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Hee jij daar, lieve mens!

Wat leuk dat je deze gids gedownload hebt! Het wil namelijk zeggen dat je al dan niet stiekem
hoopt op een betere wereld. En dat je met jezelf begonnen bent bij deze.
En daarvoor wil ik je al even heel duidelijk zeggen: dikke dank je wel (of ook namaste)! Want ik
geloof er echt heel sterk in dat dat de toekomst van onze geweldig mooie wereld is. En hij kan
nog mooier, als je begint bij jezelf - zo werkt dat dan.

Is deze gids lezen dan de magische oplossing? Neen, zo simpel is het niet.
Het is een werkdocument.
Urgh, neen, niet het soort van werken zoals je aan je strijkplank/lopende band/bureau doet. Wel
het soort van werken waarvoor je even naar binnen moet keren. Kijk jij graag in de spiegel? Het
antwoord is waarschijnlijk iets in de trend van: ‘pgofhwuehgepffnweee’, ook wel gekend als
twijfelachtig en hoogstwaarschijnlijk een dikke, vette neen.
Aangenaam lezen zal het dus niet altijd zijn, alhoewel dat dat wel mijn intentie zo vaak mogelijk is:
diepzinnig en hart openend, met een ‘kletske’ humor en zelfrelativering.

Wat zal je hier vinden?
Zoals jullie misschien wel of misschien ook niet weten, ben ik (Elise van Ventuur - meer over mij
op de website ventuur.net) in mijn vrije tijd (gek concept dezer dagen) een yoga teacher. Ik doe
sinds zo’n 5 jaar aan de fysieke uiting van yoga, en ontdekte in augustus in Spanje toen ik een
opleiding volgde om yoga teacher te worden (veranderde mijn leven trouwens, kan het alleen
maar aanraden om iets gelijkaardigs te doen), dat dat wat ik al eventjes deed eigenlijk maar zo’n
5% van het hele yoga gebeuren is. De houdingen, de elegantie (of misschien het gebrek eraan als
je het zelf eens probeert), de bijna-klaar-om-in-het-circus-te-gaan lenigheid - dat is wat de
meeste mensen nu zien als yoga en wat het vaak ofwel inspirerend ofwel net erg ontoegankelijk
maakt.

Maar de oeroude wijsheid en filosofie die ooit duizenden jaren geleden ontstond en werd
neergeschreven in het hedendaagse India, daar zit echt zoveel meer achter en is zelfs elke
seconde van jouw dag toepasbaar als je het zomaar even toelaat. En zonder jullie te overladen
met universele wijsheden en diepzinnige quotes die je ongetwijfeld op Instagram wel zal zien
passeren, wil ik jullie hier stapje per stapje wat ik noem huis/tuin/keuken yoga tips meegeven.
Op de volgende bladzijden zal je dus telkens een klein mini deeltje van de yoga filosofie
verwachten. Deze wordt vaak beschreven als het achtvoudige pad (of ook Ashtanga Yoga),
waarvan ik 2 van de 8 ledematen (nl. Yama & Niyama in het Sanskriet) in mijn eigen bescheiden
perspectief zal bespreken en vertalen naar het dagelijks leven.

Meestal geef ik eerst wat duiding vooraleer ik over ga tot de effectieve tip. Heb je echt heel veel
haast? Lees dan de schuine stukken tekst, dat zijn de praktische toepassingen ofte DIY YOGA LIFE
HACKS. Maar haast & spoed is eigenlijk zelden goed, dus neem hier vooral je tijd voor. Desnoods
lees je een hoofdstuk en laat het dan een dag of 2 zakken zodat je effectief de toepassingen laat
bezinken, da’s pas nuttig gebruik maken van deze download.

De intentie is niet om jullie allemaal in de yoga-sekte in te lijven (lijkt soms dat wel te zijn, is het
echter eigenlijk helemaal niet), wel om jullie leven misschien al is het maar voor 10% wat
aangenamer en minder stressvol te maken. Want uiteindelijk zitten we nog wel even in ons kot (ik
begon dit ooit in november te schrijven, nu zijn we in de paaspauze eigenlijk nog geen stap
dichter bij ‘het oude normaal’) en kunnen we dan binnen onze bubbel misschien eens op zoek
gaan naar kleine gelukskes. Die kan je op eender welke manier vinden als je begint te zoeken, en
huis/tuin/keuken-yoga kan daar mogelijks een van zijn.
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Wat je ermee aanvangt en uiteindelijk toepast is volledig aan jou.
Mocht je het uitproberen en graag delen met mij en de wereld, gebruik vooral deze hashtag en
inspire me! Ik ben nieuwsgierig naar hoe het bij jullie binnen valt!
#huistuinkeukenyoga

Ik ben vooral nieuwsgierig naar jouw verhaal en jouw manier om dit in jouw leven te verwerken.
Ben je ook nieuwsgierig naar mij? Lees dan dit volgende stukje even of check ventuur.net. Wil je
vooral aan de slag? Doen! Skip dan naar de pagina 5, waar het eerste hoofdstuk begint.

Wie is Elise dan?

Ik ben Elise, 28 lentes jong (ja, ik tel in lentes, want da’s naar mijn mening echt het prachtigste
seizoen om vele redenen die je op ventuur.net kan vinden) en ik ben coach bij Ventuur.

5 jaar geleden gooide ik mijn leven vol met zekerheid om naar een leven waar vrijheid voorop
staat. Vrijheid in keuzes maken, 'kwalitijd'sindeling, geografische vrijheid - kortom: de vrijheid om
op mijn eigen intuïtieve manier m'n leven te leiden. Hoe en waarom deed ik dat? Dat lees je op
ventuur.net.

Dat verhaal maakt mij als coach iemand die graag persoonlijk & intuïtief aan de slag gaat, iemand
nieuwsgierig & met een open geest. Ik neem m'n tijd met jouw verhaal, om te zoeken & vinden
wat jij nodig hebt. Ik zal je dus niet vertellen om mijn manier & mijn pad te volgen, ik zal jouw
vragen stellen & technieken aanreiken die jouw pad net dat tikkeltje meer laten oplichten.

Wat is Ventuur dan?

Ventuur is mijn eigenste, eerste project, waarbij coaching je dichterbij balans in jouw energie
brengt. Dat kan door middel van ademhaling, beweging & mindset/welzijnscoaching - of ook
ADEM. BEWEEG. LEEF.

Waarom deze gids dan?

Het geeft jou wat inzicht in hoe ik denk & leef, welke technieken ik gebruik, en welke insteek in het
leven ik belangrijk vind. En zo ben je misschien iets sneller geneigd om de voordelen en deugden
van een coachingstraject bij Ventuur te starten. Weet je nog niet goed hoe/wat? Check dan even
ventuur.net - daar vind je hopelijk alle antwoorden op je vragen. En anders ben je ook altijd zeer
welkom om via het contactformulier of Instagram (@ventuurcoaching) een berichtje te sturen of
ineens een volledig vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek in te plannen.

En nu, hup met de geit - ik
bedoel, met die yoga filosofie!
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Ahimsa | Geweldloosheid
Eerste in de reeks: Ahimsa! Da’s Sanskriet - een oeroude taal met in elk woord bodemloze
inspiratie en betekenissen (wordt dan ook menig boek/podcast/blog/Insta post) over
geschreven en verslind maar daar ga ik dus niet verder op in hier - voor geweldloosheid.
Natuurlijk kennen jullie allemaal Ingeborg of eender welke andere hippie die op dit moment in je
hoofd oppopt met de 2 vingertjes in een vredevolle V (toch voor een zekere Vlaamse politieke
partij dit een andere betekenis gaf) en dan voelen we allemaal wel dat die in theorie geen vlieg
kwaad zouden doen, letterlijk dan. In de praktijk kan dat effe best moeilijk zijn, want dat kan
zomaar even veel verder gaan. Want zonder geweld in het leven staan wil niet enkel zeggen om
geen andere wezens pijn te doen in je acties en levenskeuzes, inclusief geen dierlijk vlees op je
bord of eitjes in je pan, maar gaat ook over je woorden & gedachten naar de rest van de wereld
toe. En die wereld, daar behoor jij zelf natuurlijk ook toe.

Hoe pas je dat nu makkelijk in je dagelijks leven toe? Geen zorgen, ik verwacht niet dat je nu
ineens volledig vegan (of zoals het vroeger heel cool ‘straight edge’ werd genoemd) eet, doe ik
trouwens zelf ook niet - al kom ik wel elke dag dichterbij door bewuster te letten op hoe mijn
lichaam reageert op dierlijke vetten, maar da’s een ander verhaal.

Ik maakte ooit een nieuwsbriefmailtje over vriendelijk zijn, naar jezelf & anderen en ook later in
deze gids komt dit nog even terug. Wel da’s al een goed begin van geweldloosheid, en zelfs nog
niet gemakkelijk vaak ook. Ter uwer gemak plaats ik die hier even bij in de gids, dan heb je alles
ineens samen.

Een tijdje geleden was het World Kindness Day, en sinds toen zag ik steeds deze quote opnieuw
passeren: “If you can be anything, be kind.” En vandaag zag ik die opnieuw, met een kleine
belangrijke toevoeging aan het einde: to yourself.

Want vriendelijk zijn is iets wat we vaak proberen. In de dingen die we doen, praatjes,
keuzes & beslissingen die we maken… We hopen iets goeds te doen.
Maar hoe zit het met vriendelijk & lief zijn voor jezelf? Gaat dat even makkelijk als zorgen voor
je kinderen, huisdieren, (groot)ouders, ‘framily’? Hoe ziet jouw me-time look eruit? Hoe
behandel je jezelf, je lichaam, je gevoelens? En vooral: hoe praat je tegen jezelf?

In dit artikel vind je wat info over negative self-talk
(excuses, het is in ‘t Engels!) en hoe deze jouw
gemoedstoestand en stappen in het leven
bepalen. Geen zorgen, je bent echt niet de enige
met een heel kritische stem in je hoofd die ons
telkens voor elk onheil wil behoeden. Dat laatste is
nu ook eenmaal de belangrijkste functie van ons
brein.

De vraag is: laat jij die stem jouw every move
bepalen? Je gedachten controleren of uitzetten,
dat kan niemand (nope, ook niet de grootste yoga
guru’s), maar je kan wel kiezen hoe je met die
gedachten omgaat.
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DIY YOGA LIFE HACK 1A

The person you’ll talk to the most in your life is… YOU!
Dus laten we een keertje kijken hoe we dat verhaal in je hoofd omdraaien:

1. Observeer je gedachten - door te mediteren of gewoon iets bewuster op te merken wat
er passeert in dat prachtige hoofd van je.

Wil je het eens proberen maar geen idee hoe te beginnen? Stuur me een berichtje of plan
even een eerste kennismakingsgesprek met me. Kan beide via de contactpagina op
ventuur,net.
Mediteren hoeft niet zo fluffy en moeilijk of ontoegankelijk te zijn als je misschien denkt. Ik
heb wel wat simpele trucjes om je in gang te krijgen!

2. Merk je terugkerende patronen in je gedachten? En wat vind je van de patronen:
helpen ze je verder op weg of zijn ze best gemeen? Zou je zo praten tegen je bestie?

3. Is dat een dikke “NEE!”? Change it! Voor elke gedachte die je niet vooruit helpt, vind een
manier om het anders te formuleren zodat het je wel helpt naar die innerlijke superheld
die je daar diep verscholen in jezelf soms eens kan vinden. VOORBEELDEN:

Denigrerend Motiverend

Urgh, da’s te moeilijk, dat kan ik nie ze! Ik probeer wel, ik doe m’n best.

Amai, ik zie er dik uit in dat kleed. Ik voel me comfortabel, en iemand die zich goed voelt straalt positieve energie uit! (of
doe ne keer iets anders aan, waar je u meteen al een mega prachtig persoon voelt
ook, inside & out)

Ik moet nog m’n was doen, m’n boven
kuisen, m’n kinderen van’t school halen.
Drukke dag, zeg!

Het is wel aangenaam om frisse kleren aan te doen en in een netjes huis rond te lopen.
Oh joepie, sebiet kindjes knuffelen! Wat leuk toch, zoveel dingen om nuttig bezig te zijn
met dingen die ik belangrijk vind.

Vond je bij jezelf na een paar keer mediteren ook een best akelig stemmetje en het is moeilijk om
het te draaien in iets motiverend? Stuur me een berichtje, ik kan altijd een goeie ‘bekijk de kaka
van het leven door een roze bril’-uitdaging smaken!

Als ik Zumba geef, is er soms dat akelig stemmetje dat me vertelt dat ik zonder dansachtergrond
maar gekke dingen doe als teacher soms.
(+) Dat zorgt ervoor dat ik net toch nog een keertje extra een danske uitprobeer. Een goed
voorbereid vrouwtje is er 2 waard, hoppakee!
(-) Maar dat maakt me onzeker als ik fouten maak, en dat helpt me eigenlijk geen zier vooruit
als teacher. Dus tijdens een training georganiseerd door de Zumba ZIN Community, leerde ik om
die onzekerheid om te draaien in een talent/kracht. Doordat ik zelf niet perfect dans, voelen
jullie ook dat de magie van Zumba niet zit de uitvoering maar wel het gevoel van de muziek en
hoe je graag je lichaam beweegt, ongeacht of dat er soms uitziet als een spartelende dode vis.
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DIY YOGA LIFE HACK 1B
Een van mijn kerstcadeaus was het boek ‘Aandacht is als zonneschijn’ van Thich Nhat Hanh, waarbij
je voor elke dagelijkse bezigheid een mindful versje wordt aangereikt om met een glimlach het leven
tegemoet te gaan. En ook kwaadheid kan je met een glimlach tegemoet gaan volgens Thich, want
als je huis in brand staat ga je ook niet eerst zoeken wie dat in brand stak, maar wel gewoon eerst
de brand even blussen. Jouw challenge voor deze week: let er eens op wanneer je
kwaad/gefrustreerd/geïrriteerd reageert op een situatie, iemand anders of jezelf, en probeer dan dit
versje (mijn interpretatie van wat ik in het boekje vond) op te zeggen:
“Ik adem in en weet - boosheid ontsiert.
Ik adem uit en laat de boosheid los.
Ik adem in en weet - ik kies hoe ik reageer.
Ik adem uit en weet - liefde is het antwoord op alles.”

En als dat wat te ver van je bed is: tel dan gewoon even je in- & uitademhaling tot je kwaadheid
gezakt is (tien tellen is vaak al voldoende) en enkel nog voelt waarom je huis zo brandt. Of maak er
vooral zelf van wat voor jou werkt om de kwaadheid los te laten. Ik probeerde het, en het heeft me
geleerd om minder verdedigend te communiceren en meer begrijpend, naar mezelf toe en anderen.
Er is genoeg momenteel om stevig kwaad van te worden, maar da’s vaak enkel olie op het vuur. Ik
zeg niet dat je de kwaadheid moet negeren of wegduwen. Laat het zakken, zoek de brandhaard en
ga daarmee aan de slag om er de volgende keer voor te zorgen dat een vonkje niet meteen alles
in lichterlaaie zet.

Mogelijks denk je nu: ja ja, die geweldloosheid en/of vriendelijkheid… Dat kan allemaal wel in
theorie. Tot ik mijn auto in de prak gereden heb of ik/mijn man/mijn kind net de mayonaisepot liet
vallen of ik zonet mezelf stevig verslapen heb waardoor nu 75 studenten zitten te wachten achter
een lege Zoom-meeting of… (vul vooral zelf je eigen perfecte baal-moment aka worst case
scenario in).
Begin klein, en vooral: probeer!

De eerste keren is het vloeken natuurlijk veel nader dan het lachen. Maar wie weet komt er een
moment, deze week of volgende maand of misschien pas volgend jaar, dat het je toch lukt om op
een stevig baalmoment niet te vloeken en gewoon verder te gaan met je dag zonder extra
energie te verliezen aan iets wat vaak onbedoeld gebeurt en waar je verder eigenlijk weinig mee
wint om die energie eraan te geven.
En laat me vooral weten hoe het liep, want ik wil de Ingeborg in jullie wel is zien bovenkomen (ze
zit er hoor, weet ik zeker)!

En daarom, tijdens een coaching sessie of Zumba lessen: als mijn technologie het begeeft of ik er
stevig naast zit (of het gewoon kwijt ben), ik blijf lachen met de nodige relativering om er verder
geen onnodige energie aan te verspillen. En zo kan ik wel energie stoppen in nieuwsgierig
coachen & enthousiast Zumba teachen - de grote essentie van mijn leven waar ik dan ook zelf
energie uit haal.

Ziezo, geweldloosheid of ook vriendelijkheid - huis/tuin/keuken yoga tip nr. 1. Erg gelaagd, en
misschien voor jullie nog anders. Hoe pas jij het toe? Laat het me weten met een berichtje of
Instagram hashtag #huistuinkeukenyoga, ik ben altijd nieuwsgierig om mijn perspectief uit te
breiden!
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Satya | Waarheid
Hou je vast aan de takken van de bomen, want het is het moment van de waarheid.
In het vorige hoofdstuk ging het over ahimsa of geweldloosheid en ik gaf wat tips om wat
vriendelijker voor de wereld en jezelf in het leven te staan. De wereld is soms best heftig,
verdrietig, kwaad & vol van angst. Hoe ga jij hiermee om? En ook: hoe leer je (je) kinderen aan wat
het is en hoe je met emoties omgaat? Soms is ‘een leugentje om bestwil’ de eerste en beste
manier om de zware dingen zoals ziekte & de dood uit te leggen, of je neemt misschien een
omweg om er zelf ook maar niet bij stil te staan. Terwijl we eigenlijk in the end wel weten, maar
niet volledig beseffen en kunnen toepassen: eerlijkheid duurt het langst.

Dus als volgt hebben we het over: satya. En dat is het Sanskriet woord voor waarheid. Mocht je bij
het lezen van dit schrijfseltje graag ook wat muziek op de achtergrond laten spelen, probeer dit
album: ‘De Waarheid’ van Marco Borsato. Ik neem alvast af en toe tussen het schrijven in een ferm
nostalgische ‘sing along’-pauze en raad je aan om vooral hetzelfde te doen.

Dus geweldloos & eerlijk in het leven staan: ja, het kan. En nee, simpel is het niet. Maar ik wil je
graag wegwijs maken. Ik stel je deze vragen daarom graag om effe de denkoefening in gang te
zetten:
★ Wanneer voelde je het laatst echt dat je vanuit je hart iets deed zonder overdenken?
★ Welke verhalen vertel je over wie je bent en wat je doet (in de trend van: “ja, ik ben

gewoon zo”)?
★ Hoe voel je je na interacties met anderen? Is het vermoeiend omdat je moeilijk jezelf kan

zijn buiten je bubbel, omdat je een (buiten fysiek ook emotioneel) masker had opgezet of
het gevoel had een rol te moeten spelen?

★ En nog een laatste, iets meer uitgebreid. Stel, je zit in de auto, rustig op weg naar je
bestemming, rijdend over de autostrade. En ineens, vanuit het niets, staat er ineens een 10
meter hoge muur voor je. Neem even de tijd, sluit je ogen, beeld de situatie in. Wat is je
eerste reactie? De échte eerste hé, niet die waar je even over kon malen.

Oordeel vooral niet te sterk over wat je antwoord of reactie wel of niet is of mag zijn. Die laatste is
jouw eerste reflex in geval van een conflict, een obstakel, iets moeilijks op je pad komt en jou
verhindert om je plan te realiseren. En daar is niets goed of slecht aan, kan misschien wel of niet
interessant zijn om iets over jezelf bij te leren. Misschien probeer je over de muur te klimmen,
misschien stap je uit je auto en loop je rennend weg, misschien kijk je naar een nooduitgang. Dit
kan zomaar even een spiegel zijn voor welk gedragspatroon zich daar ergens diep verborgen
heeft, al dan niet met je eigen medeweten.

Mocht je deze doe-het-zelf denkoefening “Hoe dicht sta ik bij mezelf?” willen verderzetten, ben ik
ervan overtuigd dat Google je wel wat gekke tests zal geven als je ernaar zoekt, hopelijk zonder al
te veel virussen/ads. Maar wat is hier nu de bedoeling van? Wel, eerlijkheid in de yoga filosofie
heeft verschillende lagen. En dat begint bij jezelf. Want eigenlijk is dat ook het enige waar jij vat
op hebt.

Elk mens bouwt in zijn leven een eigen perspectief op, een bril (ja, roze is een optie) waardoor je
het leven, de wereld en jezelf bekijkt. Dat perspectief wordt gevormd door ervaringen (positief
maar zeker ook negatief), personen die je inspireren of irriteren, materiële
dingen/geuren/smaken/kleuren die je ziel doet zingen, angsten… Al die dingen die je
meemaakte en al dan niet bewust opsloeg in je hersenpan (of de rest van je lichaam, da’s ook een
ding - meer daarover later) zorgen ervoor dat dat wat je meemaakt en beleeft, steeds met je
eigen flavour gebeurt, en iedere persoon individueel dus een eigen verhaal of een eigen
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waarheid heeft. Wat bedoel ik hiermee? We hebben het allemaal al eens meegemaakt: ik zeg
iets, de andere persoon merkt ergens een gekke woordspeling of verspreking op, ikzelf ben er
steevast van overtuigd dat ik echt wel iets anders zei. Er is zelfs een spelletje van gemaakt (met
dat fluisteren van oor naar oor) wat menig chiro-/scouts-/sportbegeleider wel eens als
kind-entertainment-middel hanteert. Maar dat verschil in perspectief of filter, dat geeft ook wel
eens (net zoals in het spel) stevig verschil in mening en de nodige emoties als gevolg. Een
communicatie vanuit begrip van de andere zijn/haar waarheid en transparantie over de jouwe
is de enige manier om elkaar in rust en vriendelijkheid te vinden. Hoe doe je dat dan?

DIY YOGA LIFE HACK 2
Vanuit het Buddhisme, wordt er aangeleerd om deze drie vragen te stellen vooraleer
je communiceert. Dat zijn de deze:
Is het waar?
Is het nodig?
Is het vriendelijk?
Gebruik ze als een filter. Is het jouw waarheid maar misschien subjectief? Is er niet
echt een reden waarom je iets wel/niet vermeldt? Is het geweldloos of net best
pijnlijk?

Probeer het, deel het, leer eruit of gooi het in de vuilbak. Zowel voor communicatie & gedachten
bij jezelf als naar anderen toe. Het is jouw keuze, jouw leven, jouw bril, jouw waarheid. Ieder mens
heeft zijn eigen waarheid. Vind je het soms moeilijk om de jouwe te vinden en uit te spreken, op
een vriendelijke manier? Laat het me weten, want dat pad is erg herkenbaar, ik zag het, ik
wandelde en fietste er zigzaggend langs alle kanten verticaal/horizontaal over. En dat doe ik ook
nog dagelijks, om ook telkens weer te voelen dat ik uiteindelijk kies om vanuit vrijheid &
nieuwsgierigheid & liefde te leven. En met plezier en zonder oordeel ga ik graag samen met jou
op zoek ga naar een nieuw, gebalanceerd, krachtig, gelukkig verhaal.
Om dan toch even met een quote dit hoofdstuk te eindigen (die je ook op m’n Zumba outfit terug
kan vinden): Be yourself. Free yourself.

Ontdekte je jouw waarheid? Deel het even met #huistuinkeukenyoga #yogalifehack
Ik ben curieus naar de jouwe, zo kan ik ook de mijne eeuwig blijven uitbreiden!
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Brahmachary | Zelfbeheersing
& Asteya | Niet-stelen
Na het ontdekken hoe je geweldloze waarheid in je eigen leven kan vinden, heb ik in dit
hoofdstuk 2 voor de prijs van 1 voor jullie. Want als iedere mens op de planeet voor 100% eerlijk
zou zijn op een vriendelijke manier zou het al een mooiere wereld zijn, daar ben ik wel zeker van.

Maar we zijn ook maar mensen, en mensen gaan van nature uit op zoek naar plezier & proberen
pijn zoveel mogelijk te vermijden. Wat bedoel ik daarmee? Als jij kan kiezen tussen: elke dag
frietjes en/of pizza eten vs. elke dag naar de tandarts gaan om tandplak te laten verwijderen
(diegene onder de lezers die dit proces met het meest onaangename geluid EN gevoel nog niet
ondergingen, voel je vrij om je laatste bezoek aan de gynaecoloog / een corona test / gewoon
het idee van nagels over een krijtbord even terug voor de geest te halen). Je zou het wel weten
wat kiezen, of niet soms?

Maar jouw ‘higher self’, zoals we in yoga termen vaak zeggen, of ook jouw morele kompas / jouw
buikgevoel / de Moeder Teresa / Nelson Mandela die daar ergens diep in jou huist weet wel
beter: zowel de mensheid, als jouw lichaam, als de planeet wordt er niet beter van om altijd het
korte termijn plezier te kiezen. We denken dan misschien wel dat we vriendelijk zijn voor onszelf,
want ja, frietjes zijn ook mijn beste vrienden (mijn excuses voor goestingskes die bij jou
tevoorschijn komen) maar op lange termijn zijn er twee dingen die er ons van weerhouden om
voor elke dag frietjes te kiezen: Brahmacharya of zelfbeheersing en Asteya of niet-stelen.

Deze twee zijn misschien op het eerste zicht erg verschillend, maar toch noem ik ze vaak samen
in 1 adem. En misschien lijkt voor jou de ene al meer/minder handig om je ervan te weerhouden
om stevig Carpe Diem te vieren of zeggen ze je beide echt geen snars, ik geef met plezier wat
toelichting.

Eerst opnieuw een aantal vragen voor jullie om die molen even te laten werken.
Side-note hierbij: misschien doen ze niet allemaal een belletje rinkelen. Da’s helemaal oké. Laat je buikgevoel zijn werk doen. Jouw (klein of groot,
ik ben al blij met 2%) eureka-momentje zal anders zijn dan dat van iemand anders, en da’s net heel het punt van die eigen waarheid uitbreiden
waar we het vorige week over hadden.

★ Wanneer was de laatste keer dat je eens goed door je kasten gerommeld hebt en al
hetgeen dat daar al een tijdje rondzwerft op een of andere manier een tweede leven
bezorgde?

★ Als jij iets cool & inspirerend hoort van iemand anders en dat met volle enthousiasme
doorvertelt, vermeld je dan ook even wie het belletje deed rinkelen bij jou?

★ Blijf jij bij je standpunt dat je koos, los van wat anderen over hetzelfde onderwerp te
zeggen hebben?

★ Steel jij soms je eigen ‘kwalitijd’ (yes, daar hadden we het een tijdje geleden al over, ik
voeg ‘m nog even toe in bijlage van het mailtje), wanneer je toch nog snel even door
social media wil scrollen wanneer je eigenlijk gezellig een inspirerend boek kan lezen of
even opruimen (want een proper huis is een proper hoofd)?

★ Welk spreekwoordelijk gras vind jij vaak groener bij de buren?
★ Wanneer was jouw laatste binge-sessie - kan met eten/drinken, Netflix of eender wat jou

deed overconsumeren onder het mom “eentje is geentje” (ja, orgasmes zijn hier ook een
mogelijkheid)?

★ Welke noden / behoeften / verwachtingen heb jij en hoop je dat anderen voor jou
invullen?
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Of kortweg gezegd: niet overdrijven, he?! Eigenlijk is het gewoon een kwestie van nemen wat je
nodig hebt, niet meer, en er een eerlijke, gelijke overdracht van maken.
Bij niet-stelen hoort inderdaad simpelweg betalen voor wat je koopt in de winkel. En daar voegen
we wat laagjes aan toe. Namelijk: de tijd die je vaak van anderen koopt als je graag even nog over
je problemen ventileert of van jezelf wanneer je nog uren zit te tobben over iets wat al lang
gepasseerd is? En ook: ideeën die je even overneemt zonder te vermelden vanwaar ze kwamen.
Daar kroop ook energie in, dus misschien is dat ook wel een overdracht en mag daar iets
tegenover staan. Bij deze vermeld ik dan ook graag dat er wel wat inspirerende personen,
websites, podcasts in mijn leven zijn waar ik misschien bewust/onbewust wat zaadjes uithaal en
ze hier plant. Mocht je hier nieuwsgierig naar zijn, stuur mij even een berichtje en ik geef graag
een lijstje van inspiratie door!

Bij zelfbeheersing of onthouding denken we snel aan een celibatair leven, en neen, dat hoort
gelukkig niet bij de yoga filosofie. Dat zou het net ook wat minder toepasbaar maken in het
dagelijks leven. Hetgeen wel wordt benadrukt is de woorden ‘misbruik’ vs. ‘gebruik’. Wat heb je
nodig en wanneer is het er eigenlijk vlotjes over? Verslavingen,
binge-watchen/eating/drinking/tiktoking… Het is een beetje een kwestie van in te schatten
wanneer je dingen gebruikt met nut en wanneer het er net de grens over gaat. En ja, we weten
allemaal bewust/onbewust waar die grens ligt als we er even over nadenken.

DIY YOGA LIFE HACK 3
Er is dan ook een oefening die ik jullie wil meegeven om de huis/tuin/keukenyoga
van dit hoofdstuk toe te passen.

1. Merk overvloed op aan de hand van de vragen op de vorige pagina (zowel
materiaal als energie).

2. Stel jezelf deze 3 vragen op momenten:
Heb ik het nodig?
Kan ik hier zelf in voorzien in plaats van het van anderen te
verwachten/nemen?
Ben ik dankbaar voor de overvloed?
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Overvloedig leven is een deel van de geneugten van het leven. Maar van zodra je deze filters
gehanteerd hebt, ga je er al bewuster mee om en ben je stiekem al meer yogi dan de
gemiddelde goeroe. Mijn favoriete goeroe deelde dit: “Het geheim van leven is geven”. Je hoeft
dus niet vanalles te krijgen om gelukkig te zijn. Vaak zal energie, tijd, liefde, eten geven je veel
meer sprankeltjes geluk brengen dan wat je gegeven hebt. En ik ben er persoonlijk zelf van
overtuigd dat dat wat je geeft, voor 250% weer terugkomt. Dus ik ‘overdeliver’ altijd al dan niet
onbewust, zo geef ik bijvoorbeeld meer dan 100% tijdens m’n Zumba lessen en krijg die kracht &
energie dubbel en dik terug elke keer weer.
Is er iets waarmee jij denkt dat ik jou kan helpen door iets te geven? Hetzij wat motivatie, wat
lekkere granola / andere receptjes, een rustmomentje, tijd om te ventileren of eender wat jouw
leven wat minder onaangenaam kan maken? Laat het me weten even weten via de contactpagine
van ventuur.net.

En laat het me vooral even weten waar jij overvloed vond met na het lezen van dit hoofdstuk. Dat
kan met #yogalifehack & #huistuinkeukenyoga. Ik ben nieuwsgierig naar jullie yogi
ontdekkingen!
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Aparigraha | Loslaten
Als ik praat met lieve mensen zoals jullie die iets extra van het leven verwachten, valt er vaak het
woord ‘loslaten’. “Ik wil negatieve gedachten kunnen loslaten / ik wil angsten loslaten / ik wil niet
afhankelijk zijn van moeilijke situaties rondom me / ik vind het moeilijk om spanning los te laten
en te ontspannen / ik wil wel vrij zijn maar ik kan de controle niet loslaten”.
Kies gerust eentje dat voor jou van toepassing is, of bedenk vooral zelf iets waaraan je jezelf
vasthoudt om gelukkige te zijn/worden.

Loslaten of ook Aparigraha in het prachtige Sanskriet: dat is eigenlijk de grote, ronde, prachtige
houten deur die we nu even gaan opendoen om te zien wat voor een geweldige magische
wereld daarachter schuilt. Want wanneer we leren om dingen los te laten, ons niet vast te
klampen, gewoon te zijn zonder verwachtingen/oordelen/gedachten, dat is waar de magische
vrijheid van onvoorwaardelijk geluk (ofte: Nirvana/Samadhi/Walhalla - geef het kind maar een
naam)  tot stand komt.

Klinkt het wat fluffy? Geen zorgen, ik ‘ont-fluff’ het graag zoveel mogelijk voor jou.
Denk even mee:
★ Hoeveel kledingstukken hangen er in jouw kast die je in het voorbije jaar zelfs niet

aangeraakt, laat staan gedragen hebt?
★ Wat doe je als een collega in een samenwerking echt knal het tegenovergestelde doet

dan wat jij in gedachten had?
★ Als je met het verkeerde been uit bed stapt, hoe lang duurt het voor het zogezegde ‘juiste

been’ terug de bovenhand neemt en je terug goedgeluimd je dag verder kan zetten?
★ Hoe vaak gebeurt het dat je dag vol zonneschijn begon, en die plotseling door iets wat

iemand zei/deed of door hoe iemand kijkt naar jou gewoon omslaat naar stevige
donderwolk?

★ Welke verwachtingen heb jij naar jouw partner/kinderen/ouders/huisdieren toe, waar die
wel of niet van op de hoogte is?

★ Met welk resultaat in het achterhoofd start jij met een (creatieve) activiteit zoals koken,
schilderen, presentatie geven/maken, kuisen?

Je leest het al, deze ‘yama’ (of ook: ‘what not to do’ in yoga termen) is weer ferm gelaagd. Want
zoals elk ander Sanskriet woord heeft ook Aparigraha meer mogelijke interpretaties. Weet dat
elk schrijfseltje dat jullie van mij ontvangen, mijn interpretatie is van het verhaal. En telkens nodig
ik jullie dan ook graag uit om zelf op ontdekking te gaan naar welke waarheid voor jou werkt.

Aparigraha kan gezien worden als loslaten, vrij zijn van hebzucht of gehechtheid, het
niet-vastklampen.  In eerste instantie denk je misschien aan minimalisme en niet zo afhankelijk
zijn van spullen. Ja, ontspullen à la Marie Kondo kan zeker verluchting geven in dat prachtige
hoofd van je, maar soms ook extra stress door onzekerheid en het gebrek aan een veilig gevoel
om je leven te leiden/lijden.

Wat ik zie als de grootste niet-loslaten in het leven is dit: je vrijheid en geluk laten afhangen /
afhankelijk maken / vastkoppelen aan een voorwaarde. Bijvoorbeeld: Ik zal gelukkig zijn als … (vul
zelf vooral aan) ik een andere job heb, de regen ophoudt, die vriendin van me eindelijk eens
terugbelt voor te vragen hoe het met me gaat, mijn lief de wc-bril niet meer omhoog laat staan en
eindelijk eens zegt dat hij/zij mij graag ziet, die nieuwe auto in mijn garage staat te pronken. Iets
wat misschien/hopelijk in de toekomst wel in orde zal zijn, maar waardoor je vaak vergeet om effe
te genieten van de situatie waarin je vandaag bent. Want:
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➔ die droomjob zal er ooit wel eens aankomen maar de huidige job & collega’s zijn bij nader
inzien toch misschien zo slecht niet?

➔ de regen is eigenlijk ook niet zo heel dramatisch als je gezellig & droog binnen aan de
haard kan zitten met je familie om een gezelschapsspel te spelen?

➔ er zijn toch eigenlijk nog heel veel andere vrienden en familie die wel vaak genoeg liefde
sturen?

➔ dat lief kan verder toch wel mega goed koken en knuffelen en zoveel andere dingen &
eigenlijk hoef ik enkel mezelf maar graag te zien, al de rest is bijzaak?

➔ de auto waar je nu mee rijdt brengt je ook wel gewoon van A naar B zonder
kleerscheuren?

Daarmee wil ik niet zeggen dat er enkel regenbogen en zonneschijn in ons leven MOETEN zijn.
Het leven kan soms best druilerig zijn en die narigheid even in de ogen kijken kan er wel voor
zorgen dat je ziet wat je misschien toch net niet nodig hebt om gelukkig te zijn (zie ook tweede
blogpost op ventuur.net).
Maar - yup, motivational quotes kunnen niet ontbreken: “Where focus goes, energy flows” en dat
betekent zoveel als: staar jezelf maar eens stevig blind op die donkere, lelijke tunnel, dan zal je je
voor je het weet ook voelen als een donkere en lelijke tunnel terwijl je eigenlijk gewoon een
enthousiaste zonnestraal zou willen zijn, die daar al verscholen zit, elke dag van het jaar. En dan
zal je ook enkel nog negativiteit zien & voelen, want zo vernuftig werken dat
‘veiligheidsalarm’-hoofd en dat ‘ik regel deze sh*t wel’-lichaam van je mooi samen.

Die voorwaarde, verwachtingen, resultaten, doelen die je voor ogen hebt in het proces van
eender welke activiteit, kan er soms voor zorgen dat je eigenlijk van de activiteit zelf nog moeilijk
kan genieten. Als je jezelf vastpint op een bepaald resultaat/uitkomst, dan weet je misschien al
wat er nu komt: teleurstelling wacht aan de andere kant van de gigantische magische deur. Maar
wanneer je een open geest houdt voor verschillende mogelijkheden en bewust ervoor kiest om
dankbaar te zijn voor de mens die je nu bent, de mensen die jij rondom je hebt en je graag zien,
de situaties waarin je je wel goed voelt, wie weet wat voor geweldig aangename verrassing aan
de andere kant van de deur staat te wachten.

Dus, klaar voor de praktische toepassing van dit alles?

DIY YOGA LIFE HACK 3
Stap 1: Kies een creatieve activiteit die jij al dan niet graag doet. Inspiratie nodig?
Dansen, koken, schilderen, tekenen, knutselen, zingen, muziek maken, schrijven...
Stap 2: Zet u een tof muziekske op en begin eraan.
Stap 3: Eventjes bezig? Sluit je ogen en vraag jezelf dit af: “Wat verwacht ik hiervan?”
Stap 4: Je weet nu welke voorwaarde / verwachting er in je hoofd speelde. Neem
die verwachting vast en kies ervoor om die bewust (al dan niet fysiek of met je
verbeelding) even aan de kant te parkeren.
Stap 5: Geniet.  En herhaal (indien nodig).

Voel je dat het moeilijk is om het resultaat los te laten? Is het op de duur misschien effe niet meer zo
leuk? Probeer exact op dat moment toch door te zetten, en misschien even een gouden glimlach op
je gezicht te toveren. Want op dat moment van “Urgh, ik heb het gehad!”, zit je aan de rand van je
comfort zone, of ook de gigantische mooie deur waar ik het al over had en dus de ‘sweet spot’. Van
zodra je dan bewust kiest om toch verder te doen, ben je aan het groeien en ga je uiteindelijk
loslaten. En daar ben je dan, in het magisch moment van onvoorwaardelijk geluk.
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Zoals die buikspieren van je, is dat gevoel van loslaten iets dat je kan trainen. Iets waar je bewust
voor kan kiezen om het af en toe toe te laten. En iedere keer dat je probeert, is net zoals je nog
maar eens opnieuw probeert om toch nog een aantal seconden langer in een plank te blijven
staan.
Dus vooral blijven dansen/zingen/koken/schilderen, zonder resultaat, met genot.

Wist je trouwens dat we deze oefening elke dinsdagavond doen in het midden van de Shaking &
Relaxing sessie? Die start telkens om 19u30 met altijd dezelfde Zumba reeks. Na een halfuur zit
er een liedje tussen waarin ik de basis aangeef, en dan is het aan jullie. Gewoon voelen, dansen,
luisteren en loslaten. Ik doe altijd zelf ook mee, en ondertussen kan ik die ‘sweet spot’ herkennen
en stevig appreciëren. En nadien kunnen we dan ook voor de volle 25 minuten genieten van
gewoon zijn op onze yoga mat. Loslaten is mogelijks het moeilijkste aspect van yoga - en dus ook
van het leven. En ook het meest waardevolle als het wel lukt. Helpt deze oefening je niet echt
vooruit of smaakt het eigenlijk zelfs naar meer? Laat het me weten!
Of schrijf je snel in via de website elisedeygers.zumba.com om deel te nemen aan de zumba &
yoga les of ook Shaking & Relaxing op dinsdagavond.
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Tapas | Discipline
Hoe voelde dat, een keertje gewoon proberen loslaten? Of misschien probeerde je het al een
aantal keer en voelde je al wat verschil? Blijven proberen, da’s mijn grootste tip. Voor alles in het
leven. En dat brengt ons niet volledig naadloos bij de eerste Niyama (ofte: ‘what to do’ in yoga
termen): Tapas. Nee, niet die lekkere Spaanse mini lekkernijtjes, maar wel iets wat minder snel in
de smaak valt bij de gemiddelde mens: discipline. Nee, dat klinkt niet snel & spannend. Maar
discipline, en in mijn wereld vertaalt zich dat grotendeels in routine, daar ben ik eigenlijk echt
heel blij mee dat ik het daar met jullie over kan hebben.

Diegenen onder jullie die mij al even kennen en/of volgen, weten misschien dat ik de laatste 3
jaar misschien een ietwat turbulent leven heb geleid. Ik ben namelijk niet vies van drastische
beslissingen nemen en verandering is nu eenmaal iets waar ik eigenlijk deugd van heb. Over ‘t
algemeen dan, want geloof me vrij: als je een vast contract en een stevig & warm dak boven je
hoofd en gewoon in het algemeen je comfortzone verlaat, ‘t is niet altijd regenbogen &
zonneschijn wat je dan beleeft. Integendeel, ik heb in de voorbije 3 jaar meer letterlijke en
figuurlijke steile bergen beklommen dan in mijn hele 28 jaar op deze prachtige planeet. En dan
kom je ook vaak in stevige dalen terecht. Maar één ding gaf me minder het gevoel dat de grond
soms onder mijn voeten weggleed: routine. Want toen ik zo’n 6 jaar geleden via yoga &
acupunctuur wat meer zelfkennis vergaarde, leerde ik mezelf ook wat routines aan waarvan ik
door de jaren heen eigenlijk nadien pas merkte dat ze mij vooruit helpen in waar ik naartoe wil. En
dat ik die elke maand/jaar kan bijstellen en concretiseren. Wil je concrete voorbeelden om er zelf
ook mee aan de slag te gaan? Blijf dan vooral lezen tot het einde!

Maar wat heeft routine met discipline te maken?
Ik hoorde recent deze quote: “Discipline starts where motivation ends.” Het is op de momenten dat
je effe niet meer weet waarom je iets doet of dat moment wanneer je denkt, “Och ja, ik rij wel even
binnendoor” dat puur motivatie om ergens te geraken niet sterk genoeg meer is om door te
zetten. Het is net op dat moment dat discipline ervoor zorgt dat je toch die extra stap zet ook al
ben je even vergeten waarom.

En hoe creëer je discipline? Door routine. Want geloof het of niet (beter wel, het gaat je echt
helpen), je lichaam & geest zijn veerkrachtig en leren ELKE dag bij. Ja, ook die mensen -
misschien jij daar - met een gatenkaashoofd of jarenlange staande gewoontjes horen daarbij. En
elke dag dat jij iets op een bepaalde manier doet - denken, praten, wandelen, lezen, naar toilet
gaan, tanden poetsen, eten - onthoudt je lichaam hoe dit gaat en zal het in de toekomst een soort
van automatische reflex modus worden. We zijn allemaal mensen en mensen zijn
gewoontedieren. En net zoals we gewoontes aanleren - al dan niet bewust - kunnen we die ook
weer afleren of omdraaien, als we maar even discipline kunnen tonen in de eerste 3 weken.

Van Eva Daeleman & haar man Stijn leerde ik door hun podcasts en boeken ondertussen al best
wat. En één belangrijk ding daarvan op vlak van gewoontes en routines is deze: als je 3 weken een
nieuwe gewoonte aanneemt, mooi gedisciplineerd zonder het in vraag te stellen, gewoon omdat
je dat jezelf hebt voorgenomen, is het na die 3 weken een nieuw neurologisch paadje in je
hersenen. De eerste week voelt het als moeilijk te bewandelen, misschien frustrerend om al die
takken en overwoekering aan de kant te duwen. Maar na die 3 weken, weten je lichaam & geest
dat dat jouw ‘nieuwe normaal’ is. Op momenten dat je er dan nadien al dan niet bewust van
afwijkt, zal je lichaam dan ook reageren. Hoe dat net gebeurt, of jij dit al dan niet opmerkt en of je
er dan effectief mee aan de slag gaat, da’s dan volledig aan jou en sinds die 3 weken van
discipline ook iets meer bewust & vrije keuze. Maar je zal merken, ik spreek uit ervaring want ik
heb het met vele dingen geprobeerd ondertussen, en echt: het werkt. Je leert elke dag bij, en na
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3 weken is dat nieuwe neurologische paadje plat getrappeld en makkelijk bewandelbaar, en dan
kan je ineens de prachtige omgeving zien tijdens het wandelen ook!  Je hoort het al, die 21/30
day challenges die vaak stevig hyped zijn, er is iets van aan. En ik kan het vooral aanraden om
zelf een weldoordachte keuze te maken om er met jezelf één aan te gaan.

DIY YOGA LIFE HACK 5
Welk neurologisch paadje is het volgende voor jou om te bewandelen?
Da’s aan jou om het te beslissen.
Ik probeerde het al met: geen koffie, geen vlees, geen suiker, elke dag mediteren, elke dag yoga, elke
dag beginnen met een glas water & een toiletbezoek, elke dag eindigen met dankbaarheid voor m’n
lichaam en m’n leven, elke dag bewegen, elke dag buiten komen, elke dag 10 positieve redenen
opschrijven waarom ik doe wat ik doe, elke dag lezen.

Wil dat zeggen dat ik al die dingen nu nog altijd doe? Niet meer zo strikt als in de eerste 3 weken,
maar ik voel het wel als ik er van afwijkt.
Wil dat nu zeggen dat jij ook al die dingen van vandaag op morgen in een challenge moet gieten?
NEEN! Want als de verandering te drastisch is, dan gaat het te moeilijk & overweldigend &
vermoeiend zijn om gedisciplineerd te zijn en komt er helemaal van geen enkele iets in huis.

Kies jouw 30 dagen challenge en kies bewust: iets waarvan je weet dat het je op
lange termijn zal brengen waar jij naartoe wil. Is dat voor jou elke dag een koude
douche nemen of elke dag starten met een dikke smakkerd voor je partner? Bueno!
Is dat voor jou geen frisdrank of koffie of frietjes? Ook goed! Weet wel dat iets
negatief weghalen en iets positief daar in de plaats zetten meer effectief en minder
frustrerend is. Waar je een gewoonte weghaalt, stop daar een helpende andere in
de plaats. Weet waarom je het wel/niet kiest, plan je begin van de challenge (beter
vroeger dan later) EN GO!

Is het effe moeilijk? Yup, da’s normaal (onkruid wieden in de tuin vindt ook zo goed als niemand
leuk). Mijn challenge deze keer is op blote voeten wandelen buiten elke ochtend. Ik hoef je alvast
niet te vertellen hoeveel excuses ik al klaar had en dat was de moeite de eerste keer in de
sneeuw (in februari 2021), maar ik doe er gewoon mee verder voor de volgende 2 weken. En met
de nieuwe sneeuw in april 2021 deed ik het nog steeds, want het brengt me rust & dankbaarheid
voor de frisse lucht alvorens de drukte van de dag begint te woelen.

Laat me jouw challenge & moeilijkheden  weten, en misschien kan ik je wel concrete tips geven
over waar je het moeilijk mee hebt en hoe je ermee kan omgaan. Challenges zijn ook altijd leuker
met twee/meer dan alleen, dus zoek jezelf vooral een mede-challenger.

Genoeg geleuterd, tijd om aan de slag te gaan.
Is jouw challenge wekelijks een zumba les meepikken? Yes, daar kan ik mee helpen! Zoals steeds
kan je het overzicht hier vinden.

Of misschien wil jij wel wat meer rust, diepere slaap en minder fysieke kwalen zoals constipatie en
spanningshoofdpijnen? Dan kan het Breathe Coaching traject misschien wel jouw perfecte 30
dagen challenge zijn. In 30 dagen leer ik jou yoga ademhalingstechnieken vanuit een
wetenschappelijke aanpak, waardoor je je lichaam leert om veerkrachtig te wisselen tussen actie
en ontspanning wanneer jij het wel nodig hebt. Met een lijst aan fysieke en mentale voordelen als
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gevolg. Meer info daarover vind je op ventuur.net. En we starten met een gratis
kennismakingsgesprek dat je alvast hier kan vastleggen.

Heb je een challenge gekozen?
Laat het me vooral weten, ik ben zoals steeds nieuwsgierig. Delen kan via social media met
#yogalifehack #huistuinkeukenyoga.
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Santosha | Contentement
Discipline & routine zorgen ervoor dat we als een boom stevig geworteld staan in het leven, zodat
een stevige windvlaag ons zomaar niet van onze sokken blaast. Maar dat wil niet zeggen dat die
sterke, standvastige boom van jou niet geniet van de wind die door de blaadjes en de takken
raast, juist? Want ‘contentement’ of tevredenheid of dankbaarheid of Santosha in het Sanskriet
vinden in het leven, eigenlijk kan dat zelfs op de moeilijkste momenten.

Begrijp me niet verkeerd (ik heb hier nog al eens op gehamerd denk ik maar ik ga dat blijven
doen), het leven is niet altijd happy-dappy. Dus negatieve emoties (in tegenstelling tot positieve
zoals blijdschap) als verdriet, frustratie, kwaadheid - die zijn er en die mogen/moeten bestaan om
verwerkt te kunnen worden. Tevredenheid zie ik niet in het rijtje van emoties en is dus een keuze.
Vooraleer er een van die negatieve emoties opborrelt bij het lezen van dit statement, sta me toe
om deze gedurfde uitspraak effe toe te lichten.

Emoties zijn prikkels, het is een gevoel dat in je opkomt waar je zelf geen vat op hebt. Emoties zal
je vaak fysiek op een bepaalde plaats voelen, denk maar aan: er moet iets van m’n hart, er ligt iets
op je lever, vlinders in de buik… Je lichaam geeft je signalen - reacties op een bepaalde
gebeurtenis. Net zoals gedachten of een irritante vlieg rond je hoofd komen ze langs en kan je
soms wel of soms niet rationeel verklaren wat het daar doet.

Het is een prikkel die je opmerkt, en dan kies je zelf de betekenis die je eraan geeft.
Want net zoals de vlieg kan je kiezen of je die irritant vindt en wegslaat of ze maar gewoon
(vredelievend of ahimsa-gewijs - zie hoofdstuk 1) vrij laat rondvliegen. Hoe vertaalt zich dat bij
gevoelens of gedachten? Bijvoorbeeld: je merkt een gevoel van verdriet op, je voelt de tranen
opwellen: hoe reageer je? Kies je ervoor om op dat moment de tranen de vrije loop te laten om
de emotie toe te laten en te laten passeren, of kies je om de tranen te verbergen omdat het ‘niet
het moment is om emotioneel/kwetsbaar te zijn’?

Gevoelens zijn er om te voelen, vollenbak. En dat gaat voorbij, altijd.
De betekenis die je eraan geeft, dat is jouw keuze. En dat is waar tevredenheid tevoorschijn komt.

Want tevredenheid is een keuze, geen gevoel.
★ Als ik merk dat ik een gevoel van haast en frustratie heb in het verkeer, kies ik ervoor om

rustig even adem te halen en met een glimlach op mijn gezicht verder te rijden, met
dankbaarheid dat mijn auto me ondanks het drukke verkeer toch steeds van A naar B
brengt.

★ Als ik op mijn yogamat voel dat ik te hard mijn best aan het doen ben, en daardoor
helemaal de poses niet voel of begrijp, vraag ik me eigenlijk nog zelden af waarom het
me niet lukt. Maar kies ik ervoor om effe te zuchten en met dankbaarheid & tevredenheid
mijn lichaam te bedanken voor het experimentje.

★ Als ik tranen voel, laat ik ze zo vaak als mogelijk toe, ik zit er soms zelfs op te wachten.
Want de moeilijke, verdrietige momenten waar ik doorgegaan ben in het verleden, daar
haalde ik kracht uit. Elke traan die ik laat is een laagje van mezelf dat ik kan ontdekken en
loslaten. En zo groeien we. Want, zoals mijn lieve yoga teacher Ann van haar teacher
leerde: een geweldig lekkere kwaliteitsvolle olijfolie, die komt maar tot stand als de olijven
met stevige druk in een donkere kamer geperst worden. En met die gedachte in mijn
achterhoofd, kies ik er telkens weer voor om ook in moeilijke momenten dankbaar te zijn
voor de nieuwe kracht die ik vind.
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Dat ‘contentement’ is iets wat bij vele mensen als kind al met de paplepel werd meegegeven, en
dan is tevredenheid eigenlijk een heel simpel concept. Voor anderen voelt het echter als een
opgave, maar ook dat kan je trainen (echt waar, beloofd!).

DIY YOGA LIFE HACK 6
Dus, tijd voor de wekelijkse huis/tuin/keuken yoga toepassing voor jullie.
Stap 1: Zoek een mooi notitieboekje en balpen (hoeft niets zots te zijn, misschien
vond je na het ‘uitrommelen’ van je kasten na de Aparigraha yoga life hack (nr. 4)
wel ergens iets dat kan dienen).
Stap 2: Leg het naast je bed, op je nachtkastje of waar dan ook.
Stap 3: Schrijf elke avond voor je gaat slapen 3 dingen op waar je dankbaar voor
bent.

Is het een positieve gebeurtenis waar je dankbaar voor bent? Geweldig! Kan je ook
dankbaarheid vinden voor dingen die moeilijk liepen? Next level, je bent (hoe dan
ook) geweldig!

Dit is standaard ook één van de opdrachten die ik geef aan de lieve mensen die ik coach op vlak
van mindset & welzijn. Want in het begin is het misschien makkelijk, andere dagen is het
moeilijker, maar uiteindelijk wordt het (als je de eerste 3 weken gedisciplineerd blijft proberen - zie
hoofdstuk 5 Tapas) een gewoonte en ben je misschien tijdens de dag al bewust aan het zoeken
naar dingen waar je tevreden, content of dankbaar voor bent. Geweldig, toch? Want waar we op
focussen, dat gaan we ook vinden (“Where focus goes, energy… *“).

Ben je nieuwsgierig naar een meer consequente manier om het leven door een contente bril te
bekijken? Ik kan je daarmee helpen, zonder af te doen aan de moeilijkheden die je tegenkomt in
je leven, maar vooral door het trainen van je veerkracht. Want dat is wat ervoor zorgt dat heftige
momenten niet meer zo zwaar aanvoelen.

Stuur me een berichtje, of plan even een eerste gratis kennismakingsgesprek (via Zoom of in de
gezellige Kempen) in - dat kan hier. Of ken je misschien iemand die wel wat extra ‘contentement’
en veerkracht kan gebruiken momenteel? Vertel het vooral verder & verwijs naar ventuur.net,
want mensen hierin wegwijs maken is iets wat ik graag doe en energie van krijg.

En laat het ook even weten, waar jij je moment van contentement gevonden hebt, via socials met
#yogalifehack en #huistuinkeukenyoga. Want “sharing is caring”!

Oh, w817. Contentement, daar kan ik nog wel even over verder leuteren. Bij deze dus.
Ik kwam zo nog wat inspirerende dingen op Netflix tegen die je daarover wat extra levenswijsheid
kunnen bezorgen.

DIY YOGA LIFE HACK 6b
Voor diegenen die wel een abonnement hebben op Netflix: die series en films, laat
dat nu net hetgeen zijn waar we best veel tijd aan spenderen, dus sta jezelf toe om
die waardevolle tijd om te zetten in ‘kwalitijd’ (daar zal ik het ongetwijfeld nog vaker
en vooral in 1 van mijn toekomstige blogposts over hebben) door deze keer iets meer
inspirerend en ziel verruimend op de lijst te zetten:
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- Brené Brown - Call to Courage
- Headspace Guide to Meditation - de hele serie is geniaal simpel en vooral

aflevering 3 brengt je inzicht en training in dankbaarheid
Voor al diegenen die geen Netflix abonnement hebben: niet getreurd, zowel Brené
Brown als Headspace kan je googelen om zo een doos van Pandora aan
‘kwalitijdsvolle’ schermtijd te vinden op het wereldwijde web. Dus die Netflix
account: ik kan je ten stelligste aanraden om er NIET mee te beginnen, want eens je
die doos van Pandora opent, zal je je ‘kwalitijd’ vaker leeg dan vol besteden.

Zo dan, op naar de volgende huis/tuin/keukenyoga tip.
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Svadhyaya | Zelfstudie
“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid” - wanneer hoorde je die de laatste keer passeren?
Vaak gaat ie gepaard met een gezonde portie relativerende zelfspot, maar in yoga termen is die
zelfkennis (niet het zelfspot-gedeelte) eigenlijk al wat telt. In hoofdstuk 2 over waarheid deelde ik
al met jullie dat dé waarheid eigenlijk niet bestaat, want ieder z’n eigen waarheid heeft. Die bril
waardoor we het leven bekijken, de filter die bepaalde dingen wel of niet binnen laat in onze ziel -
dat is net wat bepaalt hoe wij ons leven leven.

En dat is ook waar Svadhyaya of zelfstudie om draait (in mijn waarheid): het uitbreiden van jouw
eigen waarheid. Jouw waarheid, maar ook gewoon waarheden in het algemeen, in vraag stellen
en onderzoeken om zo een open geest te behouden en zelfs die geest te verruimen.

Jouw waarheid onderzoeken en zo hopelijk verruimen, zal ervoor zorgen dat je de eenzelfde
ervaring op het ene moment in je leven volledig anders beleeft dan op het andere moment. En
zal dus bepalen hoe jij je leven beleeft.
“Hoe just?”, zeg je?

Wel, welk boek of film heb jij in je leven al meerdere keren gelezen/bekeken? Ik moet zeggen, ik
hou van variatie, maar op vlak van films - als het een goeike is - bekijk ik ‘m opnieuw en opnieuw.
Waarom? Geen idee! Of misschien toch wel. Zo zag ik ooit rond mijn 14de voor de eerste keer de
film Forrest Gump - nu nog steeds m’n favo, want de boodschap van hoop & liefde verwarmt altijd
m’n hart. Ik was er zo van ondersteboven dat ik tijdens de rit met de fiets naar school en terug naar
huis heel het verhaal vertelde aan mijn fietsbuddy en ondertussen kan ik geloof ik letterlijk elke
zin mee zeggen, want het aantal keer dat ik die film zag kan ik niet op 2 handen en 2 voeten tellen.

Ik hou verder echt wel van nieuwigheidjes en ontdekkingen, dus waarom zou ik een film 2 of zelfs
meer keer willen zien? Elke keer dat ik de film bekijk, ben ik in een andere fase van mijn leven, is
het een andere dag, heb ik een andere bril op (al dan niet letterlijk) of een ander perspectief en
zijn er dus andere dingen die in mijn waarheid toelaten om te blijven hangen. En zeker bij Forrest
Gump, maar ook bij andere films zoals Frozen (1 en 2 beide geniaal), Bohemian Rhapsody, Belle &
Het Beest, Lion, is er telkens een nieuw element dat ik de vorige keer niet opmerkte, dus is dat
een nieuwe motivatie om deze op een andere keer in mijn leven nog eens opnieuw te bekijken.

De film is volledig hetzelfde, en toch is de ervaring anders. Omdat de ervaring niet komt van
het externe, maar wel wat er intern allemaal aan de hand is. Door het externe volledig
hetzelfde te houden, leer je wat er daar intern speelt.
Svadhyaya of zelfstudie gaat ‘m niet om steeds dezelfde informatie opnieuw binnen te laten, het
gaat er wel om je interne keuken bloot te leggen en te analyseren. En die interne keuken, da’s
soms moeilijk om die te ontleden als de ingrediënten of recepten anders zijn. Het is maar
wanneer je steeds hetzelfde recept opnieuw kookt, dat je merkt wat er daarbinnen in jezelf
anders is.

En da’s exact de reden waarom ik een tijdje geleden startte met het doen van een specifieke yoga
reeks bij OmniMove, toen de deuren daar nog open waren. Toen onder begeleiding van coach
Stijn Pieters met steeds dezelfde woorden en toch een andere ervaring voor mij. Ondertussen
doe ik ze zelf, zonder begeleiding, op het ritme van mijn eigen ademhaling. Ik doe ze niet
dagelijks, maar toch minstens één keer per week. En zo leg ik telkens mijn interne keuken bloot:
niet alleen fysiek - want de houdingen zijn hetzelfde en toch reageert mijn lichaam elke keer
anders, maar ook mentaal - want de ene keer voelt het als een opgave en de andere keer voelt
het als vrijheid of plezier. En zo leer je om ook op momenten dat het recept en de ingrediënten
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anders is (dus het externe), op te merken wat interne keuken is. En dus ook wanneer je op een
pijnlijke manier reageert naar de mensen die je graag ziet omdat misschien net die dag je interne
keuken best vuil en rommelig is. En geloof me vrij (of probeer het vooral zelf), wanneer je dat leert
van jezelf & transparant kan communiceren naar die lieve mensen rond je, dan zijn we al een
grote stap dichterbij een lievere wereld.

DIY YOGA LIFE HACK 7
Hoe vaak check jij even wat er daar speelt in je interne keuken? Misschien door
hetzelfde boek opnieuw te lezen, door opnieuw dezelfde wandeling te maken, door
je favoriete gerecht opnieuw klaar te maken, door hetzelfde Zumba liedje & choreo
te dansen of die ene specifieke houding telkens opnieuw beleven op je yoga mat. En
het belangrijkste deel van de doe-het-zelf yoga tip van deze week: kan je met je
hand op je hart op dat moment die spiegel, die reflectie, gebruiken om met een
gezonde portie zelfrelativering en een vleugje liefde te aanvaarden wat er daar
speelt?

Eigenlijk kan je letterlijk alles in je leven gebruiken als een spiegel. Want al hetgeen
dat bij je binnenkomt, dat je emotioneert of frustreert en dat blijft hangen, is door
jouw waarheidsfilter geslopen en is dus iets wat je nauw aan het hart ligt. Sta er
even bij stil, merk het op, en laat het weer los. Komt het vaker terug? Ga er dan mee
aan de slag. Want misschien is het wel één van jouw geheime sleutels tot meer
dankbaarheid & geluk.

Wil je graag die specifieke yoga reeks is proberen? Of heb je zo bepaalde dingen die telkens
terugkomen, je vond de sleutel maar krijgt de deur niet open (ja, zoals je merkt, metaforen
gebruiken is mijn ding wel, dat hoort bij het Elise-pakketje)?
Ik help je als coach graag naar de volgende stap in het vinden van je eigen dankbaarheid en
geluk, hetzij op fysiek vlak, hetzij op mentaal vlak.
Want jawel, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Ik weet niet wie jij bent, maar ik ben
nieuwsgierig en kan wel een spiegel klaar houden om die zelfstudie voor jou wat concreter,
bewuster en constructiever te maken.

Ga vooral op ventuur.net even kijken of er één van de verschillende coachingstrajecten jou
aanspreekt. Misschien maak je hier wel een eerste gratis kennismakingsgesprek zodat we samen
kunnen bekijken welk traject best bij jou past. Of blijf gewoon lezen en toepassen wat er op de
volgende pagina’s nog te rapen valt.
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Isvara Pranidhana | Vertrouwen &
Daadkracht
Heb jij soms het gevoel dat je geleefd wordt in plaats van je leven leeft? In dit hoofdstuk wil ik het
graag hebben over deze quote: ‘Life doesn’t happen to you, it happens for you ’.
Ja, da’s Engels en het betekent zoveel als: het leven overkomt je niet, het is er voor je.
Lees dat nog eens, en laat het even bezinken.

De reden waarom ik het hier even over wil hebben is omdat de volgende Niyama (de voorlaatste
van de 10 yoga geboden) Isvara Pranidhana is. Ik weet het, dit hoofdstuk, da’s een hele boterham
zo. En eigenlijk kan het ook heel simpel zijn: overgave, of ook: vertrouwen in iets groters.

Want misschien hoorde je me er al eens over vertellen, misschien ook niet, maar gek genoeg ben
je een deel van een groter geheel. Klinkt misschien wat vaag, tot als je eens eventjes diep bij
jezelf nadenkt (net zoals Samson dat ook zo mooi kan). Wanneer dacht jij het laatst:

- “Hmm, da’s wel heel toevallig dat ik die persoon nu net tegenkom, ik dacht gisteren nog
aan hem/haar.”

- “Awel, dat liedje op de radio had ik nu net nodig.”
- Of misschien next level: “Dat was een signaal van daarboven.”

Of je het nu wel of niet heel creepy vindt, alles gebeurt met een bepaalde reden (zoals een lieve
vriendin van me altijd zegt). Want het universum, zoals ik persoonlijk dat groter geheel benoem, of
jouw beschermengel, Moeder Aarde, of God of Allah of welke religieuze betekenis jij er al dan niet
aan wil geven, heeft waarschijnlijk wel wat meer wijsheid dan die kleine miertjes die jij en ik
eigenlijk zijn. Trouwens, geef het vooral zelf de naam die voor jou werkt, mocht je weten waar ik
het over heb. Heb je geen idee hoe het te noemen of zelfs wat ik bedoel? Volg me dan maar
gewoon even.

Wat doet dit idee met je?
Ben je nieuwsgierig naar wat er verder komt in de rest van dit hoofdstuk? Of staat je vinger al klaar
om verder te scrollen of zelfs daar op het delete/afsluitknopje rechtsvanboven?
Ook daar weet het universum wel raad mee: alles wat er wel of niet op je afkomt, is iets waarvan
het universum weet dat jij het nodig hebt maar niet overweldigend vindt. Nee, da’s niet altijd wat
je wil, maar wel wat je aan kan en waar je dan ook in een volgend stadium zal uit leren.

Hetgeen vaak in dezelfde adem wordt gezegd is: ‘Trust the process’, of ook: heb vertrouwen in het
proces of de gang van het leven. Alles gebeurt zoals het moet zijn, zowel de ups als downs.
En zolang alles leuk loopt, kan je denken: Oh ja, tof, het universum is me goed gezind.
Tot er iets gebeurt wat je echt heel diep verdriet aandoet of waarvan je het gevoel hebt dat je je
kracht en goesting voor het leven wat ontnomen wordt (weet trouwens dat in het laatste geval,
het nummer 1813 altijd klaarstaat voor hulp). Da’s een ander verhaal, want dan denk je misschien
wel: “Dit heb ik toch niet verdiend?” En geloof je ineens wat minder in die hogere kracht daar zo
ergens.

Nee, zo werkt het dus niet, de wijsheid van het universum. Wanneer er iets moeilijks je overkomt,
is dat echt niet omdat je ooit eens een kauwgom op de grond liet vallen of vergat dank u te
zeggen in de winkel. Zo sadistisch is het universum niet. Karma werkt enkel als het gaat om
bewuste acties (maar da’s voor in een andere gids of huis/tuin/keuken yoga editie).
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Ik had het eerder al wel vaker over jouw eigen waarheid, het perspectief waarmee jij het leven
tegemoet gaat. En hoe iets extern zoals een film bekijken constant houden, voor jou een perfect
reflectiemoment kan zijn zodat je je eigen waarheid even wat verder kan bekijken. Zo is eigenlijk
alles en iedereen wat er op jouw pad komt, een spiegel voor jou. Want het universum weet wat je
wanneer nodig hebt: een extra aanmoediging of een stop-bord.

Is het een positieve ervaring? Bekijk het als een dikke duim voor jou, want je staat dicht bij jezelf,
je leeft naar je hartje en verdient een ervaring waar je deugd van hebt - neem daar dan ook even
de tijd voor om extra dankbaar te zijn. (Trouwens, ik lees nu momenteel een boek van Dr. Joe
Dispenza, dankbaarheid is zowaar een magisch tovermedicijn waar je nooit genoeg van kan
hebben en je eigen lichaam beter van kan maken, dus uhm meer dankbaar wezen is beter! Geloof
je me niet? Lees vooral zelf één van z’n boeken, je zal wel zien/lezen.)

Is het een negatieve ervaring? Probeer dan eens even stil te staan, zonder oordeel of frustratie,
waarom dit op je pad komt. Is er iets waar jij even een stopbord nodig hebt om met de neus op
de feiten gedrukt moest worden, omdat je jezelf voorbij loopt? Is er iets in je leven waar je even
een drastische beslissing over moet nemen omdat het jou echt niet vooruit helpt? Of is dat
moeilijk moment en jij die je kracht terugvindt, je veerkracht traint en na het vallen & weer
opstaan een geweldige inspiratie voor mensen rondom je, die misschien ook even vergeten
waren om wat dankbaar te zijn en wat meer liefde te verspreiden?

Het is tijd voor de huis/tuin/keuken yoga tip van dit hoofdstuk, en ‘t is een stevige - dus smeer
uw beentjes maar al in, maar na al die andere hoofdstukken ben je er wel klaar voor denk ik zo..
Indien dit jou effe stevig oncomfortabel maakt, ik snap het, da’s normaal, da’s ook de bedoeling. En
vooral: da’s de sweet spot. Door het effectief te proberen, even in dat oncomfortabele te
wandelen ga je groeien, ik beloof het.

DIY YOGA LIFE HACK 8
Adem even diep in en uit, en hier gaan we:
Wat was jouw moeilijkste moment in je leven?
Sta er even bij stil, en als je durft: beleef het opnieuw - de emoties, de mensen
rondom je, de omgeving… Laat de tristesse of kwaadheid even terug zegevieren in je
hoofd, hart en lichaam.
En bedenk dan deze 2 dingen:

- Wat maakte dat je uit de put terug bent gekrabbeld? Wat heeft ervoor
gezorgd dat je de knop hebt omgedraaid? Waarom nam je een beslissing
die je eruit haalde?

- Welke les leerde jij of je omgeving hierdoor, doordat het op je pad kwam?

Want net die tegenstelling wou ik nu nog even bovenhalen:
- Ja, het universum zal er wel voor zorgen dat je op je pad blijft
- Nee, dat wil niet zeggen dat je niets moet ondernemen. Integendeel, zolang je

niet luistert naar de signalen en iets doet of beslist, ga je blijven tegen de
muur lopen.
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Jouw leven is het jouwe, het gebeurt voor jou, maar jij staat wel aan het stuur. Dus
vergeet niet om in elke omstandigheid deze 3 opties te overwegen en zelf de keuze
te maken:

1. Kan ik de situatie accepteren? Ja, goed zo. Nee, ga naar stap 2.
2. Kan ik de situatie veranderen? Ja, doen dan. Nee, ga naar stap 3.
3. De situatie helpt je niet langer vooruit. Tijd om ervan weg te wandelen.

Ja, ik weet het. Dit is echt een heel oncomfortabel onderwerp. Ik zeg ook niet dat je dan zomaar
ineens nu de kracht van het universum onvoorwaardelijk moet geloven en ontvangen. Maar het
belangrijkste in heel dit verhaal is: probeer met een open geest te leven, misschien vind je dan
wel af en toe magie dat jezelf misschien een tikkeltje meer vertrouwen geeft: ach ja, het komt wel
weer goed. Voor mij brengt het sinds ik het ontdekte alleszins een vertrouwen dat ik nooit
daarvoor in mijn leven voelde eigenlijk. En tegelijkertijd weet ik ook dat beslissingen nemen de
manier is om door het leven te wandelen.

Beslissen, doen, falen, nog eens proberen, maar vooral blijven vertrouwen dat het leven z’n gang
wel zal gaan zoals het universum voor ons bedoeld heeft. Zolang je maar dichtbij jezelf blijft en je
hart volgt, zal het universum je blijven aanmoedigen, wees maar zeker! Ik probeer het elke dag
uit, en er is iets van hoor. Maar, geloof me vooral niet blindelings (alles in vraag stellen, dat stelde
ik vorige keer nog voor), test het vooral zelf uit!

Een aantal weken voor de officiële start van Ventuur heb ik trouwens nog even in de clinch
gelegen met het universum - weet trouwens dat het universum altijd blijft proberen, of je nu wil
luisteren of niet. Maar de keuze is aan jou, dus mits de nodige dankbaarheid en stevige
beslissingen, was ik dan wel weer terug op mijn pad en kijk waar we nu staan. Met een werkende
website met prachtig logo en 2 lopende coachingstrajecten, 3 lopende Zumba lessen & nog een
stapel aan mogelijke samenwerkingen en projecten voor mijn eerste, eigenste eenmanszaak die
ik met hart & ziel opstartte.
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Saucha | Zuiverheid
Leuk of niet: we zijn zomaar even aan de laatste huis/tuin/keuken yoga tip aangekomen. En ik
moet zeggen, met die volle boterham in het vorige hoofdstuk, gaat de deze echt een eitje zijn
voor jullie. Deze is echt heel simpel: Saucha, of zuiverheid.

Proper gewassen vanochtend? Tandjes gepoetst voor het slapen gaan? Oh, maar wacht eens
even... Sanskriet heeft altijd meerdere lagen, dat weten jullie ondertussen, hé?

Aha, wel: het gaat ‘m ook om fysiek proper te zijn. Dat gaat in eerste instantie over je lichaam: op
tijd en stond jezelf wassen, hopelijk met niet teveel chemische ingrediënten waar je lichaam al
dan niet bewust ongelukkig van wordt, da’s laagje nr. 1 - check!

Maar ook: wat stop je in je lichaam? Hoe zuiver is hetgeen je eet? Ik vermeldde het nog al een
keer denk ik: sh*t in, sh*t out. Dus als je gekke dingen in je lijf stopt, kan het wel eens zijn dat je lijf
die gekke dingen zo snel weer kwijt wil, da’s laagje nr. 2 - check!

Dan doen we er nog een laagje bovenop want: hoe proper zijn jouw gedachten? En zo zijn we
weer mooi naar het eerste hoofdstuk terug gecirkeld, want ook hier komt die vriendelijkheid weer
terug. Zijn je gedachten vriendelijk of proper naar jezelf? Zijn ze proper naar andere mensen toe?
Laagje nr. 3 - check!

Aangezien ik het in het vorige hoofdstuk ook had over hoe onze natuur (dus ons lichaam) eigenlijk
mega samenhangt met de natuur (de aarde, het universum - you name it), vraag ik me ook af voor
het laagje nr. 4: hoe proper ben je voor de aarde rondom je? I know, ik klink een beetje als een
grote hippie nu - was ook misschien wel een beetje het opzet van deze huis/tuin/keuken yoga
denk ik - maar ja, onze wereld waarin we leven, die is toch een pak aangenamer als die properder
is, niet? Ik weet het, op dat vlak bewuste keuzes maken doen jullie waarschijnlijk al veel meer, en
dat is ook echt niet zo simpel. Weet dan ook dat elke stap in de richting van minder plastic,
minder ongelukkige mensen en dieren, meer natuurlijk leven en minder verspilling al een
geweldige stap is. 2% verandering is eigenlijk al een goed begin, en door jouw bewuste keuzes en
acties inspireer je misschien opnieuw weer anderen om hetzelfde te doen. En zo groeit het
exponentieel, eigenlijk een beetje als een gezond en gelukkig virus (onbedoeld & ongelukkig
gekozen? Ik denk het niet), en dat begint zomaar even bij jezelf.

DIY YOGA LIFE HACK 9 (deel 1)
Alleszins, proper - zuiver - netjes, kleine stappen zijn al een begin.
Ik had het vermeld, deze keer niet te veel gedoe, en vooral een heel makkelijke tip
om die eerste kleine stap te zetten, en dat is het volgende: een proper huis is een
proper hoofd. En zo vinken we ineens al 2 laagjes van Saucha af.

Klinkt te simpel, en dus niet voordelig? Wacht eventjes.

Toen ik net aan mijn eerste jaar unief begon (ik heb ergens in mijn achterzak nog een Master
diploma TEW zitten - wist-je-datje bij deze), kwam ik bij een heel interessante prof terecht die ons
Engels zou leren. Engels - easy peasy misschien voor velen onder ons die opgroeiden met
ondertitelde sitcoms en Spicegirls op de radio. En dus ook het eerste vak waar je naar neigt om
het even aan de kant te schuiven want er zijn wel belangrijkere prioriteiten zoals Statistiek of
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Wiskunde of zo. Tot wanneer je die taal binnen een professionele context wil gebruiken op een
bepaald moment. Dan is “How you doin’?” gewoon niet voldoende eigenlijk.

En die prof Engels gaf vanaf het begin al aan: deze cursus zal zijn zoals het opruimen van DE stoel
daar in je kamer waar je gedragen kleren op terecht komen.
★ Zorg je ervoor dat je na 3 dagen die stoel even vrijmaakt? Ca va, het komt wel in orde dan.
★ Laat je die kleren op de stoel opstapelen voor de volgende 3 weken, dan wordt het op de

duur een stevige berg waar je moeilijker door ploetert.
★ En na 3 maanden zal die stoel - die ondertussen een hele kamer vol stapels kleren werd,

waar je misschien zelfs niet meer door kan wandelen - voelen als een  beklimming van
Mount Kilimanjaro waar je eerst en vooral 3 dagen voorbereidingswerk aan hebt vooraleer
je effectief tot actie kan overgaan...

En da’s alleen maar reden te meer om er effectief gewoon niet aan te beginnen. Zij had het toen
natuurlijk simpelweg over: blijf studeren, neem je boeken wekelijks vast, en probeer bij te blijven
met de les. Gek eigenlijk hoe groot de analogie is tussen: stoel met kleren, boeken studeren en
bergen beklimmen. En tegelijkertijd is het ook niet gek. En oh ja, het heeft gewerkt.

Een probleem dat zich een paar dagen opstapelt is overzichtelijk en dus behapbaar voor onze al
dan niet kleine hoofdjes, en dus makkelijk opgelost. Een probleem dat al maanden ligt rond te
rollen als een bol wol in ons hoofd, dat wordt zowaar een stevige berg rommel bij elkaar geklit, en
begin dan maar is het begin en het eindje te zoeken. Oke, dat zijn al genoeg metaforen op een
hoopje gesmeten, tijd om to the point te komen: materie hangt eigenlijk altijd samen met energie,
dus veel rommel in je omgeving vraagt meer gepieker om het op te lossen, veel gepieker in je
hoofd, vraagt veel energie om effectief stappen te ondernemen.

En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar weet je wat ik lang onbewust deed, intuïtief, tijdens een
ruzie of als ik al een tijdje over een bepaald probleem zat te tobben? Yup -
kuisen/afwassen/opruimen. En sinds ik Saucha of zuiverheid ontdekte als een van de yoga
wijsheden, doe ik het nu vaker en minder onbewust. Zo ging ik lenteschoonmaak-gewijs, de
eerste dagen na mijn laatste drastische beslissing en voor de start van Ventuur telkens met 1 kast
per dag aan de slag om even uit te rommelen en structuur te brengen. En met elke ordelijke kast
die ik aanvinkte, vinkte ik ook weer wat ideeën en toekomstplannen af.

DIY YOGA LIFE HACK 9 (deel 2)
Dus de huis/tuin/keuken yoga tip van dit hoofdstuk, en mogelijks (ik wacht nog
even mijn pad af of er een andere editie of uitbreiding volgt op deze gids) ook de
laatste:
Wat is jouw al dan niet spreekwoordelijke stoel vol kleren in je kamer?
Iets wat altijd in je linkerooghoek naar je staat te roepen: Alsjeblieeeeef, ruim me
even op? Maar je dan toch nog maar even uitstelt omdat het zo’n stevig werkje is?
Wat is iets dat je simpelweg dagelijks zou kunnen doen om je omgeving proper en
zo ook niet energievretend te houden?

Wist je trouwens dat de dagelijks bezigheid van Boeddhistische monniken vegen is? Ja hoor, je
leest het goed: vegen. Toen Sam en ik 6 maanden in Zuidoost-Azië wakker werden vorig jaar (in
de toekomst meer hierover in de blog op ventuur.net), was dat 95% van de ochtenden door het
geluid van vegende monniken. Want ja, poetsen/vegen/kuisen/oprommelen kan zeker
therapeutisch of zelfs meditatief werken. Niet omdat het moet, wel omdat het deugd doet. De
rommel uit je huis vegen dus, en zo dan ook uit je hoofd.
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Alles even samengevat
Ziezo, dat waren ze alle 10:

YAMA = ‘what not to do’’ NIYAMA = ‘what to do’

AHIMSA geen geweld aka
vriendelijk zijn

TAPAS discipline

SATYA waarheid SVADHYAYA zelfkennis is het begin van alle
wijsheid

ASTEYA niet stelen SANTOCHA tevredenheid

BRAHMACHARYA niet overdrijven ISVARA PRANIDHANA vertrouwen & daadkracht

APARIGRAHA loslaten SAUCHA properheid

Nog even als verduidelijking: dit was telkens mijn zicht/beeld/interpretatie op de 2 eerste armen
van de 8 die vaak besproken worden in de yoga wereld als Ashtanga Yoga of het Achtvoudige
Pad. Ik probeerde ze even simpel toepasbaar tot bij jullie te brengen. Heb jij een andere manier
om ernaar te kijken? Laat het me weten, ik breid met plezier mijn waarheid uit!

Haalde je er iets uit dat je leven wat mooier maakte? En zo ook het leven van anderen? En dus de
hele wereld uiteindelijk?
Zelfs maar voor 2%? Awel, dan ben ik content.
Voorlopig ook nog echt voor geen 2%? Dat geloof ik eerlijk gezegd moeilijk, maar misschien kan je
dan binnenkort de gids nog is opnieuw open doen en misschien vind je dan wel een zaadje dat
verder uitgegroeid is tot een inzicht.

Wil je hierover gezellig even keuvelen?
Dat kan, contacteer me. Dat kan via deze kanalen:
★ ventuur.net
★ e.deygers@gmail.com
★ +32 474 / 39 35 61
★ @ventuurcoaching

Zoals hele vele dingen die ik doe, schreef ik dit vooral omdat ik het graag doe en omdat ik echt
oprecht denk dat dit soort dingen de wereld een mooiere plaats maken.
.
Bracht het je wat en wil je daarom iets terug doen?
Installeer het appje ‘Share The Meal’ en geef bij elke maaltijd die jij nuttigt ook een maaltijd aan
mensen die het momenteel zelf niet kunnen betalen.
Of doneer vooral aan een goed doel waar jij volledig achter staat.
Want, het geheim van leven is geven.

Veel liefs, Elise
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