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Yoga 
is de uitnodiging 

om heelheid te ervaren. 
Daar is geen kennis voor nodig. 

Kennis 
staat het ervaren van heelheid 

eerder in de weg. 
Alle tijd die aan kennis besteed wordt 

verschuift de mogelijkheid 
om met je kern samen te zijn 

naar de achtergrond. 
Waarom zou je wachten 
tot je genoeg kennis hebt. 
Yoga is de uitnodiging 

om vanaf  nu met je kern samen te zijn. 
Het is maar een uitnodiging 

de rest is aan jou. 

Uit ‘Als de bloem zich opent’ 
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Ik draag dit boek op aan allen, 
die het universele in yoga een warm hart toe dragen. 

Moge het jullie verbinden, met dat wat echt en waar is. 

Dankwoord. 

Mijn diepe dank gaat uit 
naar Mancy en Henk van Wagtendonk 

voor het verwerken van alle informatie die tot dit boek heeft geleid. 
Ik weet zeker dat menigeen diezelfde dankbaarheid zal ervaren bij het lezen van dit 

boek. 

Anandajay 
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Voorwoord. 
Het begrip yoga betekent het samengaan van degene die beleeft met datgene wat hij of  zij beleeft. Het heeft dan 
ook betrekking op elke vorm van bewust ervaren en bewuste lichaambeleving, hoe die dan ook maar genoemd 
wordt. Het woord yoga wordt door mij in dit boek duidelijk anders bedoeld dan wat gangbaar is. Yoga staat hier 
niet voor een bepaalde oefenwijze maar voor zijn oorspronkelijke betekenis namelijk, het in verbinding zijn met 
dat wat is. Deze spirituele beleving van samenzijn met dat wat werkelijk plaats vindt, is ook de basis van de 
Universele Yoga, zoals die door mij is ontwikkeld en door mijn intense samenwerking met Janna Wingelaar 
verder is uitgewerkt. De Universele Yoga maakt gebruik van alle elementaire yogavormen en plaatst die in elke 
handeling van de begeleiding. De spirituele essentie van yoga is niet zozeer een bijzonder doel voor enkelingen, 
maar een voor iedereen en op elk moment toegankelijke beleving van heel zijn vanuit vrede met dat wat is. 
In dit boek staan diverse invoeloefeningen en invoelende meditaties en contemplaties. Deze hebben het beste 
effect als je ze eerst, rustig en met genoeg ruimte om tussendoor te voelen, op cassette of  MD inspreekt en ze 
daarna ondergaat. Als je ze alleen maar leest, laat dan genoeg ruimte tussen de vragen en uitnodigingen bestaan, 
zodat je alles toch kunt doorvoelen. Vanwege het invoelen worden de thema’s regelmatig herhaald, zodat je er 
steeds opnieuw contact mee kunt maken. 
De vragen of  opmerkingen die zich naar aanleiding van het onderwerp voordeden, staan cursief  gedrukt en daar 
waar vooral de hijvorm wordt gebruikt, kan dat ook de zijvorm zijn. 
Moge dit boek je ondersteunen in het contact maken met de ontroerende essentie van jezelf, want dan mogen 
alle filosofieën en hulpmiddelen waarin je geloofde eindelijk achter gelaten worden, omdat je dan de 
werkelijkheid achter de illusie, de rust achter de beweging en de stilte achter het rumoer, echt ervaren hebt. 

Met vredige groet,  

Anandajay, mei 2003  
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Yoga ontstaat 
als al je interpretaties tot rust komen  

en je weer ziet wat echt is 
in plaats van wat je denkt te zien. 

 

Uit ‘Het hart van yoga’
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The Light of  Being – School of  Spiritual Awareness 
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Voor meer informatie, 
klik hier. 
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