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Dankwoord. 

Mijn dank gaat uit naar hen,  
die de Universele Yoga als yogavorm verder verbreiden via hun lesgeven en levenswijze. 

Ik draag dit boek dan ook op aan hen,  
want zij zijn het die yoga tot een waarlijk sociale bijdrage aan de mensheid maken. 

Anandajay 

!  3



Yoga  
is de uitnodiging tot 

bewustwording. 
 

Bewustwording 
opent je 

 voor het echte. 
 

Dit is zowel  
ontmaskerend  

als verhelderend. 
 

Als je vooral geraakt wordt 
door de ontmaskering 

kom je in de verzwaring terecht. 
 

Als je de kracht 
van verheldering ervaart 

raak je verlicht. 

Uit ‘Als de bloem zich opent’ 
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Voorwoord 
Het is een feest om over yoga te mogen schrijven, want yoga betekent verbinding en samenbrengen. Er is niets in 
mij leven dat belangrijker is dan aandacht te geven aan alle gespletenheid en vervreemding die deze wereld zo 
onharmonisch en gewelddadig maakt. Alhoewel veel mensen yoga als een methode zien is het voor mij altijd 
duidelijk geweest dat het niets met een methode te maken heeft, maar dat het ervaringsterreinen zijn die, nadat ze 
ervaren waren, weergegeven zijn om voor anderen als herkenningspunten te dienen bij het ontdekken van wat ze 
wezenlijk zijn.  
Daarnaast was het mijn wens om alle ervaringsterreinen die door de yoga aan het daglicht worden gebracht weer 
los van allerlei tradities en zienswijzen te plaatsen.  
Yoga heeft geen theorieën nodig, maar het is de mens die uit die ervaringen een theorie wenst samen te stellen 
om zich aan vast te kunnen houden bij zijn pogingen zich die ervaringen eigen te maken. Yoga, de beleving van 
het met jezelf  verbonden te zijn, kun jij je niet eigen maken en is niet te pakken of  te hebben. Yoga is alleen 
maar aan te gaan, toe te laten en te ervaren en daarin past geen enkele gebruiksaanwijzing. Ik hoop dan ook dat 
dit boek ondersteunend zal zijn om ieder zijn eigen belevingen te laten herkennen en ervaren. 
Zoals bij al mijn boeken geldt ook hier dat het zinvol is, om de tijd te nemen alles wat er geschreven staat te 
doorvoelen voordat je verder leest. De teksten en aandachtpunten zijn zeer gecomprimeerd en bevatten diepe 
achterliggende belevingswerelden. Ook voor de oefeningen die aangereikt worden, is het zinvol om ze niet maar 
één keer te doen, maar ze een dag of  tien te herhalen om zo de uitwerking zijn benodigde ruimte te geven. 
Ik hoop van harte dat dit boek een bijdrage levert aan het vereenvoudigen van de diepe en warme beleving van 
jezelf  als mens.  

Anandajay, mei 1999 
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Deel 1: Het ervaarbare innerlijke mensbeeld volgens de Yoga 
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Inleiding 

Historisch overzicht 
Yoga was in het begin niet gedateerd. Er was enkel mondelinge overlevering. Gezangen en mantra’s in versvorm 
werden uit het hoofd geleerd. De Induscultuur waar yoga schijnt te zijn ontstaan gaat volgens sommigen terug 
tot 5000 v. Chr. 

Wat het optekenen van yoga betreft zijn er de volgende vermeldingen: 

• De oudste boeken waarin de yoga vermeld staat zijn de Veda’s (Kennis).  
• Er zijn 4 veda's (1500 v.Chr. tot 900 v.Chr.). 
• Het filosofische deel van de Veda's vinden we terug in de jnana yoga teksten: Oepanishaden (zit dicht 

bij). Shankara (700 v. Chr.) is iemand die in zijn commentaren op deze Oepanishaden de jnana yoga 
verder heeft verbreid. 

• De essentie van de Oepanishaden zien we terug in de Bhagavad Gita (Gods lied) dat een deel is van de 
Mahabharata (het verhaal van groot India). De Bhagavad Gita is het eerste tekstboek over jnana, 
bhakti en karma yoga van ongeveer 600 v.Chr. in de tijd of  net voor de tijd van Boeddha. 

• Het eerste boek waarin een systematische en theoretische verhandeling van de yoga wordt gegeven is 
de Yoga Sutra van Patanjali (200 v.Chr.). Dit is een samenvatting van yoga in een achtvoudig pad dat 
raja yoga genoemd wordt. 

• Rond deze tijd werd ook een groot klassiek werk op het gebied van tantra yoga en yoga geschreven, de 
Thirumandiram ( het werk van Thirumolar). 

• Belangrijk voor de hatha yoga zijn de boeken van Gorakhsha (yogi Gorakhnath, 1100 n.Chr.) en de 
daaruit voortkomende werken zoals de: Hatha Yoga Pradipika (licht op de krachtige yoga, 1500 
n.Chr.), Gerandha Samhita (de verzameling van yogi Gerandha) en Shiva Samhita (verzameling over 
Shiva’s wijsheid, 1600 n.Chr.). 

• Belangrijk voor de ontwikkeling van yoga is om te zien hoe de beschikbaar gekomen informatie 
allereerst uit hoogwaardige inzichten en jnana yoga bestond. Om het vervolgens praktischer te maken 
kwam er de Bhagavad Gita met een vertaling van die jnana inzichten naar de bhakti, mantra en karma 
yoga. Vervolgens werd het tot dan toe bestaande gestructureerd tot de raja yoga waarin ze allemaal een 
plaats hadden. Toch ontstond er na die tijd de behoefte deze diepgaande materie om te zetten in 
gerichtheid op tantra yoga en nog veel later in hatha yoga. Het is zo duidelijk te herkennen dat die 
hoogste kennis steeds verder is aangepast aan de werkelijke omstandigheden van de mens en zijn 
collectieve bewustzijn. 
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Wat betekent yoga? 
Komt van de stam yui: verbinden, verenigen, samenvoegen, 
etymologisch verbonden met het hedendaagse engelse woord ' to join ' en het Nederlandse woord ' juk ' 
betekent zowel de weg als het doel, namelijk: 

• het realiseren van de vereniging van het individuele met het goddelijke, het fragment met het geheel 
• de realisatie dat het individuele en het goddelijke dezelfde bron hebben. 

De klassieke vormen (temperamenten) van yoga 
Jnana yoga : 
• vereniging door geïnspireerde rede, intuïtieve kennis en inzicht en het onthullen van onwetendheid 
• voor het intellectuele temperament 
• de Oepanishaden en het werk van Shankara 

Bhakti yoga:: 
• vereniging door devotie, toewijding, liefde 
• voor het emotionele temperament 
• de Bhagavad Gita 

Mantra yoga  
• vereniging door de trilling van positieve intenties 
• voor het emotionele temperament 
• de Bhagavad Gita 

Karma yoga: 
• vereniging door onzelfzuchtig handelen en 
• verdienstelijkheid 
• voor het esthetische en ethische temperament 
• de Bhagavad Gita 

Raja yoga: 
• vereniging via het stilleggen van de interpretatie van de geest 
• voor het meditatieve temperament 
• de Yoga Sutra 

Tantra yoga : 
• vereniging door de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke, het geestelijke en het aardse, de 

inhoud en de vorm. 
• voor het fysiek/zintuiglijke temperament 
• de Thirumandiram 

Hatha yoga: 
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• vereniging door het harmoniseren van de activerende en kalmerende energieën in het lichaam 
• voor het fysieke temperament 
• de boeken van Gorakhsha, de Hatha Yoga Pradipika 
• de Gerandha en Shiva Samhita 

Yoga biedt ons praktische mogelijkheden om tot ontspanning te komen op mentaal gebied door standpunten, 
meningen en gedragspatronen los te laten. Op emotioneel gebied door gevoeliger te worden, minder bang voor 
gevoelens te worden en meer in relatie met onze eigen gevoelens te leven. Op fysiek gebied met minder spanning 
en meer fysiek bewustzijn dat te doen wat we doen. 
Het basisgegeven dat daarom steeds een rol speelt in de yoga is het voelen en bewustzijn. Dit is nodig om 
spanningen op allerlei gebieden te zien, te herkennen en dat is de voorwaarde om ze los te kunnen laten. 

Leven met minder spanningen geeft ruimte. Ruimte in onze gewrichten, banden en spieren (lenigheid, 
flexibiliteit). Ruimte voor een betere doorstroming op alle niveaus van energie (in de zenuwbanen, meridianen en 
nadi's). Ruimte voor een betere energievoorziening naar alle organen. Ruimte voor een betere doorstroming van 
lymfe- (door beweging) en bloedcirculatie. 
Ruimte door kwetsbaarder te durven zijn en meer te voelen. Ruimte door minder zekerheid te zoeken in 
meningen en standpunten. Ruimte door onze gedragingen duidelijker aansluitend aan onze beleving te laten zijn 
i.p.v. geleid te worden door geconditioneerdheid en onbewuste drijfveren. Ruimte om beter en meer op te 
kunnen nemen, creatiever en intuïtiever te kunnen zijn.  
Ruimte om het leven in al zijn facetten dieper te ervaren en vollediger vorm te geven. Ruimte om de heelheid van 
jezelf  en het leven te ontvangen in plaats van alsmaar op fragmenten gericht te zijn. Ruimte om in de heelheid 
van alles wat ervaarbaar is je essentie te ervaren. Kortom meer ruimte om te leven en levend te ‘zijn’. 

Vandaag de dag worden er veel energetische en psychologische feiten ontdekt, die voor de yogi’s zo’n 5000 jaar 
geleden al bekend waren. De yogi’s hebben, zonder de medische kennis van tegenwoordig, leren voelen hoe het 
menselijk lichaam in elkaar zit, zowel anatomisch, fysiologisch als energetisch. Yoga is een ervaringswetenschap 
en de graad van subtiel voelen was bij de toenmalige yogameesters zeer hoog. Zij beschrijven veel gedetailleerde 
fysische processen en klierfuncties. Ze hadden een eigen energetisch systeem, welk verwantschap heeft met het 
meridianensysteem van de Chinezen en Japanners. Het energetische systeem van de yogi’s telt volgens de oude 
geschriften 72.000 subtiele kanalen en tientallen chakra’s. Het menselijke lichaam wordt door hen vergeleken met 
het kosmische lichaam van God. Op zich is dat helemaal niet zo vreemd, want schiep God ons niet naar zijn 
eigen gelijkenis? En als we ons lichaam, de cellen, moleculen, atomen en neutronen sterk zouden vergroten, 
bestaan we uit zoveel leegte dat ons lichaam er hetzelfde uit zou zien als het heelal met zijn planeten, 
melkwegstelsels en zelfs zijn zwarte gaten.  
Laten we eens kijken wat de yogi’s allemaal ervoeren en tegenkwamen op weg naar het meest innerlijke van de 
mens.  
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De verschillende ervaringsgebieden 
In de volgorde van buiten naar binnen komen we de volgende ervaringsgebieden tegen:  

1. de aura 
2. annamaya kosha 
3. pranamaya kosha 
4. manomaya kosha 
5. vijnanamaya kosha 
6. anandamaya kosha 

In de volgende hoofdstukken gaan we daar verder op in. 
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