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Mijn bedrijfsnaam Niyama Yoga: wat is de betekenis, waar komt de 
naam vandaan?  

Een stukje Yoga geschiedenis. 

Yoga staat in het Westen van de wereld vooral bekend om het doen van 
yogahoudingen met als doel lenig, fit en ontspannen te worden.  
Wat veel mensen niet weten is, dat dit maar een klein onderdeel is van de filosofie 
die achter Yoga schuilgaat.  
Als je een echte yogi (is iemand die Yoga doet) wil worden en alle positieve gevolgen 
van Yoga wil ervaren, dan is het aan te raden om volgens de yoga filosofie te gaan 
leven, zowel op de yogamat als in je dagelijkse leven. 

Ongeveer in de 2e eeuw voor Christus heeft een Indiase geleerde en filosoof, 
Patanjali, de Yoga Sutra’s samengesteld, een Sanskriet werk van 196 sutra’s of 
aforismen, welke de gehele Yoga filosofie  en de techniek van Yoga samenvatten.  
De sutra’s zijn een uiteenzetting over de verschillende stappen, die je als yoga-
beoefenaar doorloopt.  
Pantanjali wordt ook wel de vader van de Yoga genoemd, hij was de eerste die dit op 
papier heeft gezet. 
In deze sutra’s wordt ook het zgn. ‘achtvoudige  Yoga pad’ behandeld, wat bestaat 
uit 8 opklimmende stappen. Het is niet zo dat je deze stappen  van 1 tot 8 moet 
bewandelen of afwerken, je volgt de stappen op de momenten wanneer jij er klaar 
voor bent.  

Het achtvoudige Yoga pad bestaat uit de volgende acht paden: 

1. Yama’s: geven richting aan een yogi wat deze niet moet doen in het leven, het 
zijn universele levenswaarden / morele regels en onthoudingen, richtlijnen 
over hoe je je moet opstellen tegenover de rest van de wereld. 

2. Niyama’s: wat je als yogi wel moet doen in jouw leven, jouw persoonlijke 
disciplines. Waar de Yama’s zich richten op hoe je je ten opzichte van de 
buitenwereld zou moeten gedragen, richten de Niyama’s zich op jouzelf. 

3. Asana’s : de yogahoudingen 
4. Pranayama: de kunst van het ademen 
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5. Pratyahara: het 'terugtrekken' of kalm worden van de zintuigen door je te 
distantiëren van de buitenwereld, naar binnen keren 

6. Dharana: concentratie tot de gedachten stilvallen 
7. Dhyana: meditatie 
8. Samadhi: als je alle voorgaande 7 paden onder de knie hebt, kun je Samadhi 

bereiken: een uitgebalanceerde geestestoestand. 

De Yama’s en Niyama’s zijn de basis van de Yoga filosofie, de leefvoorschriften van 
het leven. De gedachte achter Yoga is niet alleen om lenig, mindfull, ontspannen en 
bewust te zijn op de Yogamat, maar ook om jezelf te ontwikkelen en de Yoga filosofie 
toe te passen in jouw dagelijkse leven.  

Natuurlijk is het prima om te starten met het doen van yogahoudingen vanwege de 
fysieke voordelen die het jou kan geven. Maar de reden dat veel mensen Yoga blijven 
doen is het ‘magische’ gevoel dat het ze geeft en de positieve invloed die het op hun 
leven heeft nadat ze zijn gaan leven volgens het achtvoudige pad van Patanjali. 
 
De Yama’s en Niyama’s zijn allebei onderverdeeld in 5 richtlijnen of disciplines:  

Yama’s 
 

Niyama’s 

Ahimsa - geweldloosheid Saucha – zuiverheid / puurheid 
Satya - waarheid Santosha - tevredenheid 

Asteya – niet stelen Tapas - zelfdiscipline 
Brahmacharya - zelfbeheersing Svadhyaya - zelfstudie 
Apirigraha - hebzuchtloosheid Isvara Pranidhana - overgave 

 

Door te leven volgens de Yama’s en Niyama’s maak je een goed begin.  

Ik heb gekozen voor de bedrijfsnaam ‘Niyama Yoga’, omdat de richtlijnen van de 
Niyama’s, de persoonlijke disciplines, de basis zijn, van het ontwikkelen van een 
beter, mooier, liefdevoller persoonlijk leven.  
 
Tijdens mijn yogalessen laat ik jou hiermee kennismaken en zul je al snel de positieve 
effecten van het doen van Yoga zelf ervaren en zo hoop ik mijn doel te bereiken, nl. 
dat de wereld een stukje mooier wordt.  

                                                                                                              Namasté     


