel te 
maken, is dat ze geen stappen hebben ondernomen om de noodzakelijke grondslag voor dat leven te 
leggen en ze zich ermee tevreden stellen alleen maar over deze dingen te lezen en te denken. Maar 
daar brengen we het niet zo erg ver mee. We moeten onszelf echt aanpakken en de nodige 
voorwaarden voor werkelijke vooruitgang scheppen, omdat we moeten werken in een wereld die door 
wetten wordt geregeerd.” In het laatste deel van het boek onderzoekt Taimni de “onwerkelijke” wereld 
waarin we leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op de techniek van yoga. 
 
Auteur: Taimni, I.K. | ISBN: 9789061750604 | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in 
Nederland, 1989 verkrijgbaar via https://bit.ly/2y7Iim5  
 
- Inwijding – binnenkort verkrijgbaar in de boekhandel van de Theosofische Vereniging 
Centraal in deze 'geestelijke autobiografie' staat een 'vorig leven' van de schrijfster als dochter van 
een Egyptische farao, met wie deze trouwt, waarna zij wordt opgeleid tot priesteres. De kosmische 
kennis die zij verwerft, wordt gedetailleerd beschreven; dit uitgebreide verslag van een 'inwijding' 
beslaat het grootste deel van het boek. Een goed boek voor wie de leer van Patanjali op een 
toegankelijke manier wil leren kennen. Hier staat dezelfde leer in beschreven in een persoonlijk en 
leesbaar verhaal! 
 
Auteur: Elisabeth Haich - C. Keus 
Uitgever: Ankhhermes, UitgeverijNederlands  
12e druk | 9789020207507 | juni 2012 | Paperback | 432 pagina's 
 

https://bit.ly/2xMdPcu
https://bit.ly/2CGlbSy
http://yogananda.com.au/gurus/yoganandaquotes03.html
https://bit.ly/2y7Iim5
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Contactgegevens 
 
Ingmar de Boer 
www.ingmardeboer.nl 
info@itc-naarden.org 
 
José van der Loop – Yogafilosofie 
www.doorliefdegeraakt.nl en www.yogafilosofie.nl 
jivanderloop@gmail.com  
 
Internationaal Theosofisch Centrum Naarden  
E-mail: info@itc-naarden.org  
Telefoon: 035 – 694 51 21 
Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden 
www.itc-naarden.org 
 
Theosofische Vereniging Nederland - Hoofdkantoor 
E-mail: info@theosofie.nl  
Telefoon: 020 – 676 56 72 
Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam 
www.theosofie.nl 

http://www.ingmardeboer.nl/
mailto:info@itc-naarden.org
http://www.doorliefdegeraakt.nl/
http://www.yogafilosofie.nl/
mailto:jivanderloop@gmail.com
mailto:info@itc-naarden.org
http://www.itc-naarden.org/
mailto:info@theosofie.nl
http://www.theosofie.nl/
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