Yoga-opleiding
Amitabha

.
.

Maaike is in september 2015
begonnen met yoga-opleiding Amitabha,
en is nu in de eindfase van het derde opleidingsjaar.

Je begon het lifestyle-traject met het gevoel dat yoga eigenlijk
niet bij je pastte, maar wel goed voelde.
Inmiddels ben je doorgestroomd naar de docentenopleiding en geef je les.
Wat zocht je in het lifestyletraject?

Het lifestyletraject was meer een opstapje naar mezelf én de mensen om mij heen zodat ik, en mijn
directe omgeving zou kunnen wennen aan de keuze die ik had gemaakt. Eigenlijk wist ik al van binnen,
en dat werd bevestigd direct na lesdag 1, dat ik de docentenopleiding zou gaan doen, maar ik vond
het nogal wat om direct voor een docentenopleiding te kiezen. Liep ik niet te hard van stapel? Ik vond
mijzelf ‘helemaal niet zo yoga’.

Wat sprak je aan bij deze specifieke opleiding?
Ik heb lange tijd yogales gehad van Jacqueline (Jacqueline Beeren, oprichter van Het Yoga Huis in
Doetinchem) en vond haar lessen zo ontzettend fijn dat ik na lange tijd eens ben gaan zoeken welke
opleiding zij had gedaan. Ik kwam op de website van Amitabha, las over de
opleiding en ik wist direct dat ik dit zou gaan doen.
Ik weet niet meer precies wat mij zo aansprak, waarschijnlijk tóch de
keuze tussen de docentenopleiding (4 jaar) en het lifestyletraject (2 jaar). Ik ben naar een informatieavond geweest en heb
daar kennis gemaakt met Maartje, een heel normale vrouw (...)
met 2 voeten op de grond.
De kennismaking met Aplomb-Yoga (introductie-les tijdens de
informatieavond) maakte veel indruk op mij. Kleine eenvoudige
oefeningen met een grote impact, zowel fysiek als mentaal, ik was
zeer onder de indruk. Het heeft toch nog maanden geduurd voordat
ik besloot me in te schrijven voor de opleiding. Wat ik prettig vond
was dat Maartje mij niet heeft benaderd ná de informatieavond, er was
geen druk van haar kant of ik me wel of niet ging aanmelden. Ik kreeg
de ruimte. We hebben elkaar uiteindelijk gesproken via de telefoon, waar ik
mijn twijfels uitte over het wel of niet beginnen. Het idee dat ik niet Yoga genoeg zou zijn heeft mij
lange tijd tegen gehouden om de knoop door te hakken. Maartje heeft naar mij geluisterd, zonder te
oordelen en heeft mij ook hier weer de ruimte gegeven, door mij niet een bepaalde kant op te duwen.
Door de manier waarop Maartje met mij om is gegaan vóór de opleiding (en dat zijn maar 2 momenten
geweest) heeft mij doen beslissen om te starten; haar nuchterheid, haar oordeelloosheid, haar humor,
haar professionaliteit en de manier waarop ze mij de ruimte heeft gegeven.
Wat heb je ervaren in je yoga-beoefening in deze drie jaar? Wat springt er voor jou uit?
Nu pas begint mijn yoga-beoefening écht voor mijn gevoel, in de vorm van fysiek yoga en meditaties
‘doen’ op mijn mat. Als er al een aanvliegroute bestaat, heb ik het gevoel dat ik ‘m van de andere kant
heb aangevlogen. In contact komen met mijn lichaam, bewust worden van mijn lichaam, het ontwikkelen van lichaamsgevoel, de manier van hoe ik in het leven sta, hoe ik omga met mijn lichaam, hoe ik
omga met mijn man, mijn kinderen, mijn familie en vrienden, dat springt er voor mij uit.

Op het gebied van de yoga-beoefening
vind ik het zó fijn dat ik, daar heb je ‘m weer,
de ruimte krijg. Ik hoef niet te duwen en trekken
om in een houding te komen. De tijd nemen en
vooral voelen hoe je lichaam zich zet om in een yoga-houding
te komen, maakt een wereld van verschil. Bewegen vanuit ontspanning
en dus in contact kunnen blijven met wat er gebeurt, is voor mij yoga beoefenen.
Het is geen kunstje, het is voelen, in contact blijven en meebewegen.
En daar word ik echt gelukkig van, het maakt me emotioneel.

Hoe werkt dit door in je dageljks leven?
Als ik zo terug kijk naar de afgelopen 3 jaar en óók naar de jaren daarvoor en nu, is de manier waarop
ik omga met mijn leven enorm veranderd. Mijn blik is opener geworden in mijn leven, naar mezelf toe
en ook naar de mensen om mij heen. Ik zíe de mensen om mij heen, mijn kinderen, mijn man, maar
ook de mensen die ik tegen kom in de supermarkt en ik voel dat zij mij ook zien. Ik zorg beter voor
mijn lichaam en voel dat ‘dat’ lichaam echt van mij is. Ik heb mijn lichaam vaak als iets buiten mijzelf
ervaren, alsof het er niet was, alsof het geen onderdeel van mij was.
Ik ben ontzettend nieuwsgierig geworden naar mezelf en ben nieuwsgierig wat ik nog meer ga
ontdekken.
Is er nog iets anders wat je over je ervaring wilt delen?
Ik ben zó blij dat de opleiding 4 jaar duurt. Dit geeft je de tijd en ruimte (...) voor het hele proces.
De opleiding is compleet en breed. Het gaat niet alleen over yoga-houdingen, het gaat over bewustwording, open aandacht, contact, aanwezig zijn, zijn met wat er is, meebewegen, de stem van de ziel.
Ik vind de opleiding zeer verdiepend en ongelooflijk interessant, want het gaat over jezelf. Het heeft
mijn leven enorm verrijkt en nu zit ik nog maar in leerjaar 3, dus ik kan niet wachten!

