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De drie schakels

• Geven van vriendschap.

• Het bewijzen van (naasten) liefde.

• Zoeken naar waarheid in het leven.



Drie vragen van je ziel

• Wie ben ik, wie ben ik echt?

• Wat wil ik, wat wil ik echt?

• Hoe kan ik helpen, hoe kan ik van dienst zijn, 
wat is mijn Dharma?

• (Waar ben ik dankbaar voor?)



Streven van yoga

• Yoga filosofie begint met ziel. (soul)

• Het ware doel van yoga is in contact te komen 
met je geest. (mind, spirit) 

• Yoga betekent eenheid tussen je lichaam, 
geest en ziel.



Yoga 

• Filosofie, leefstijl al meer dan 5000 jaar

• Monniken

• Meditatie

• Yoga

• Balans

• Sterke lichaam

• Sanskriet



8 branches/takken/regels van Yoga

• Yamas - regels over sociaal gedrag

– Non – violence

– Eerlijk zijn – waarheid spreken

– Sexuele controle – beheersing

– Eerlijk leven – niet stelen

– Vrijgevigheid 



8 branches/takken/regels van Yoga

• Niyamas – regels over persoonlijke gedrag

– Puurheid

– Tevredenheid

– Discipline

– Spirituele groei

– Overgave aan het goddelijke



8 branches/takken/regels van Yoga

• Asana – houding

– Op een diepere niveau betekent asana een 
volledige integratie tussen je lichaam en je geest, 
waarbij je bewust wordt van de stromende 
levensenergie in je lichaam.



8 branches/takken/regels van Yoga

• Pranayama – beheersing van de kracht.

• Prana is de levensenergie die stroomt door de 
natuur en het universum.

• Als je ademhaling onder controle is dan is je 
geest rustig en stil. 

• Pranayama is een krachtige techniek in het 
verbeteren van neuro-respiratore integratie. 



8 bransches/takken/regels van Yoga

• Pratyahara – is het proces van het sturen van 
zintuigen en het bewustwording van kracht van 
subtiele elementen: 

– Geluid

– Aanraken

– Zien

– Proeven

– Ruiken

– “Ik ben niet in de wereld maar de wereld is in mij”!!



8 branches/takken/regels van Yoga

• Dharana – mastering van attentie en intentie

– Wees bewust van je intenties.

– Schrijf ze op.

– Maak ze zo concreet mogelijk tot in de puntjes.

– Herhaal / lees dagelijks.



8 branches/takken/regels van Yoga

• Dhyana - is de ontwikkeling en de getuige  
van het bewustzijn.

• Het is expressie van wetenschap dat jij bent in 
deze wereld maar niet van deze wereld.

• Alles is in constante verandering.

• Enige zekerheid die wij hebben is de 
verandering.

• Altijd aanwezig zijn in hier en nu.



8 branches/takken/regels van Yoga

• Samadhi – is de staat van zijn in pure 
onbegrensde bewustzijn.

• Verder gaan dan de tijd en ruimte, voorbij het 
verleden en de toekomst, voorbij de 
individualiteit en het is proeven van 
eeuwigheid en oneindigheid. 

• Dit is je essentie, je natuur.

• Je interne referentie transformeren van ego 
naar geest – je hogere zelf!



Doel van Yoga

• Het wetenschap dat je 
een spiritueel wazen 
bent in een menselijk 
lichaam die in harmonie 
actie voert in 
overeenstemming met 
de evolutionaire stroom 
van het leven.



De zeven wetten van Yoga

• Wet van pure potentie 

• Wet van geven en ontvangen

• Wet van Karma

• Wet van minste weerstand

• Wet van intentie en verlangen

• Wet van onthechting-loslaten

• Wet van Dharma, het doel in het leven



Wet van pure potentie

• Sarasara /Kruin chakta

• Paars /wit/alle kleuren

• Om Bhavam Namah

• Ik ben absolute 
existentie 

• bewustzijn

• OM



Wet van geven en ontvangen

• Annahatha/ Hart chakra

• Groen

• Om Vhardanam Namah

• Ik ben de verzorger van 
universum en 
universum verzorgt mij

• Vrijheid, liefde, 
harmonie, lachen

• JAM 



Wet van Karma of oorzaak en gevolg

• Muladhara /Wortel 
shakra

• Rood

• Om Kriyam Namah

• Mijn acties zijn in een 
lijn met kosmische wet

• Veiligheid

• LAM



Wet van minste weerstand

• Swadhistana / sacrale 
shakra

• Oranje

• Om Daksham Namah

• Mijn actie bereiken 
maximale resultaat uit 
minimale inspanning

• Creativiteit

• VAM



Wet van intentie en verlangen

• Manipura shakra

• Solar plexus 

• Geel / Goud kleur

• Om Ritam Namah

• Mijn intenties en 
verlangen zijn 
ondersteund door 
kosmische wet

• Kracht

• RAM



Wet van onthechting 

• Vishudda/keel shakra

• Blauw

• Om Anandham Namah

• mijn daden zijn heerlijk 
vrij van gehechtheid 
aan uitkomst

• Expressie

• HAM



Wet van Dharma of het doel van het 
leven

• Ajna /derde oog shakra

• Indigo

• Om Varunam Namah

• Mijn leven is in 
harmonie met 
kosmische wet.

• Innerlijk weten

• Sjam



Vragen 



Namaste


