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Mauranne, yogini…  

Met yoga bezig  
lang voor ze van yoga hoorde 
 

Zo tussen elf en twaalf jaar oud werd voor mij plots 
‘weten dat je bestond’ het allerbelangrijkste in het leven en 
begon de verkenning ervan. Zoiets, zou later blijken ‘jnana 
yoga’ te heten. Dergelijke verkenning van besef te bestaan 
krijgt alle aandacht in de laatste periode van het leven, 
‘laya krama’. Dat belet niet dat enkelen er heel jong mee 
beginnen zonder enige interesse in yoga. Zonder het 
woord yoga te kennen. Kortom, mijn avontuur. 

 Hoe dat kwam kan je vinden binnen de hoofdstukjes 
‘filosofe’ en ‘transgender’. 

 
Ben zeer blij dat ik op mijn 18de met fysieke yoga begon-

nen ben. Pal in de srishti periode, de jeugdperiode. Stevige 
sportbeoefening van de meest uiteenlopende sporten, vroeg 
om een ’tegenhanger’ die de soepelheid van het lichaam on-
derhield en yoga bleek daar ideaal voor. Zo leek, want yoga 
begon pas gekend te worden. 

De eerste boeken verschenen op de markt en daar 
maakte ik gretig gebruik van.  

Ook de eerste leeraren doken op. Het was wel opletten 
geblazen voor al wat verkondigd werd over yoga en wie er les 
gaf. Zo was er iemand die naar India was getrokken, er drie 
weken in een ashram (leefgemeenschap) verbleef. Zich een 
authentiek  tijgervel aanschafte en naar Europa terugkeerde. 
Hij liet zich  kaal scheren, liep in Indische kleding rond, liet zich 
aanspreken met swami en startte yogalessen.  

Er werden ook zelfs gevaarlijke nonsens verspreid. Zoals 
de leerkracht die, toen HIV problemen opdoken, verkondigde 
dat wie yoga deed nooit aids zou krijgen.  

Maar er waren ook heel erg knappe leerkrachten waaron-
der André Van Lysebeth en Claude Maréchal. Twee waar ik 
heel veel van geleerd heb.  

Srishti  



Yoga was niet alleen van bij aanvang een mix, 
van veronderstellingen en feiten  
maar is dit nog steeds.  

 
Van bij het begin van eigen yogapraktijk heb ik geleidelijk en ge-
stadig al wat zowel op technisch als op filosofisch vlak niet op 
feitelijkheden bleek te steunen eruit gegooid. Deze activiteit zet 
ik trouwens nog steeds door. Door yoga zo tot op het bot uit te 
kleden won en wint yoga nog steeds meer aan belangrijkheid. 
Een heel erg leuke vaststelling.  

Van srishti naar shtiti   

     Na de jeugdperiode... volgt de 
tweede periode van het leven, sthiti. Verantwoordelijk voor 
zichzelf en voor het leven op deze planeet gingen stude-
ren, allerlei sporten beoefenen, yoga beoefenen, de ver-
kenning van het bewustzijn, gewoon verder. Gelijktijdig met 
een avontuurlijk parkoers van de ene toffe job na de ande-
re, en na tien jaar yogapraktijk... zachtjesaan begonnen 
zelf les te geven. Met gretigheid, graagte en inzet. 

 
Samen met Manon die er voor gezorgd heeft dat er 

niets in het honderd liep en er op internet een en ander te 
rapen viel, samen met Marc en Dirk, kwam uiteindelijk  

  Yoga Studio Perpleks tot stand.  
 
 Lesgeven is een heugelijk gebeuren gebleken. Het 

was telkens ‘een verhaal vertellen’ dat als het ware zichzelf 
vertelt. Natuurlijk was er de ‘partituur, de summier geteken-
de vinyasa, maar hoe die tot leven kwam was een echt 
avontuur van een ‘geheel’ dat zichzelf schiep. Het geheel 
van alle in het lokaal aanwezigen. Eén beweging van een 
zich bewust levend ervaren. Een beweging waar ik immens 
veel leerde van de deelnemers. Van zij die stil binnenkwa-
men, goeie dag zegden en in stilte gingen liggen of zitten, 
en zij die wat luidruchtiger waren en elkaar wat te vertellen 
hadden. Van allen heb ik veel geleerd. 



De derde, en laatste fase van het leven, wordt anta krama of samhara krama 
genoemd. Anta betekent “einde, eindigen,” samhara betekent “terugkeren naar 
de oorsprong”. Soms wordt er ook nog naar gewezen met de term laya krama. 
Niet te verwarren met laya yoga, beter bekend als kundalini yoga, een yoga-
vorm waarmee ik me absoluut niet bezig hou.  
Laya betekent ‘oplossen’. Het eindigen van ‘tijd’ en ruimte’.  
 
(Binnen het hoofdstukje ‘Mauranne filosofe’ wordt hopelijk alles een ietsje dui-
delijker). 
 
Echt duidelijk wordt het pas wanneer bewustzijn alleen en naakt, onbekommerd 
en ongedwongen, zichzelf gadeslaat.  
Sommigen, zoals Mauranne, beginnen er reeds heel vroeg mee. En, wanneer 
ze dan in de derde fase van hun leven zijn terechtgekomen, zich er helemaal 
thuis weten.  
 
Het wordt een spitante tijd ondanks het verouderen. Heel intens een leven laten 
bloeien dat voortdurend oplost, eindigt, laya… Een tocht doorheen de bergen, 
ergens ver weg, ergens waar men zichzelf niet eens kan vinden. Waar elke re-
latie de meest onverwachte vormen en intensiteit kan aannemen. En… nog 
maar eens op een andere manier werken met asana, pranayama, bhanda, viny-
asa etc.  
 
Mauranne is dan ook gestopt met yogacursussen te geven, al kan het gebeuren 
dat er soms occasioneel enkele ‘lessen’ uit de lucht vallen. Wat wel blijft doorlo-
pen is de website van Yoga Studio Perpleks. Het wordt een site vol informatie 
i.v.m. yoga. Fysieke yoga, nidra yoga, dhyana yoga, jnana yoga… deze yoga’s 
hopen we een spitant leven te bezorgen op de site tot groot genoegen, hopen 
we, van vele yoginis en yogis.  

Van shtiti naar anta krama 


