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Een boom groeit 

                        niet door aan de 
   takken te trekken...
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  Ik werd wakker met pijn in mijn linkerknie. Yoga, dacht ik meteen, het komt 
door de yoga. Gisteren, tijdens de les van Kate, was het me voor het eerst in mijn leven 
gelukt om in spagaat te glijden. De Aap, de reuzensprong die de benen optimaal rekt 
en versterkt. Ik droomde al maanden dat ik de Aap kon, en Kate had me onvermoeibaar 
aangespoord om door te zetten, niet op te geven.
 ‘Easy!’ riep ze dan, maar ze bedoelde het tegenovergestelde. ‘Mind over matter! 
Wie wint er vandaag, jij of je lichaam?’
 Ja, winnen. Het idee van competitie was niet in tegenspraak met de yogaleer, 
volgens Kate. Altijd beter willen worden was juist positief. Kates lessen waren afbeul-
sessies. Ik volgde ze fanatiek. Yoga was topsport, en Kate was een kampioen. Soms zag ik 
sterretjes, maar een complimentje van haar was genoeg om me nieuwe kracht te geven.
 En nu wilde mijn knie niet meer. Ik was te ver gegaan. Ik had me laten mee-
slepen en mijn grenzen genegeerd. Ik schaamde me. Ik sloeg een les over – en nog een. 
Als ik de yogaschool naderde, ging ik snel een straatje om. 
 Tot ik op een dag bijna tegen Kate opbotste, gewoon in de supermarkt. Zij hier? 
In mijn bewondering had ik een yogagodin van haar gemaakt, ver verheven boven het 
banale dagelijkse leven. ‘Hello dear,’ zei ze. Ik verontschuldigde me, maar ze was niet boos. 
Ze had me gemist, zei ze, dat was alles.
 Ik vertelde over mijn knie, mijn pijn die nu stijfheid was geworden. ‘Kom terug 
naar de les,’ zei ze. ‘We verzinnen er wel iets op. Je laat je liefde voor yoga toch niet 
verliezen van zoiets kleins?’
 Ik kwam terug, en luisterde nog beter. Nu niet alleen meer naar Kates stem, 
maar nog meer naar wat mijn lichaam me vertelde.
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Carl Van de Velde, Belgisch coach
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...maar door de 
      wortels water te geven
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