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De oorzaken van onrust
Deze gedachten en emoties zorgen ervoor 
dat we het contact met ons Zelf en onze 
intuïtie zijn kwijtgeraakt. Het doel van yoga 
is om je weer terug te brengen naar je ware 
Zelf. Zoals Patajali beschreef in de yoga 
sutra’s: Yoga Chitta Vritti Nirodah. Yoga is 
het denken onder controle brengen. Om 
die reden is het dan ook belangrijk dat 
we de mind gaan kalmeren zodat je meer 
inzichten gaat krijgen in je denken.

Gedachten worden vaak veroorzaakt door 
patronen, gewoontes en gehechtheden.
Wanneer je eenmaal een gewoonte hebt 
ontwikkeld, zul je deze steeds herhalen. 
Gedachten en emoties komen voort uit 
overtuigingen of indrukken/deuken die 
we hebben opgelopen in ons leven. Deze 
noemen we in de yoga Samskara’s. Deze 
deukjes kunnen ervoor zorgen dat je niet 
kunt doen wat je wilt, dat je door oude 
angsten en de daarbij horende gewoontes 
en gedachten tegengehouden wordt. Als 
deze indrukken getriggerd worden komen 
er negatieve gedachten en negatieve 
emoties los, zoals angst, boosheid, afkeer 
of juist aantrekking. Dit noemen we in de 
yoga ook wel de Klesha’s.

Creëer weer rust in je hoofd, en krijg 
controle over je denken door deze 4 
stappen:

STAP 1:  Onderzoek of gedachten 
gekleurd zijn of niet
We identificeren ons vaak met onze 
gedachten en de daaruit voortkomende 
emoties: op dat moment zíjn wij die 
boosheid, zijn wij die angst. Om daarvan 
los te komen is er de volgende oefening: je 
realiseren dat jij niet die gedachten bent.

 Oefening
Kom zitten en sluit je ogen. Ontspan je 
lichaam en ontspan je ademhaling. Ga dan 
met je aandacht naar je denken. Onderzoek 
je gedachten. Zijn deze gekleurd of niet 
gekleurd?
Gekleurd: Dan komen de gedachten voort 
uit gehechtheid, aversie of uit het verleden.
Niet gekleurd: dit zijn de gedachten die 
neutraal zijn, of gewoontes uit het verleden 
die we hebben losgelaten. Door dit te 
observeren kun je gekleurde gedachten 
steeds bewuster los gaan laten.

STAP 2: Kalmeren van je gedachten door 
deze te labelen

 Oefening
Kom weer zitten. Sluit je ogen, ontspan je 
lichaam en je ademhaling. Observeer je 
gedachten. Als je een negatieve gedachte 
hebt over jezelf of iemand anders, een 
gedachte die niet bijdraagt aan je groei, 
neem dat dan waar en merk op: “Dit is niet 
nuttig”. Zeg deze woorden in stilte.
Bij een positieve gedachte doen we dat op 
dezelfde manier: “Dit is nuttig”. 

Negatieve gedachten kunnen ons alleen 
blijven beheersen als we er ons niet van 
bewust zijn. Positieve gedachten helpen 
ons bij spirituele groei en geven ons meer 
lichtheid.  

STAP 3: Observeren van je denken

 Oefening
Sluit je ogen weer en observeer je denken. 
Kijk zonder een oordeel te geven naar je 
gedachten.
Hoe zijn je gedachten nu? Druk, rustig of 
kalm?

• Wanneer zwaar en negatief overheerst, 
noemen we dat Tamas.
• Wanneer de gedachten druk en onrustig 
zijn, overheerst Rajas.
• Wanneer het denken licht is geeft dat een 
gevoel van wijsheid en meesterschap, en 
overheerst Sattva.
Door hiernaar te kijken en te observeren 
leer je meer over de staat van je denken. 
Tijdens de mediatie wil je graag dat Sattva 
overheerst.

STAP 4: Laat los
Door je gedachten te observeren en 
te labelen zul je steeds beter kunnen 
focussen. Er zal steeds meer rust in je 
denken ontstaan, waardoor je een beter 
contact met jezelf zal krijgen, en kunnen 
gaan leven vanuit je hart en intuïtie.

ASANA’S
Asana’s die je helpen om je 
denken te kalmeren en negatieve 
gedachtenpatronen te doorbreken en 
los te laten:

• Prasartita Padangustasana 
(gespreide intensief gestrekte 
beenhouding

Lichamelijke effect: Versterkt de benen 
en maakt het heupgebied soepel, 
bevordert de spijsvertering.
Mentaal effect: alle vooroverbuigingen 
maken het hoofd rustig.
Energetische werking: 2e chakra 
(waterchakra).

• Vrkshasana (boomhouding)
Lichamelijk effect: versterkt de 
wervelkolom, maakt benen veerkrachtig 
en geeft meer evenwicht.
Mentaal effect: Verbetert de 
concentratie/focus. Je kunt beter 
gronden.
Energetisch effect: 1e chakra, (aarde 
chakra) en 5e chakra (keelchakra).
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RUST IN JE HOOFD KRIJGEN – IK BEN NIET MIJN GEDACHTEN

Door interne drukte (nadenken, piekeren, je zorgen maken, plannen) of druk van 
buitenaf (op het werk, lawaai, prikkels) staan we geregeld onder spanning. Dit 
veroorzaakt een stroom van gedachten: maar liefst 60.000-70.000 gedachten per dag, 
waarvan 90% dezelfde zijn als de dag ervoor. En 75% van die gedachten zijn negatief. 
Yoga je kan helpen om rust in je hoofd te krijgen en je denken meer onder controle te 
hebben.

Vrkshasana (boomhouding)

De essentie van mijn leven
Na een hectische periode dacht ik mijn roeping wel 
even terug te vinden tijdens een vakantie van 4,5 
week in Scandinavië. Op pad met veel boeken en tijd 
voor meditatie was succes verzekerd.
‘De essentie’, als je gaat nadenken over die woorden, 
blijken ze heel zwaar te zijn. Zwaarder dan zomaar 
‘een essentie’. Het gaat om dé zin, de zin van het 
leven, de zin van mijn leven! Mijn weg vinden zoals 
het universum die voor mij bedacht heeft. Na 43 jaar 
geploeter vind je die niet zomaar even op Google.
Tijd nemen om te lezen, ging me aardig goed 
af. Hoe meer boeken ik las, hoe meer ‘de zin’ 
persoonsafhankelijk bleek te zijn: Wetenschappers 
willen graag kennis toevoegen aan de wereld en 
daarmee hun eigen honger stillen, mensen die een 
ziekte hebben, zetten zich in voor een stichting of 
als er tijdens je jeugd iets is voorgevallen, kan dat 
nu richting geven aan je pad. Uiteraard zijn er wat 
universele onderwerpen uit de boeken te halen zoals 
betekenis aan je leven willen geven, verbonden zijn 
met dierbaren en jezelf graag willen ontwikkelen. 
Maar toch interpreteren jij en ik deze universele 
onderwerpen verschillend: Er is dus geen standaard 
antwoord voor handen. Balen. Mediteren dan maar.

Tijd maken om te mediteren, zelfs op vakantie, bleek 
moeilijker dan gedacht: De hond moest uitgelaten, de 
afwas gedaan of andere kneuterige vakantiedingen 
samen met mijn man vroegen de aandacht.
Maar gaat het daar niet eigenlijk om: Het samen zijn, 
relaxed genieten van een kopje koffie in de vroege 
ochtend en kijken wat de dag ons brengt? Zoals een 
onvergetelijke zonsondergang, een praatje met een 
medekampeerder of een spelletje rummikub terwijl 
het buiten regent. Gewoon ‘zijn’. 
We zijn tegenwoordig allemaal zo druk met onze 
eigen ontwikkeling en het vinden van de weg, dat we 
uit het oog verliezen dat alles er al is. Overal om ons 
heen. Als we ons er maar voor openstellen en iets 
minder hard op zoek gaan.
Toch nog gevonden dus tijdens de vakantie.


