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Padmāsana wordt gezien als één van de meest belangrijke, zo niet de belangrijkste, yogahouding.  
Illustratief hiervoor is het verhaal van Shiva die aan een volgeling uitlegt dat er 8400 fundamentele 
yogahoudingen zijn. Waarop die volgeling vraagt: 'En als ik daar dan geen tijd voor heb?'. Waarop 
Shiva antwoordt: 'Richt je dan op deze 32 houdingen'. 'En als dat me óók niet lukt?' reageert de 
volgeling weer. Dan zegt Shiva: 'Dan volstaat de Lotus'.1
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Het lied van de Ziel

Ik ben niet het denken, het ego, de rede, en ook niet gedacht,
Ik ben niet te horen, te zien of te ruiken, kan niet onder woorden gebracht:
Ik ben niet te vinden in licht en in wind, niet in lucht of in aarde –
Bewustzijn, vreugde, Verrukking van de Verrukte is al mijn waarde.

Ik draag geen naam, bezit geen leven en adem geen lucht,
Geen element vormt mij en geen lichaam is mijn toevlucht:
Ik spreek niet, heb handen noch voeten, onderga geen groei -
Bewustzijn en vreugde ben ik, Verrukking in chaos en bloei.

Ik ken haat noch hartstocht, raak niet door waan uit de koers,
Geen spoortje trots is in mij, ik word dus nimmer jaloers:
Ik reik niet naar geloof en geloof niet in rijkdom –
Bewustzijn ben ik en vreugde, Verrukking tooit mij rondom.

Goed en kwaad, pijn en plezier gaan mij niet aan,
Noch heilige boeken, offers, gebed, ter bedevaart gaan:
Ik ben niet het voedsel, niet eten, niet diegene die eet –
Bewustzijn en vreugde, Verrukking van de Verrukte is al wat ik weet.

Ik vrees niet de dood, ras of afkomst kende ik nooit,
Geen ouder noemde me kind, geen geboorteband bond met ooit:
Ik ben leraar noch leerling, heb vriend noch familie – 
Bewustzijn ben ik en vreugde, Verrukking is al wat ik zie.

Ik ben niet het kennen, de kennis, de kenner, mijn vorm heeft geen vorm,
Ik verblijf in de zinnen, maar ze zijn noch mijn huis noch mijn norm:
Altijd sereen in evenwicht, ben ik noch vrij noch gebonden – 
Bewustzijn ben ik en vreugde, in Verrukking word ik gevonden.1
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Inleiding

'De vaardigheid om in de lotushouding te kunnen zitten houdt in dat je een opdracht hebt gekregen 
om hier iets mee te doen.' Zo begon tijdens het aanmeldings-/oriëntatiegesprek met Diana Plenckers 
in juni 2008 mijn kennismaking met de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. Padmāsana, 
lotushouding, is dé basishouding voor het beoefenen van prāṇāyāma en meditatie. In deze houding 
bereikt Boeddha verlichting onder de bodhiboom. Boeddha wordt daarom dan ook vaak afgebeeld in 
de Padmāsana. 

Voor mij is zowel het belang, de kracht en de schoonheid van deze āsana als het doel van yoga, 
éénwording, de basis geweest om deze opleiding te volgen. Het verlangen om vrij te zijn van alle 
beperkingen die ik zelf door de uren, dagen, jaren, eeuwen heen heb gecreëerd werd manifest toen ik 
het boek 'Sport en Yoga', geschreven door S. Yesudian, onder ogen kreeg. Dit zou wel eens mijn pad 
kunnen zijn. Door het volgen van yogalessen in de jaren 90 bij Koos Zondervan ontstond bij mij het 
verlangen om mijn yoga vaardigheden en kennis te gaan verdiepen. De vele positieve effecten van het 
juist beoefenen van yoga, zowel fysiek als geestelijk, deed het waakvlammetje in mij ontbranden. Dit 
was mijn weg die ik moest volgen.

Uiteindelijk besloot ik in 2008 te starten met de opleiding tot yogadocent bij de Saswitha Opleiding 
voor Yoga en Wijsbegeerte. Op de vraag in de derde of vierde les van het eerste basisjaar waarom ik 
deze opleiding was begonnen gaf ik dan ook als antwoord dat mijn doel was dat ik middels het 
beoefenen van yoga versneld verlichting wil bereiken. In diezelfde les werd ook gevraagd naar je 
favoriete houding. Hier had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Gelukkig had ik zojuist het oefen- en 
studieboek van de opleiding, 'Yogavidyā Chakravidyā', ontvangen. Ik sloeg deze open en de eerste 
āsana die ik tegenkwam was Padmāsana. Natuurlijk, dacht ik, dit is mijn houding. Dat gevoel werd 
nog versterkt doordat in het studieboek het belang van deze houding in de uitvoering en achtergrond 
werd beschreven. De essentie van mijn verlangen om yoga te beoefenen werd hierin uiteengezet. Het 
schrijven van mijn eindscriptie waarin het doel waarom ik yoga beoefen (Kaivalya) wordt 
gecombineerd met mijn favoriete houding (Padmāsana) is dan ook voor mij de enige optie. De rest 
doet er voor mij niet toe. Uiteindelijk doet de rest er wel toe omdat ik toch het hele pad zal moeten 
volgen. Het is namelijk continu een kennismaking met je eigen mogelijkheden, maar ook met je eigen 
beperkingen. Door het volgen van het Achtvoudig Pad zullen uiteindelijk die beperkingen gaandeweg 
oplossen. 

Voor mijzelf staat in deze scriptie dan ook de vraag centraal waarom Padmāsana dé yogahouding is 
om de laatste drie stappen van het Achtvoudig Pad te doorlopen met als uiteindelijk doel Kaivalya 
(éénwording). Dit onderzoek doe ik in deze scriptie door zowel het doel en de geschiedenis van 
Padmāsana te bespreken als de snelweg naar Kaivalya middels het Achtvoudig Pad.
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0  Hatha Yoga Pradipika over Padmāsana

Padmâsana.

अथ पद्मासनम 
वामोरूपरि दक्ष्हिण ंछ छरणं संस्थाप्य वामं तथा 
दक्ष्होरूपरि पश्छिमेन विधिना धॄत्वा कराभ्यां दॄढम |&
अङ्गुष्ह्ठौ हॄदये निधाय छिबुकं नासाग्रमालोकयेत
&एतद्व्याधि-विनाश-कारि यमिनां पद्मासनं परोछ्यते || ४६ ||

atha padmāsanam&
vāmorūpari dakṣhiṇaṃ cha charaṇaṃ saṃsthāpya vāmaṃ tathā
&dakṣhorūpari paśchimena vidhinā dhṝtvā karābhyāṃ dṝḍham |&
angghuṣhṭhau hṝdaye nidhāya chibukaṃ nāsāghramālokayet&
etadvyādhi-vināśa-kāri yamināṃ padmāsanaṃ prochyate || 46 ||

Place the right foot on the left thigh and the left foot on the right thigh, and grasp the toes with the 
hands crossed over the back. Press the chin against the chest and gaze on the tip of the nose. This is 
called the Padmâsana, the destroyer of the diseases of the Yamîs.

उत्तानौ छरणौ कॄत्वा ऊरु-संस्थौ परयत्नतः |
ऊरु-मध्ये तथोत्तानौ पाणी कॄत्वा ततो दॄशौ || ४७ ||

uttānau charaṇau kṝtvā ūru-saṃsthau prayatnataḥ |&
ūru-madhye tathottānau pāṇī kṝtvā tato dṝśau || 47 ||

Place the feet on the thighs, with the soles upwards, and place the hands on the thighs, with the 
palms upwards.

नासाग्रे विन्यसेद्राजद-अन्त-मूले तु जिह्वया |&
उत्तम्भ्य छिबुकं वक्ष्हस्युत्थाप्य पवनं शनैः || ४८ ||

nāsāghre vinyasedrājad-anta-mūle tu jihvayā |&
uttambhya chibukaṃ vakṣhasyutthāpy pavanaṃ śanaiḥ || 48 ||

Gaze on the tip of the nose, keeping the tongue pressed against the root of the teeth of the upper 
jaw, and the chin against the chest, and raise the air up slowly, i.e., pull the apâna-vâyû gently 
upwards.

इद ंपद्मासन ंपरोक्तं सर्व-वयाधि-विनाशनम |&
दुर्लभं येन केनापि धीमता लभ्यत ेभुवि || ४९ ||

idaṃ padmāsanaṃ proktaṃ sarva-vyādhi-vināśanam |&
durlabhaṃ yena kenāpi dhīmatā labhyate bhuvi || 49 ||

This is called the Padmâsana, the destroyer of all diseases. It is difficult of attainment by everybody, 
but can be learnt by intelligent people in this world.
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कॄत्वा सम्पुटितौ करौ दॄढतरं बद्ध्वा तु पद्ममासनं�गाढं
वक्ष्हसि सन्निधाय छिबुकं धयायंश्छ तछ्छेतसि |
&वारं वारमपानमूर्ध्वमनिल ंपरोत्सारयन्पूरि
तं�नयञ्छन्प्राणमुपैति बोधमतुलं शक्ति-परभावान्नरः || ५० ||

kṝtvā sampuṭitau karau dṝḍhataraṃ baddhvā tu padmamāsanaṃ&
ghāḍhaṃ vakṣhasi sannidhāya chibukaṃ dhyāyaṃścha tachchetasi |&
vāraṃ vāramapānamūrdhvamanilaṃ protsārayanpūritaṃ&
nyañchanprāṇamupaiti bodhamatulaṃ śakti-prabhāvānnaraḥ || 50 ||

Having kept both the hands together in the lap, performing the Padmâsana firmly, keeping the chin 
Fixed to the chest and contemplating on Him in the mind, by drawing the apâna-vâyû up (performing 
Mûla Bandha) and pushing down the air after inhaling it, joining thus the prâṇa and apâna in the navel, 
one gets the highest intelligence by awakening the śakti (kundalinî) thus.

पद्मासने सथितो योगी नाडी-दवारेण पूरितम |&मारुतं धारयेद्यस्तु स मुक्तो नात्र संशयः || ५१ ||

padmāsane sthito yoghī nāḍī-dvāreṇa pūritam |&
mārutaṃ dhārayedyastu sa mukto nātra saṃśayaḥ || 51 ||

The Yogî who, sitting with Padmâsana, can control breathing, there is no doubt, is free from 
bondage.1
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1  Padmāsana

Padma =  Lotus
Āsana  =  Houding

'Plaats de voeten met de nodige moeite met de zolen naar boven gekeerd op de 
andere dij en leg de handen met de palmen naar boven op elkaar tussen de 
dijbenen. Richt de ogen op de punt van de neus en plaats de tongpunt tegen de 
wortels van de voortanden, de kin op de borst. Breng langzaam de prāṇa naar 
boven. Dit wordt genoemd Padmāsana. De houding vernietigt alle ziekten. 
Gewone mensen kunnen deze houding niet verkrijgen, alleen de intelligenten op 
deze aarde zijn daartoe in staat' 
(Hathayogapradipika 1.45.46.47)1

Voor het beoefenen van prāṇāyāma en dhyāna is de Padmāsana zeer geschikt zoniet het meest 
geschikt. Om hierin goed te kunnen zitten is een soepel en stabiel bekken nodig, rekbare en zachte 
(niet weke) spieren en de gewrichten van het onderlichaam zijn buigzaam. De wervelkolom kan in 
deze houding rechtop blijven staan. Het hoofd balanceert op de wervelkolom. Plenckers verwoordt 
het als een pingpongballetje dat danst op de top van een fontein. Langs de wervelkolom wordt een 
sterke impuls omhoog gestuurd. De knieën zijn lager dan de heupgewrichten. Daardoor wordt de 
wervelkolom lang en ontspannen. Door de kin licht in te trekken is de kruin in het verlengde van de 
wervelkolom. En doordat de borst in deze houding ruimte krijgt kan er gemakkelijk in de buik worden 
geademd.2 De yogi zal zich moeten gaan oefenen in het vasthouden van de houding zonder zich te 
bewegen. In het begin kan het lichaam na enkele minuten ongemak of pijn voelen aan de knieën. 
Door regelmatige beoefening zal dat ongemak geleidelijk aan op gaan lossen. Het denken zal hierdoor 
steeds minder worden afgeleid. Als het ongemak eenmaal is verdwenen dan kan de yogi in de 
Padmāsana vrij van de beperkingen van zijn lichaam in de houding blijven en zijn lichaam vergeten. 
Mocht het ongemak echter blijven dan kan dat betekenen dat de āsana niet passend is of de wijze 
van uitvoering is niet correct. Als de pijn in de knieën overwonnen is dan is de Padmāsana één van de 
meest ontspannende houdingen. Vanwege de zittende houding verkeert het lichaam in rust zonder 
dat het tekenen laat zien van slapte. Door de wijze van zitten, gekruiste benen en de rechte rug, is de 
geest oplettend en alert. Dat maakt deze āsana zo geschikt voor prānāyāma en dhyāna.

In de Padmāsana is de wervelkolom vanaf het bekken tot aan de nek recht. De handen liggen in het 
midden, waar de benen elkaar kruisen, met de ene handpalm op de andere of de handen/polsen 
rusten op de knieӫn waarbij de vingers de jñāna-mudra houding hebben. In de jñāna-mudra zijn de 
handpalmen naar boven gericht. De duim en de wijsvinger leg je met de toppen tegen elkaar, de 
andere vingers zijn gesloten en licht omlaag gericht. Het handgebaar in de jñāna-mudra symboliseert 
de verbondenheid van het menselijk bewustzijn (de wijsvinger) en het kosmisch bewustzijn (de duim). 
De jñāna-mudra bevordert het geheugen, de concentratie en verheldert de geest. Tevens brengt de 
jñāna-mudra verbetering bij psychische spanningen en chaotische toestanden en wordt ze gebruikt bij 
slapeloosheid, slaperigheid, gedeprimeerdheid en hoge bloeddruk. De drie gestrekte en gesloten 
vingers symboliseren de drie guṇa's: tamas, rajas en sattva. Guṇa's binden ons aan de materie. 
Tamas staat voor traagheid, zwaarte, duisternis en onwetendheid, rajas staat voor beweging, 
hartstocht, activiteit en transformatie en sattva staat voor schoonheid, licht, eenheid en compleetheid. 
De guṇa's zijn met elkaar verbonden als de vlechten van een koord. Je kunt ze wel los van elkaar 
zien, maar ze kunnen niet los van elkaar bestaan. Het zijn drie kwaliteiten die de natuur kenmerken. 
De guṇa's worden in de jñāna-mudra gebundeld waardoor deze krachten worden beteugeld. Voor het 
verkrijgen van geestelijk inzicht is de bundeling en beteugeling van essentieel belang. Van hieruit kan 
gaandeweg de vrijheid ontstaan. Vrijheid van gebondenheid aan de materie. Het gesloten circuit van 
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wijsvinger en duim stelt het eigenlijke doel voor dat door yoga wordt beoogd, namelijk de vereniging 
van Ātman, de individuele ziel, en Brahman, de wereldziel. Hierbij staat volgens Hirschi de wijsvinger 
voor inspiratie (energie van buitenaf) en de duim voor intuïtie (innerlijke energie). Intuïtie en inspiratie 
vormen bij de jñāna-mudra dus een gesloten circuit. De krachten van micro- en macrokosmos zijn 
met elkaar verbonden en werken wederzijds bevruchtend op elkaar in.3

Het beoefenen van Padmāsana heeft vele voordelen:

• het versterkt de rug
• de wervelkolom en de buikorganen worden veerkrachtiger
• het verbetert de lichaamshouding
• de bloedsomloop tussen de benen en de romp verbetert
• het verbetert de bloedsomloop in de lendenwervels en de buik
• het kalmeert de geest en maakt deze oplettend en alert
• de spijsvertering en de peristaltische beweging verbetert
• het verhoogt de bloedsomloop naar de buikorganen
• de beweeglijkheid van de enkels, knieën en de heupen verbetert
• het ontspant het zenuwstelsel
• de bloeddruk wordt verlaagd
• het verlaagt de spier- en huidspanning
• het bekken, rug, buik en de blaas worden gestimuleerd.

Als contra-indicatie geldt voor deze houding onder andere de volgende klachten:

• ischias
• bij een infectie aan het heiligbeen
• bij beschadigde of ontstoken knieën oefen je met de Birmese houding in plaats van de 

Padmāsana
• enkelblessure
• knieblessure.

De lotushouding kan worden uitgevoerd wanneer het lichaam de ontspannen souplesse heeft om de 
houding moeiteloos aan te nemen. Wanneer het lichaam nog niet deze natuurlijke souplesse heeft 
gevonden vraagt dit van de beoefenaar om met andere houdingen deze souplesse voor te bereiden 
Zoals wel gezegd wordt: de lotushouding komt je toe. Geforceerd in deze houding blijven zitten kan 
leiden tot lichamelijke klachten en beschadiging van de knieën. Door na de Padmāsana de benen 
goed te strekken wordt de kans op knieklachten verlaagd. 

Padmāsana is volgens Faulks zonder twijfel de beste houding voor meditatie. Velen willen dan ook 
graag in de houding zitten, alleen hebben ze niet geleerd om als een lotus te leven. In tegenstelling tot 
de lotus worden ze door de buitenwereld beїnvloed en worden ze gemotiveerd door hun ego. Voordat 
iemand de Padmāsana beheerst zal diegene in zijn of haar geest als een lotus moeten zijn, rustig en 
kalm. Het is niet belangrijk hoe lang iemand erover doet om de Padmāsana te beheersen. Het 
allerbelangrijkste is dat je net als de lotusbloem zelf gestaag groeit naar je doel zonder dat frustratie of 
tegenslag van invloed is op wat je doet.4
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2  Bundeling van de energie

De lotusbloem groeit op vanuit de modder in een bloem van grote schoonheid. De bloem begint zijn 
leven op de bodem van een vijver in mest en vuil. Langzaam doch gestaag beweegt het richting het 
licht totdat het het wateroppervlak heeft bereikt. Als het eenmaal boven het wateroppervlak verschijnt, 
wordt de lotus een prachtige bloem, vrij van ballast en puur in al zijn schoonheid. De lotusbloem 
vertegenwoordigt het leven, de strijd om te groeien naar iets moois en nobel.1

Padmāsana is daarom zo treffend voor het bereiken van Kaivalya. Vanuit een stevige geaardheid richt 
het lichaam zich op naar het licht, naar eenheid. Het is de enige zittende yogahouding waarin de vier 
delen van het lichaam perfect in balans zijn: de benen en de voeten, het bekken en de romp, de 
armen en de handen, de nek, de keel en het hoofd zijn allemaal perfect uitgelijnd. Door de positie van 
de benen in de Padmāsana wordt de rug ondersteund. De romp is daardoor goed opgericht 
waardoor het middenrif optimaal kan functioneren bij het ademen. De gekruiste benen zorgen voor 
een stabiele basis, een basis die het gevoel van stabiliteit en veiligheid geeft. Verder krijgen het bekken 
en de wervelkolom de meest ideale stand voor prāṇāyāma oefeningen. De kruin is in het verlengde 
van de wervelkolom. Daardoor gaat het ademen gemakkelijk, natuurlijk. Het lichaam is zo perfect in 
balans en omdat het lichaam zo in balans is is ook de geest in balans. Padmāsana geeft een stevig 
gevoel van geaardheid en de geest is daardoor helder en alert.2

Volgens Plenckers worden in deze houding het eerste, tweede en derde chakra beteugeld (anus, 
geslachtsdelen, knieën en onderbenen). Deze beteugeling ontstaat doordat door de gekruiste benen 
een gesloten kring van de energiestroom in het onderlichaam ontstaat. Hierdoor worden hogere 
energie- en bewustzijnsniveau's niet beïnvloed.3 Het bekken en de wervelkolom krijgen in de 
Padmāsana de ideale stand voor prāṇāyāma oefeningen. Deze oefeningen maken de huid sterk en 
weerbaar. Tijdens de meditatie wordt het lichaam dan niet of veel minder afgeleid door kou of hitte. 
Het heeft tevens een intens effect op de aura waardoor het lichaam op een andere manier 
weerbaarder en beschermd wordt.4

Vanuit deze houding wordt het lichaam geschikt gemaakt voor het beoefenen van de laatste drie 
stappen van het Achtvoudig Pad. Verstoringen van buiten worden geminimaliseerd. De aandacht kan 
volledig worden gericht op de meditatie, op het uiteindelijke doel éénworden. Als de energiestroom in 
het onderlichaam zuiver is (apāna vāyu) dan kan met bepaalde ademoefeningen deze kracht naar 
boven worden gericht.3 Onbewuste denkprocessen kunnen dan helder geschouwd en begrepen 
worden. Het voelen, beleven en denken wordt door Padmāsana uiteindelijk gereduceerd tot het 
bundelen van de energie om de wervelingen van het denken stil te leggen. Als de sādhaka, 
yogabeoefenaar, concentratie beoefent gaat uiteindelijk een volgehouden sterke bundeling van een 
gedachte over in meditatie en meditatie leidt vanzelf tot samādhi.
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3  Dhyāna

Patañjali beschrijft meditatie in sūtra 3.2 als volgt: 'tatra pratyaya-ekatānatā dhyānam'. Dijkstra, Taimni 
en Plenckers geven ieder hun eigen vertaling aan deze sūtra, de uiteindelijke interpretatie is hetzelfde:

• Daarin het brandpunt van de voorstelling is meditatie.1

• De ononderbroken stroom (van denken) gericht op het (voor de meditatie gekozen) object, is 
contemplatie (het schouwen).2

• Wanneer het bewustzijn stroomt in één richting noemt men dat dhyāna, meditatie.3

Over de gehele wereld wordt in verschillende culturen gemediteerd. De redenen om te mediteren 
kunnen zowel pragmatisch als spiritueel zijn. Hierbij is de essentie van mediteren het richten van de 
geest op één doel. Doelen van meditatie kunnen bijvoorbeeld zijn het bereiken van innerlijke rust en 
kalmte, het vergroten van medeleven, verlagen van de pijngevoeligheid, het oplossen van een 
probleem, het richten van de concentratie en het voorkomen van depressies. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat regelmatig mediteren helpt voor het bereiken van het doel. Zo blijkt uit een onderzoek van 
het Max Planck instituut uit Duitsland dat diegenen die gemediteerd hadden een lagere 
pijngevoeligheid hadden dan de niet-mediteerders. En uit een onderzoek van Colzato blijkt dat de 
creativiteit van mediteerders groter was dan van niet-mediteerders.4 

Binnen de yoga traditie is dhyāna (meditatie) het zevende onderdeel van het Achtvoudig Pad van 
Patañjali. Het doel van dhyāna, aldus het Achtvoudig Pad, is het bereiken van het achtste onderdeel 
namelijk samādhi (contemplatie). Volgens Plenckers is meditatie het totaal loslaten van het ik-gerichte, 
materiële- of stofdenken. Met materieel denken wordt bedoeld dat het zijn voeding en handhaving 
ontleent aan de materiële objecten. We zijn geobsedeerd door onze eigen prikkels en de prikkels van 
buiten. Die prikkels zorgen ervoor dat behoeftes ontstaan. Er ontstaat dualiteit. Dit wordt veroorzaakt 
door onder andere hebzucht, jaloezie, begeerte en ook door verstoorde emoties zoals boosheid en 
woede. Materiële vooruitgang leidt niet automatisch tot een vredig en gelukzalig gevoel. Door te 
mediteren kunnen deze verstorende prikkels worden afgezwakt en uiteindelijk worden opgelost. 
Hierdoor zal het gevoel van vrede en geluk steeds verder toenemen. Om goed te kunnen mediteren 
heeft men slechts drie dingen nodig: het eigen lichaam, het eigen bewustzijn en de adem als 
bindende factor.

Onze zintuigen zijn vooral opgevoed en getraind om iets waar te nemen. Die zijn dus ook niet 
vertrouwd geraakt met dat loslaten zoals verwoord in opmerkingen als 'het zien van de leegte', 'het 
voelen van de oneindigheid' en 'het geluid van de stilte' zoals Plenckers dat verwoordt. Door anders 
waar te nemen oftewel door de zintuigen anders te leren kijken, te luisteren en te voelen kan een 
'andere werkelijkheid' worden ervaren. Uiteraard is er maar één werkelijkheid alleen daar zien we maar 
een fractie van.    

Concentratie gaat uiteindelijk over in meditatie. Het onderscheid tussen beide kan volgens Plenckers 
worden vergeleken met het verlaten van een huis. Men bevindt zich binnen en besluit naar buiten te 
gaan. Het beslissende ogenblik is het moment dat men de drempel overschrijdt. Dat is een kort 
moment die (nagenoeg) niet opvalt maar wel belangrijk is. Het lijkt of er twee situatie's bestaan, 
binnen of buiten. Vergeten wordt echter dat je alleen maar naar buiten of binnen kan door de voordeur 
te passeren. Op het moment van passeren is men noch binnen noch buiten, of men is zowel binnen 
als buiten. Dat moment is de derde toestand. Dat dralen in de deuropening van de geest is dhyāna, 
meditatie. Op dat moment balanceert men op de grens van het stof– en geestdenken en is in staat 
beide te zien en beide te ervaren. Er is nog dualiteit, geest en stof, maar die wordt door het bewustzijn 
in perfect evenwicht gehouden. Om te weten wat het betekent om opgelost te zijn, moet men de 
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samādhi-ervaring nog meemaken. Dan is men niet meer afgescheiden maar één met het geheel, met 
de geest. Hierna is de toestand van meditatie een blijvende bewustzijnservaring waarbij zowel de 
stofkant als de geestkant in evenwicht wordt beleefd. Pas dan kan gezegd worden: 'men is', men 
ervaart de ene werkelijkheid, men leeft in het nu. 

Dhyāna begint met concentratie als hulpmiddel. Plenckers benoemt een drietal 
concentratiemogelijkheden:

1. concrete vormen
• chakra yantra gecombineerd met de bijbehorende bīja-mantra's
• yantra van een eenvoudige zwarte stip op een wit vlak
• concentratie op een afbeelding van de mantra AUM
• samen met een groep gelijkgestemden in de nacht van de volle maan waken, zingen, 

bidden en concentrerend op de aanblik van de volle maan
• bij nieuwe maan alleen wakend doorbrengen, vooral tijdens zo'n nacht kan men 

geconfronteerd worden met onverwachte paranormale verschijnselen
• de meest krachtige is een tratak-meditatie op een gheelampje in combinatie met de 

gāyatrī mantra

2. persoonlijke vormen
• door middel van de concentratie op een persoon, zoals heiligen, kloosterlingen, yogi's 

en gewone mensen met uitzonderlijke karaktereigenschappen (b.v. moed, opoffering 
geduld, eerlijkheid, standvastigheid)

3. subtiele technieken
• direct contact maken met de subtiele energieën in en om de mens, hierbij wordt 

gemediteerd op de emotie
• visualisaties.

Genoemde technieken zijn een hulpmiddel om het doel van meditatie te bereiken. Meditatie is er op 
gericht om de dualiteit op te heffen. Alle verlangens, dus ook het verlangen naar verlichting, zijn 
vormen van dualiteit. Zolang deze dualiteit aanwezig blijft, kan men niet uitstijgen boven de dualiteit. 
Zodra het verlangen naar inzicht oplost, ontstaat het juiste inzicht. 

Men komt in een toestand van meditatie als het lukt om twaalf seconden onafgebroken 
geconcentreerd te zijn op een object zonder welke afleiding dan ook. Deze twaalf seconden zullen 
geleidelijk aan langer worden. Als de meditatie op één object 12 x 12 = 144 seconden duurt dan glijdt 
men vanzelf in een toestand van samādhi. De eerste samādhi duurt 12 x 144 seconden = 28 minuten 
en 48 seconden.5 
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4  De symboliek van de lotus

De heilige lotus (Nelumbo nucifera) of Indische lotus is een waterplant en komt oorspronkelijk uit 
Indonesië en India. De plant heeft roze bloemen en een zaadlichaam dat wel in droogboeketten 
gebruikt wordt. Het is een plant die wel 5,5 meter lang kan worden, dit hangt af van de diepte van het 
water boven de modder waar de plant in groeit. Het bijzondere aan deze plant is dat deze te vinden is 
in moerasachtige bodem maar dat de bladeren en bloemen er nooit modderig uitzien. De bladeren 
van de plant zijn dan ook bijzonder. Uit onderzoek door de Duitse botanici Wilhelm Barthlott en 
Christoph Neinhuis is gebleken dat hier het zogenaamde lotuseffect optreedt.1 Het lotuseffect is het 
verschijnsel dat optreedt als water of vuil op het blad van de heilige lotus terecht komt deze niet blijft 
plakken. Waterdruppels glijden van de kroonbladen af zonder een spoor achter te laten. Het 
lotuseffect wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van hele kleine bultjes (op nano schaal) op het 
oppervlak van het blad.2 Dit soort oppervlakken worden superhydrofoob genoemd. Hydrofobe stoffen 
zijn stoffen die waterafstotend zijn of niet of zeer slecht met water te mengen zijn.3 Hydrofoob 
betekent letterlijk 'watervrezend'.4

    

Het lotus effect5

De lotus wordt door deze bijzondere eigenschappen dan ook in de hele wereld gezien als een 
symbool van zuiverheid, schoonheid en evenwichtigheid. Van de plant kunnen alle delen gebruikt 
worden. De wortels, de vruchten en de bladeren worden gegeten. De bloem zelf wordt bij een 
godsdienstig ritueel of initiatie vaak geofferd. Bij een dans wordt de bloem gedragen. Delen van de 
stengel worden vaak voorgeschreven als dieet. De zaden van de bloem zijn eetbaar. De gedroogde 
bladeren worden gebruikt als verpakkingsmateriaal.6

De symbolische betekenis die wordt toegekend aan de lotus wordt in de Oosterse traditie op 
meerdere manieren benoemd. De lotus wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met de zon en maan 
maar ook met geboorte en dood. De Egyptenaren spreken van de zonnegod en de Semitische volken 
van de maangodin. De hele schepping is dan ook uit haar voortgekomen. Zoals de lotus bij 
zonsopgang opengaat, zo groeit uit haar de hele kosmos. De kosmos vergaat echter ook weer, zoals 
de lotus zich 's avonds weer sluit.

De lotus wordt gezien als de bloem van het licht. Zij komt tot bloei door de zon en het water. Zij 
symboliseert de geest en de materie, het vuur en het water. De lotus is de oorsprong van alles wat is. 
Daarom geldt zij als symbool van wedergeboorte, eeuwige terugkeer, schepping, vruchtbaarheid, 
vernieuwing en onsterfelijkheid, alsmede het toppunt van schoonheid.

Omdat de lotus in alle schoonheid tevoorschijn komt uit modderige, donkere diepten wordt zij ook 
beschouwd als voorbeeld voor de mens om vanuit het - onvolmaakte, drekkige - menszijn de reinheid 
van de goddelijke status te bereiken.
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Vanuit de Chinese traditie is zij het symbool van reinheid, volmaaktheid, lieflijkheid van de geest, vrede, 
het vrouwelijke in alle dingen, van de zomer en een rijke oogst. Omdat de lotus tegelijkertijd knoppen, 
bloemen en vruchtbeginsel draagt wordt zij ook beschouwd als symbool van verleden, heden en 
toekomst. Naast dit alles is de lotus ook het beeld van de welopgevoede, levenswijze man.

In de mythologie der Grieken en Romeinen behoort de lotus bij Afrodite (of Venus), de godin van liefde 
en vruchtbaarheid.

In het Hindoeïsme staat de lotus voor scheppende kracht, de eeuwige terugkeer der dingen, het 
toppunt van de mogelijkheid die er in de materie voorhanden is. Vooral voor de onsterfelijke natuur 
van de mens die telkens opnieuw geboren wordt. Daarnaast wordt zij gezien als symbool van 
reinheid, schoonheid, lang leven, gezondheid, geluk (vooral bij kinderen) en roem.

In de oude Perzische culturen stond de lotus voor de zon en het licht.

Binnen het Taoïsme geldt de lotus als de gouden bloem. Het wordt gezien als het beeld voor het 
eeuwige rad waarmee in deze cultuur het leven en het heelal vergeleken wordt. Tevens staat het 
symbool van de ontluiking en bloei van de geest.7

Elke kleur lotusbloem heeft zijn eigen betekenis:8

• Witte lotus9

De witte lotus opent de weg naar volmaaktheid. Het is de staat van totale geestelijke 
zuiverheid.

• Rode lotus10

De rode lotus symboliseert alle kwaliteiten van het hart. Het is de lotus van liefde, passie, wil, 
activiteit en ambitie.
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• Blauwe lotus11

De blauwe lotus is het symbool van de overwinning van de geest over de materiële wereld. 
Het staat voor de ontwikkeling van wijsheid en spirituele kracht.

• Roze lotus12

De roze lotusbloem staat symbool voor de ware ziel van een individu, voor puurheid.

• Purperen lotus13

Dit is de meest mystieke lotus. De betekenis van deze lotus is in nevelen gehuld en alleen 
bekend bij een selecte groep.

De lotusbloem staat dan ook symbool voor Padmāsana. Plenckers heeft een aantal redenen 
benoemd waarom de lotus als plant/bloem gelijkenissen vertoont met de lotushouding in de 
yogatraditie:

• De schoonheid van de bloem/plant komt terug in deze mooie en evenwichtige, stabiele 
houding waar zelfs de slaap geen vat op kan krijgen.

• Het lotuseffect komt terug in de houding. In Padmāsana gezeten kun je niet meer geraakt 
worden door uiterlijke gebeurtenissen. 

• Het 'cradle-to-cradle' gedachte kan worden losgelaten op de lotusbloem, alle delen van de 
plant kunnen namelijk worden gebruikt, zo offert de yogi zijn lichaam en alles wat hij heeft.

• De wijze waarop de lotusbloem vanuit de modder zich opricht staat synoniem voor de 
persoonlijke ontwikkeling van de mens. Met de voeten in de aarde richten we ons op naar het 
licht.14
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5  Āṣṭāṅga Marga, het Achtvoudig Pad

Het woord yoga is afgeleid van de Sanskriet-wortel 'yuj' en betekent onder andere het juk opleggen, 
verbinden, vastmaken en het richten en concentreren van de aandacht. Deze betekenissen hebben 
allen te maken met eenheid, gerichtheid en oefening.1 In het klassieke werk van Patañjali de 'Yoga-
Sūtra' worden in 195 sūtra's de filosofie en de techniek van de yoga samengevat. De sūtra's zijn 
korte, krachtig geformuleerde uitspraken. Hierin wordt de werking van de geest en de hindernissen, 
problemen en de storingen die in de geest kunnen ontstaan en die zelfkennis en doordacht handelen 
onmogelijk maken beschreven.2 In het yoga-denken speelt de levenskringloop een belangrijke rol. Wie 
namelijk sterft en oplost in de materie zal opnieuw geboren moeten worden. De ervaring die de mens 
zelf nodig heeft om vrij te worden kan alleen worden verkregen door te leven. Die vrijheid verschijnt in 
het éénzijn (sūtra 1.19). Om hieruit te kunnen ontsnappen wordt het Achtvoudig Pad (Āṣṭāṅga Marga) 
door Patañjali beschreven. Het Achtvoudige Pad heeft dan ook als doel om de geest tot rust te 
brengen, of zoals in sūtra 1.2 staat: 'yogaś-citta-vṛtti-nirodhaḥ' (yoga is het wervelen stilleggen van de 
geest).3

Kleśa's

Het Achtvoudig Pad is een soort hulpprogramma om de kleśa's te overwinnen. Kleśa's zijn 
diepgewortelde basiskrachten die de geest telkens opnieuw verstoren en lijden veroorzaken. Die 
basiskrachten zorgen ervoor dat de zuivere waarneming wordt versluierd. Het beïnvloedt het totale 
denken en handelen van de mens waardoor een helder zicht op de werkelijkheid wordt onttrokken 
aan de geest en zo de vrijheid in de weg staat. 

Patañjali onderscheidt vijf kleśa's:

• Avidyā: de subjectieve waarneming
Avidyā betekent onwetendheid of foute kennis. Ons waarnemen is altijd subjectief. Door de 
verworven kennis die is opgedaan gedurende het leven, door wensen, dromen, bepaalde 
voorstellingen en verwachtingen zowel van zichzelf als bij anderen wordt deze subjectieve 
kennis vaak als objectief beschouwd. En dus als waar. En vanuit deze beperkte kennis wordt 
de wereld beoordeeld. Deze (onbewust) subjectieve waarneming is de voedingsbodem voor 
de andere vier kleśa's.

• Asmitā: het ego, de navel van de wereld
Asmitā betekent ik-besef. Het heeft zowel te maken met een onjuiste inschatting van wie je 
werkelijk bent als een overdreven egoïsme. Dit wordt veroorzaakt doordat je van kinds af aan 
wordt beïnvloedt door je omgeving, de meningen van anderen en door je eigen 
waarnemingen. Hierdoor wordt je zo gevormd dat je je eigen waarheid als de waarheid gaat 
zien. Dit kan leiden tot een te hoge zelfinschatting als ook tot een minderwaardigheidsgevoel. 
Zolang je je vereenzelvigd met 'ik', ontken je je ware zelf. Je geeft je zelf over aan de uiterlijke 
schijn. Aan de illusie dat je iets bijzonders bent. Dit wil je graag zo houden door het 
aangename te koesteren en de pijnlijke ervaringen buiten te sluiten. Het is echter vergeefse 
moeite. Door deze ik-gerichtheid raak je steeds dieper verstrikt in de kringloop. Je ware zelf 
wordt verwaarloosd waardoor de bevrijding steeds verder achter de horizon verdwijnt. 
Vivekananda zegt over het ikbesef: 'Elke gedachte, die 'ik' en 'mijn' zegt, ketent ons en maakt 
ons tot slaven. Hoe vaker we ik en mijn zeggen, des te erger wordt onze slavernij, des te 
groter wordt ons ongeluk.'
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• Rāga: altijd-maar-meer-willen-hebben
Rāga betekent gehechtheid. Geluk versterkt het gevoel van gehechtheid en bevestigt het ik-
besef. Dit kan gaan leiden tot regelrechte hebzucht of ziekelijke neigingen. Hierdoor wordt 
men in zijn gedrag uiteindelijk alleen maar meer geleid door het verlangen naar geluk.

• Dveṣa: in-geen-geval-(weer)-willen hebben
Dveṣa betekent afkeer. Afkeer van negatieve gevoelens, emoties en pijn. Geluk wil je omarmen 
en eeuwig bij je houden. Pijn wil je verdringen. De gedachte aan pijn roept de herinnering van 
vroeger op en die herinnering is een afkeer voor pijn. Dit is echter een vlucht van de 
werkelijkheid. Pijn confronteert met je grenzen en beperkingen, je mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Pijn is net als geluk een wezenlijk onderdeel van het leven. Leef je om de 
pijn te ontwijken dan ontwijk je het leven en droom je.

• Abhiniveśāḥ: de angst voor het onbekende
Abhiniveśāḥ staat voor de wil om te overleven. Aan de basis hiervan ligt de doodsangst. De 
angst voor de totale onwetendheid. Niemand weet zeker wat er namelijk na de dood gebeurt. 
Angst heeft vaak ook een beschermende taak. Zodra je echter het onderscheid niet meer kan 
maken tussen gegronde angst en vage angst voor het onbekende, dan werkt dat 
verlammend. Hetgeen besluitvorming en/of uitvoeren van handelingen dan in de weg staan 
omdat de geest niet meer helder kan waarnemen. Volgens Patañjali is deze kleśa het moeilijkst 
te overwinnen en heeft het grootste effect.4 

Āṣṭāṅga Marga

In het boek 'Zien door Yoga' wordt gesteld dat de Āṣṭāṅga Yoga, de achtledige yoga, de hele yoga-
praxis bevat. Het bestaan van bijna alle mensen wordt vooral gekleurd door verschillende graden van 
intensiteit in bewustheid van pijn en diepe verslagenheid. De pijn van de kwellingen wordt door ieder 
mens diep in zijn hart beseft. Om te ontsnappen aan het meedraaien met de kringloop, zich laten 
meesleuren door kwellende behoeften, leven met illusies en ongegronde verwachtingen oftewel het 
ontsnappen uit die pijn, die diepe verslagenheid is het uitvoeren van de yoga-leden het antwoord. 
Uitvoering leidt uiteindelijk tot éénzijn, vrijheid. Het geeft je het onwankelbaar 
onderscheidingsvermogen dat je naar éénzijn en vrijheid kan brengen. De smet wordt hierdoor 
vernietigd, dat zijn de kwellingen die je innerlijk onrustig maken, die de werkelijkheid verdraaien, die de 
kennis bederven. De kennis tot het onderscheidingsvermogen zal boven komen drijven. Het 
onwezenlijke leer je van het wezenlijke te onderscheiden. Je leert opnieuw te zien. Je leert anders 
zien. Je gaat 'Zien door Yoga'. Het bereiken van het doel kun je alleen bereiken door de achtledige 
yoga. 

Deze acht leden zijn:

• yama 
• niyama
• āsana
• prāṇāyāma
• pratyāhāra
• dhāraṇā
• dhyāna
• samādhi.

In de volgende twee hoofdstukken worden deze acht leden toegelicht.5
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6  Bahiraṅga, de eerste vijf leden van het Achtvoudig Pad

Lid 1 Yama

Yama is de eerste stap van het Achtvoudig Pad. Samen met niyama is het de basis, het fundament 
voor de overige stappen. Yama gaat over de manier waarop je met je omgeving, de wereld, omgaat. 
Het zijn de grote geboden die voor elk geloof, elk volk, elke leeftijd en elk tijdperk gelden. Door het 
beoefenen van yama worden de persoonlijke betrekkingen met de buitenwereld gezuiverd. Door het 
denken op de vijf beginselen van yama te richten worden emoties zoals hebzucht, begeerte en 
gehechtheid bij de wortels aangepakt. Deze emoties leiden alleen maar tot ongemak en 
onwetendheid.

• Ahimsā: geweldloosheid, onschadelijkheid
Je mag op geen enkele manier een ander leven schaden. Ieder leven heeft zijn eigen waarde 
en is onvervangbaar. De positieve betekenis hiervan is liefde. Liefde voor de gehele schepping.

• Satya: waarheidsliefde, waarachtigheid
De waarheid mag geen geweld worden aangedaan. Je gaat eerlijk om met mensen en dingen, 
ook met jezelf. Waarachtigheid doe je in woorden, daden en gedachten.

• Asteya: eerlijkheid, zich niets onrechtmatig toe-eigenen
Eerlijkheid in woorden en gedachten gaat uiteraard over 'niet stelen' maar ook over gebruik 
waar het niet voor bedoeld is, zoals onder andere misbruik en het schenden van vertrouwen. 
De yogi brengt zijn eigen lichamelijke behoeften tot het minimum terug, omdat hij gelooft dat 
als hij dingen verzamelt die hij niet echt nodig heeft, hij een dief is. 

• Brahmacharya: kuisheid
Het staat voor een celibatair bestaan dat gewijd is aan zelfonderzoek en zelfbeperking op alle 
aspecten van het leven. Om tot verlossing te komen maakt het volgens Iyengar weinig uit of 
de yogi al dan niet getrouwd is, of dat de yogi een gezin heeft of vrijgezel is. Het gaat erom dat 
de hogere aspecten van brahmacharya dagelijks worden toegepast. Goddelijke liefde kun je 
alleen kennen door menselijke liefde en menselijk geluk te kennen.

• Aparigraha: niet begerig zijn
Niet begerig zijn staat niet alleen voor het koesteren of verzamelen van dingen die de yogi niet 
onmiddellijk nodig heeft maar het betekent ook dat niets genomen wordt waarvoor niet is 
gewerkt is of als een gunst van anderen is verkregen. Door het verzamelen of het koesteren 
van dingen beseft de yogi dat deze een gebrek aan Godsvertrouwen en vertrouwen op 
zichzelf heeft. De yogi richt zijn leven zo eenvoudig mogelijk in. Hij ontwikkelt, ongeacht de 
omstandigheden, een doorlopend gevoel van tevredenheid.1

Door bovenstaande voorschriften te integreren in het leven en deze onder alle omstandigheden als 
fundament te gebruiken voor alle beslissingen, gedachten en handelingen neemt de innerlijke rust van 
de yogi toe. Eventuele onzekerheden kunnen aan de hand van deze geboden worden beantwoord. 

Lid 2 Niyama

Niyama is de tweede stap van het Achtvoudig Pad. Het zijn de gedragsregels voor het zuiveren van je 
innerlijke betrekkingen. De individuele discipline wordt hierbij versterkt en het karakter geschikt 
gemaakt voor yoga, voor de volgende zes stappen van het Achtvoudig Pad. 
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• Śauca: reinheid, zuiverheid
Reinheid van lichaam, denken en spreken. Reinheid van het lichaam is namelijk van essentieel 
belang voor het lichaam zowel aan de buitenkant (door bijvoorbeeld te baden) als aan de 
binnenkant (middels āsana's en prāṇāyāma). Hierdoor verkrijgt het lichaam veerkracht en 
worden gifstoffen en onzuiverheden uitgedreven die door overmaat veroorzaakt zijn. De 
ademoefeningen reinigen de longen, zorgen ervoor dat het bloed van zuurstof wordt voorzien 
en dat de zenuwen worden gezuiverd. De reiniging van het denken en voelen is weer 
belangrijker dan de reiniging van het lichaam. Emoties als haat, hartstocht, kwaadheid, 
wellust, hebzucht, zinsbegoocheling en trots worden verdreven. En nog belangrijker is dat het 
intellect of de rede wordt gezuiverd van onzuivere gedachten. Door het innerlijk reinigen 
ontstaat schittering en vreugde.

• Saṃtoṣa: tevredenheid
Een ontevreden geest kan zich niet concentreren. Tevredenheid zal de yogi moeten 
ontwikkelen. Door het ontwikkelen van tevredenheid krijgt de yogi een steeds grotere mate 
van gevoel van geluk. Of zoals Iyengar het zo mooi omschrijft: 'Een tevreden mens is volledig, 
omdat hij de liefde van de Heer kent en zijn plicht heeft gedaan. Hij is gezegend, omdat hij 
waarheid en vreugde kent.' 

• Tapaḥ: zelfdiscipline, vurige inzet
Tapaḥ staat voor zuivering, zelfbeheersing en soberheid. Middels tapaḥ wordt getracht om de 
vereniging met het Goddelijke te bereiken en alle begeerten die in de weg staan worden 
weggebrand. Hiervoor is liefde en geduld nodig. Drie soorten tapaḥ worden onderscheiden, 
namelijk:

– kāyika (betrekking op het lichaam): kuisheid en geweldloosheid
– vāchika (betrekking op het spreken): woorden die niet krenken, spreken over de 

heerlijkheid van God, spreken van de waarheid, niet kwaadspreken over anderen
– mānạsika (betrekking op het denken): onder zowel vreugdevolle als verdrietige 

omstandigheden rustig en evenwichtig blijven en het handhaven van zelfbeheersing.
• Svādhyāya: zelfstudie, zelfonderzoek

Door zelfstudie van de yoga literatuur en zelfonderzoek krijgt de leerling een dieper inzicht in 
de problemen van het leven van de yogi. Door het beoefenen van svādhyāya verandert de 
visie op het bestaan. De yogi ontdekt geleidelijk aan dat alles door dezelfde energie wordt 
bewogen. 

• Īśvara-praṇidhāna: volledige overgave aan de spirituele weg
Het aanvaarden dat veel dingen in het leven niet te sturen zijn en wat niet realiseerbaar is 
daarom los te laten. Iemand die zich volledig in deze overgave, het loslaten, kan geven kan 
niet wanhopig worden. Deze verkeerd in een toestand van verlichting en zal dan ook niet 
handelen uit zelfzuchtige beweegredenen.2

Volgens Taimni wordt bij yama van de sādhaka niet gevraagd iets te doen. De sādhaka wordt alleen 
gevraagd om op een juist-omlijnde wijze op de gebeurtenissen van het leven te reageren. Bij niyama 
wordt juist wel gevraagd om regelmatig, iedere dag, oefeningen te verrichten ongeacht de 
omstandigheden waarin hij zich bevindt.3

Lid 3 Āsana

De derde stap van het Achtvoudig Pad is āsana, oftewel houding. Door het beoefenen van 
yogahoudingen wordt onder andere lenigheid, evenwichtsgevoel en vitaliteit ontwikkeld. Tevens 
ontstaat door het regelmatig beoefenen van āsana's stabiliteit en gezondheid. De yogahoudingen 
zullen zowel stabiel en ontspannen als vast en gemakkelijk moeten worden uitgevoerd. De verdieping 
ontstaat door in de houding overbodige spanning los te laten. Van daaruit kan het lichaam de houding 
op een bepaald moment zijn. Het lichaam weet of een houding goed is, het innerlijk weten. Op dat 
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moment is het lichaam de houding. Al het overbodige is dan opgelost. Al de yogahoudingen leiden 
uiteindelijk tot het juiste zitten. Het juiste zitten is de basis voor meditatie. Voordelen van het 
beoefenen van āsana's kunnen uiteindelijk leiden tot ongevoeligheid voor uitersten (kou en hitte, 
droogte en regen), het lichaam wordt volkomen gezond en is bestand tegen vermoeidheid en 
spanning, het lichaam wordt geschikt gemaakt om prāṇāyāma te beoefenen en van hieruit wordt 
innerlijke kracht ervaren. Deze kracht vormt de basis voor de volgende stappen van het Achtvoudig 
Pad.

Lid 4 Prāṇāyāma

Prāṇa betekent adem, ademhaling, leven, vitaliteit, wind, energie, sterkte. Volgens Iyengar duidt het 
ook de ziel aan.4 Prāṇa is levenskracht, scheppingskracht dat al het levende doet ademen. Door het 
beteugelen van de adem (prāṇāyāma) wordt het denken zuiver als voorbereiding voor dhāraṇā, 
dhyāna en samādhi. Het zorgt voor een bewuste doorstroming van energie door de adem 
regelmatiger en dieper te maken. Door bewust te ademen wordt het lichaam en de geest rustiger. 
Blokkades worden opgeheven en de energie kan beter stromen.5

Voor de yogi zijn twee resultaten van de prāṇāyāma beoefening van groot belang. Ten eerste het 
verdwijnen van de versluiering van het licht. Het licht is het pure en zuivere innerlijk. En ten tweede 
het denken voorbereiden op de beoefening van de laatste drie leden van het Achtvoudig Pad. Om 
dhāraṇā goed te kunnen beoefenen is het nodig dat het denkvermogen levendige en 
scherpgetekende mentale voorstellingen kan maken en dat deze duidelijk te zien zijn.6

Vanuit de adembeheersing kan door het leren van de ademtechnieken het instrument van de geest 
worden bespeeld. Men leert het kennen en richten. Door het oefenen van die technieken wordt het 
denken gedisciplineerd en beheerst. Patañjali noemt vier soorten adembeheersing. De inademing, de 
uitademing, het stilstaan van de adem en het onmerkbaar worden van het ademen. De sūtra's 2.51 
en 2.52 zeggen hierover: 'de vierde gaat het terrein van de in- en uitademing te boven' 'en vernietigt 
de sluier die het licht bedekt'. Deze adem treedt op in diepe meditatie. Het éénzijn roept deze adem 
op. De belangstelling van de yogi gaat daarom dan ook vooral uit naar de vierde adembeheersing: het 
onmerkbaar worden van het ademen. Hierdoor duidt er niets meer op enige inspanning. Het lichaam 
is dan stil en onbewogen. En als je lichaam stil is geworden in houding en adembeheersing dan staat 
er niets meer in de weg dat je geest weerhoudt om zijn blik naar binnen te richten. Of zoals Dijkstra in 
'Zien door Yoga' zegt: 'de sluier die je aldoor op het verkeerd spoor zette, is vernietigd. Een eerste 
lichtschijn glimt op'.7 Volgens Plenckers is dit het eerste wat een mens overkomt in de meditatie, een 
lichtervaring. De zintuigen worden dan niet meer geprikkeld door gebeurtenissen van buiten. Het 
innerlijk licht van de geest begint te gloren.8

Lid 5 Pratyāhāra

Het terugtrekken van de zintuigen, pratyāhāra, is de vijfde stap van het Achtvoudig Pad. De zintuigen 
registreren nog wel de prikkels van buiten maar reageren hier niet meer op. De zinnen zijn onder 
controle gebracht en keren naar binnen. De buitenwereld wordt buitengesloten en de yogi hoeft alleen 
nog maar te worstelen met zijn denkvermogen. Het doel van pratyāhāra is om de indrukken van 
buiten volledig uit het denken te verdrijven en alleen nog herinneringen aan vroegere ervaringen en 
mentale voorstellingen van de toekomstverwachtingen over te houden. Deze zullen dan door dhāraṇā 
en dhyāna worden overwonnen.9
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7  Antaraṅga, de laatste drie leden van het Achtvoudig Pad

De eerste vijf aṅga's (leden) van het Achtvoudig Pad elimineren de uiterlijke oorzaken van mentale 
verstrooiing, verwarring. Yama en niyama elimineren de verstoringen die door onbeheerste emoties en 
begeerten worden veroorzaakt. Āsana en prāṇāyāma elimineren de verstoringen die voortkomen uit 
het fysieke lichaam. Door pratyāhāra tenslotte worden de zintuigen losgekoppeld van het denken. De 
buitenwereld heeft geen verstorende invloed meer op het innerlijk denken.1 Doordat het denken nu 
volledig is geїsoleerd van invloeden van buitenaf is het mogelijk om de laatste drie leden van het 
Achtvoudige Pad, dhāraṇā, dhyāna en samādhi, met succes te gaan beoefenen. Patañjali geeft 
bijvoorbeeld in sūtra 2-53 duidelijk aan dat het doorlopen van de eerste vijf aṅga's noodzakelijk zijn 
voordat begonnen wordt met het beoefenen van dhāraṇā. De laatste drie aṅga's brengen de yogi van 
de duisternis naar het licht, van onwetendheid naar alwetendheid. 

Lid 6 Dhāraṇā

De zesde stap van het Achtvoudig Pad staat voor concentratie. In sūtra 3.1 zegt Patañjali 'de geest 
binden aan één plaats is aandacht'. In deze fase heeft de sādhaka zich uit de greep van de wereld 
van de grove verschijnselen, de tastbare, zichtbare, hoorbare of rechtstreeks voelbare voorwerpen, 
losgerukt en zich teruggetrokken in zichzelf. Dit wil niet zeggen dat de sādhaka los van de wereld, 
wereldvreemd, is geworden. De wereld draait door en die werkelijkheid leeft als het ware in de 
sādhaka door. De kennis is echter aanwezig en 'nieuwe' informatie is een herkenning van eerdere 
ervaringen. De zintuigen hoeven niet meer gebruikt te worden. Het vanzelfsprekende wordt 
achtergelaten en de verdieping wordt nu in zichzelf gezocht. Het eigen lichaam en geest worden als 
exponenten van het bestaan ervaren.

In dhāraṇā richt de concentratie zich op een bepaald object. Het object bestaat uit een aantal 
kenmerken (vorm, kleur, geur, etc) die de grenzen van het denken bepalen. Zolang de concentratie 
binnen die grenzen blijft is de sādhaka in dhāraṇā. Zodra de concentratie echter afdwaalt van het 
object is de dhāraṇā verbroken en zal, om de dhāraṇā te herstellen, opnieuw het object als punt van 
aandacht moeten dienen. Door regelmatige oefening zullen de momenten van afdwalen geleidelijk aan 
verminderen in zowel kwantiteit als duur. Uiteindelijk blijft de concentratie bij het object. De kwaliteit 
van het observeren van het object zal gedurende de beoefening van dhāraṇā ook moeten worden 
verhoogd. Het object zal tijdens de meditatie steeds duidelijker vormen, contouren aannemen door 
het verhogen van de mate van oplettendheid en de kracht van de aandacht.2

Lid 7 Dhyāna

Meditatie is de zevende stap van het Achtvoudig Pad. Door het regelmatig beoefenen van dhāraṇā 
gaat de aandacht die op één plaats gericht is uiteindelijk over in dhyāna. Een duidelijke grens tussen 
aandacht en meditatie is niet duidelijk te trekken. Het verschil is dat de verstrooiingen, de 
zogenaamde binnendringende gedachten, geleidelijk aan afnemen. Zodra deze zijn geëlimineerd en 
de concentratie op één punt gericht blijft is dhyāna bereikt. Dit is belangrijk daar verstrooiing de 
continuïteit van het eenpuntig schouwen verstoort. Het toelaten van de verstoring betekent dat het 
denken zich nog onvoldoende kan concentreren. Het denken wordt nog niet voldoende beheerst 
hetgeen de diepte van de concentratie negatief beïnvloedt. Hoe krachtiger dus de beheersing over het 
denken is, des te geringer in aantal de momenten van verstrooiing zijn. Continuïteit zal daarom 
beschouwd moeten worden als een maatstaf voor de noodzakelijke gedachtenbeheersing en de 
intensiteit van de concentratie. Het bereiken van dhyāna is een voorwaarde voordat de echte 
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beoefening van yoga kan plaatsvinden. Pas dan kan de sādhaka aan het beoefenen van samādhi 
beginnen.3

Lid 8 Samādhi

De laatste stap staat voor éénzijn. De sluier tussen het denken en het object wordt weggehaald. Het 
denken lost op en de sādhaka wordt één met het object. De geest is leeg en de voorwerpen 
verschijnen zoals ze zijn. De geest is als een helder kristal.4 Zolang het zelfbewustzijn wordt 
belemmerd door het zelf bewust zijn van het denken is samādhi niet mogelijk. Pas als de sādhaka 
volledig opgaat in het object zelf, niet gehinderd door het denken, pas dan wordt de deur geopend 
naar een nieuwe wereld die normaliter niet kan worden betreden. Dan gaat de poort die toegang geeft 
tot de wereld van werkelijkheden open. De ziener, het object van waarneming (het geziene) en het 
waarnemen versmelten tot één.5

De drie innerlijke leden dhāraṇā, dhyāna en samādhi zijn verschillende fasen van hetzelfde mentale 
proces waarbij geleidelijk aan de verstrooiing oplost en opgaat in éénwording met het object. Dit 
volledige proces beginnend bij dhāraṇā en eindigend bij samādhi heet saṃyama. De beheersing van 
deze techniek leidt niet alleen tot allerlei kennis maar ook tot vermogens en bovennatuurlijke 
verworvenheden, deze staan bekend als siddhi's.

Na het bereiken van samādhi staat de sādhaka aan het begin van zijn verdere ontwikkeling. Het 
gevecht tussen binnen en buiten heeft de sādhaka achter zich gelaten. Nu gaat het om het 
overwinnen van de obstakels die de ontplooiing van binnenuit nog in de weg staan. De wervelingen 
van het denken zijn stilgelegd alleen de sporen van de herinnering zijn er nog. Deze kunnen, als ze de 
kop weer opsteken, alles ongedaan maken wat bereikt is. Het éénzijn dat bereikt is, is het éénzijn met 
zaad dat is verbonden met kennis en inzicht. De geest wordt wel leeg, alleen deze wordt weer gevuld 
met voorwerp van de meditatie. Pas als het voorwerp van meditatie ook is opgelost wordt het innerlijk 
sereen. Dan kan de grote stilte doorbreken die ook de laatste sporen van geestelijke activiteit verdringt 
namelijk het éénzijn zonder zaad.6 Plenckers verwoordt het als vrij worden van datgene dat bindt.7 Het 
uiteindelijke doel is bereikt: Kaivalya.
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8  Kaivalya

Het stilleggen van die wervelingen gebeurt langs de weg der geleidelijkheid, net zoals het uitwaaien 
van een storm. Indien het stilleggen plaatsvindt onder druk of dwang dan creëert dat nieuwe 
wervelingen. Het éénzijn van de yogin wordt intenser naarmate de wervelingen verder worden 
stilgelegd. 'Yoga is stilleggen', zegt Patañjali en daarmee bedoelt hij: 'Yoga is éénzijn', het is de kortste 
definitie van yoga.

Als de wervelingen zijn stilgelegd dan is het ziende thuis. Dan ben je terug bij de bron. Je eigen ik 
wordt niet meer versluierd door alle dagelijkse beslommeringen, herinneringen, wensen, fantasieën, 
angsten, hoop, vreugde. Je bent dan eindelijk wie je bent. Je bent jezelf.

Hoe kun je die wervelingen stilleggen? Patañjali omschrijft dit in vier sūtra's, namelijk:

Sūtra 1.13: 'tatra sthitau yatno'bhyāsaḥ'
(oefening is de inspanning het stilleggen te bestendigen)

Hiermee bedoelt Patañjali dat de geest vol zit met gedachten. Maar die gedachten krijg je niet 
tegelijk. Ze komen keurig achter elkaar. De momenten tussen die opeenvolgende gedachten, 
oftewel de overgang van de ene naar de andere, is stil, leeg. Op dat moment is er niets. Dat 
moment is het moment van het stilleggen van de wervelingen. De oefening bestaat hieruit dat 
dat moment van stilleggen wordt bestendigd. Binnen de meditatie richt je je op dat moment, 
op die onderbreking, die stilte. Het richten op de stilte vereist wel een enorme inspanning en 
wilskracht. Het is echter de enige manier om die onderbreking en de daarbijbehorende stilte 
duurzamer te mogen leren ervaren.

Sūtra 1.14: 'sa tu dīrgha-kāla-nairantarya-satkāra-āsevito dṛḍha-bhūmiḥ'
(indien lange tijd ononderbroken en met eerbied uitgevoerd is zij een vaste grond)

Het richten op de stiltes en het mogen ervaren van die stiltes is een langdurig proces. Voordat 
de ervaring van die stilte groot genoeg is en de wervelingen daarin verbleken zal lang en 
ononderbroken moeten worden geoefend. Het oefenen dient zonder geweld plaats te vinden. 
De wervelingen moeten met eerbied worden bejegend. Het onderdrukken of wegdrukken van 
die wervelingen of geweld tegen die wervelingen is uit den boze. Dit leidt alleen maar tot meer 
onrust. Het beste is deze te aanschouwen en dan los te laten. Schenk er verder geen 
aandacht aan. Alle aandacht wordt gericht op de stilte waardoor de wervelingen uitgeblust 
raken en de geest tot rust komt. En dat moment, de geest komt tot rust, dat is de vaste 
grond. De vaste grond is het yoga-stadium dat bereikt is wanneer de ervaring van de stilte 
moeiteloos kan worden opgeroepen. De stilte zal dan door niets anders meer worden 
verstoord.

Sūtra 1.15: 'dṛṣṭa-anuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṃjñā vairāgyam'
(ongehechtheid is het bewuste meesterschap in het niet dorsten naar gehoorde en geziene dingen) 

Door niet meer te hechten, dorsten naar het geziene en het gehoorde wordt je meester van je 
verlangens. Wanneer je deze beheerst kun je spreken van ongehechtheid en zal het wervelen 
van de geest tot rust komen. Het verleden en de toekomst lossen op in het nu. Je geest komt 
tot rust. 
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Sūtra 1.16: 'tatparaṃ puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam'
(het hoogst is zij als door de ontdekking van het zelf de dorst weg is naar de vezels van de wereld)

Het verlangen naar kennis van het hoe en waarom van deze wereld (en daarbuiten) is de 
hoogste vorm van gehechtheid aan het materiële. Als je dit overwint, dus niet meer verlangt 
naar de kennis van de wereld, dat is de hoogste vorm van ongehechtheid. Door puruṣa, het 
zelf, te ervaren wordt je vrij. Je bent méér dan materie, vergankelijkheid, dood en geboorte, 
eindeloze kringloop. Maar eigenlijk ook niets behalve jezelf. Eén.

Nadat het wervelen is stilgelegd ligt de weg open naar het volmaakte éénzijn. Hierin zijn diverse stadia 
te onderscheiden waarin steeds diepere meditatie is vereist. In het eerste stadium is het éénzijn 
waarin de geest nog is verbonden met de kennis van het waarneembare oftewel met het nauwkeurige 
kennen. Door deze verbinding is de stilte nog niet volledig. De waarneembare voorwerpen nemen 
daardoor verschillende vormen aan. Doordat de geest logisch blijft redeneren is de eerste van deze 
vormen vitarka samādhi, het éénzijn met redeneren. Vervolgens zal het redeneren subtieler worden en 
zich steeds meer gaan richten op nuances en fijnere onderscheidingen. Het redeneren gaat dieper in 
op de kern. De geest neemt dan de vorm aan van vicāra samādhi, het éénzijn met bespiegeling. De 
geest gaat zich naar binnen richten en waarbij het zich gaat richten op de beleving van wat het 
betekent om te bestaan. Door de hierdoor veroorzaakte verhoogde sensibiliteit voor wat er van binnen 
gebeurt kan dat tot intens geluksgevoel leiden. Het éénzijn is dan verbonden met geluksgevoel. Dat is 
de volgende stap, ānanda samādhi. Als laatste stap neemt de geest de vorm aan van ikbesef. De 
meditatie gaat zich steeds meer richten op één punt, namelijk 'ik ben'. Het éénzijn is dan verbonden 
met ikbesef. Dat wordt de asmitā samādhi genoemd. Sūtra 1.46 beschrijft bovenstaande vormen van 
éénworden als het éénzijn met zaad. De meditatie heeft namelijk de sporen, die diep in de geest zijn 
ingeprent, nog niet verwijderd. Deze sporen kunnen weer leiden tot nieuwe wervelingen.1

Als tenslotte het 'ik' oplost en de geest geen enkele vorm meer aanneemt en leeg is, ontstaat het 
andere éénzijn. Dat éénzijn is niet meer verbonden met kennen. Binnen dit éénzijn wordt de aandacht 
gericht op de stilte tussen de twee wervelingen in. De meditatie in de leegte en de vereenzelviging 
daarmee. De geest neemt nu geen enkele vorm meer aan, hij is stil. De laatste vijf sūtra's van deel één 
van 'Zien door Yoga' gaan over het éénzijn zonder zaad, oftewel de volmaakte vorm van éénzijn. 
Hierbij is het uitgangspunt het éénworden vrij van bespiegeling: de geest is als een helder kristal die 
alles weerspiegelt zoals het is, zonder zijn eigen oordelen en vooroordelen erin te leggen. De ervaring 
van éénzijn maakt je innerlijk sereen. Er ontstaat een onverstoorde vrede en kalmte in je hele wezen. 
Vanuit deze innerlijke sereniteit toont de waarheid uit zichzelf. Deze waarheid draag je in jezelf en staat 
voor de onveranderlijke en altijd durende ordening van het bestaan. Dit inzicht komt niet van buiten. 
Je bent namelijk zelf de waarheid. Je bent één met de kosmos en de natuur. Binnen dit nieuwe inzicht 
ervaar je de diepte en de stilte van het bestaan. Hierin wordt je niet meer belemmerd. Door het nieuwe 
inzicht ervaar je de diepte en de stilte van het bestaan. De werkelijkheid is onbegrensd en wordt niet 
meer belemmerd door tijd en ruimte. Normaal spreken en denken we vanuit het inzicht, wijsheid en 
kennis op dat wat we waarnemen. Het bijzondere en buitengewone, dat buiten het bereik ligt van het 
gewone kennen, het horen en het overwegen is alleen te ervaren in de meditatie. Alleen in de 
meditatie, die het innerlijk vredig en kalm maakt en de waarheid voortbrengt, verschijnt dat 
buitengewone en kan het worden ervaren. De ervaring van het buitengewone hoort bij het terrein van 
de mystieke beleving, het gebied van de diepe religieuze en wijsgerige contemplatie. Hierin zie je wat 
geen oog vermag te zien. Hierin ervaar je wat je in geen woorden kunt bevatten. Dit nieuwe inzicht, 
het werkelijke van de werkelijkheid, laat weer nieuwe sporen achter. Deze zijn echter zo overweldigend 
dat ze de andere sporen verdringen. Wanneer deze nieuwe laatste sporen van herinnering ook 
worden gewist is de weg naar éénzijn voltooid. Het éénzijn is zonder zaad. Er kunnen geen nieuwe 
wervelingen meer ontkiemen. Zijn. Vrijheid. Kaivalya. 

Het doel van yoga is bereikt. De wervelingen van het denken zijn stilgelegd. De yogin kan zich met 
niets meer vereenzelvigen: 'het zelf is thuis in zichzelf, zuiver en vrij' aldus Vyāsa.2
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Conclusie

Het uiteindelijke doel van yoga is Kaivalya. De yogi wordt niet meer gehinderd door zijn lichaam, zijn 
omgeving, zijn gedachten en zijn gevoel. De polariteiten in het leven zijn opgeheven. Om dit te 
bereiken zal de yogi zich van alle ballast gedurende zijn levens moeten ontdoen zodat hij oplost in 
zichzelf. Het door Patañjali beschreven Achtvoudig Pad is een spiritueel pad naar Kaivalya, vrijheid. Ik 
zie het als een trechter waarbij de energie steeds meer gebundeld wordt naar één punt. Aan de 
bovenkant is deze trechter erg ruim. De energie is naar alle kanten gericht. Door te leven volgens de 
yama's en niyama's vindt er een eerste bundeling plaats. De beoefening van āsana's, prāṇāyāma en 
pratyāhāra zorgt ervoor dat de yogi zijn energie steeds meer bundelt. Doordat de trechter naar 
beneden toe zich vernauwt neemt de bundeling van de energie toe, deze wordt steeds subtieler. De 
energie richt zich steeds meer op dat ene punt, de uitgang van de trechter. Oftewel de toegang tot 
het Al. Het verkrijgen van toegang tot het oneindige kan alleen maar door het laten oplossen van alle 
polariteiten. Dat wil zeggen dat je niet meer gehinderd wordt door je omgeving, je lichaam, je 
gedachten, je slaap. De eerste vijf stappen zijn een voorbereiding voor de laatste drie stappen van het 
Achtvoudig Pad. Binnen de laatste drie stappen vindt een verdere vertrechtering plaats. Deze 
vertrechtering leidt naar een punt dat uiteindelijk oplost in het niets en zich toont aan alles. Dit kan 
alleen maar als de yogi vrij is van alles wat hem bond. Gekomen tot dat wat is. Zijn.

In de Yoga-Shastra, een Indiase tekst, worden 840.000 verschillende yogahoudingen beschreven, 
maar beschrijft alleen Padmāsana als geschikt voor het bereiken van verlichting. Alle āsana's zijn dan 
ook een voorbereiding om te kunnen zitten in de Padmāsana. Padmāsana is de enige houding waarbij 
de energie vanaf de stuit door de wervelkolom omhoog wordt gestuwd waardoor de concentratie op 
één punt wordt gericht. Door de gekruiste benen worden de onderste drie chakra's namelijk 
beteugeld waardoor hogere energie- en bewustzijnsniveau's niet worden beïnvloed. Als deze energie 
(apāna vāyu) zuiver is dan kan deze kracht met bepaalde ademoefeningen naar boven worden 
gericht. Onbewuste denkprocessen kunnen dan helder geschouwd en begrepen worden. Zelfs de 
slaap kan Padmāsana niet verstoren. Omvallen doe je niet vanwege de verstrengeling van de voeten, 
hetgeen ik uit eigen ervaring kan bevestigen. Vanuit deze houding kan daarom de concentratie 
volledig gericht worden op de laatste drie stappen van het Achtvoudig Pad, namelijk dhāraṇā, dhyāna 
en samādhi. De concentratie richt zich eerst op een bepaald object dit gaat geleidelijk aan over op 
een punt totdat ook uiteindelijk dat punt oplost en de sādhaka één wordt met het object. De geest is 
leeg en de voorwerpen verschijnen zoals ze zijn. Vrijheid. Kaivalya.

Alles is niets, niets is alles.
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Yoga Sūtra 3.3
'tad eva arthamātra-nirbhāsaṃ svarūpa-śūnyam iva samādhiḥ'

 (die meditatie waarbij de geest als leeg is en de voorwerpen verschijnen zoals ze zijn is éénzijn)1


