
De Yoga Sutra’s van Patañjali

Najaarsdag zaterdag 20 oktober 2018: De Yoga Sutra’s van Patañjali

De sprekers

Patañjali werpt helder licht op de innerlijke werking 
(psychologie) van de geest, zijn neigingen, modificaties 
en toestanden waarin men vast kan komen te zitten, en 
hoe deze te overwinnen. Daarmee biedt hij een geweldige 
en praktische handreiking om via kennis en transformatie 
van bewustzijn tot bevrijding en verlichting te komen. 
Hierbij kunnen theorie en de waarde van ervaring elkaar 
enorm versterken.

Tijdens deze dag wordt het gehele systeem zoals door 
Patañjali gecompileerd uiteengezet.

Voelen, beleven en ervaren wordt in het programma van 
deze dag verweven. Naast een theoretische uiteenzetting 
komen ook praktische en voor iedereen uitvoerbare 
toepassingen, zoals meditatie, aan de orde. 

Deze dag worden geen fysieke yoga-asana’s beoefend, 
wel meditatie & pranayama (ademhaling), en  iedereen 
kan hieraan meedoen. 

U krijgt concrete handvatten mee naar huis, in de vorm 
van een hand-out met een korte samenvatting.

Sutra 1.1:
Atha yoga-anushasanam

Hierbij (Nu wordt) een uiteenzetting 
van Yoga (gegeven). 

Het begrip ‘sutra’ betekent draad, aforisme of vers en wordt ook wel 
gespeld als ‘soetra’. In deze folder wordt de spelling aangehouden, 
zoals bij de (U)TVN gebruikelijk.

Ingmar de Boer is sinds 1989 
lid van de TVN. 
De afgelopen vijftien jaar heeft 
onder andere het Tibetaans 
boeddhisme in relatie tot het
werk van H.P. Blavatsky zijn
belangstelling gehad.
Hij publiceert met enige regel-
maat artikelen en hij geeft 
lezingen.
Zijn studie van het Sanskriet
is van nut bij het bestuderen 
van hindoeïstische en boed-
dhistische  wijsheidsgeschriften, 
waaronder De Yoga Sutra’s.

José van der Loop is sinds 
2014 lid van de TVN. 
Zij verdiept zich al meer 
dan vijftien jaar in Indiase 
geschriften, zoals De Yoga 
Sutra’s van Patañjali.
Voor haar gaat het in het 
leven om liefde, inzicht en 
persoonlijke transformatie.
Dat brengt ze, met een diep 
gevoelde bevlogenheid en 
enthousiasme, in de vorm van 
lezingen en workshops.

Yoga is de wetenschap van innerlijke eenwording en De 
Yoga Sutra's, verzameld en opgetekend door Patañjali 
rond 350 na Christus, worden zeer algemeen gezien 
als het meest gezaghebbende werk over de theorie en 
praktijk van yoga.

De yoga-aforismen van Patañjali vormen dé basistekst 
op het gebied van raja-yoga. Zij beschrijven op briljante 
wijze systematisch een geestelijke weg die tot bevrijding 
en verlichting leidt. Dat is precies waar het deze TVN-
najaarsdag over gaat: het fundamentele concept van yoga 
zoals dat in deze sutra’s compleet wordt uiteengezet.

Voor de meerderheid van ons in het westen is het 
begrip yoga vooral bekend door de waardevolle fysieke 
houdingen (asana's). In zijn tekst over yoga biedt 
Patañjali een scherp inzicht in de achterliggende filosofie. 
De sutra's vormen een getuigenis van een fenomeen dat 
toen al vele eeuwen bestond, en dat nog vele eeuwen 
daarna zou bestaan, namelijk de weg van de ‘spirituele 
zoeker’, de sramana. De cultuur van de sramana heeft 
zijn plek gevonden in de grote religies van India, zoals 
het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme.

Wereldwijd zijn in veel afdelingen van de Theosophical 
Society De Yoga Sutra's gezamenlijk bestudeerd, vaak 
in de vertaling van I.K. Taimni met zijn uitnemende  
commentaar. 

Bekende yoga-teksten, waaronder ook deze sutra’s, 
dienden als ophangpunt voor de kennis die door 
een goeroe werd overgedragen, in eerste instantie 
overgebracht door recitatie. Later werden ze voorzien 
van commentaren.

Beheersing en transformatie
van bewustzijn

Theorie in praktijk brengen 
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Plaats: Besant Hall
Internationaal Theosofisch Centrum

Meentweg 9 - 1411 GR Naarden

Zaterdag 20 oktober 2018

  9:30 Inloop met koffie en thee
10:00 Start ochtendprogramma

  • Sutra’s, wat zijn dat, en waar komen  
ze vandaan?  

• De context en achtergrond van ver-
schillende Yoga Sutra’s en andere 
geschriften

Koffiepauze

• Fundamentele uitgangspunten van 
De Yoga Sutra’s 

12:45 Lunch (er is soep, graag uw eigen lunch-
pakket meenemen)

13:30 Start middagprogramma

• Filosofische & praktische uiteenzetting 
van het door Patañjali beschreven pad 

• De acht treden en vier hoofdindelingen 
van de aforismen

Theepauze

  • Het achtvoudige pad (ashtanga yoga), 
het bekende yoga-systeem

16:00 Afsluiting

Inschrijving

TVN Najaarsdag 20 oktober 2018 
De Yoga Sutra's van Patañjali

Naam:                                                             M/V

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoon:

E-mail:                                         @

Kosten
inclusief koffie, thee en soep
(graag uw eigen lunchpakket meenemen)

Leden TVN                                         €  20,- *

Niet-leden TVN                                   €  25,- *

* Kosten bij binnenkomst te betalen.

Inschrijven noodzakelijk: 

• Ingevuld formulier per post sturen aan:
Administratie Evenementen TVN
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam

• Per email: evenementen@theosofie.nl

• Telefonisch: 020 - 676 56 72
woensdag tot en met zaterdag
tussen 13:00 en 17:00 uur

Het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) heeft als 
doel het bevorderen van het beginsel van universele 
broederschap en vrede, onder inspiratie van de hoogste 
menselijke waarden, met de wil de wereld te dienen, met 
als perspectief de eenheid van leven, in alle levende 
wezens.

Elk verblijf op het Centrum heeft als doel het bevorderen 
van innerlijke rust, vrede en harmonisch leven. Daarom 
is roken of het gebruik van drugs op het terrein niet 
toegestaan; verder worden uitsluitend vegetarische 
maaltijden gebruikt.


