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Meditatie is het centrale thema van deze uitgave, zoals het ook het centrale 
thema van de 40 dagen retreat in Trinidad was. En zoals je weet ook nu 
tijdens de retreat in Loenen. Zonder dat we wisten van de keuze van de Guru 
voor het thema meditatie, kwam onze keuze hiervoor al in februari tot stand. 
Coïncidentie, want dat dit toevallig is, geloof ik niet zo.

Mocht je nog twijfelen over de waarde van meditatie, dan verdwijnt dat als 
sneeuw voor de zon tijdens het lezen. 
De inhoud is in een woord fantastisch. Het bevat boekbesprekingen die zo ‘to 
the point’ zijn, dat het bijna onmogelijk is om niet nieuwsgierig te worden 
naar het boek zelf. Het is onmogelijk om in dit beperkte voorwoord alle 
onderwerpen aan te stippen, toch wil ik er een paar noemen om je nieuws-
gierigheid aan te raken. 

Zoals ik al zei, het onderwerp is meditatie en dat blijkt erg breed te zijn. 
Weet iemand wat Lady Gaga van doen heeft met meditatie of Toots Tiele-
man?  En de combinatie met de pakkende en boeiende uitleg over mantra 
zingen en de betekenis van een mantra, fantastisch.
Bovengenoemde onderwerpen zijn niet gekozen omdat die per se de kern 
zouden zijn. Die kern zal voor iedereen anders zijn en anders worden 
ervaren.

Ik bedank iedereen die heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit nummer en mede namens 
hen allen wens ik je leesplezier en inspiratie toe.
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Lieve lezers,

Bewuster door het leven gaan. 
Meer uitzoomen naar waar het 
daadwerkelijk om draait. En zo 
ontspannen mogelijk vanuit de 
bron vertrekken. 

Dit klinkt absoluut makkelijker 
gezegd dan gedaan. Maar wat 
enorm helpt? Meditatie.

En laat dat nu net het thema zijn 
waar Sri Vasudeva zijn retreat 
over geeft. Meer verdieping, nog 
meer ervaring en nieuwe 
technieken. 

Wij zijn dankbaar dat 
Sri Vasudeva weer in Nederland 
is om ons te vertellen wat we 
eigenlijk al weten. Maar blijkbaar 
nodig hebben om nogmaals te 
horen.

Geniet van deze Inspiratie!

Liefs, 

Malou
 
namens het 
Blue Star Holland bestuur

4 GLIMLACHEN 5 nieuw meditatieboek

6 een oefening 8 WEG NAAR WIJSHEID
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18 MANTRA 22 mediteren is leren
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door Jayanti van der Meer

Glimlachen als meditatie

Al eerder heb ik over mijn moeder van 102 
geschreven. Ze kan lichamelijk steeds minder 
en nu verliest ze ook de woorden, waarmee ze 
kan uitdrukken wat ze denkt, maar ze glim-
lacht nog steeds en haar ogen zijn vol liefde. 
We verbazen ons er samen over hoe het 
lichaam precies doet wat het moet doen, 
ongeacht haar geestelijke conditie. Het wil 
eten wanneer het honger heeft, het gaat 
slapen als het moe is, het poept en piest 
wanneer het nodig is. Toen ze pijn had en ze 
nog kon praten, zei ze dat de pijn wegging als 
ze er niet teveel aan dacht. Voor mij is zij het 
bewijs dat het lichaam los staat van de geest.

Daar spreek ik over met mijn leraar van de 
schilderclub. Hij schudt zijn hoofd en zegt: 
“Dat kan toch niet, mijn denken zit toch in 
mijn lichaam. Je kunt je geest niet scheiden 
van je lichaam, want dat ben jij, je bent toch 
een mens.” Ik vraag hem of hij bereidt is een 
kleine oefening te doen. Hij kijkt even 
wantrouwend om zich heen, maar sluit 
uiteindelijk zijn ogen. Ik vraag de anderen, 
met wie we samen om de tafel zitten dat ook 
te doen.
 
Als we allemaal onze ogen hebben gesloten, 
vraag ik om zich bewust te worden van de 
ademhaling en deze te observeren. Steeds 
dieper inademen en uitademen. Ik stel de 
vraag: zijn we onze adem? Ik vraag om eens 
te kijken naar onze gedachten. Ze hoeven niet 
weg, maar wees je bewust van je denken. 
Wellicht denk je wat is dat voor rare oefening 
of je denkt; ik wil weer schilderen of je denkt 
nog iets heel anders. Kijk ernaar en ik vraag : 
“Ben je jouw gedachten of heb je gedachten?” 
Word je nu eens bewust van je lichaam, 
observeer hoe je zit, voel je voeten op de 

grond, je rug tegen de leuning, je handen in 
je schoot. Misschien zit er ergens spanning 
of doet er iets pijn. Je hoeft daar niks mee te 
doen, je hoeft het alleen te zien. Ik vraag je: 
ben je je lichaam of  heb je een lichaam?
Ik breng de aandacht vervolgens weer terug 
naar het ademen. Ik wil best nog wel even 
doorgaan, maar voel dat er ongeduld 
ontstaat. Ik vraag tenslotte: “En wie is 
degene die observeert?” Het wordt even stil.

“Jaaa duuh”, zegt de tekenleraar en hij opent 
zijn ogen: “dat ben ikzelf toch?” Ik knik: 
“Inderdaad, dat ben jij, maar toen je stil was 
en observeerde voelde je toch dat je niet je 
lichaam bent, noch je denken?” Hij grijnst 
schaapachtig. We gaan weer schilderen en ik 
voel hoe dit bewustzijn voor mij steeds 
vanzelfsprekender is, nu er niets meer is 
waarachter ik mij verschuilen wil. Ik hoef 
steeds minder iemand te zijn. Ik ben al 
iemand of niemand, kan allebei.
 
Mediteren doe ik al een hele tijd niet meer, 
maar soms zit ik een tijdje stil, gewoon 
omdat dat prettig is of ik open mij helemaal 
voor de geuren en beweging van de bomen, 
het riet, de wolken, de vogels.

Zo kan ik ook steeds meer samen zijn met 
anderen, open, ontvankelijk, zonder oordeel. 
Het maakt me rustig en tevreden. Ik zie de 
gedachten, die vinden dat ik niet genoeg heb 
gedaan, dat ik niet midden op de dag een film 
moet kijken, dat ik mijn kamer moet stofzui-
gen en dan glimlach ik, net zoals mijn 
moeder. Gedachten komen en gaan, net als 
pijn, net als alles. Ik zie de vuile vloer en 
spring van de bank. Even stofzuigen, dan is ‘t 
weer lekker schoon.
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Meditatie is zoveel meer dan ‘peace of mind’ 
bereiken. Het is een reis in het bewustzijn, 
naar het diepste van jezelf. Maar hoe kom je 
daar nu eigenlijk? Wat zijn de kernelementen 
van een goede meditatie? Hoe kun je jezelf 
verbinden met alle aspecten van je zijn? Hoe 
gebruik je hun kracht? En hoe koppel je die 
aan jouw menselijke ervaring? 

In de videotraining ‘Meditation Practices for 
Total Well-Being’ neemt Sri Vasudeva je mee 
op reis naar binnen. Stap voor stap leidt hij je 
langs alle onderdelen van een effectieve 
meditatie. Van aandacht richten, bewust 
ademen en observeren tot je verbinding met 
je zintuigen en de elementen van de natuur. 
Van ego en intellect tot kosmisch bewustzijn. 
En natuurlijk: de tools die je hebt om in die 
staat te komen. 
In de prachtig vormgegeven meditatie- 
handleiding vind je het allemaal in hoofdlijnen 
én in het Nederlands terug. Als een 
overzichtelijke reisgids die je gemakkelijk 
kunt raadplegen.  Als je de video’s bekijkt, je 
vindt ze gratis op YouTube, is het handboek 
goed te volgen. En heb je de training eenmaal 
gedaan, dan is het een handig naslagwerk. 
Een vraagbaak voor als je iets wilt weten of 
snel wilt terugzoeken.

De lezingen, meditaties, oefeningen en 
reflecties in het boek zijn bedoeld om jouw 
reis kleur, vorm en inhoud te geven. 
Ze stimuleren je dieper na te denken over wat 
er in jou gebeurt. Zodat je je meer bewust 
wordt van alles wat je bent. Van wie je in 
wezen bent. En hoe je kunt putten uit de 
oneindige kracht die in je ligt. 
Waardoor je meesterlijk en in balans kunt 
leven in een harmonieuze relatie met de 
wereld om je heen. Het ultieme welzijn.

AFSPEELLIJST VIDEOTRAINING
Ga naar www.youtube.com en type 
Sri Vasudeva in de zoekbalk. Klik in de 
gevonden zoekresultaten op Sri Vasudeva - 
fouder of Blue Star. Klik in de grijze menubalk 
onder zijn foto op 'Afspeellijsten' en selecteer 
Meditation Practices for Total Well-Being. 
Daar staan alle 21 video’s op volgorde. 
Handig!

NEDERLANDSTALIGE 
MEDITATIEHANDLEIDING 
VOOR TOTAAL WELZIJN 

NIEUW!
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Heb je Sri Vasudeva wel eens gesproken? In 
gesprekken met hem als spirituele gids 
kunnen zijn manier van doen, de energie 
waarmee hij spreekt, de blik in zijn ogen en 
zijn aanraking je een 'niet van deze wereld'- 
ervaring brengen. Het zet mijn wereld op zijn 
kop.

Voor de serie ‘21 dagen meditaties voor totaal 
welzijn’ vroeg Vasudeva me een groep 
vrijwilligers te vinden om de lezingen en 
meditaties uit te schrijven. De transcripties 
dienden zo snel mogelijk beschikbaar te zijn, 
konden we dit vandaag nog regelen? Ik belde 
rond en langzaamaan ontstond er een 
prachtig team. 

Toen de transcripties binnendruppelden, 
beseften we dat ze op de een of andere 
manier geredigeerd en vormgegeven moesten 
worden. Ondanks gezamenlijke inspanningen 
konden we geen redactieteam vinden. Het 
was een enorme puzzel. Ik was ervan over-
tuigd dat het materiaal zo inspirerend was dat 
het gedeeld diende te worden, maar dat werd 
door het veld duidelijk niet ondersteund. Was 
ik niet afgestemd op wat het Goddelijke 
wilde? Was er iets dat ik moest veranderen in 
mezelf? Hoe kon ik een beter instrument zijn? 
Konden we de manier waarop we de taak 
benaderden veranderen?

Ik was niet voorbereid op Guru’s volgende 
actie. Hij stelde voor om in plaats van een 
transcriptie, een samenvatting van de belang-
rijkste elementen van elke dag te maken. Ik 
had al eerder samenvattingen gemaakt, dat 
zou dus niet zo moeilijk zijn, dacht ik. 
Enthousiast ging ik aan het werk.
Ik stuurde hem mijn eerste proefversie. Hij 
was er niet erg blij mee. Ik bewerkte het en 

stuurde het nogmaals naar hem door. 
Opnieuw geen akkoord. Ik ben de tel kwijt 
hoeveel keer ik de samenvatting herschreven 
heb, maar het groene licht bleef uit. Op de 
een of andere manier liet het geen vonk in 
hem ontbranden.

Was ik er aan toe om op te geven? Nee! Ik 
vroeg hem weer om een bespreking. Ik 
begreep blijkbaar niet wat hij bedoelde met 
"een samenvatting van de belangrijkste 
punten". Ik wilde dat we samen een ontwerp 
maakten. Het zou ongemakkelijk voor me zijn, 
toch wilde ik het nog steeds. 

We hadden een videogesprek. Guru vroeg me 
te vertellen wat ik me van dag 1 herinnerde. 
Tegen die tijd had ik al zo vaak aan de hand 
van de video’s van de 21 dagen-serie 
gemediteerd en het materiaal zo uitgebreid 
bestudeerd dat het me eigen was geworden. 
Ik kon zijn vragen dus makkelijk en in detail 
beantwoorden. Hij wilde weten wat in mijn 
ogen zijn belangrijkste intentie was in de talk 
en meditatie. Daarna vroeg hij me mijn 
computerscherm met hem te delen en ik 
typte wat ik hem net verteld had. “Geef de 
hoofdlijnen puntsgewijs weer”, zei hij, “het 
gaat niet om een woordelijke weergave, maar 
om de kern.” We werkten het samen uit en 
opeens werd het me duidelijk wat hij 
bedoelde. Hij wilde de essentie van zijn 
teachings met zo min mogelijk tekst over-
brengen. Nu zag ik het.

Ik ging met hernieuwd enthousiasme aan de 
slag. We kwamen overeen dat hij het proces 
nauwlettend zou volgen. Ik creëerde een 
gedeelde elektronische ruimte, zodat hij kon 
zien wat ik aan het doen was en hij waar nodig 
veranderingen kon aanbrengen. Op die 

manier is elke transcriptie geredigeerd.

WAT WAREN DE SPIRITUELE LESSEN? 
Ik moest mijn vooropgezette ideeën over hoe 
een tekst voor Blue Star-leden eruit hoort te 
zien volledig loslaten. Het kostte me maanden 
en veel zielsreflectie en toewijding om deze 
nieuwe manier te omarmen. Toen er een 
oprechte toewijding aan die nieuwe manier 
was kwam de creativiteit pas.

Zelfs toen ik eindeloos concepten aan het 
maken was, wist ik dat ze niet de benodigde 
flow en energie hadden. Dat hoefde niemand 
me te vertellen. Maar ik had hulp nodig om 
mezelf te openen, om de goddelijke energie 
toe te staan bewust door mij heen te werken.

Ik heb de 21 dagen video's en teksten 
gebruikt om me te helpen mij te openen. Ik 
wijdde mezelf opnieuw aan mijn meditatie- 
beoefening. Ik probeerde de energie van mijn 
persoonlijke discipline in elk woord door te 
laten dringen. Ik vertelde mezelf dat mijn 
innerlijke staat de tekst zou kleuren, dus die 
moest zo overzichtelijk en helder mogelijk 
zijn.

In mijn meditaties bracht ik de guru- 
opvolgingslijn [Nityananda, Muktananda, 
Vasudeva] in mijn innerlijke ruimte en elke 
keer voordat ik aan de samenvattingen begon, 
deed ik een beroep op hen. Ik bad dat ze mijn 
verstand, mijn hart, mijn handen, mijn hele 
wezen zouden gebruiken. Ik zocht manieren 
om mijn fysieke gezondheid te versterken 
vanuit de gedachte dat als mijn lichaam in 
betere conditie was ik een beter instrument 
kon zijn. Ik paste mijn dieet en oefeningen 
aan, zodat ik mijn beste fysieke zelf in de seva 
kon brengen. 

Soms verdwaalde ik in de woorden. Elke 
uiting van de Guru was belangrijk, hoe kon ik 
bepaalde woorden wel kiezen en andere niet? 
Hij opende de weg door te zeggen: “Elk woord 
is al op video vastgelegd , dat is niet jouw 
seva.” Er moest een tekst komen ter onder-
steuning van het leerproces zoals geschetst in 
de video’s.

Hoe bleef ik volhouden, terwijl het leek alsof 
alles het project tegenhield? Ik had 
vertrouwen in mijn passie voor de teachings. 
Als ik er enthousiast van werd, als ze me 
geïnteresseerd en toegewijd hielden, dan 
waren ze de moeite waard om met anderen te 
delen. En wanneer de Guru een zegen geeft 
en ik volhoud, brengt het me altijd 
persoonlijke groei.

Soms is het beter om van situaties weg te 
lopen. Hoe weet ik wanneer te vertrekken? 
Wanneer mijn passie en interesse beginnen af 
te nemen, wanneer ik niet langer een inner- 
lijke drang voel, wanneer ik voel dat mijn rol 
vervuld is en er een innerlijk weten is dat ik 
alles heb gedaan dat in mijn macht ligt. Dan 
kan ik zonder aarzelen weggaan.

In dit geval gingen de samenvattingen een 
eigen leven leiden. Anderen gingen ze lezen, 
ondervonden hun waarde en voegden er hun 
eigen energie en verbeteringen aan toe. Nu 
ben ik zo blij dat de teksten vertaald zijn en 
mijn Nederlandse broers en zussen deze in 
hun eigen taal kunnen lezen.

Ik ben dankbaar dat mijn niet-aflatende liefde 
voor deze 21-daagse meditatieserie voor 
anderen de weg naar meer balans en totaal 
welzijn kan openen.→

DE NIEUW VERSCHENEN MEDITATIEHANDLEIDING, WAAROVER JE ELDERS IN DIT BLAD 
KUNT LEZEN, IS GEBASEERD OP VASUDEVA’S MEDITATIE EN LEZINGENREEKS, WELKE 
DOOR MADHAVI IN HET ENGELSE IS UITGESCHREVEN. HIER BESCHRIJFT ZE DE 
SPIRITUELE LESSEN DIE HET HAAR BRACHT.

EEN OEFENING IN OPENEN VOOR HET GODDELIJKE
MADHAVI JADOONATH (CANADA) 
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was er niet erg blij mee. Ik bewerkte het en 
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hem ontbranden.
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punten". Ik wilde dat we samen een ontwerp 
maakten. Het zou ongemakkelijk voor me zijn, 
toch wilde ik het nog steeds. 

We hadden een videogesprek. Guru vroeg me 
te vertellen wat ik me van dag 1 herinnerde. 
Tegen die tijd had ik al zo vaak aan de hand 
van de video’s van de 21 dagen-serie 
gemediteerd en het materiaal zo uitgebreid 
bestudeerd dat het me eigen was geworden. 
Ik kon zijn vragen dus makkelijk en in detail 
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typte wat ik hem net verteld had. “Geef de 
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gedeelde elektronische ruimte, zodat hij kon 
zien wat ik aan het doen was en hij waar nodig 
veranderingen kon aanbrengen. Op die 

manier is elke transcriptie geredigeerd.

WAT WAREN DE SPIRITUELE LESSEN? 
Ik moest mijn vooropgezette ideeën over hoe 
een tekst voor Blue Star-leden eruit hoort te 
zien volledig loslaten. Het kostte me maanden 
en veel zielsreflectie en toewijding om deze 
nieuwe manier te omarmen. Toen er een 
oprechte toewijding aan die nieuwe manier 
was kwam de creativiteit pas.

Zelfs toen ik eindeloos concepten aan het 
maken was, wist ik dat ze niet de benodigde 
flow en energie hadden. Dat hoefde niemand 
me te vertellen. Maar ik had hulp nodig om 
mezelf te openen, om de goddelijke energie 
toe te staan bewust door mij heen te werken.

Ik heb de 21 dagen video's en teksten 
gebruikt om me te helpen mij te openen. Ik 
wijdde mezelf opnieuw aan mijn meditatie- 
beoefening. Ik probeerde de energie van mijn 
persoonlijke discipline in elk woord door te 
laten dringen. Ik vertelde mezelf dat mijn 
innerlijke staat de tekst zou kleuren, dus die 
moest zo overzichtelijk en helder mogelijk 
zijn.

In mijn meditaties bracht ik de guru- 
opvolgingslijn [Nityananda, Muktananda, 
Vasudeva] in mijn innerlijke ruimte en elke 
keer voordat ik aan de samenvattingen begon, 
deed ik een beroep op hen. Ik bad dat ze mijn 
verstand, mijn hart, mijn handen, mijn hele 
wezen zouden gebruiken. Ik zocht manieren 
om mijn fysieke gezondheid te versterken 
vanuit de gedachte dat als mijn lichaam in 
betere conditie was ik een beter instrument 
kon zijn. Ik paste mijn dieet en oefeningen 
aan, zodat ik mijn beste fysieke zelf in de seva 
kon brengen. 

Soms verdwaalde ik in de woorden. Elke 
uiting van de Guru was belangrijk, hoe kon ik 
bepaalde woorden wel kiezen en andere niet? 
Hij opende de weg door te zeggen: “Elk woord 
is al op video vastgelegd , dat is niet jouw 
seva.” Er moest een tekst komen ter onder-
steuning van het leerproces zoals geschetst in 
de video’s.

Hoe bleef ik volhouden, terwijl het leek alsof 
alles het project tegenhield? Ik had 
vertrouwen in mijn passie voor de teachings. 
Als ik er enthousiast van werd, als ze me 
geïnteresseerd en toegewijd hielden, dan 
waren ze de moeite waard om met anderen te 
delen. En wanneer de Guru een zegen geeft 
en ik volhoud, brengt het me altijd 
persoonlijke groei.

Soms is het beter om van situaties weg te 
lopen. Hoe weet ik wanneer te vertrekken? 
Wanneer mijn passie en interesse beginnen af 
te nemen, wanneer ik niet langer een inner- 
lijke drang voel, wanneer ik voel dat mijn rol 
vervuld is en er een innerlijk weten is dat ik 
alles heb gedaan dat in mijn macht ligt. Dan 
kan ik zonder aarzelen weggaan.

In dit geval gingen de samenvattingen een 
eigen leven leiden. Anderen gingen ze lezen, 
ondervonden hun waarde en voegden er hun 
eigen energie en verbeteringen aan toe. Nu 
ben ik zo blij dat de teksten vertaald zijn en 
mijn Nederlandse broers en zussen deze in 
hun eigen taal kunnen lezen.

Ik ben dankbaar dat mijn niet-aflatende liefde 
voor deze 21-daagse meditatieserie voor 
anderen de weg naar meer balans en totaal 
welzijn kan openen.

→
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Maar in de waan van de dag is het flink lastig 
om dat ruime en lichte, oordeelloze gevoel te 
ervaren. Met collega’s die het beter weten, 
een baas die iets gisteren geregeld had willen 
hebben, de trein die vertraging heeft terwijl je 
bij de ouderavond moet zijn; dat soort dingen. 
Om zo’n dag oordeelloos, diepgeworteld in 
mijn hogere zelf, al vertrouwend op het 
gedragen worden, door te komen, is een hele 
opgave en mij in die hectiek nog nooit gelukt.

MINI BREAK
Wat is dan eigenlijk de waarde van mediteren, 
als je het toch niet vast kunt houden? Is het 
een soort ‘mini break’? Net als een korte 
vakantie aan de costa, met een boekje op het 
strand weg van de drukte, maar dan op je 
kussentje, een rustmoment, misschien zelfs 
een vlucht?

KENNISMAKING
Ik begon met mediteren toen ik voor het eerst 
ging mantrazingen. Met een hele andere 
verwachting over het zingen, ik dacht dat het 
een koor was, kwam ik terecht in een groepje 
mensen dat onbegrijpelijke teksten op een vrij 
eenvoudige melodie steeds herhaalde. Ik vond 
het wel prettig; het gaf rust en na een paar 
keer lukte het prima om het Sanskriet mee te 
zingen. Wat me intrigeerde was de combinatie 
van het zingen, waarmee het ook stil wordt 
vanbinnen, en het mediteren aan het eind. Het 
effect ervan was dat ik nieuwe energie kreeg, 
waarmee ik de rest van mijn drukke werk-
week op een fijne manier kon doorkomen; 
meer veerkracht, meer rust in mijn hoofd en 
ook op vrijdag nog helder kunnen denken.  

PURE ‘ONBEWUSTE’ MEDITATIE
Nu weet ik dat ik als kind al mediteerde, 
alleen wist ik toen niet dat het mediteren was. 

Wij zeilden vroeger heel veel. Van jongs af aan 
heb ik alle schoolvakanties en veel weekenden 
op de boot doorgebracht. Al die uren zeilend 
op het IJsselmeer, de Waddenzee of verder 
weg en dat ik starend naar het water, diep in 
mijzelf weggezonken in de kuip zat, wind in 
mijn haar, de beweging van het schip en de 
golven volgend. Dat was pure meditatie. Ik 
merkte dat ik iets miste, toen ik na mijn 
studietijd niet meer regelmatig meeging met 
mijn ouders, in de Randstad ging wonen en 
een drukke baan kreeg. Maar wat ik miste heb 
ik heel lang niet in de gaten gehad.

STIL IN MIJ
In het begin was mediteren voor mij even weg 
zijn van de drukte, de ‘mini break’, en dat is 
nog steeds vaak de primaire impuls om op 
mijn kussentje te gaan zitten. Ik weet 
inmiddels dat het ook doorwerkt op een 
dieper niveau. Als ik denk aan mijn eerste jaar 
mediteren; mijn hoofd ging maar door. Ik 
probeerde naar mijn gedachten te kijken als 
wolken die voorbijdreven. Nou....de bood-
schappenlijstjes en de ‘oh ja, dat moet ik ook 
nog doen’ waren lastig te zien als voorbij- 
drijvende wolken aan een blauwe hemel. Het 
voelde meer als bliksem en donder die mij van 
mijn kussentje dwongen om direct gehoor te 
geven aan wat ik vergeten was en nog moest 
doen. Pas toen ik geveld was door de ziekte 
van Pfeiffer, een zware buikontsteking had en 
daardoor alle ‘doe-dingen’ niet meer op mijn 
schouders lagen, kon ik de gedachten als 
wolken voorbij laten drijven en werd het stil in 
mij. 

HELENDE KRACHT
Als ik daar nu aan terugdenk, weet ik dat mijn 
meditaties toen heel anders waren dan dat ze 
nu zijn. Ik heb veel verschillende meditatie 

ervaringen gehad en ik ben heel dankbaar dat 
Guru daarin een hele goede en fijne 
leermeester is. Sommige meditaties hebben 
diepe indruk op mij gemaakt, zoals 
ervaringen van eerdere levens. Maar ook 
meditaties waarin verdriet naar boven kwam 
en vervolgens verwerkt kon worden. De 
helende kracht van meditatie is een 
belangrijke functie. 
Wat ik heel mooi vind is dat er ontwikkeling in 
zit, die ik lastig onder woorden kan brengen 
en waar ik ook geen ‘oordeel’ aan wil plakken, 
alsof ik in niveau gestegen zou zijn. Feit is dat 
ik blijf leren over mediteren en wat dat voor 
mij op dat moment is. Er is geen vast format 
of te ervaren gevoel. Meditatie is voor mij 
vooral openstaan voor nieuwe ervaringen.

WEG NAAR DE WIJSHEID
Misschien is dat wel het meest waardevolle 
van meditatie, naast de ‘mini breakfunctie’, 
de nieuwe energie die het in het dagelijks 
leven brengt en de helende kracht: het (je)Zelf 
verder ontdekken en verrijken met nieuwe 
ervaringen. Dat levert niet direct verlichting 
op, maar wel een steeds beter kennen van 
mijZelf. Zelfkennis is de weg naar de wijsheid 
tenslotte... 

→

Meditatie is diep in jezelf wegzinken. Naar een plek die oneindig ruim en licht is, waar 
alles goed is, waar geen tijd is en er geen oordelen zijn. Waar je je gedragen voelt en niets 
moet. Waar je een bent met alles en waar je je hogere Zelf kunt ervaren... Zo wil ik me 
natuurlijk altijd voelen en niet alleen als ik op een kussentje ga zitten. Verlicht zijn!

WEG NAAR DE WIJSHEID 
door Frederieke van Damme
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Jij bent 
HET ONVERANDERLIJKE

“KLIK”
Het geluid van de aansteker in de intense stilte van 
de meditatiekamer. De vlam legt een warme gloed 
over de foto’s van Nityananda en Vasudeva in 
meditatie. Beiden gevestigd in het centrum van Zijn. 
Ik kijk en zie geen verschil. Eenheid. Nederig besef 
ik dat de kern van mijn wezen deel is van diezelfde 
eenheid. “Je bent het onveranderlijke. Ga door met 
het te ontdekken. Het zal je de vrijheid brengen die 
je zoekt”. Kostbare woorden van Guru die hij me 
onlangs als een cadeau gaf.

Ik sluit mijn ogen en word met open armen 
ontvangen in het veld waar ik me gedragen voel en 
waar alles wegebt wat ik niet ben. Prana laat mijn 
zintuigen naar binnen keren. De stroom van energie 
van de basis naar het wenkbrauwcentrum en terug 
licht op. Ik lift mee op de weg naar binnen. 
Gedachten dwarrelen door mijn hoofd. Ze komen en 
gaan. Ik ben het onveranderlijke… Emoties spelen 
op, voortkomend uit een intensief proces waar ik 
ingestapt ben. 
Ik ben het onveranderlijke… Soham, Soham, 
Soham. Adem in en adem uit. Prana brengt de 
mantra naar ieder centrum en mijn mind opent 
daar het pad naar het oneindige. Door me niet te 
identificeren met de gedachten en emoties 
verworden ze tot een onbeduidende speldenknop 
en verdwijnen. Pijn verstilt, oordelen lossen op, 
mijn hart opent zich, vult zich met elixer. Eenheid. 
Ik ben het onveranderlijke… Zachtjes maar intens 
zingt mijn stem. Klanken die de stilte in zich 
dragen, de stilte die de klanken draagt: 
Ohm Namah Shivaya, Ohm Namah Shivaya. Daar 
vind ik onvoorwaardelijke liefde, los van welke vorm 
dan ook. Alleen daar.

Ik verlaat de meditatiekamer. De scharnieren van 
de deur knarsen als symbool voor de nieuwe dag, 
vol uitdagingen, dualiteit, identificatie met veran-
deringen en alles wat daaruit voortvloeit. Ik 
gebruik een druppel van het elixer om ze te oliën. 
Compassie.
In mijn huis zijn nog zes kamers, de ene deur 
piept, de andere knarst en soms gaat er een 
geluidloos open. Het karmisch spel met haar 
openstaande valkuilen. Kundalini werkt in me om 
in iedere kamer het goddelijk elixer vrij te laten 
komen, om daarmee alle deuren geluidloos te 
openen. Ze schuurt, klopt, duwt, soms forceert ze, 
maar steeds bemoedigend. Aan mij om mee te 
werken. 
Ik ben me bewust van mijn intentie om mijn 
vrijheid te vinden, train mijn focus, observeer wat 
er gebeurt, exploreer de prana en onderschep 
momenten waarin ik weggevoerd word door me te 
identificeren juist met datgene wat me uit mijn 
kracht haalt. Ik reis door iedere kamer, zet ramen 
wijd open, laat het doortochten om alle oordelen 
weg te laten waaien. Opfrissen, oude lucht 
verversen door schone lucht binnenlaten. Ze 
brengt de geur van het goddelijk elixer met zich 
mee. Ik stel me open voor mijn innerlijke gids. Zij 
wil me leiden naar het onbegrensde: alle kamers 
zonder deuren, zonder muren. Kan dat? Het 
karmisch spel leren spelen in het bewustzijn dat ik 
het onveranderlijke ben? 

“KLIK”
Het is avond. De vlam legt een warme gloed over 
de foto’s van Nityananda en Vasudeva in meditatie. 
Beiden gevestigd in het centrum van Zijn. Ik kom 
stapje voor stapje dichterbij, ik kom, ik kom.  

door Indu Koninx

“Kies voor het pad naar vrijheid. Focus op het 
Lichtcentrum in je dat het beste van ieder chakra 
bovenbrengt. Zo gauw je je identificatie met gedachten 
loslaat ben je instaat om in de stilte van de creatieve 
ruimte te zijn, de plek waar je je gedachten tot leven 
laat komen. Sommigen noemen die stille ruimte het 
gat tussen de gedachten. Daar kun je altijd zijn als je 
afstand houdt van de gedachtevorm. Kom in die ruimte 
van onthechting en stilte. Ben je steeds bewust van die 
weidse en creatieve ruimte waarin de gedachten 
spelen”. Sri Vasudeva
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Bij de recente Oscaruitreiking gaf Lady Gaga een indrukwekkende speech toen ze haar 

beeldje in ontvangst nam. Zij benadrukte dat de intrinsieke noodzaak van het creatieve 

proces voor de kunstenaar het allerbelangrijkst is. Zij drukte alle toehoorders op het hart 

om vooral ALTIJD door te blijven gaan, ongeacht de mate van succes of waardering voor 

het eindresultaat. 

Haar bevlogenheid en toewijding raakten mij diep en haar woorden kwamen terug in mijn 

herinnering na een gesprek op een recente yoga-mindfulness skivakantie. 

Het thema over ‘de zin van meditatie’ kwam tijdens die reis ter sprake. 

Iemand beweerde dat twee meditaties helemaal niets opgeleverd hadden en hij zag 

daarom geen enkele reden om er mee door te gaan. Mijn vraag of tanden witter zijn na 

twee keer poetsen begreep hij niet. Hij bleef stellig overtuigd dat het gewoon niets voor 

hem was.

Dit gesprek zette mij aan het denken en ik vroeg mij af hoe zinvol het eigenlijk is om 

dagelijks het meditatiekussen op te zoeken. Laat ik vooropstellen dat ik van mening ben 

dat meditatie wel degelijk zin heeft. Uit eigen ervaring weet ik wel dat het soms lastig is 

om de kwaliteiten van bijvoorbeeld compassie, gelijkmoedigheid of ‘universeel bewust-

zijn’ te behouden of uit te blijven dragen in het ‘gewone’ dagelijkse leven.

Soms, wanneer het meditatiekussen uit het zicht is en de stress en/of verleiding toe- 

nemen, merk ik dat terugval in oude, onverlichte patronen heel gemakkelijk is. Het idee 

om mij terug te trekken uit het publieke leven kan dan verleidelijk zijn.

Vasudeva benadrukt vaak het belang om vooral deel te blijven nemen aan het openbare 

leven, omdat juist daar de ware ashram ligt en daar het werk verricht dient te worden. 

Hij lijkt er geen voorstander van te zijn om structurele afzondering op te zoeken.

Voor mij is het daarom pure noodzaak om regelmatig te mediteren. Afschakelen en in 

stilte zijn, heb ik gewoon nodig om weer terug te keren naar mijn essentie.

Vasudeva’s lessen helpen daarbij om mijn innerlijke Guru steeds meer te laten 

ontwaken. En hoe sterker die innerlijke Guru in iedereen ontwaakt is, des te groter zal 

het effect op de wereld om ons heen zijn. 

Lady Gaga’s noodzaak voor het creatief proces is misschien wel vergelijkbaar met onze 

behoefte om te mediteren. Het einddoel hebben we niet in de hand en het beoogde 

eindresultaat kan niet onze motivatie zijn. En we zullen er ook zeker geen Oscar voor 

ontvangen. 

Wel is het vertrouwen om een goede bijdrage te kunnen leveren aan een vredige, 

compassievolle en betere wereld mijn persoonlijke motivatie om gewoon door te blijven 

gaan en mijn meditatiekussen regelmatig op te blijven zoeken.

Meditatie als noodzaak
door Vivekananda Keunen
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Het onderwerp mediteren is zo divers en tegelijkertijd zo verbonden met ervaren en voelen 
dat het moeilijk is om het over te brengen denk ik. Hoe divers? Laat ik bij het begin begin-
nen. Veertig jaar geleden begon ik voor het eerst met mediteren. Ik was toen aangesloten 
bij een organisatie die lesgaf in de advaita-vedanta, de niet-dualiteit. Natuurlijk werd ik ook 
‘ingewijd’ in een meditatietechniek, waarbij gebruik werd gemaakt van een mantra.

Mediteren werd niet zo’n succes. Waarom niet? Ik maakte een valse start. In de eerste 
plaats wilde ik mediteren om iets te hebben, namelijk een vredig gevoel en ten tweede 
wilde ik de wereld om mij heen beter leren begrijpen. Je begrijpt dat deze pogingen, die 
nogal egogericht waren, niet veel opleverden, behalve teleurstelling. Hoe anders is dat nu, 
sinds Vasudeva in mijn leven is gekomen en hij mij heeft laten begrijpen dat het allemaal 
niets heeft te maken met iets willen hebben, maar alles met mezelf beter leren kennen. 

De lessen die de Guru mij geeft verbazen en verrukken mij elke keer weer. Tien jaar 
geleden gaf hij mij het persoonlijke advies om een mantra te gebruiken. Iets wat ik 
toentertijd natuurlijk gedaan heb en wat vervolgens weer wegzakte. Een paar maanden 
geleden kwam ineens dat gesprek weer boven en tijdens mijn daaropvolgende meditaties 
was het alsof die mantra iets in mij wakker maakte, een dieper gevoelde devotie, een meer 
intens ervaren van stilte. Een ander aspect van meditatie, wat mij elke keer weer verrast en 
gelukkig maakt is het mediteren in groepsverband. De energie wordt dan zoveel krachtiger 
en de ‘aanwezigheid’ van de Guru is zo voelbaar, dat er niets anders dan dankbaarheid en 
vrede overblijft. Deze gevoelens verdwijnen weer in de loop van de week en een tijdlang had 
ik het gevoel dat ik dus nog steeds iets fout deed, tot ik me realiseerde dat dit kennelijk nog 
bij mij hoort en dat er ook niks fout aan is. Integendeel het laat alleen maar zien hoe 
belangrijk het is om zonder verwachting elke keer opnieuw te beginnen alsof het nieuw is.

Een laatste ervaring wil ik graag delen. Een van mijn hobby’s is het schilderen van iconen. 
Per traditie is dit natuurlijk al een bezigheid die met devotie is omgeven. Als ik aan het 
schilderen ben, verdwijnt soms de tijd, verdwijnt soms de wereld om mij heen en is er 
alleen nog het gevoel van verbondenheid met de icoon. Er is dan geen haast meer, de 
meest tijdrovende detail ontstaat zonder gevoel van ongeduld. Ook mislukking komt dan 
niet voor, het is perfect zoals het ontstaat, ook al zou een ander het misschien niet mooi 
vinden. Zoals ik in het begin al noemde, meditatie is zo breed, zo veelomvattend, het is niet 
alleen maar een paar keer per dag gaan zitten. En eigenlijk weet ik dan ook niet precies te 
omschrijven wat het werkelijk is, behalve dat ik het gevoel heb dat het veel groter, veel 
meer omvattend is dan ik kan beseffen.

valse start

“G���e� v���e�i� v�� �e� m���n� ��;
da� i� ���e� wa� �� e�h� ��b� ”

S�� Va�u��v� 

door Wim Vinke
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Toen ik achttien jaar geleden met mediteren 
begon, zag ik het als rechtop zitten op mijn 
kussen, benen gekruist, ogen gesloten. Ik liet 
mijn gedachten als wolkjes voorbijdrijven, 
ademde bewust en hoopte ‘iets’ te ervaren. 
Mijn hoofd werd er rustig van, heel even. Want 
zodra ik van mijn kussen sprong, nam het 
gewone leven het weer over. 

Een jaar later ging ik voor het eerst naar een 
retreat met Vasudeva. Ik ontdekte iets 
belangrijks: ik héb een lichaam, gedachten en 
emoties, ik bén ze niet. Ik ben oneindig 
bewustzijn in een subtiel energielichaam. Dat 
kwam diep binnen. Tijdens die retreat 
gebeurde er iets wonderlijks, ik voelde een 
energie in mij bruisend tot leven komen. 
Euforisch kwam ik weer thuis. Ik had de 
kennis ontvangen, nu alleen nog toepassen. 
Wist ik veel … 

Spiritualiteit brak mijn veilige muren steen 
voor steen af, tot ik me nergens meer kon 
verschuilen. Niet achter mijn boosheid. Niet 
achter mijn angsten. Niet achter mijn 
verdriet. En al helemaal niet achter wie of wat 
deze emoties in mij opriep. Ze waren van mij. 
“Be lovingly detached”, gaf Vasudeva me mee. 
Ja, maar hoe dan? 

Meditatie bracht me naar binnen en liet me 
de kracht in mezelf ervaren. Maar in de 
praktijk kon ik dat nog niet leven, de 
ingesleten patronen waren te sterk. Dus 
maakte ik me nog steeds druk om anderen. 
Gingen mijn gedachten en emoties nog 
regelmatig met me op de loop. Alleen was ik 
me er nu pijnlijk van bewust.

Vasudeva deelde zijn wijsheid en gaf me tools 
om mee te werken. Bij twijfel was hij mijn 
rolmodel en gids. Hij begeleidde me als ik 
wéér in mijn valkuilen donderde en daagde 
me uit zijn gedachtegoed te integreren. Altijd 
vanuit liefde, maar wat was het pijnlijk soms. 
Gekwetst in de liefde? “Be humble.” Verdriet 
om mijn dementerende ouders? “Don’t be a 
needy child.” 

Het raadplegen van de guru buiten mij 
verschoof langzaam naar vertrouwen op de 
guru in mij, tot mijn leven opeens in een 
razende stroomversnelling kwam. Mijn 
wereld stond op zijn kop, de guru in mij en 
buiten mij leken verdeeld hierover en mijn 
vertrouwen werd beproefd. “Always trust the 
inner guru” volgt op de quote bovenaan. En 
dat deed ik.

Het was een keerpunt. Midden in de 
turbulentie volgde ik de guru vanbinnen en 
alles in mij kwam tot rust. Ik werd aan alle 
kanten uitgedaagd en vond stilte, vertrouwen 
en kracht. Ik kon observeren wat er gebeurde, 
mijn gedachten en gevoelens onderzoeken en 
vertrouwen op mijn keuzes. De guru in mij 
was sterk genoeg geworden om te dealen met 
de uitdagingen op mijn pad. 

Ik mediteer nog altijd op mijn kussen. Het 
houdt me scherp, want zelfgenoegzaamheid 
ligt op de loer. Een helder uitzicht kan zomaar 
een blinde vlek bevatten. Een aantrekkelijk 
pad een nieuwe valkuil. Zo is het leven nu 
eenmaal. En ik reis verder. Op weg naar de 
eindbestemming die ik al die tijd al in me 
draag. 

Meditatie door Brahmani

“Meditation brings you to your own seat of power.
It evokes the guide within so that you don't have

to depend on a source outside you.”
Sri Vasudeva
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Het lijkt me heerlijk om in een luie stoel te zitten voor het raam. En dan naar buiten te kijken. Geen 
telefoon, geen geluid. Gewoon: niets. Stilte. Of nou ja: luisteren naar de stemmen in mijzelf, naar 
gedachten die als bubbels in een glas champagne omhoogkomen.

Kun je door te luisteren die stemmen doen verstommen? Vasudeva zei ooit dat ‘listen’ een anagram is van 
‘silent’. Dus het moet kunnen.
Ik moet iets bekennen: ik zit nooit in die stoel voor het raam. Op de klassieke manier mediteer ik ook 
nauwelijks. En als ik dat doe dan lijkt het in mijn hoofd alsof ik net de kurk van een champagnefles heb 
afgeschoten.
Toch zijn er andere momenten, als ik iets actief doe, waarop het in mijn hoofd voelt alsof ik uitkijk over 
een meer op een windstille, zwoele zomeravond.

Wat is dat eigenlijk, mediteren? Van Dale schrijft: ‘in gedachten verzonken zijn, peinzen’ en: ‘in zichzelf 
keren om het diepste te ervaren’.
Toots Thielemans zei ooit dat het belangrijkste in de muziek de stilte tussen de noten is. Zou mediteren 
als muziek zijn? Dat het er om gaat om de stilte tussen je gedachten te vinden?

In mijn werk voel ik mij vaak als een balletje in een flipperkast. Overal klinkt geluid, flikkeren lampen en 
word ik in grote vaart alle kanten opgeschoten. Die bewegingen ijlen in mijn geest nog na als ik op de 
grond zit met mijn benen gekruist en ik daarbij luister naar meditatieve muziek of naar de stem van onze 
guru.

Ik weet het: oefening baart kunst. En dan is er ook nog zoiets als zelfhypnose. Zo leerde ik ooit om 
tijdens een klankmeditatie het geluid van spelende kinderen buiten de ruimte als ankerpunt te beschou-
wen. Als bewijs van mijn bestaan. Waardoor ik de geluiden niet meer registreerde.

Ik denk aan de monniksregel van Sint Benedictus uit ongeveer 600 na Christus. Ora et labora, werk als 
meditatie. Ook Vasudeva leert ons dat dit kan. Alleen zou ik zo graag ook op ieder moment van de dag het 
niets in mij willen kunnen omarmen.

Misschien moet ik mediteren met de gedachte dat het niet ‘alles of niets’ is. Maar dat niets tot alles leidt. 
Alles en niets, dus. 

Op mijn werk, op de fiets, in het zwembad, in de rechtszaal.

Of zou het toch anders zijn? Daar moet ik even goed over peinzen.

In alle stilte uiteraard.

Het peinslichaam

VERLICHT EN LUCHTIG

 bob he
er

en
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'Toen schrok ik wakker in een donker bos
Ik was verdwaald in het midden van mijn leven

Dat wat ik vasthield liet mij zomaar los'*

Verdwalen wij niet in een woud
van werk en woorden

Het is tijd om te vertoeven
op een open plek in het bos

en daar te mediteren

Stil te zijn en luisteren
naar het ruisen

van de eeuwige stilte
in de diepte van de ziel

Luisteren naar de stilte
tussen de gedachten

en diep in je Zelf
een goddelijke stem horen

door Piet Ransijn

* Dante, begin van de Divina Commedia
De Steeg 1997 

stil zijn
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door Abha Hontelez

De dans van Shiva

Zo vanuit de drukte van alle dag in de staat 
van meditatie komen lukt niet iedereen.

Er is vaak een voorbereiding nodig. Je 
meditatiekussen opschudden, een kaarsje 
aansteken is al een vorm van voorbereiden. 
Natuurlijk is het doen van pranayama’s de 
beste voorbereiding. Maar niet iedereen houdt 
daarvan. Zo ben ik op een oefening gekomen 
die heel goed werkt om uit het denken te 
komen en het lichaam en de geest in 
aandacht te brengen. Het is een oefening 
waar je niet lenig, sterk of fanatiek yoga 
beoefenaar voor hoeft te zijn. Je kan het 
overal doen en je hoeft je er niet voor om te 
kleden. Hoe simpel wil je het hebben?

Hoewel… schijn bedriegt. De oefening is wel 
traag, doorlopend, zonder stilstand en 
gesynchroniseerd. Dát is de uitdaging die 
maakt dat je absoluut gefocust moet zijn, 
anders val je om of gaan je armen en benen 
heel andere dingen doen. Het doorlopend 
bewegen op het ritme van de adem maakt dat 
je in een cadans terecht komt die bijna 
hypnotiserend werkt. Er ontstaat een zeer 
prettige rust. Na enig oefenen lukt het om 
heel ontspannen te bewegen en dan wordt de 
beweging eigenlijk ook al de meditatie. 

Je kunt de Dans van Shiva meedoen door naar 
www.abhayoga.nl/meditatie te gaan of door 
onderstaande tekst goed door te lezen en te 
volgen.

De oefening
Zorg voor een harde, liefst warme onder-
grond. Ga gemakkelijk staan met de voeten op 
heupbreedte. Knieën en billen zacht laten 
worden. De schouders mag je laten hangen 
en de rug iets opstrekken zonder dat het 
spanning geeft. Je hoofd staat recht op de 

romp en je blik is gericht op iets recht voor je. 
Je kijkt zonder iets te willen zien. Het is meer 
een laten rusten van je ogen, wat een houvast 
geeft. We gaan weer terug naar de voeten. 
Voel alle kussentjes van de tenen op de grond, 
de bal van de voet en de hiel. Laat je gewicht 
in de voeten zakken zodat je heel stevig komt 
te staan.

Plaats je gewicht naar de linkervoet. Heel je 
gewicht laat je in het linkerbeen en in de 
linkervoet zakken (hou hierbij de rechtervoet 
op de grond). Stel je dan voor dat je op een 
inademing het lichaamsgewicht uit de linker-
voet omhoogtrekt door je linkerbeen naar het 
bekken en daar stroomt het, als het ware, 
over naar het rechterbeen. Op de uitademing 
laat je heel je gewicht in het rechterbeen 
zakken naar de rechtervoet (hou de linkervoet 
op de grond). Dat wissel je af in het ritme van 
je ademhaling die je op een heel natuurlijke 
manier laat vertragen. Die vertraging mag op 
geen enkele manier spanning oproepen.

Wanneer deze beweging gemakkelijk gaat en 
je staat op je rechtervoet breng dan je 
aandacht naar de linkervoet. Wikkel die voet 
langzaam naar voren af. Eerst komt de hiel los 
van de grond, dan de middenvoet, de bal van 
de voet, de tenen, het puntje van de grote teen 
en dan is de voet los van de grond.
 
Til het been langzaam op tot de knie op 
heuphoogte is. Zodra die daar is aangekomen 
gaat die de weg weer terug en komt eerst de 
punt van de grote teen op de grond en wikkel 
je de voet weer af naar de hiel. Zodra de hele 
voet in contact is met de grond laat je je 
gewicht weer in die voet zakken en komt de 
rechtervoet langzaam los. Dit loskomen van 
de voet en optillen van de knie gebeurt op de 
inademing en wel zo dat als de inademing 

begint je ook begint met de voet af te 
wikkelen van achter naar voor. Wanneer de 
knie op heuphoogte is, is de inademing 
volledig. Dan start de uitademing en de knie 
gaat zakken. Op het moment dat de voet van 
voor naar achter is afgewikkeld en de hiel 
raakt de grond, is de uitademing volledig. 
Oefen dit totdat het moeiteloos gaat. 
Nu komen de armen erbij. Op de inademing 
gaan de armen mee omhoog tot op schouder-
hoogte.

Wanneer de armen schouderhoogte bereiken 
is één van de knieën op heuphoogte gekomen 
en de inademing volledig. Uitademend zakken 
de armen en de knie. Pas als de uitademing 
volledig is, is de hiel op de grond gekomen en 
de armen langs het lichaam. Dit proces van 
bewegen en ademen gaat volledig synchroon 
aan elkaar. Je aandacht blijft bij het af- 
wikkelen van de voet, het doorlopend in 
beweging zijn en de adem.

Laatste fase van de oefening. Wanneer je 
rechterbeen omhoog gaat met de beide 
armen naar voren opgetild, gaat de linkerarm 
verder door omhoog langs je oor. Zo maakt je 
lichaam een lange kant. Namelijk met de 
linkervoet op de grond en linkerarm langs het 
hoofd omhoog gestrekt. En het lichaam heeft 
een naar voren gerichte kant. Dat zijn de 
rechterknie, die opgetrokken is en de rechter-
arm die naar voren opgetild is. Wissel dit zo 
af, synchroon met de ademhaling. Je zult 
merken dat wanneer het stil is in je hoofd de 
oefening moeiteloos verloopt. Zodra je na 
gaat denken is het ritme eruit. De verkeerde 
arm gaat omhoog of je valt om. Het is een 
prachtige balansoefening, balans in meerdere 
opzichten. Probeer het maar eens en ga 
daarna mediteren. 

→
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verder door omhoog langs je oor. Zo maakt je 
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Op gezegende momenten
wanneer ik mediteer
en stil aanwezig ben

beweegt zich al het leven
in een alomvattend veld

De wereld baadt in een 
doorzichtig licht

Het wezen van de wereld is volmaakt
daar waar de ziel verstild

de sferen van de Schepper raakt

De wereld en mijn denken zwijgt
en krijgt een ander aangezicht

als wij konden blijven leven
vanuit dit gezegende gegeven

Ons verbinden met een wereld
die in wezen al volkomen is
verbonden met de volheid 

in de diepte
die er altijd al geweest is

We spreken van liefde, wijsheid, licht
Maar het is gewoon een stil gebied

een stille laag 
die diep in ons verscholen ligt
waarvoor geen woorden zijn

door Piet Ransijn

* Een van de mooiste beschrijvingen is deze:
"De liefde die de zon en sterren doet bewegen"
L’ amore qui muove il sole et les altere stelles
(De Liefde van de al doordringende Moeder)

Dante Divina Commedia, Paradiso.

Zutphen/De Steeg 1997

→

GEZEGENDE 
MOMENTEN
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OVER DE KRACHT VAN MANTRA

Indiase spirituele geschri�en zeggen: mantra maheshvara, “Mantra is God”, er is geen verschil tussen 
de allerhoogste en zijn naam. In de Bhagavad Gītā zegt Kŗṣṇa: mantro’ham: (in alle rituelen die je 
uitvoert) ben Ik de Mantra. 

Als medita�e bedoeld is om de transcendente staat te bereiken en als mantra de Ziel is van medita�e, 
“de beste van alle technieken”, dan kunnen we  gerust stellen dat mantra de sleutel is tot het ware 
geluk: het kennen van God. In deze serie bespreekt Gauranga diverse aspecten van het fenomeen 
mantra.

Een mantra is een kosmische geluidstrilling. Mantra’s bestaan uit le�ers die woorden vormen die 
zinnen vormen en ons zo naar hun doel leiden. Mantra’s hebben én hebben niet een le�erlijke, 
taalkundige betekenis. De mantra is de vibra�e van het Zelf, de ware taal van het Zelf en als we 
helemaal opgaan in de mantra, leidt deze ons naar de plek van het Zelf. 

Volgens Muktananda zijn er vierentach�g miljoen mantra’s te vinden in geschri�en en bij leraren. Ik 
denk dat het er twee keer zo veel zijn. Sommige van die leraren beweren dat de le�erlijke,intellectuele, 
betekenis van mantra’s onbelangrijk is, aangezien de geluidstrilling van de mantra zijn werk toch wel 
doet.

Andere leraren (waaronder Muktananda en Srī Vasudeva) wijzen ons erop dat het héél belangrijk is dat 
je de betekenis van de mantra goed begrijpt wanneer je hem herhaalt. Ik deel beide opva�ngen, dat is 
wel zo gemakkelijk. Veel mantra’s zijn namelijk kleine bommetjes van samengebalde kennis en inzicht. 
Als deze in je tot ontploffing komen worden deze omgezet in ervaring, in werkelijkheid. Het 
intellectueel begrijpen van de betekenis van de mantra kan helpen die detona�e te bevorderen. We 
kennen per slot van rekening allemaal de kracht van woorden: iedere keer als we iets beweren en 
geloof hechten aan wat we vinden, maken we dat tot werkelijkheid. Het is díe kracht welke schuilt in 
de woorden van de mantra.

ॐ नमः शिवाय  Oṁ namaḥ śivāya

In dit nummer aandacht voor de mantra “Oṁ namaḥ śivāya”. Misschien wel de meest gereciteerde 
mantra op aarde. Zowel Muktananda als Srī Vasudeva reiken hun leerlingen deze mantra aan. De 
le�erlijke, intellectuele betekenis ervan is: “Om, gegroet Shiva”. Vaak ook wordt hij vertaald met: 
“ik buig voor Shiva”.

Als we de betekenis van deze mantra goed moeten begrijpen voor we hem mogen gaan gebruiken →

Mantra Maheshvarah

moeten we dus weten wat “groeten”, de essen�e van de mantra is, wat “Oṁ” betekent (dat laat ik voor 
nu maar even rusten) en wie of wat “Shiva” is. Dat laatste is makkelijk: Shiva is God en verwijst hier 
naar het innerlijk Zelf)

OVER GROETEN EN BUIGEN

Inten�e en a�en�e bepalen, mede, het effect van onze gedachten en handelingen, ofwel: wij kunnen 
zelf sturen in onze bedoeling en waarop we onze aandacht richten. Het gee� ons de mogelijkheid om 
met ogenschijnlijk dezelfde ac�e of gedachte compleet andere doelen te bereiken. Met die wijsheid in 
het achterhoofd kunnen we op verschillende manieren aan de slag met de mantra “Oṁ namaḥ śivāya”.

Als we, om te beginnen, “namaḥ” vertalen als “groeten” kunnen we dat op verschillende niveaus van 
werkelijkheid zien. Eén betekenis - het Sanskriet reikt ons al�jd vele mogelijke vertalingen aan- van 
na-ma zou kunnen zijn “niet ik”: in de ontmoe�ng met de ander maak je jezelf, je ego, dan minder 
belangrijk en geef je de ander het respect. Op een dieper niveau van werkelijkheid of waarheid zou je 
kunnen zeggen: jouw groet betre� niet mijn “persoon” maar mijn essen�e. En zo groeten twee 
mensen die elkaar toetreden met “namaskār” of “namaste” dus niet elkaars ego, elkaars vorm, maar 
elkaars Goddelijke essen�e, die in werkelijkheid één is. Als je de mantra “Oṁ namaḥ śivāya” gebruikt, 
wees je er dan van bewust dat jij,de persoon of het kleine ik, een groet uitbrengt aan de Goddelijke 
essen�e, het grote Ik, het Zelf.

Andere ervaringen van de mantra openbaren zich als we “namaḥ” vertalen als “buigen”. De eerste 
betekenis van buigen die ik zie is die van de nederigheid: je maakt jezelf -ego- klein uit eerbied voor het 
Goddelijke. Een andere voor de hand liggende betekenis is het buigen uit respect, uit eerbied. De 
uiterlijke houding is er dan één van de mild vooroverbuiging, de twee handen samen voor het hart 
tegen elkaar in de mudra die we allemaal kennen. Als ik deze houding aanneem leg ik daarin mijn 
diepe verwondering voor het Bestaan en “mijn” verschijnen daarin. Een derde vorm van buigen, die 
ikzelf steeds vaker probeer te prak�seren, is het buigen zoals een zomerse rietstengel dat zo mooi 
voordoet als de wind erdoorheen speelt. In dat geval is buigen meebewegen op de krachten die het 
Leven, het Bestaan (Shiva) op me uitoefent en dat ik in dat Leven mijn “meerdere” erken. De winterse 
rietstengel daarentegen is star en s�jf. Hij buigt niet, beweegt niet mee en zal breken in de wind. Het is 
heerlijk om de starheid af te leggen en mee te bewegen op de grillen van het bestaan. Het is een 
kwes�e van buigen of barsten, toch? 

De vierde buiging die ik ervaar is de achteroverbuiging. Het is de vrouwelijke, open, ontvankelijke 
buiging: ik open mij volledig voor wat het Goddelijke door en met mij wil. Shiva mag mij “hebben”, ik 
ben Zijn instrument. De handen en armen gaan nu niet naar elkaar voor het hart, maar openen zich 
wijd uiteen en ontvangen alles wat wordt aangereikt met gre�gheid.

Onze medita�e is bij uitstek de gelegenheid om onze innerlijke houding te oefenen en te herprogram-
meren. De mantra “Oṁ namaḥ śivāya” kan  daarbij dus op verschillende manieren van dienst zijn. We 
kunnen de mantra in onszelf reciteren, we kunnen hem hardop herhalen, we kunnen hem zingen of 
hem beluisteren. Kijk eens wat de verschillende perspec�even je opleveren bij het inze�en van deze 
mantra. Het leven reikt ons  voldoende thema’s aan waarbij de groeten en buigingen zullen passen.

Een mooie versie van “Oṁ namaḥ śivāya”, die zich goed leent om de verschillende innerlijke houdingen 
uit te proberen is de versie die gezongen wordt door Gurumayi Chidvilasananda en op Youtube te 
vinden is.

Oṁ namaḥ śivāya 
Gauranga Hontelez 
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“de beste van alle technieken”, dan kunnen we  gerust stellen dat mantra de sleutel is tot het ware 
geluk: het kennen van God. In deze serie bespreekt Gauranga diverse aspecten van het fenomeen 
mantra.

Een mantra is een kosmische geluidstrilling. Mantra’s bestaan uit le�ers die woorden vormen die 
zinnen vormen en ons zo naar hun doel leiden. Mantra’s hebben én hebben niet een le�erlijke, 
taalkundige betekenis. De mantra is de vibra�e van het Zelf, de ware taal van het Zelf en als we 
helemaal opgaan in de mantra, leidt deze ons naar de plek van het Zelf. 

Volgens Muktananda zijn er vierentach�g miljoen mantra’s te vinden in geschri�en en bij leraren. Ik 
denk dat het er twee keer zo veel zijn. Sommige van die leraren beweren dat de le�erlijke,intellectuele, 
betekenis van mantra’s onbelangrijk is, aangezien de geluidstrilling van de mantra zijn werk toch wel 
doet.

Andere leraren (waaronder Muktananda en Srī Vasudeva) wijzen ons erop dat het héél belangrijk is dat 
je de betekenis van de mantra goed begrijpt wanneer je hem herhaalt. Ik deel beide opva�ngen, dat is 
wel zo gemakkelijk. Veel mantra’s zijn namelijk kleine bommetjes van samengebalde kennis en inzicht. 
Als deze in je tot ontploffing komen worden deze omgezet in ervaring, in werkelijkheid. Het 
intellectueel begrijpen van de betekenis van de mantra kan helpen die detona�e te bevorderen. We 
kennen per slot van rekening allemaal de kracht van woorden: iedere keer als we iets beweren en 
geloof hechten aan wat we vinden, maken we dat tot werkelijkheid. Het is díe kracht welke schuilt in 
de woorden van de mantra.

ॐ नमः शिवाय  Oṁ namaḥ śivāya

In dit nummer aandacht voor de mantra “Oṁ namaḥ śivāya”. Misschien wel de meest gereciteerde 
mantra op aarde. Zowel Muktananda als Srī Vasudeva reiken hun leerlingen deze mantra aan. De 
le�erlijke, intellectuele betekenis ervan is: “Om, gegroet Shiva”. Vaak ook wordt hij vertaald met: 
“ik buig voor Shiva”.

Als we de betekenis van deze mantra goed moeten begrijpen voor we hem mogen gaan gebruiken 
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moeten we dus weten wat “groeten”, de essen�e van de mantra is, wat “Oṁ” betekent (dat laat ik voor 
nu maar even rusten) en wie of wat “Shiva” is. Dat laatste is makkelijk: Shiva is God en verwijst hier 
naar het innerlijk Zelf)

OVER GROETEN EN BUIGEN

Inten�e en a�en�e bepalen, mede, het effect van onze gedachten en handelingen, ofwel: wij kunnen 
zelf sturen in onze bedoeling en waarop we onze aandacht richten. Het gee� ons de mogelijkheid om 
met ogenschijnlijk dezelfde ac�e of gedachte compleet andere doelen te bereiken. Met die wijsheid in 
het achterhoofd kunnen we op verschillende manieren aan de slag met de mantra “Oṁ namaḥ śivāya”.

Als we, om te beginnen, “namaḥ” vertalen als “groeten” kunnen we dat op verschillende niveaus van 
werkelijkheid zien. Eén betekenis - het Sanskriet reikt ons al�jd vele mogelijke vertalingen aan- van 
na-ma zou kunnen zijn “niet ik”: in de ontmoe�ng met de ander maak je jezelf, je ego, dan minder 
belangrijk en geef je de ander het respect. Op een dieper niveau van werkelijkheid of waarheid zou je 
kunnen zeggen: jouw groet betre� niet mijn “persoon” maar mijn essen�e. En zo groeten twee 
mensen die elkaar toetreden met “namaskār” of “namaste” dus niet elkaars ego, elkaars vorm, maar 
elkaars Goddelijke essen�e, die in werkelijkheid één is. Als je de mantra “Oṁ namaḥ śivāya” gebruikt, 
wees je er dan van bewust dat jij,de persoon of het kleine ik, een groet uitbrengt aan de Goddelijke 
essen�e, het grote Ik, het Zelf.

Andere ervaringen van de mantra openbaren zich als we “namaḥ” vertalen als “buigen”. De eerste 
betekenis van buigen die ik zie is die van de nederigheid: je maakt jezelf -ego- klein uit eerbied voor het 
Goddelijke. Een andere voor de hand liggende betekenis is het buigen uit respect, uit eerbied. De 
uiterlijke houding is er dan één van de mild vooroverbuiging, de twee handen samen voor het hart 
tegen elkaar in de mudra die we allemaal kennen. Als ik deze houding aanneem leg ik daarin mijn 
diepe verwondering voor het Bestaan en “mijn” verschijnen daarin. Een derde vorm van buigen, die 
ikzelf steeds vaker probeer te prak�seren, is het buigen zoals een zomerse rietstengel dat zo mooi 
voordoet als de wind erdoorheen speelt. In dat geval is buigen meebewegen op de krachten die het 
Leven, het Bestaan (Shiva) op me uitoefent en dat ik in dat Leven mijn “meerdere” erken. De winterse 
rietstengel daarentegen is star en s�jf. Hij buigt niet, beweegt niet mee en zal breken in de wind. Het is 
heerlijk om de starheid af te leggen en mee te bewegen op de grillen van het bestaan. Het is een 
kwes�e van buigen of barsten, toch? 

De vierde buiging die ik ervaar is de achteroverbuiging. Het is de vrouwelijke, open, ontvankelijke 
buiging: ik open mij volledig voor wat het Goddelijke door en met mij wil. Shiva mag mij “hebben”, ik 
ben Zijn instrument. De handen en armen gaan nu niet naar elkaar voor het hart, maar openen zich 
wijd uiteen en ontvangen alles wat wordt aangereikt met gre�gheid.

Onze medita�e is bij uitstek de gelegenheid om onze innerlijke houding te oefenen en te herprogram-
meren. De mantra “Oṁ namaḥ śivāya” kan  daarbij dus op verschillende manieren van dienst zijn. We 
kunnen de mantra in onszelf reciteren, we kunnen hem hardop herhalen, we kunnen hem zingen of 
hem beluisteren. Kijk eens wat de verschillende perspec�even je opleveren bij het inze�en van deze 
mantra. Het leven reikt ons  voldoende thema’s aan waarbij de groeten en buigingen zullen passen.

Een mooie versie van “Oṁ namaḥ śivāya”, die zich goed leent om de verschillende innerlijke houdingen 
uit te proberen is de versie die gezongen wordt door Gurumayi Chidvilasananda en op Youtube te 
vinden is.

Oṁ namaḥ śivāya 
Gauranga Hontelez 
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Het is een omvangrijk, helder geschreven 
boekwerk, compleet met bijlagen om vanuit 
Ayur Veda je lichaamstype te ontdekken en 
welke voedingsmiddelen daarbij zijn aan te 
bevelen. Veda betekent innerlijk weten. 
Vedisch leven is gebaseerd op de Veda’s, een 
holistische levenswetenschap, die berust op 
de kennis van bewustzijn. De Ayur Veda, de 
Indiase gezondheidsleer, krijgt in het Westen 
steeds meer bekendheid. Een groot deel van 
het boek is gewijd aan deze gezondheidsleer 
en levenswetenschap. Helder tot in detail 
uitgelegd en gericht op praktische 
toepassingen. Het is een uitgebreid naslag-
werk, waar je in elke levensfase je leven mee 
kunt verrijken. 

OVERZICHT VAN DE INHOUD
Het boek bestaat uit drie delen met elk tien 
hoofdstukken, die eindigen met tien mooie, 
duidelijke stellingen. In de Inleiding wordt 
gesteld dat de moderne wetenschap haar 
onderzoek start met de studie naar materie, 
terwijl de Vedische wetenschap haar onder-
zoek begint in een veld van bewustzijn, het 
transcendente Zelf, aan de basis van de 
schepping. Het volgt dan de weg van de 
subtiele lagen naar de grovere lagen van de 
schepping. In deze tijd komen beide 
benaderingen uit op eenzelfde onderliggend, 
verenigd veld.

DEEL 1 
Deel 1 gaat over Leefstijl en begint met 
Bewustzijn. Onderwerpen zijn o.a. Wie ben ik?  
Bewustzijn geest en zintuigen en 
Bewustzijnstoestanden. Dan komen de 
Levensfasen van de mens aan bod. 
Te beginnen met de Conceptie, geboorte en 
opvoeding. Dan volgt het Vedische huwelijk en 
wordt o.a. de Vedische Maankalender uit- 

gelegd. Aan bod komt de Dagelijkse routine 
met praktische tips voor Een gezonde 
persoonlijke levensstijl. De Vedische gezond-
heidsbenadering wordt helder en 
overzichtelijk in kaart gebracht. Een 
Vegetarische levenswijze en Wijs en Ethisch 
gedrag zijn hierbij van wezenlijk belang. 
Interessant is ook het hoofdstuk over 
Inrichting van huis en omgeving met een 
kijkje in de Wetenschap van Vaastu. Vaastu is 
de holistische benadering van architectuur, 
wonen en stedelijke inrichting. Haar doel is 
dat onze leefomgeving permanent bijdraagt 
aan toename van geluk, gezondheid en 
voorspoed. Voor een gunstige Indeling van het 
huis worden praktische tips gegeven.

DEEL 2 
Deel 2 van het boek gaat over Preventie. De 
Ayurvedische gezondheidsleer met zijn 
preventieve en curatieve geneeswijzen komt 
uitvoerig aan bod. Yoga, meditatie en een 
spirituele levenswijze spelen daarbij een 
belangrijke rol, naast voeding, kruiden en 
andere remedies. Dit deel gaat o.a. in op de 
volgende onderwerpen: 
•  Oorzaken van ziekten
•  Aanbevelingen voor preventie
•  Reikwijdte van Yoga, Ayurveda en Vedische  
     Astrologie
•  Spirituele benaderingswijzen, met o.a. iets  
 over karma en vrije wil
•  Spirituele Discipline, zoals meditatie                                              
    

DEEL 3 
Deel 3 gaat over Zelfheling. Hierin wordt 
dieper ingegaan op het Fysieke lichaam en de 
Subtiele lichamen. De belangrijkste organen 
komen aan bod en het onderhouden daarvan 
door voeding, yoga en ademhalings- 

oefeningen. Behalve een fysiek lichaam 
hebben we een etherisch, een emotioneel, 
mentaal en causaal lichaam. Gevoelens en 
gedachten hebben invloed op ons lichaam en 
omgekeerd. Het etherisch lichaam kan 
worden waargenomen en gefotografeerd als 
de aura, de uitstraling van het lichaam. In het 
causale lichaam zijn onze ervaringen en 
herinneringen opgeslagen. 

Vervolgens worden de energiecentra of 
chakra’s beschreven die verbonden zijn met 
de energielichamen en fysieke organen, die zij 
van subtiele energie voorzien. Er zijn zeven 
hoofdcentra. Ze lopen van de stuit, via het 
heiligbeen, de navel, het hart, de keel en het 
voorhoofd naar de kruin. Bij zelfheling vormt 
de energie een belangrijk gegeven. Yoga en 
meditatie, zingen en schone kunsten kunnen 
een helend effect hebben, dat de chakra’s 
zuivert, harmoniseert en versterkt.

Ook in dit deel wordt ingegaan op het helend 
effect van voedsel en kruiden, compleet met 
het aangeven van producten bij bepaalde 
kwalen. Bij bepaalde producten wordt de 
bereidingswijze beschreven. Wederom wordt 
het belang van vers en onbewerkt, organisch 
en vegetarisch voedsel benadrukt. Veel water 
drinken, ook kruidenthee en vruchten- en 
groentesap, is gezond en heeft een 
zuiverende werking.

Als algemeen principe geldt dat het fysieke 
lichaam in harmonie met de fijnstoffelijke 
lichamen en de geest dient te functioneren. 
We zijn geestelijke wezens in een stoffelijk 
lichaam. Door onszelf te helen en te trans- 
formeren, leveren we een bijdrage aan de 
transformatie van de wereld en de 
ontwikkeling van het collectieve bewustzijn. 

DE SCHRIJVER 
Narada Kush (14-9-1947) studeerde rechten. 
Nadat hij enige tijd bij de Rijksoverheid werkte, 
ging hij in de leer bij Maharishi Mahesh Yogi. Het 
boek is voor een groot deel gebaseerd op diens 
kennis, aangevuld met dat van andere leraren 
zoals Sri Vasudeva uit Trinidad, die het boek 
aanbeveelt in zijn voorwoord. Het boek gaat in 
detail in op een ideale leefstijl voor gezondheid, 
geluk en vervulling. Het onderzoekt de natuur-
lijke ritmen van het leven en hoe in harmonie 
daarmee te leven. Er komen zoveel gebieden 
van het leven aan de orde dat het “een complete 
gids is voor het leven” (p 14). 

Een uitgebreidere boekbespreking is in 
februari 2019 verschenen in het internet- 
tijdschrift Civis Mundi Digitaal #78.

→

boekbespreking 
VEDISCH 
LEVEN 

OVER LEEFSTIJL, PREVENTIE & ZELFHELING
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Het is een omvangrijk, helder geschreven 
boekwerk, compleet met bijlagen om vanuit 
Ayur Veda je lichaamstype te ontdekken en 
welke voedingsmiddelen daarbij zijn aan te 
bevelen. Veda betekent innerlijk weten. 
Vedisch leven is gebaseerd op de Veda’s, een 
holistische levenswetenschap, die berust op 
de kennis van bewustzijn. De Ayur Veda, de 
Indiase gezondheidsleer, krijgt in het Westen 
steeds meer bekendheid. Een groot deel van 
het boek is gewijd aan deze gezondheidsleer 
en levenswetenschap. Helder tot in detail 
uitgelegd en gericht op praktische 
toepassingen. Het is een uitgebreid naslag-
werk, waar je in elke levensfase je leven mee 
kunt verrijken. 

OVERZICHT VAN DE INHOUD
Het boek bestaat uit drie delen met elk tien 
hoofdstukken, die eindigen met tien mooie, 
duidelijke stellingen. In de Inleiding wordt 
gesteld dat de moderne wetenschap haar 
onderzoek start met de studie naar materie, 
terwijl de Vedische wetenschap haar onder-
zoek begint in een veld van bewustzijn, het 
transcendente Zelf, aan de basis van de 
schepping. Het volgt dan de weg van de 
subtiele lagen naar de grovere lagen van de 
schepping. In deze tijd komen beide 
benaderingen uit op eenzelfde onderliggend, 
verenigd veld.

DEEL 1 
Deel 1 gaat over Leefstijl en begint met 
Bewustzijn. Onderwerpen zijn o.a. Wie ben ik?  
Bewustzijn geest en zintuigen en 
Bewustzijnstoestanden. Dan komen de 
Levensfasen van de mens aan bod. 
Te beginnen met de Conceptie, geboorte en 
opvoeding. Dan volgt het Vedische huwelijk en 
wordt o.a. de Vedische Maankalender uit- 

gelegd. Aan bod komt de Dagelijkse routine 
met praktische tips voor Een gezonde 
persoonlijke levensstijl. De Vedische gezond-
heidsbenadering wordt helder en 
overzichtelijk in kaart gebracht. Een 
Vegetarische levenswijze en Wijs en Ethisch 
gedrag zijn hierbij van wezenlijk belang. 
Interessant is ook het hoofdstuk over 
Inrichting van huis en omgeving met een 
kijkje in de Wetenschap van Vaastu. Vaastu is 
de holistische benadering van architectuur, 
wonen en stedelijke inrichting. Haar doel is 
dat onze leefomgeving permanent bijdraagt 
aan toename van geluk, gezondheid en 
voorspoed. Voor een gunstige Indeling van het 
huis worden praktische tips gegeven.

DEEL 2 
Deel 2 van het boek gaat over Preventie. De 
Ayurvedische gezondheidsleer met zijn 
preventieve en curatieve geneeswijzen komt 
uitvoerig aan bod. Yoga, meditatie en een 
spirituele levenswijze spelen daarbij een 
belangrijke rol, naast voeding, kruiden en 
andere remedies. Dit deel gaat o.a. in op de 
volgende onderwerpen: 
•  Oorzaken van ziekten
•  Aanbevelingen voor preventie
•  Reikwijdte van Yoga, Ayurveda en Vedische  
     Astrologie
•  Spirituele benaderingswijzen, met o.a. iets  
 over karma en vrije wil
•  Spirituele Discipline, zoals meditatie                                              
    

DEEL 3 
Deel 3 gaat over Zelfheling. Hierin wordt 
dieper ingegaan op het Fysieke lichaam en de 
Subtiele lichamen. De belangrijkste organen 
komen aan bod en het onderhouden daarvan 
door voeding, yoga en ademhalings- 

oefeningen. Behalve een fysiek lichaam 
hebben we een etherisch, een emotioneel, 
mentaal en causaal lichaam. Gevoelens en 
gedachten hebben invloed op ons lichaam en 
omgekeerd. Het etherisch lichaam kan 
worden waargenomen en gefotografeerd als 
de aura, de uitstraling van het lichaam. In het 
causale lichaam zijn onze ervaringen en 
herinneringen opgeslagen. 

Vervolgens worden de energiecentra of 
chakra’s beschreven die verbonden zijn met 
de energielichamen en fysieke organen, die zij 
van subtiele energie voorzien. Er zijn zeven 
hoofdcentra. Ze lopen van de stuit, via het 
heiligbeen, de navel, het hart, de keel en het 
voorhoofd naar de kruin. Bij zelfheling vormt 
de energie een belangrijk gegeven. Yoga en 
meditatie, zingen en schone kunsten kunnen 
een helend effect hebben, dat de chakra’s 
zuivert, harmoniseert en versterkt.

Ook in dit deel wordt ingegaan op het helend 
effect van voedsel en kruiden, compleet met 
het aangeven van producten bij bepaalde 
kwalen. Bij bepaalde producten wordt de 
bereidingswijze beschreven. Wederom wordt 
het belang van vers en onbewerkt, organisch 
en vegetarisch voedsel benadrukt. Veel water 
drinken, ook kruidenthee en vruchten- en 
groentesap, is gezond en heeft een 
zuiverende werking.

Als algemeen principe geldt dat het fysieke 
lichaam in harmonie met de fijnstoffelijke 
lichamen en de geest dient te functioneren. 
We zijn geestelijke wezens in een stoffelijk 
lichaam. Door onszelf te helen en te trans- 
formeren, leveren we een bijdrage aan de 
transformatie van de wereld en de 
ontwikkeling van het collectieve bewustzijn. 

DE SCHRIJVER 
Narada Kush (14-9-1947) studeerde rechten. 
Nadat hij enige tijd bij de Rijksoverheid werkte, 
ging hij in de leer bij Maharishi Mahesh Yogi. Het 
boek is voor een groot deel gebaseerd op diens 
kennis, aangevuld met dat van andere leraren 
zoals Sri Vasudeva uit Trinidad, die het boek 
aanbeveelt in zijn voorwoord. Het boek gaat in 
detail in op een ideale leefstijl voor gezondheid, 
geluk en vervulling. Het onderzoekt de natuur-
lijke ritmen van het leven en hoe in harmonie 
daarmee te leven. Er komen zoveel gebieden 
van het leven aan de orde dat het “een complete 
gids is voor het leven” (p 14). 

Een uitgebreidere boekbespreking is in 
februari 2019 verschenen in het internet- 
tijdschrift Civis Mundi Digitaal #78.

→
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Jij bent 
HET ONVERANDERLIJKE

door Indu Koninx

“Kies voor het pad naar vrijheid. Focus op het 
Lichtcentrum in je dat het beste van ieder chakra 
bovenbrengt. Zo gauw je je identificatie met gedachten 
loslaat ben je instaat om in de stilte van de creatieve 
ruimte te zijn, de plek waar je je gedachten tot leven 
laat komen. Sommigen noemen die stille ruimte het 
gat tussen de gedachten. Daar kun je altijd zijn als je 
afstand houdt van de gedachtevorm. Kom in die ruimte 
van onthechting en stilte. Ben je steeds bewust van die 
weidse en creatieve ruimte waarin de gedachten 
spelen”. Sri Vasudeva

Om eerlĳk te zĳn is het lang geleden dat ik gemediteerd heb. Mĳn dagen zaten vol en de 

afleidingen in de fysieke wereld waren groot genoeg me van innerlĳke verdieping te 

weerhouden. Sinds oktober 2018 sta ik fulltime voor de klas als docent levensbeschouwing. 

Mĳn leven is  drukker geworden, en ik merk steeds meer de behoefte aan meditatie. Door de 

hectiek van een middelbare school voel ik een soort natuurlĳke behoefte aan rust en stilte 

voel, maar er speelt ook nog iets anders mee.

Als ik de versnipperde aandacht van mĳn leerlingen zie, die nog geen vĳf minuten naar me 

kunnen luisteren zonder hun telefoon te pakken, voel ik steeds meer de noodzaak rust in hun 

hoofd te brengen. Rust in plaats van kennis over de vĳf zuilen van de islam en de rol van de 

erfzonde in het christendom. Maar hoe doe ik dat?

Een van de grootste e�ecten op leerprestaties van leerlingen is volgens onderzoek de geloof- 

waardigheid van de leraar. De leraar moet niet alleen een verhaal vertellen, maar moet het 

ook doorleven. Als ik rust bĳ mĳn leerlingen wil brengen, als ik ze wil uitnodigen zichzelf te 

ontdekken, dan zal ik daar zelf mee moeten beginnen. Zo wordt mĳn meditatiepraktĳk 

opeens iets wat ik ook voor die ruim vierhonderd leerlingen doe. Ik voel een heel ander soort 

motivatie tot mediteren dan ik tot nog toe heb gevoeld. 

Een ander interessant gegeven in hoe rust te brengen bĳ mĳn leerlingen, is de theorie van de 

psychologe Carol Dweck. Volgens haar zĳn mensen te verdelen in twee groepen: een groep 

met een fixed-mindset en mensen met een growth-mindset. De groep met een fixed-mindset 

gelooft dat ze een vaststaande intelligentie hebben. Ze kunnen die gebruiken en ermee leren, 

maar ze kunnen hun intelligentie niet vergroten. Grote uitdagingen gaan ze uit de weg, bang 

om te falen. Mensen met een growth-mindset zien juist overal mogelĳkheden tot groei en 

zelfontplooiing. Ze zien uitdagingen als manieren om te groeien en vinden het niet erg om te 

falen, daar leren ze juist van.

Het mooiste van deze theorie is dat een growth-mindset aan te leren is. Door leerlingen te 

bemoedigen en uit te dagen, door als docent het juiste voorbeeld te geven, kunnen ze een 

groeimentaliteit ontwikkelen.

Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe Vasudeva deze twee dingen met elkaar 

combineert. Hoe ook hĳ rotsvast gelooft in groei en ontwikkeling. Hoe hĳ ‘fouten’ omarmt 

en ervan leert. Hoe hĳ laat leren en hoe hĳ zĳn leerlingen voorgaat in wat hĳ ze probeert bĳ 

te brengen. Soms verlies ik Vasudeva wat uit het oog, maar waar ik in mĳn leven ook mee 

bezig ben, zĳn lessen en leven vinden mĳ op de een of andere manier altĳd weer. Steeds weer 

kan ik me aan hem spiegelen. Sinds kort ben ik dan ook weer regelmatig op mĳn meditatie-

kussen te vinden.

door Thomas Hontelez

Mediteren 
is leren
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We lopen door Parijs en genieten van de stad. Het is Black Friday, etalages schreeuwen 
of fluisteren korting, maar we gaan nergens naar binnen. Dat is koopkracht volgens 
Loesje, de kracht om te laten liggen wat je niet nodig hebt. 

In de gezellige drukte zit hier en daar een in dekens gehulde man of vrouw op de grond. 
J’ai faim lees ik op hun handgeschreven kartonnen bordjes, ik heb honger. Er staat nog 
meer, maar dan ben ik alweer aan ze voorbij. Als je geen geld geeft, geef dan een 
positieve gedachte, hoor ik Vasudeva zeggen. Ik geef ze een namaskar vol licht.

Vol van alle indrukken lopen we terug naar ons hotel. Het is koud en het miezert 
inmiddels. Dan zie ik hem staan. Zijn broek hangt gevaarlijk laag op zijn heupen en zit vol 
scheuren. Dat zie je wel vaker, maar dit is geen fashion statement. Dit is eigenlijk geen 
broek meer. Gebukt over een vuilnisbak vindt hij een stuk pizza. Zwijgend lopen we langs 
hem heen.

Even verder stop ik, dit voelt niet goed. We keren om en ik reik hem wat geld aan voor 
een fatsoenlijke maaltijd. De man weigert rustig maar resoluut. Ik probeer het nog even, 
al is de taal een barrière. Mijn gestamelde woorden en intentie veranderen zijn keuze 
niet. Ik groet hem gelaten met mijn hand op mijn hart en loop weer door. Ik voel me 
enorm geraakt, de tranen prikken in mijn ogen. 

Terug in Nederland laat het me niet los. Blijkbaar zit er ergens een filter tussen mijn 
hoofd en mijn hart. Een filter waarmee ik langs meerdere bedelaars kan lopen zonder 
geld te geven. Ze zitten letterlijk aan de grond, maar maken niet genoeg in me los om 
écht in actie te komen. 

En dan is er een man die me zonder iets te vragen recht in mijn hart raakt. Die zonder 
dat het zijn bedoeling is dwars door dat filter heen breekt. Geld neemt hij niet aan. Hij 
heeft niet veel, maar nog altijd zijn trots. Zo vul ik dat tenminste in. 

Ik wilde hem iets geven. In plaats daarvan kreeg ik iets van hem. Een shift in compassie. 
In Parijs. De Lichtstad. 

Compassiefilter door Brahmani




