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Leven volgens   de Yoga sutra’s
In de Yoga sutra’s, die de basis van alle yogateksten vormen, staan aanwijzingen over hoe te leven. Maar de 
zevenduizend jaar oude teksten zijn geen makkelijke kost. Journaliste Sandra Heerma van Voss probeert één 
leefregel per dag in praktijk te brengen. Tekst: Sandra Heerma van Voss, beeld: Corbis

A cht jaar doe ik nu aan yoga, en hoewel er geen sprake 
is van voortdurende vooruitgang, durf ik wel te zeggen 
dat ik er beter in geworden ben. Ik ken mijn lichaam 
beter dan toen ik begon; ik beheers een aantal houdin-

gen en weet welk effect ze hebben; ik heb meer geduld en meer 
discipline en ik adem rustiger. Mijn ervaringen met meditatie zijn 
minder rooskleurig. Tegen anderen zeg ik steevast dat ik ‘nog niet’ 
kan mediteren, alsof ik hard op weg ben het te leren. De waarheid 
is dat ik denk dat ik er ongeschikt voor ben. Allerlei methodes heb 
ik uitgeprobeerd: ik heb ‘Om’ gezegd, mantra’s gepreveld, kaars-
jes aangestoken, maar ik ben er nog nooit door in andere sferen 
geraakt. Zodra ik stilzit, springen mijn gedachten alle kanten op, en 
hoe langer ik zit, hoe banaler ze worden. Van ‘Hoe laat zou het nu 
zijn?’ tot ‘Wat prikt deze broek’.
Mijn rijtje yogaboeken biedt geen soelaas. Verhalen over yogi’s die 
als wolken van wijsheid door het leven zweefden vervullen me met 
bewondering, de oude spreuken in Sanskriet zingen nog lang na in 
mijn hoofd – maar als het erop aankomt en ik weer op de grond 
beland ben, ben ik terug bij af. En dat gaat wringen. Wat heb ik 

aan fysieke vorderingen als er geen geestelijke ontwikkeling mee 
gepaard gaat? Yoga zou toch meer moeten zijn dan gymnastiek?

Wijsheid op een motor

Ik leg mijn probleem voor aan Patrick Vermeulen, medeoprichter en 
docent van yogaschool Svahayoga in Amsterdam. Hij herkent veel 
in mijn verhaal. ‘Ik heb zelf ook stapels yogateksten gelezen. Maar 
eigenlijk telt voor mij nu nog maar één daarvan: de Yoga sutra’s van 
Patanjali. De sutra’s zijn de basis voor alle soorten yoga. Iedereen, 
ongeacht geloof of afkomst, kan er praktische aanwijzingen in vin-
den. Het is een tolerant, niet-dogmatisch boek.’
Sutra betekent ‘draad’, en Patanjali’s tekst bevat er in totaal 195. 
Schattingen over het jaar van oorsprong van de tekst lopen terug 
tot 5.000 voor Christus, en Patanjali – als het al om één enkel mens 
gaat die de sutra’s beschreef – zou rond 200 voor Christus hebben 
geleefd. Sindsdien zijn er een heleboel bewerkingen en vertalingen 
van de sutra’s verschenen. Patrick gebruikt de versie die Sri Swami 
Satchidananda (1914-2002) in 1978 uitbracht. Satchidananda 
maakte in de late jaren zestig furore in de Verenigde Staten met zijn 
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hoogst eigen manier om eeuwenoude wijsheden te koppelen aan het 
moderne, westerse leven. Hij was een geestige, praktisch ingestelde 
man die een horloge droeg, autoreed en op een grote motor door 
New York scheurde, maar die ook duizenden Amerikanen – onder 
wie dichter Allen Ginsberg en acteur Jeff Goldblum – de kunst van 
het mediteren bijbracht.

Een trap van bewustzijn

De voornaamste boodschap van de sutra’s is deze: met yoga kun je 
leren om de bewegingen van je geest stil te leggen. Mensen gebrui-
ken vaak alcohol of drugs om hun mentale onrust te dempen, of ze 
gaan in therapie en praten erover. Geen van deze methodes werkt 
echt, zegt Patrick, en hij haalt Swami Muktananda (1908-1982) 
aan, die naar aanleiding van de sutra’s schreef: ‘Als het effect van de 
drugs is weggeëbd, keert de geest terug naar zijn oude toestand. Je 
kunt je geest alleen op orde krijgen door je gedachten en gevoelens 
te kalmeren. […] Dit is pure psychologie.’
Een wijdverbreid misverstand, vervolgt Patrick, is dat meditatie je 
permanente rust en sereniteit kan brengen. ‘Het kunnen beheersen 
van je gevoelens en gedachten betekent niet dat je ze niet meer hebt. 
Je leert ze wel steeds beter van een afstand te observeren. Ik heb nu 
een rustpunt van waaruit ik mijn eigen drukke leven kan gadeslaan. 
Dat geeft een ander soort rust.’  
Het yogapad dat in de sutra’s wordt beschreven bevat acht stappen 
of ‘ledematen’: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, 
dharana, dhyana en samadhi. In Sanskriet heet dit achtvoudige 
pad ‘ashtanga yoga’ – lastig genoeg hetzelfde woord als de dyna-
mische oefenreeks die nu op veel yogascholen populair is. Het pad 
is een ‘trap van laag naar hoog bewustzijn’, vertelt Patrick: ‘Het 
begint met concrete do’s en don’ts voor het dagelijks leven (yama en 
niyama), dan komen fysieke yogaoefeningen (asana) en de adem-ha-
ling (pranayama) aan bod, en daarna keert het proces naar binnen, 
met het beheersen van de zintuigen (pratyahara), het beoefenen van 
concentratie (dharana), diepe concentratie en meditatie (dhyana) en 
ten slotte samadhi, de eenwording met het goddelijke. Het eindigt 
in een hoger spiritueel bewustzijn, een vorm van geluk zonder aan-
leiding of houvast. In het begin zul je daar maar kleine glimpjes van 
opvangen, maar dat worden er steeds meer.’

Simpel starten

Het duizelt me een beetje. Waar te beginnen? Alleen al de yama’s 
en niyama’s bevatten leefregels waar ik mijn uiterste best voor zal 
moeten doen. Niet stelen en geen geweld gebruiken zijn tot daar 
aan toe, maar de waarheid spreken, overal en altijd? Vrijgevig zijn, 
en puur, en rein? Ik vrees dat ik van mijn leven niet eens naar de 
asana’s zal mogen promoveren.
Patrick stelt me gerust: de acht stappen vormen ‘de kortste weg 
naar Jezelf ’, maar ze hoeven niet achter elkaar te worden afgelegd. 
‘Veel mensen lezen ze door en denken dan: aan al die regels kan 
ik nooit voldoen. Maar daar gaat het niet om. Dit is een tekst om 
in kleine beetjes te lezen, en er dan zelf mee aan de slag te gaan. 
Pik er gewoon één sutra uit, welke doet er niet toe, en maak die 
tot de rode draad van je dag.’ Patrick leent me zijn exemplaar van 
Satchidananda’s boek uit: beduimeld en bewerkt met stiften in drie 
kleuren. Er hangt een lekker wierookluchtje aan. Het voelt bijna 
als een te persoonlijk bezit om zomaar in mijn tas te stoppen, maar 
Patrick staat erop. ‘Eis niet te veel van jezelf,’ zegt hij nog. ‘Geniet 
van de reis.’

Hoofdstuk 1, sutra 15

Ik sla het boek open. Hoofdstuk 1, sutra 15: The consciousness of 

self-mastery in one who is free from craving for objects seen or 

heard about is non-attachment.

Wat een zin. Op mijn eerste sutradag lees en herlees ik hem, maar 
het helpt weinig. Gelukkig is daar Satchidananda. Verlangens ont-
staan door dingen die we zien en horen, schrijft hij. Maar voordat 
je aan een verlangen toegeeft, moet je onderscheiden of het geziene 
of gehoorde wel goed voor je zal zijn. De geest kan niet zomaar 
grijpen wat hij wil. Van geld en topcarrières is al talloze keren aan-
getoond dat ze niet gelukkig maken, maar ook een verlangen naar 
iets kleiners verstoort je concentratie en zal, eenmaal vervuld, nooit 
het genot verschaffen dat je er nu op projecteert.
Ik begin de dag zonder uitgesproken verlangen naar wat dan ook. 
Maar dat duurt niet lang: zodra ik me buiten de deur begeef, merk 
ik dat ik in gedachten van het ene naar het volgende verlangen hob-
bel. Ik wil dat het stoplicht op groen springt. Ik wil dezelfde mooie 
schoenen als die vrouw daar op de stoep. Ik wil ook haar elegante 
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Heel leerzaam: ik bén niet mijn verstandskies, 
                               en ik ben ook niet mijn angst voor pijn

manier van lopen, en zo’n vriend als de man die nu zijn arm om 
haar heen slaat. Ik wil straks geen rij in de supermarkt, ik wil op 
tijd zijn voor mijn afspraak, ik wil dat er een leuke film draait. Dat 
zijn zeven verlangens in nog geen tien seconden. En de dag is nog 
maar net begonnen!
Ik roep mezelf een halt toe en kijk eerst eens omhoog, naar de lucht. 
Mooie wolken. Dan naar beneden, naar mijn schoenen: prima nog, 
ik heb geen nieuwe nodig. En waarom moest ik eigenlijk zo nodig 
naar de supermarkt? Ik heb genoeg. Het is goed zo. Mijn jakkeren 
wordt wandelen, mijn denken wordt kijken, en opeens is de wereld 
al af en mooi.

Hoofdstuk 1, sutra 32

Nog maar eens eentje. Hoofdstuk 1, sutra 32: The practice of con-

centration on a single subject is the best way to prevent obstacles 

and their accompaniments.

Oftewel, in de woorden van Satchidananda: als je besluit om je op 
iets te richten, blijf daar dan bij. Zoek een goede plek uit, zet je 
schop in het zand en graaf net zo lang tot je één diepe kuil hebt, 
in plaats van honderd kleintjes. Geef niet op. Obstakels onderweg 
horen erbij; als je voortijdig afhaakt om ergens anders te gaan gra-
ven, zul je ook daar obstakels tegenkomen.
Deze sutra, bedoeld ter ondersteuning van meditatie, wordt het 
motto van mijn tweede sutradag. Een zondag, waarop veel prakti-
sche dingen moeten gebeuren. Praktische dingen vind ik niet leuk. 
In afwassen of stofzuigen schuilt geen enkele uitdaging, vind ik, en 
dus beloon ik mezelf voortdurend met ‘iets leuks’ tussendoor: éven 
de krant lezen, éven een e-mail sturen. Totdat er daar iets hapert, ik 
me erger en ik schuldbewust terugkeer naar wat ik eerder liet liggen. 
Na zo’n dag is een heleboel half af, en niets helemaal.
Vandaag graaf ik door. Ik word van tevoren chagrijnig bij het idee, 
maar elk taakje krijgt, eenmaal begonnen, mijn volle toewijding. 
Naarmate ik er meer heb afgerond, word ik rustiger en zelfs een 
beetje trots. Het onderscheid tussen ‘leuk’ en ‘niet leuk’ vervaagt: 
afwasschuim is mooi om naar te kijken, merk ik, terwijl ik hotmail 
opeens een beetje zenuwengedoe vind. 
Als alles is gedaan, spring ik ontspannen en voldaan op de fiets en 

bestel ik ergens een broodje. De jongen achter de toonbank laat 
het klusje waar hij mee bezig was direct uit zijn handen vallen en 
begint jachtig te snijden en te smeren. Ik denk aan Satchidananda 
en glimlach.

Hoofdstuk 2, sutra’s 16 en 17

Sutra 16 in hoofdstuk 2: Pain that has not yet come is avoidable.

Tja. Dit is wel erg lastig te geloven. Toevallig weet ik heel zeker dat 
ik vandaag pijn zal lijden. Op mijn derde sutradag moet ik naar de 
tandarts, die mijn laatste verstandskies gaat trekken. De tandarts 
heeft me verzekerd dat het een ‘simpele extractie’ wordt, maar ik 
herinner me de pijn van de vorige keren. Dus zelfs als het vanmid-
dag meevalt, zit ik nu al met mentale pijn: ik ben bang, nerveus en 
prikkelbaar. Deze sutra klopt niet. Nog maar eentje lezen.
Sutra 17: The cause of that avoidable pain is the union of the Seer 

(Purusha) and seen (Prakriti, or Nature).

Satchidananda legt uit: de Ziener staat voor het ware zelf, dat wat 
gezien wordt staat voor al het andere. Pijn ontstaat doordat we de 
neiging hebben om alles wat we waarnemen als ons eigendom te 
beschouwen. Daarom hebben we het over ‘mijn lichaam’ en ‘mijn 
geest’, en ervaren we de veranderingen die lichaam en geest onder-
gaan als pijnlijk. Dat is een vergissing. We weten immers dat we pijn 
lijden; dat weten is onze ware zelf. Wij zijn niet ons lichaam. En dat 
‘wetende zelf ’ kan geen pijn lijden.
Ik begin er iets van te begrijpen. Ik ben niet mijn verstandskies, ik 
ben niet mijn pijn, en ik ben ook niet mijn angst voor pijn. Ik ben. 
Hoe zou ik anders kunnen weten dat ik bang ben en straks mis-
schien pijn heb? Wat er ook gebeurt, ik blijf dezelfde. Ik durf een 
beetje te ontspannen. Laat die tandarts dan zijn werk maar doen.
Twee scherpe prikken, mijn wang verstijft en nu kan ik niets meer. 
Mijn armen rusten langs mijn lichaam, mijn handpalmen zijn 
open; zo laat ik ze, alsof ik wat er maar moge komen bewust wil 
ontvangen. Mijn ogen houd ik open; ik wil iets zien, ik wil me 
ergens op richten. Op het witgrijze systeemplafond ontdek ik een 
ovaal lampje, een schijnwerper met zachtgeel licht. Dit is het, denk 
ik nog, dit is nu de kortste weg naar mezelf. Ik kijk erin. En kijk. Ik 
geloof dat ik mediteer.
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