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communiceren. Het is logisch dat 
het gebeurt. Swāmī Rāma heeft nooit 
gezegd dat hij van een bepaalde traditie 
is. Wat die Wijzen al jaren juist proberen 
te doen, is die hokjes, al die benamingen 
en begrenzingen en opdeling van alles, 
loslaten. Swāmī Rāma heeft ooit het 
Himālayan Institute of yoga, science 
and Philosophy opgericht. Uiteindelijk 
is het dan Himālaya yoga geworden.  
Mā Tri begrijpt nog steeds niet dat 
iemand haar vraagt: "Wat voor yoga 
doe jij?" Er is er maar één. Er zijn wel 
verschillende ingangen, maar het doel 
is altijd hetzelfde. Wat is het doel?  
Waar streven alle tradities, alle wijzen, 
alle verlichte mensen naar?  Het '?'.  
Swāmī Rāma noemde het altijd 'het 
centrum van bewustzijn', maar men 
noemt het ook Brahma, Ātman, Dat, vrij 
zijn, liefde… Of je dit nu Allah of God 
noemt, het is niet nodig om daarvoor 
een oorlog te starten. '?' = stilte, 
zelfrealisatie, woorden kunnen het niet 
omschrijven.  

Alles wat Mā Tri weet in de zin van 
weten, ervaren, dat is wat ze vrij deelt. 
Als er iets is dat buiten haar weten 
is, dan verdient iedereen waarmee ze 
communiceert te weten, dat die grens 
duidelijk is daar waar het direct is 
en daar waar het nog ontdekt moet 
worden. Maar alles wat ze weet komt 
doordat iemand voor haar de deur heeft 
geopend: haar leraar, Swāmī J. Aan 
hem heeft ze alles te danken. Het is 
niet uit de drukken in woorden, in deze 

Op een bepaald moment vroeg Mā 
Tri zich af of ze heel haar leven in 
retraite wou blijven. Om dit uit te 
testen besloot ze naar India te reizen 
om daarnaar op zoek te gaan. Ze 
vond op internet Swāmī J zijn retraite, 
die in de ashram was van Swāmī Rāma 
en verbleef daar 40 dagen. Voor de 
retraite moest ze 3 boeken lezen en 
6 artikelen uitprinten en daar stond 
onderstaand beeld in.

Hier hebben we het het hele weekend 
over gehad; de verwondering van 
het proces, de staat van wat Het is.  
Zeker in een wereld waarin het ego,  
volledig aan het spelen is en allerlei 
dingen overschaduwt, maar zonder 
dat te moeten benadrukken wat er 
allemaal mis gaat in deze wereld, 
want dat blijft eeuwig doorgaan. Dat 
is onwetendheid, Avidyā, het spel van 
de tegenpolen, waarin we onze weg 
moeten vinden naar yoga, zal blijven 
bestaan.

Mā Tri is verwonderd hoe de wijzen 
en yogi’s bij elk stapje en elk detail 
volledig wisten wat ze deden en daarbij 
ook nog eens volledig waren en alles 
omvattend. Ze wisten dan ook andere 
mensen al duizenden jaren precies 
naar datzelfde doel te wijzen: yoga. 
Deze traditie heeft geen echte naam. 
Maar in de manifestatie krijgt alles 
een naam. Een iPhone krijgt een 
naam, een nieuwe baby krijgt een 
naam. Zo kunnen we gemakkelijker 

wereld, dat het nog steeds plaatsvindt, 
dat iemand zegt: "Jij hebt honger naar 
het Zelf, jij wil dit '?', kom maar zitten 
en spelen." Dat bestaat nog, hij heeft 
mij nooit geld gevraagd, hij heeft mij 
onderdak gegeven, hij heeft mij een 
bed en constant lessen gegeven. 

Drie vierde van een jaar heeft ze met 
hem geleefd en alles gedeeld. Zoals 
dat vroeger in de grotten gebeurde, dat 
je naar de Himālaya’s ging, dat iemand 
wist en weet wat je wil en ook nog 
heeft wat jij wil en ook nog weet hoe hij 
je daar kan brengen. Swāmī J leunde 
op de armleuningen van zijn stoel en 
zei: "Ik heb alles gedaan in dit leven, 
ik heb niets meer te doen." Ik heb nog 
nooit iemand tegengekomen die zei 
dat het leven hem gebracht heeft wat 
hij wou. Het enige dat hij nog doet 
is zich verwonderen. Swāmī Rāma, is 
een grotere meester dan Swāmī J, er 
zijn gradaties in het meester zijn. Een 
feit is dat Swāmī Rāma hem onder zijn 
hoede nam, zodat hij nu uit directe 
ervaring een nieuwe vertegenwoordiger 
wordt van de traditie. Dan kan Swāmī 
Rāma wegvallen, maar dan valt er 
in feite niets weg. Het is die directe 
ervaring die wordt doorgegeven en dat 
is al voor duizenden jaren zo. Of er nu 
wel of geen ashram is opgericht, les 
gegeven of niet, of hij nu 40 jaar in een 
grot heeft gezeten en nooit iemand 
heeft gesproken het doet er niet toe. 

Swāmī Tripūraśakti Bhāratī of Mā Tri 
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Tijdens het yogaweekend leert Mā Tri ons hoe onvoorwaardelijke liefde 
wordt doorgegeven via de traditie en dus hier eveneens aanwezig is.

Door Nadine van Treeck
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wegvalt, wie ik denk dat ik ben, maar 
in feite niet ben, dan kan ieder van 
ons een vertegenwoordiger worden 
van dat Zelf en de mate waarin we dat 
willen bewerkstelligen, is voor iedereen 
anders. Maar dat maakt niet uit, we 
hebben allemaal ons niveau, we hebben 
allemaal ons leven, we hebben allemaal 
onze eigen manier om dit weer proberen 
te communiceren en dat maakt het 
weer mooi. Dat maakt dat er meerdere 
tradities zijn, dat er meerdere ingangen 
zijn. 

Dat maakt dat de ene zich meer richt 
op emoties en dat noemen we dan 
Bhakti yoga, of het manifesteren als de 
innerlijke wijsheid en het superscherpe 
onderscheidingsvermogen van Buddhi, 
dat noemen we dan Jñana yoga. Of 
je stelt veel handelingen en dan is het 
Karma yoga. Hoe je in het leven staat 
met alle middelen, het is mogelijk en er 
is genoeg om dit in dit leven te doen.  
Want als ik de afbeelding omdraai 
bewegen we allemaal naar dezelfde 
bergtop. "Waken over de zuiverheid 
van tradities, zoals ze door de grote 
Meesters van India zijn onderwezen wars 
van alle modetrends en commerciële 
oogmerken. Dat klinkt dan als muziek.  
Het is een gevoelige, subtiele lijn, we 
moeten allen eten en drinken, anders 
valt je lichaam dood. Alleen maar op 
prana leven is niet mijn hoofddoel", zegt 
Mā Tri. We willen allemaal in de wereld 
leven maar we willen leren daar innerlijk 
niet van te zijn. Dat er stichtingen, 
scholen en instituten zijn is goed maar 
het is wel nodig om daar innerlijk 
volledig vrij van te zijn.

Zo hebben generaties op generaties 
mensen elkaar geholpen om al dat wat 
hier al nu is, te openbaren. En zodra al 
het stof eraf is gewist en het ware Zelf 
in zijn ware aard schijnt, dan kunnen 
deze lagen er weer bovenop komen 
en kan zo iemand spelen en iemand 
anders helpen. 

Daarom is het zo dat de traditie van 
yoga in principe een netwerk is, waar 
geen Paus is, waar geen Hoofd is van 
een organisatie, want die heb je niet 
nodig. Eenmaal dit ervaren, dan is 
iemand compleet onafhankelijk. Het 
is in geen woorden uit te drukken wat 
onze dankbaarheid naar deze traditie 
betekent. Met al zijn geschriften, de 
yoga sūtra’s, de upanishads, enz. Ze 
hebben ze zelfs opgeschreven. Het 
is zo bijzonder dat ze in staat zijn 
geweest dit naar buiten te brengen en 
te communiceren. Om onwetenden, 
zoals wij die in slaap zijn, over wie we 
werkelijk zijn, om ons systematisch 
wakker te schudden en te zeggen: 
wordt wakker als wie je werkelijk bent.  
Wat er werkelijk is en alles wat je naar 
op zoek bent is hier: '?'. Dat ze in staat 
zijn geweest om in elke generatie, 
in elkaars nabijheid, dat te hebben 
besproken. Om die verwondering en 
die traditie te mogen doorgeven.

Omdat Mā Tri onvoorwaardelijke liefde 
heeft gekend en ontvangen, heeft ze 
een voorbeeld, hoe ze zelf dit leven 
wil gebruiken om dit door te geven.  
Vaak wordt er respect betoogd voor de 
traditie van Swāmī J en Swāmī Rāma. 
Maar uiteindelijk, als dit allemaal 

Yoga zit hem nooit in een school, 
instituut, ashram, het is de vonk die 
zich via een lichaam manifesteert, dat 
is waar yoga over gaat. Het gaat om 
dat sprankelend gevoel dat je ontvangt 
als je naar binnen gaat en vanbinnen 
iets laat ontwaken, dat is waar yoga 
over gaat en als je dan soms een naam 
bedenkt voor een ashram is dat ok.  

Maar het is niet nodig dat er 
toevoegingen zijn aan het woord yoga.  
Zijn er dan meerdere yoga’s? Hebben 
we uiteindelijk niet allemaal hetzelfde 
doel? Yoga is yoga. Gelukkig hoef je 
niet direct een ervaring te hebben om 
dienstbaar te zijn in wat je doet. Als 
ik iets hoop, en ik weet je mag geen 
verwachtingen hebben, maar als ik één 
ding mag duidelijk maken is dat we 
allemaal op onze eigen manier kunnen 
bijdragen aan wat yoga is. Hoewel je 
alles bent. Want je ziet, alles staat 
op deze afbeelding. Het lichaam is 
ontzettend belangrijk, het is nodig dat 
veel mensen daar heel veel aandacht 
aan besteden. Ik kan zeggen dat yoga 
alleen met het lichaam alleen gebeurt. 

Maar na een aantal lessen treedt 
de adem op de voorgrond. Ik kan 
zeggen dat yoga alleen in de geest 
plaatsgrijpt, sommige mensen vinden 
hier hun ingang, en toch ademen 
ze slecht. Normaal kom je binnen 
langs het lichaam. Ademtraining 
is zeer belangrijk. Wat is een 
goede ademhaling? Een diafragma 
ademhaling, zonder pauze, zonder 
geluid. Die vertragen is één van de 
belangrijkste onderdelen van yoga.  
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een heel groot deel zijn we ons niet 
bewust van het Zelf. Het veld van de 
onbewuste geest betreden, is niet voor 
doetjes. Als je die ontdekkingstocht 
onderneemt, sta je toe dat het zich 
manifesteert. Dit is een groot deel van 
de beoefening van yoga, waar het over 
gaat, want de yogi wil weten wat er in 
de onbewuste geest zit om te weten te 
komen wat dit '?' is.  

Volgens de westerse psychologie kom 
je - als deze muur te veel open staat - in 
contact met de onbewuste geest, dan 
spreken we meestal over een psychose. 
Men geeft dan medicatie, zodat die 
muur weer wordt dicht getimmerd. Bij de 
westerse psychologie is een dikke muur 
gezond, want alles wat je niet nodig 
hebt, blijft verstopt. Over het algemeen 
laten we alleen de goede versie van 
onszelf zien. We houden dit alles achter 
deze muur verborgen. Maar als dan het 
geluk niet hier zit, in de wereld, maar 
hier '?' dan is dat verborgene iets, wat 
meer is dan één of ander geloof in 'iets'.  

Over het algemeen is het paradigma 
waarmee we opgroeien dat we een 
lichaam zouden zijn en vanwege de 
chemie in onze schedel komt daar 
bewustzijn uit voort. Waarom zou je 
dan op zoek gaan naar een groter 
iets? Je kan zodanig spelen met je 
uiterlijk, dat mensen je anders gaan 
behandelen. Maar wie ben je werkelijk? 
Wat is dat ik, dat niet veranderd. Er 
was altijd iets waar 'ik' naar op zoek 
was. Hoe is dat in jouw leven naar de 
oppervlakte gekomen? Hoe is dat bij 
jouw blijven knagen of kriebelen? Er is 
meer..? Honger naar en zoeken naar en 
er geen woorden voor vinden. Als je op 
zoek gaat naar die onbewuste geest, 
en er zijn niet veel mensen in de hele 

In- en uitademen synchroniseren als je 
beweegt is een natuurlijke introductie. 
Van alles beweegt in het veld van de 
geest, citta. Velen zullen merken dat 
het reguleren van het lichaam en de 
adem een effect heeft op de geest, 
het denken. Werken met het lichaam 
en de adem heeft effect op hoe je je 
voelt. De geest en de adem zijn met 
elkaar verbonden. Als de geest rustig 
is, is de adem rustig en dan is het 
lichaam rustig. Deze drie vormen de 
basis van yoga. Deze drie in balans 
krijgen, deze drie met elkaar verbinden, 
ze gewoon stil krijgen vormt de basis.  
Het is niet het einddoel. Hier komt 
een rust uit voort, een acceptatie, 
een stabiliteit. Dat is ook wat de yoga 
sūtra zegt. Dit is het fundament. Als 
dit het einddoel zou zijn, hoe zou 
je de rest van de afbeelding dan 
noemen? Je weet dat de geest niet 
altijd rustig is. We hebben allemaal 
een enorme verzameling wensen en 
gewoontepatronen en gegarandeerd 
brengt het leven je niet altijd wat je wil.  
En als iemand dat wel heeft, dan leert 
hij niet bij, Mā Tri zal dan compassie 
met je hebben. Niet dat ze mensen 
lijden toewenst, maar het is vaak 
nodig om je wakker te schudden uit de 
begoocheling om te weten te komen 
wat dit '?' is. 

Yoga begint meestal namelijk als de 
buitenwereld je niet geeft wat je wil.  
Als de buitenwereld je voortdurend 
geeft wat je wenst, welke idioot zou 
dan naar binnen gaan? Want de 
zintuigen zijn overweldigend. Je kan 
allerlei prachtige dingen doen in 
deze wereld. Zijn manifestatie, van 
's ochtends tot 's avonds laat, biedt 
allerlei indrukken en waanzinnige 
avonturen, waarom zou je dan dat 
allemaal nalaten en naar binnen gaan?  
Er zijn er wel enkelen die dit uit een 
vorig leven al meegekregen hebben,  
maar over het algemeen wordt je door 
de zintuigen in de wereld in getrokken. 

Jammer genoeg hebben we over het 
algemeen iets negatiefs, in de zin van 
lijden, nodig. Wanneer we niet onze zin 
krijgen, wanneer een relatie beëindigt, 
wanneer iemand wegvalt, wanneer er 
iets in de buitenwereld anders gaat dan 
we willen. Dan komen we erachter dat 
het geluk niet hier te vinden is en we 
gaan dan naar binnen. Maar er zit daar 
een muur, een sluier, een afscheiding, 
die een heel stuk van de beweging 
in het veld van de geest verhult, die 
ons van het Zelf weghoudt. Je moet 
dit zien als één groot bewegend veld, 
waarin dingen liggen te slapen, voor 

wereld die dit echt doen, als je oprecht 
hiernaar verlangt, dan kom je iemand 
tegen, het lijkt magisch, die je gaat 
helpen. 

En de enige manier is dwars door deze 
lagen heen, via het lichaam, via de 
adem, via de geest naar de onbewuste 
geest te gaan. Anders gezegd, dit '?' 
is je ware Zelf, daaroverheen ligt een 
deken, een deken van saṃskāra’s, 
daaronder ligt het Zelf. Het bewustzijn 
heeft dit deken aangetrokken en nu 
denk jij dat je dit bent; namelijk dit 
deken. Het enige wat je hoeft te doen 
in yoga is te onderscheiden, dit ben 
ik niet, dit ben ik wel, en dan zal dit 
wegvallen. Maar de samenstelling van 
dit deken maakt het voor iedereen 
anders is. Die is bij de ene wat dikker 
en bij de andere wat dunner, de 
gebruiksaanwijzing van wat dit deken 
is, is dezelfde. Hoe je dat kan loslaten, 
hoe het er is gekomen, dit is voor 
iedereen precies hetzelfde. Alleen de 
inhoud is anders. 

In deze moderne tijd heeft iedereen 
een computer met een harde schijf, 
als iedereen die zou meebrengen 
en we zouden alle harde schijven 
hier neerleggen dan weten we dat 
het allemaal met dezelfde techniek 
in elkaar zit. Iedereen heeft een 
computer waarin informatie ligt 
opgeslagen, de inhoud ervan is 
volledig verschillend. Het is een  
mooie metafoor: dit is een iPhone, het 
apparaat zelf, op het geheugen is er 
van alles opgeslagen. Wie we werkelijk 
zijn in deze metafoor is de elektriciteit, 
die leven geeft aan de harde schijf, en 
aan de iPhone. Dat is wat we werkelijk 
zijn, wij zijn de kracht, de energie, het 
bewustzijn, dat leven geeft aan een 
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Verlicht tuinieren
De lente is weer volop op gang. Voor mij deelt het 
buitenleven zich in twee jaarhelften: de moestuinhelft (april 
tot oktober) en de houthakhelft (van november tot maart). 
Hieronder wil ik het over de moestuinhelft hebben.

Een moestuin biedt een yogi een inspirerend gereedschap 
om het spirituele in het dagelijks leven te beleven. De 
moestuin kan voor ons een uiterlijke vertolking zijn van 
onze innerlijke ruimte. Het is een sacrale plaats waar we 
co-creatief kunnen zijn: in alle nederigheid meehelpen 
aan het groeiproces van de natuur. De natuur is onze 
Moeder en de moestuin is het gulle hart ervan. Het mooie 
van biologisch tuinieren is dat je de natuur geen geweld 
aandoet. Je probeert je tuin te beheren met zoveel mogelijk 
respect voor de natuurlijke processen. Net zoals je de 
tempel van je eigen lijf hoort te benaderen. Een tuin helpt 
de innerlijke tuinier groeien.

Alles begint met een gezonde levende grond, het resultaat 
van verteren en tot humus worden van oude plantenresten: 
composteren - met dank aan de regenwormen. Net zoals 
we innerlijk onze pijn, angst, verwarring en blokkades 
verteren. Uit oude miserie wordt met een innerlijke glimlach 
nieuw leven geboren. Besef ook dat de micro-organismen 
uit de tuinbodem onze darmflora verrijken. Planten hebben 
de zonneschijn nodig, vooral in de lente. Net zoals we de 
zon op onze huid willen voelen. Laten we onze innerlijke 
zon schitteren!

Mooi is om groenten een volledig leven te gunnen: kiemen, 
opgroeien, rijpen maar ook tot bloei en zaad laten komen. 
Bloeiende preibollen, stralend gele boerenkool, lichtblauwe 
andijvie, de schermen van venkel, de witte bloesem van 
radijzen, gele slabloesem, oranje en rode Oost-Indische 
kers... kleuren onze tuin. Daarna kan je de lekkere vruchtjes 
oogsten en je eigen zaad winnen, dat je in de winter kan 
laten kiemen. 

Zorg vooral voor een wild stuk, waar je in het vroege 
voorjaar brandnetels, hondsdraf, paardenbloem, witte muur, 
paarse dovenetel, kleefkruid, zevenblad en madeliefjes 
kan plukken. Eet van de wilde kruiden in je tuin (onkruid 
bestaat niet!). Plant aan de rand van de moestuin bloemen 
en kruiden. Zonnebloemen, geurrozen, komkommerkuid, 
paaslelies, krokussen, tulpen, gladiolen, lupinen, 
goudsbloem, dahlia’s… Groenten, bloemen en kruiden 
horen samen.

Door Johan De Backer

verzameling eigenschappen, die kunnen bewegen in het 
veld van de geest. Dat daardoor ademt, een lichaam 
aantrekt en met zintuigen kan spelen. In principe zijn we 
allemaal een soort handpoppen van het bewustzijn en 
er zit hier een zee van poppetjes die allemaal door één 
en dezelfde kracht, bewustzijn, tot leven zijn gebracht. 
Als het lichaam niet in balans is dan is het onrustig. 
We doen dan ons best om het stil te krijgen, het terug 
in balans te brengen. Om het lichaam in balans te 
krijgen, is er een wetenschap, waardoor het lichaam een 
bepaalde houding kan aannemen en waardoor geleidelijk 
de adem stil en langzaam wordt. Vervolgens lukt het 
voor het bewustzijn om zich daaruit terug te trekken en 
komen we in contact met prana (energie). Dan openbaart 
zich het veld van bewustzijn en dan kunnen we er 
voorbij. Als we de saṃskāra’s rustig kunnen houden, is 
dat het einde van de weg. Vanuit daar - het '?' - komt, 
als een gouden lasso uit het pure bewustzijn, een kracht 
ons halen die ons helpt om naar het '?' terug te keren. 
Dit laatste stukje is pure genade, śaktipāta, het Zelf, 
zegen, het laatste stukje Kṛpā komt je halen. Dan rust 
de ziener in zijn ware aard. Dan loop je als een blij kind 
rond met zijn speelgoed. Dan is er niets meer mis met de 
inhoud. Niets wat er dan nu is, is verkeerd. De yogi wil 
het beheersen, wil ermee spelen, wil het zuiveren zodat 
het geen obstakel meer is en wil het uiteindelijk loslaten. 
Het lichaam is een prachtig instrument, maar ik wil niet 
de hele dag bewegen. Waarom niet eens stilzitten, maar 
dan van binnenuit.  We zijn niet gewend om het spreken 
los te laten, luisteren is een kunst. Hoe vaak bedenk je je 
al als iemand anders iets zegt, om iets terug te zeggen. 
Echt luisteren is überhaupt een kunst. Op deze weg van 
yoga waarbij de Wijze, elk detail kent, is niets onbekend, 
alles is logisch, de beoefening, de meditatie, met mantra 
naar binnen keren. 

Alle teksten (Patañjali, Bhagavad Gītā ) gaan over het '?'. 
Je kan er niet omheen, je moet er doorheen, door de 
lagen. Meditatie is in het begin fantastisch, tot de troep 
omhoog komt. Wees dankbaar voor de troep, maar wel 
in een dosis die we aankunnen. Via het lichaam, via de 
adem, gaan we naar de geest en verder. Het lichaam 
bevrijden van blokkades, van stress, de spieren sterk 
maken, de houding vrij maken, de geest vrijmaken, 
met de constante herinnering dat het over het '?' gaat. 
Yoga kan vrij van alle belemmeringen, beoefend worden 
binnen alle culturen, alle geloven, alle hokjes, door 
oud of jong, man of vrouw. Als men naar binnen gaat 
komt men bij dezelfde bron uit, allen gaan ze naar het 
zelfde punt. Allen klimmen ze naar dezelfde bergtop, 
vanwaar dan ook. Wat werkelijk aan de hand is, ik sta 
hier, jullie zien mijn lichaam, maar achter mijn lichaam 
zit de ademhaling, achter de ademhaling zit de beweging 
in het veld van de geest en daarachter staat wat ik 
werkelijk ben, elektriciteit, puur bewustzijn, Brahma, 
energie, Shiva en Shakti. Die keren zich naar buiten, als 
het ware kijkend door de laag van saṃskāra’s, met wat 
hier op die schijf is opgeslagen, door de lagen, adem 
en lichaam heen, naar buiten toe. Je zou als het ware 
telkens een stap achteruit moeten zetten om vanuit de 
buitenwereld naar het lichaam, naar de adem, de geest 
aanschouwend, door de laag van saṃskāra’s heen te 
gaan. Dan wil ik naar huis, en op een gegeven moment 
komt die genade. Als je iemand aankijkt, zie je dit bij de 
ander, alles leeft vanwege de elektriciteit, het '?'. 


