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Tijdens een recent bezoek met mijn moeder aan New York, pakte ik één
van mijn oude gewoontes weer eens op. Als ik tijdens mijn reizen even vrij 
ben, eindig ik vrijwel steeds in een of ander comfortabel café. Als het weer
het toelaat, zit ik buiten, zo niet, dan zit ik bij het raam naar de mensen te 
kijken. Zo veel verhalen komen voorbij, beschreven in de manier van lopen, 
de houding van de kaken of de ogen van de voorbijgangers. In de meeste 
gevallen, zelfs in het jachtige New York, raak ik aan de praat met een onbe-
kende. Op deze speciale middag viel mijn oog op een stroom mensen, langs 
lopend op gymschoenen, in losse sportkleding en met een yoga-matje onder 
hun arm, of losjes over hun schouder. Het waren meest vrouwen van achter in 
de twintig tot midden dertig jaar, op weg naar een nabijgelegen yoga-studio. 
Ik merkte dat ik begon te mijmeren over de explosieve groei van ’yoga’ in de 
Verenigde Staten, en over de uiteenlopende betekenissen die dit woord had 
gekregen.

Onze yogalerares hier in ‘Olcott’ (het nationale hoofdkwartier van de
Theosophical Society in America in Wheaton, Illinois) beklaagde zich onlangs 
over een nieuwe trend waarover ze had gehoord, ‘competitieve yoga’. Yoga is, 
evenals meditatie, tarot, vegetarisme en andere praktijken, weer een ander 
soort oefening geworden, met als doel het zelf te verbeteren: weer iets toege-
voegd aan de trukendoos van welzijnbevorderende technieken. Het heeft wei-
nig zin om te treuren over de bijna onvermijdelijke terugval tot een allerlaag-
ste gemene deler, die deze aloude technieken ten deel is gevallen. In onze tijd 
hebben de mensen hulp nodig om de stress aan te kunnen, om hun gezond-
heid te verbeteren en om enig gevoel van evenwicht te vinden in een wereld 
die duidelijk uit balans is. Dergelijke diepzinnige denksystemen bemerken dat 
ze worden gereduceerd tot dat wat van direct en onmiddellijk belang is. Toch 
is het een beetje triest dat de werkelijk diepzinnige leringen, beladen met de 
potentie om wezenlijke veranderingen tot stand te brengen, niet de erkenning 
krijgen die ze verdienen en dat ze simpelweg worden toegepast ten behoeve 
van ontspanning van spieren en verlichting van stress.

In het allereerste begin van de klassieke Yoga Sutra’s van Patanjali, wordt
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yoga gedefinieerd. In het Sanskriet luidt dat yogas citta vritti nirodhah:
Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken (UTVN 2010). Het is 
duidelijk dat dit iets diepgaands is, maar hoe vinden we de sleutel daartoe? 
Een meditatieve benadering die mij invalt vindt haar wortels in de yoga-tra-
ditie zelf. Hoewel prominent aanwezig in Indiase spirituele praktijken, is deze 
karakteristiek voor iedere valide benadering van het innerlijk leven. In Indiase 
spiritualiteit wordt dit concept neti, neti genoemd, wat  betekent ‘niet dit, niet 
dat’. Deze eenvoudige uitdrukking beschrijft een proces en een middel dat we 
kunnen gebruiken.

De idee erachter is deze: vanaf het moment van geboorte, tot het eind van
ons leven zijn we verwikkeld in een proces van zelf-identificatie, van defi-
niëring wie we zijn. Het grootste deel van dit proces vindt plaats onder het 
niveau van ons bewuste bewustzijn. Zo lopen bijvoorbeeld alle spirituele tra-
dities parallel met onze eigen innerlijke intuïtie, dat ons wezenlijke ik niet ont-
staat bij onze geboorte en niet eindigt bij onze dood. Sommigen noemen dit 
de ziel, het Zelf, het Ik Ben – welke naam we er ook maar aan willen geven. 
Het is die essentiële, in stand blijvende kern binnenin ons wezen die bij onze 
geboorte een lichaam aanneemt en tijdens de rest van dat leven probeert zich 
aan ons kenbaar te maken.

Het proces verloopt ongeveer als volgt: bij de geboorte treedt de ziel, die
zich verbonden heeft met een lichaam, volledig binnen in deze wereld. Het 
eerste wat bij de geboorte gebeurt is dat de dokter vaststelt: ‘Het is een 
jongen (of een meisje)’. Vanaf dat moment beschouwt de omgeving deze 
voorheen gendervrije ziel als mannelijk of vrouwelijk en verlangt dat het kind 
zich daarnaar gedraagt. De nieuwgeborene krijgt een naam, en reageert daar 
voortaan op als die wordt genoemd. Een berg andere zaken wordt op de 
schouders van deze nieuwkomer gelegd. Hij krijgt een familienaam, compleet 
met tradities en verwachtingen. Hij krijgt een nationaliteit, een godsdienst, 
culturele bagage, enzovoort. Al heel snel, na steeds gehoord te hebben ‘Je 
bent een Amerikaan. Je naam is… Je bent een christen/moslim/hindoe’, be-
merken we dat we zelf zeggen ‘Ik ben een Amerikaan. Mijn naam is…’: het 
proces van identificatie is voltooid.

We denken dat deze etiketten zijn wie we zijn. Erger nog, we zullen niet
alleen vechten om ze te behouden, maar zelfs om ons zelfbeeld uit te breiden, 
waarbij we trachten om steeds nieuwe lagen van identiteit toe te voegen. 
Het is niet goed genoeg om gewoon een man of een vrouw te zijn, met een 
variëteit aan cultureel bepaalde etiketten. Onze inspanningen richten zich er 
al snel op om iets meer te worden, beroemd, rijk, belangrijk, geliefd, slank, 
goed-uitziend, enzovoort. De ziel, die de kern van deze creatie vormt, wordt 
zo bekneld, zo bedekt met steeds meer lagen zelf-gegenereerde identiteit, dat 
haar aanwezigheid en invloed op ons leven verbleekt. Zij wordt ‘het nog maar 
kleine stemmetje’ dat steeds wordt weggedrukt door de luide kreten van het 
ego.

Gelukkig heeft de subtiele aanwezigheid van de ziel zo haar eigen wegen
om zich aan ons kenbaar te maken. Hetzij door crises waar het ego geen ant-
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woord op weet, of door een knagend gevoel van ontevredenheid, of tijdens 
ogenblikken van plotselinge helderheid, of op ontelbare andere manieren wor-
den we ons bewust van het feit dat we iets missen en we beginnen te zoeken. 
Hier komt het idee van neti neti naar voren. Dit houdt in ‘het omkeren van 
de stroom’. Tot op dit moment was de rekensom van ons leven een optelling, 
een toevoegen van steeds meer zaken (bezittingen, titels, relaties), van meer 
lagen van identiteit. Door zich de aanwezigheid en de waarde van de ziel 
te realiseren, verandert de rekensom in een aftreksom, een systematisch, 
laag na laag afpellen van het valse zelf dat we met zoveel hard werk hebben 
opgebouwd. Op dit punt is het gebruik van meditatief zelfonderzoek van on-
vergelijkbare waarde. Op dit cruciale ogenblik is de meest waardevolle vraag 
voor ons niet alleen ‘Wie ben ik?’, maar ‘Wie of wat ben ik niet?’ Ben ik een 
Amerikaan? Dat niet. Ben ik een christen/hindoe/moslim? Dat niet. Ben ik een 
man/vrouw? Dat niet, en zo verder. Neti, neti is het antwoord als we de ene 
na de andere laag afpellen, vaak een duidelijk onplezierig proces.

In dit verband bied ik een simpele meditatieoefening aan, die velen
waardevol vonden. Hoewel simpel, kan deze op veel punten verder worden 
uitgebreid. Begin met het ontspannen van het lichaam en het focussen op 
de ademhaling; richt je aandacht vervolgens op het fysieke lichaam. Word je 
bewust van het lichaam, zijn omvang, gewicht en vorm. Overdenkend dat het 
voor iets diep binnenin je mogelijk is het lichaam te controleren en richting te 
geven, zeg je tegen jezelf: Ik ben niet dit lichaam.

Na een poosje gezeten te hebben met je aandacht gericht op het lichaam,
word je bewust van de verscheidenheid aan gewaarwordingen die je in het
lichaam voelt – de koelte van de buitenlucht op je huid, de druk van de stoel 
op je benen en rug, de geluiden in de kamer, de geuren, de verandering van 
licht die je zelfs met gesloten ogen ziet, de smaken in je mond. Deze ana-
lyse van gewaarwordingen kan behoorlijk subtiel worden. Je kunt aandacht 
schenken aan de energiestromen in het lichaam, het kloppen van het bloed, 
het subtiele ritme van de ademhaling. Inziend dat al deze sensaties worden 
waargenomen door een of ander dieper niveau van het zelf, erken je: Ik ben 
niet deze gewaarwordingen.

Doorgaand naar de emoties en verlangens, word je bewust van hun
golfbeweging. Breng een emotioneel beladen onderwerp in gedachten en ob-
serveer de krachtige stroom van emoties. Zie hoe hun sterke energieën het 
lichaam en de gedachten beïnvloeden. Breng in gedachten dat je hen, zodra 
je dat wilt, kunt kalmeren of opzwepen. Erken dan: Ik ben niet de emoties of 
de verlangens die ermee verband houden.

Werp nu een blik op de inhoud van de geest – de gedachten. Kijk hoe ze
opkomen, en, terwijl je op de ademhaling focust, kijk hoe ze weer verdwijnen. 
Kijk alleen maar, net zoals bij de emoties en gewaarwordingen. Ga er niet te-
genin en versterk ze niet. Schenk er helemaal geen aandacht aan, observeer 
alleen maar. Bezien zonder gehechtheid, is de ervaring te vergelijken met het 
kijken naar wolken die in de lucht voorbij drijven: iedere wolk heeft een inte-
ressante vorm en grootte, maar het is slechts een wolk. Wat belangrijker is: 
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door deze ervaring word je je bewust van de ruimte tussen de gedachten. Je 
wordt je bewust van de hemel waarin de wolken komen en gaan – de geest. 
Zeg tegen jezelf: Ik ben niet deze gedachten die komen en gaan.

En ten slotte, de geest zelf, die is als een reusachtig scherm waarop de
verschillende niveaus van waarneming worden geprojecteerd. Het is het me-
dium dat zichzelf verandert om de verschillende gewaarwordingen van gevoel, 
emotie en gedachte te produceren. Kijk ernaar, zie dat hij, hoewel hij al deze 
gewaarwordingen bevat, deze niet is. En word je bewust dat, evenals met de 
andere punten, hij niet jou is, omdat een dieper niveau van het zelf hem kan 
waarnemen en observeren. Zeg: Ik ben niet de geest.

Dit hoeft niet allemaal in één sessie te worden gedaan. Je kunt er een week
voor nemen en alleen focussen op de gevoelens, of op een ander aspect. Uit-
eindelijk wordt het hele proces van uitspreken ‘Ik ben niet …’ overbodig. In het 
begin is het echter waardevol, omdat het helpt om een nieuw bewustzijn te 
ontwikkelen en te stabiliseren, het bewustzijn van een dieper niveau van zijn 
dat in stilte de steeds oppervlakkiger lagen van het ‘zelf’ aanschouwt.

Deze meditatie komt bij me op, omdat we, als er de juiste aandacht aan
wordt geschonken, zelf kunnen zien wat wordt bedoeld met de wijzi-
gingen van het denken en hoe allesdoordringend deze zijn. Zij geeft in-
zicht in de verheven hoogten waartoe de Yoga Sutra’s inspireren, en 
herinnert ons eraan dat het doel van yoga bereikbaar is, hier en nu.
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