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Wat je nodig hebt, komt naar je toe
De reis en de bestemming

Yoga, meesterlijk gegeven

Awakenings - over wat werkelijk belangrijk is in het leven

Alles is verbonden
Het thema voor mijn tijdschrift is Verbinding. Verbinding
met je jezelf, je geliefde, dieren, natuur, familie, vrienden
en ‘kosmos’. Een bewuste keuze omdat dit het leven zo veel
leuker maakt! Niets is voor niets, en we zijn in het leven
totaal afhankelijk van elkaar. Alleen daarom al verdient dit
onderwerp onze aandacht, liefde en waardering.
Verbinding zie je overal terug; takken en bladeren aan
bomen, dieren in een kudde, beweging van water,
geluid van muziek, communicatie tussen mensen om maar
een paar voorbeelden te noemen. Maar ook veel dichter
bij onszelf; verbinding tussen lichaam en geest.
Maar hoe moeilijk is het om te ontdekken wie je
in essentie bent en te luisteren naar je hart (en
die dan ook te volgen!). Uit eigen ervaring kan ik
vertellen dat ouder worden hierin helpt! Het is
de diepe ervaring van verbondenheid die magie,
in de vorm van creativiteit, liefde, zingeving en
alles wat het leven waardevol maakt, brengt.
Daarom: zoek naar die momenten, maak die
verbinding. Het doet ertoe!

ANNE VAN DIS-PUNT, HOOFDREDACTEUR
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‘It’s about the
journey,
not the
destination’
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Yoga,
meesterlijk
gegeven

Vandaag was het dan zover. 3 weken geleden had ik mij op de sportschool
Pelikaan in Breda opgegeven voor een Gong meditatie van Gurbatschan
op zondag. Als een wonder werd ik ingeloot en per mail was ik al geïnformeerd dat de interesse groot was en dat, als ik niet kon komen, ik dat
door wilde geven zodat de leden op de wachtlijst ook een kans kregen.
Verder was de instructie om een dekentje/kussentje, flesje water en trui
mee te nemen.
4 | Top-Punt

Me met moeite los kunnen maken vanachter mijn computer waar ik mezelf aan het
vastbijten ben in een examenopdracht om
een tijdschrift te maken over een thema,
in mijn geval Verbinding. Dus tas gepakt
en in de zon op de fiets onderweg naar de
sportschool. Eenmaal op de sportschool
overbodige spullen in de locker gelegd en
op naar de zaal… waar het inderdaad druk
was. Op de grond lagen allemaal rode matjes klaar en de Indiase relax muziek klonk
door de speaker. Midden vooraan, ja hoor,
daar stond tussen de brandende kaarsen de
enorme gong al klaar! Ik was benieuwd en
had zin om deze ervaring te ondergaan.
Verbinding
Stipt 12.00 uur begon de anderhalf uur
durende ‘reis’. Yoga specialist Gurbatschan
legt de beginselen van Yoga uit, wat zoveel
als Verbinding betekent! Een toevalliger
Top-Punt had ik niet kunnen krijgen! We
hebben het niet over de rek- en strekoefeningen in de plaatselijke sportschool, maar
echte YOGA en meditatie!
We begonnen met het resetten van body
and mind met een ‘veiligheids’-mantra voor
alleen positieve energie, gevolgd door een
ademhalingsoefening waarbij we inademen
door het linker neusgat en uitademen via
het rechter neusgat. Versterkt met humor;
‘en ben je verkouden, dan heb je dubbel
pech!’ gaan we hiermee 3 minuten door.
Eerlijk is eerlijk, ik voel me ineens verrekte
ontspannen! Zo mogelijk zijn mijn verwachtingen nog meer gestegen. Gurbatschan
praat gezellig veel en gaat door. Volgens
hem zijn we allemaal verbonden met de
‘oneindig grote’ energie. Noem het godde-

‘I don’t do yoga
to add days to
my live. I do yoga
to add life to my
days!’
lijke energie, God of gewoon kosmos, maar
we hebben het allemaal in ons en staan
ermee in verbinding. Zoeken wij dit buiten
ons dan verdwalen wij. Als goddelijke energie de zee is dan zijn wij slechts een druppel
maar we hebben wel dezelfde eigenschappen als de zee. Ik vind het een treffende
vergelijking. Verder is het leven zoals we
dat hier kennen slechts een ‘korte reis’ op
de totale eeuwigheid van de ziel. Met deze
geruststellende gedachte beginnen we met
de lichamelijke oefeningen met verdiepte
ademhaling waarbij Gurbatschan opmerkt
dat we zelden onze volledige longcapaciteit
gebruiken.
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De trillingen gaan door merg en been en
schijnen ook genezend te zijn. Daar kan ik
me na deze ervaring wel wat bij voorstellen!

Gong-concert
Helemaal warm geworden van de
lichamelijke inspanning is de energie
gaan stromen. Tijd om ons klaar te
maken voor de Gong-meditatie. Daar
waar ik verwacht had dat het een bee
tje ongecontroleerd slaan op een gong
zou zijn, kon ik er niet verder naast
zitten. Het was een waar gong-concert
wat, na een zacht en ritmisch begin
langzaam werd opgebouwd. Terwijl
ik daar lag voelde ik de trillingen door
mijn lijf gaan, en hoe! Naar het einde
toe werd er vol op de gong geslagen
en volgden de verschillende geluidsgolven elkaar op en vulden elkaar aan!
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Lekker Lachen
Nadat de geluidsgolven waren weggeëbd
was het tijd voor het laatste onderdeel;
lach-yoga. Een van mijn voornemens is om
meer te lachen dus kom maar op! We begonnen met HO-HO-HA-HA. Gurbarschan
verzekerde ons dat het voor het lijf en de
aanmaak van endorfine (je weet wel dat
stofje waardoor je je gelukkig voelt) niet
uitmaakt of je echt of nep lacht, als je het
maar via je buik doet; dus er is nog hoop!
En toegegeven, ook nep-lachen valt niet
mee. Nou zijn wij natuurlijk wel echt een
klaag-landje met een klaag-cultuur. Hoe
mooi zou het zijn als we met elkaar wat
minder klagen en in plaats daarvan wat
meer gaan lachen.

‘Lachen is de
kortste afstand
tussen mensen.’

De Bestemming

Dat doet mij denken
aan Confucius die het
al 1500 jaar geleden zo
mooi samenvatte: “Wegen worden gemaakt
voor reizen, niet voor
bestemmingen.”
Jarenlang had ik de eigentijdse vertaling hiervan boven
mijn bureau hangen: “De
reis is belangrijker dan de
bestemming”. Leven volgens
die gedachte lukte mij zelden
want ik ben een doel- en oplossingsgericht mens en zie de
reis vaak als een middel, een
obstakel zelfs.
Dit constateren is een mooie
nulmeting. En hoe ik ook mijn
best doe, wat ik opschrijf zijn
eigenlijk altijd doelen. En ik
vraag me af of dat aan mij-

zelf en mijn focus ligt of aan
de vragen zelf. En wat ik ook
merk is dat ik veel van die
doelen al heb bereikt. En van
veel doelen die ik ooit heb
nagestreefd zie ik achteraf het
nut niet meer in.

‘Geniet van
de reis en
de medepassagiers!’

Zwemmen of verzuipen
Er resten nog een aantal
belangrijke doelen maar de
belangrijkste is om te genieten van de reis. Ik genoot niet
van de weg er naar toe; het
proces. Ik streefde naar een
doel, een eindpunt, en om dit
zo snel en efficiënt mogelijk
te bereiken. Voor mijn gevoel
was het zwemmen of verzuipen vaak gepaard gaand met
stress. Het was mijn taak. Het
was zeker geen reis.
Nieuwe ogen
“De ware ontdekking is niet
het vinden van nieuwe landschappen, maar het krijgen
van nieuwe ogen” schreef
Marcel Proust. Nieuwe ogen,
dat is pas reizen. Oftewel ‘De
weg zelf is je bestemming!
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Wat je
nodig hebt,

komt naar
je toe

De Amerikaanse Tosha Silver is een spiritueel gids met een
wonderbaarlijke simpele en bevrijdende leer; je hoeft alleen maar te vertrouwen op de voorzienigheid, noem het
liefde, of het goddelijke. Want er is een hoger plan.
Als kind, vertelt Tosha Silver in haar boek ‘It’s not the
money’, mocht ze twee keer
per maand uit lunchen met
haar oude Pools-Russische
oma Baba. Als ze dan hadden
geparkeerd bij het restaurant
zei Baba: ‘We kunnen de auto
terugvinden als we onthouden dat we naast deze mooie
groene auto staan.’ En dat
ze dan na de lunch elke keer
weer verbijsterd was als er
geen groene auto meer te
bekennen was…
Na een paar keer had Tosha
het door: ‘We kunnen be8 | Top-Punt

ter onthouden dat we in de
tweede rij vanaf de ingang
staan.’ Op dezelfde manier,
zegt Tosha, vertrouwen de
meeste mensen in het leven
op voorbijgaande zaken: een
baan, een partner. Als ze die
kwijtraken verliezen ze de
grond onder hun voeten. Dus
kun je beter vertrouwen op
iets blijvends - de goddelijke
bron, de goddelijke voorzienigheid. Dan weet je met een
diep weten: de volmaakte
oplossing is al gekozen Ik word
er vanzelf naar toe geleid, op
de juiste tijd. Als er iets weg

moet, komt er iets nieuws, en
ik hoef het alleen maar met
blijdschap te volgen. Dat is in
een notendop Tosha Silver’s
boodschap. Ze leidt vanuit
haar woonplaats San Francisco een online school getiteld
‘Living Outrageous Openness’ met een snel groeiende
schare fans en tienduizenden
volgers op social media. Veel
mensen gaan tegenwoordig
gebukt onder de overtuiging
dat je je eigen werkelijkheid
creëert met je gedachten, en
dat het dus helemaal aan jou
ligt als de dingen anders gaan

dan je had gehoopt. Voor al
diegenen onder ons is Tosha
Silver een verademing. ‘Outrageous openess’ - waanzinnige
openheid - is de titel van haar
eerste boek en ook de innerlijke houding die ze predikt. Sta
totaal, honderd procent open
voor wat het leven brengt.
Vertrouw het, wat het ook
is. Bid om tekenen, aanwijzigingen, en ga door de dag
alsof er een kosmische liefdeskracht is die voortdurend
klaar staat om je te helpen.
Want die is er namelijk.
Weg met hebzucht
Haar nieuwste boek ‘It’s not
your money’ gaat over veel
meer dan alleen geld. “Alle
geldboeken gaan over meer
geld krijgen, meer verdienen,
meer hebben,” zegt ze daarover, “maar dit boek niet.
Het geeft aanwijzingen om
jezelf te vervullen, om het
innerlijke werk te doen dat
nodig is om je te verbinden
met het goddelijke. Wat ik
nodig heb, zal vanzelf naar

‘Je opent je hand en
wat bedoeld is om te
komen, komt. En wat
echt weg moet, kan
weg. Dat is de sleutel’
me toe komen, besef je dan.
En wat ik niet nodig heb, mag
weg. In essentie gaat dit boek
over jezelf aanbieden aan
het universum, aan iets wat
groter is dan het ego. Over
jezelf overgeven.” Als je beseft dat het niet jouw geld is,
maar geld moet stromen en
dat naar jou toe stroomt en
ook weer door jouw handen
heen stroomt naar een ander,
verandert je visie. “Er is een
tijd om te geven en een om
te ontvangen,” zegt Tosha.
“Iemand schreef me dat ze
na het lezen van dat boek van
een lening aan een familielid
een gift had gemaakt, omdat
ze begreep dat het haar geld
niet was. Maar het kan ook
zijn dat je juist moet leren
ontvangen.” Ontvangen wat
je nodig hebt, heeft niets te
maken met steenrijk worden - alleen met vreugdevol

meedoen in de dans van het
genoeg. ‘Onze gedachten
hebben zeker kracht,’ schrijft
ze in haar boek Outrageous
Openness,’ en je kunt vaak
manifesteren wat je wilt hebben. Maar als je dat doet met
een begerige en krampachtige
geest, trek je ook het bijbehorende lijden naar je toe, zoals
de nacht volgt op een dag.’
Aparigraha noemt ze het met
een boeddhistische term: de
afwezigheid van hebzucht.
“Wij worden in het Westen
allemaal opgevoed om met
en soort vuist de wereld in te
gaan,” legt ze uit. “Om te pakken, pakken, pakken, en om
te vechten. Aparigraha is het
tegenovergestelde; je opent
je hand en wat bedoeld is om
te komen, komt. En wat echt
weg moet, kan weg. Dat is de
sleutel.” Ze heeft het woord in
een tattoo op haar been laten
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zetten, onthult ze. Zo belangrijk vindt ze het. Dat klinkt wel
als ‘een van de vijf dingen die
je nog niet wist over Tosha
Silver’… Verder is ze lesbisch,
ook leuk voor een goeroe. En
ze vult grinnikend aan : “Mijn
favoriete yoga is vinyasa yoga
met gewichtheffen bij popmuziek. Ik ben erg goed in
soep maken van wat er in de
koelkast ligt. En woon samen
met twee katten, dat zijn mijn
kinderen.”

de kans in de God Box. Zelf
was ze op haar 25ste op zoek
naar een appartement in San
Francisco. Iedereen wist haar
te vertellen dat het onmogelijk was; de huizenmarkt was
een ramp. Ze schreef op een
briefje: ‘Ik word vanzelf geleid
naar mijn eerste woning, op
de juiste tijd. Er wordt al aan
gewerkt.’ Binnen een maand
vroeg een dierenarts tussen
neus en lippen door: ‘Ben
je nog op zoek? Ik weet wel
iets.’ Het was perfect; vijftien
Doe het in een doosje
jaar heeft ze er gewoond. Een
In haar boeken vertelt Tosha
yogadocente die ze kende,
hoe je die goddelijke voorzie- maakte zich zorgen omdat
nigheid kunt aanroepen. Een
er steeds minder mensen les
van de technieken is de God
bij haar kwamen nemen. Ze
Box: als je ergens over piekert, zag alle andere yogascholen
schrijf je het op een briefje en als concurrentie en piekerde
dat stop je in een doos. Het
constant over haar financiën.
maakt niet uit wat voor doos, Tosha stelde haar voor het
en het maakt ook niet uit wat anders te gaan zien. ‘Als je
voor God je je erbij voorstelt, niet vanuit je onderste overleschrijft ze: misschien je eiving-chakra denkt, maar vangen hoogste wijsheid, of de
uit je hart,’ zei ze tegen haar,
kracht die vogels in de lucht
‘gebeuren er wonderen.’ De
houdt. Als je dan toch weer
yogalerares kreeg een gebed
piekert, zeg je tegen jezelf:
mee om vaak te zeggen: ‘Ik
‘Het zit in de goddelijke doos, ben beschikbaar voor mensen
het is al opgelost.’ Je kunt
die mijn lessen nodig hebben.
zoveel problemen erin stopLaat me helpen om het lijden
pen als je wilt, maar geef ze
te verlichten. Het goddelijke is
elk tenminste 21 dagen lang
mijn bron van voorspoed en
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zal me erbij helpen. ‘Binnen
korte tijd kwamen er steeds
meer klanten naar haar toe
en ze verdiende zoveel dat
ze zelfs gratis les kon geven
aan mensen met een smalle
beurs. Het werkt ook in het
klein. Eens moest Tosha een
jurk kopen voor een bruiloft
en ze had weinig tijd en weinig geld. Ze riep de goddelijke voorzienigheid aan en
lette goed op wat er in haar
lichaam en geest gebeurde.
Onverwachts volgde ze de
impuls om naar een outlet te
gaan die ze altijd had gezien
als een soort ‘shopping-hel’:

overal slingeren kleren op
de grond en er huilen altijd
baby’s, er staan rijen bij de
kassa en mensen maken ruzie
over een trui of een broek.
Maar, schrijft Tosha, ze hield
zich vast aan de goddelijke
voorzienigheid als een drenkeling aan een vlot. En toen viel
haar oog op de perfecte jurk,
verfrommeld in een hoek: een
designerjurk van paarse ruwe
zijde, precies haar maat, en
afgeprijsd van 175 dollar naar
19,99. Toen ze naar de kassa’s
liep, openden er net drie nieuwe. En een vrouw naast haar
vroeg: ‘Wil je deze oorbellen

erbij?’ Prachtige oorbellen,
precies in de kleur.
Ongduld
Maar als je nu niet
meteen antwoord krijgt of
een oplossing voor je probleem, hoe ga je dan om met
ongeduld? “Ha!” Zegt Tosha,
“daar weet ik alles van. Ik heb
twee broers en bij ons aan
tafel vroeger moest je altijd
vechten om gehoord te worden. Daarna heb ik lang in
New York gewoond en in die
stad word je continue getraind in ongeduld. Alles moet
Nu. Meteen. Ten grondslag

daaraan ligt angst - dat je niet
genoeg tijd krijgt, dat je niet
krijgt wat je nodig hebt. Ongeduld is angst. Dus als je je ongeduldig voelt, kun je bidden:
‘Geef me dat ik kan vertrouwen dat aan mijn behoeften
voldaan zal worden. Dat alles
wat zich moet ontvouwen dat
ook zal doen, en - dit is het
belangrijkste -dat er genoeg
tijd is voor alles.’ Zodra je kunt
geloven dat er genoeg tijd
is voor alles, zal je ongeduld
verdwijnen. En weet je, het
is niet jouw tijd, het is de tijd
van God.”
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Maak de Verbinding tussen
Communicatie - Vormgeving

Anne van Dis-Punt
webdesign
multimedia design
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