
Samadhi tabel

Bron: Auteur: Patanjali Yoga Sutra’s, vertaling: I. K. Taimni, becommentarieerd door: Ajita, bestudeerd door: 
Jörgen van den Langkruis en Thijs Punt

Savicara Samadhi
Causale handeling (wens) Details

Sa = met. Vicara = bespiegeling of 
heerlijkheid

– Alles waar je met hart en ziel in gaat. Dan overstijg je dat op een gegeven moment. En
kom je tot schouwen. Je hoeft helemaal niks meer. Dieze contemplatieve toestand leidt 
ons naar extase. Ik noem deze Samadhi veelal “de WOW!-contemplatie”. Het is niet de 
verbeelding van de WOW, het is de gevoelswaarde ervan. Je gaat helemaal in de 
gevoelswaarde. Eigenlijk gebruik je Shakti-overheersing. Je geniet echt, met volle 
teugen. Daardoor word je omhoog getrokken. En vooral dingen die je mooi vindt, helpen
hierbij.
– Wat wij doen met  concentratie en meditatie als voorbereiding is een hulpmiddel, 
waardoor je dat gevoel leert vol te houden. Gewone mensen krijgen misschien dat 
gevoel zo, maar het gaat weer weg. Dan beginnen ze te denken, en dan is het kapot. Je 
begint met elkaar te praten, en dan is het over. Nee, wij handhaven dat gevoel in ons. En
dat brengt ons in een verrukkelijke toestand.

Algemene opmerkingen:
– Dit is een oefening die alleen maar tussen hele harmonische mensen mogelijk is. Al die verhalen van: je wordt gepakt/er is iemand 
anders in jou, enz, dat is iets helemaal anders dan dít. Dat zijn verhalen van obsessies. Dat zijn dus gedachten die mensen zélf 
hebben over iets wat ze toelaten in zich, en voeding aan geven. Dat vormt dan een soort entiteit in hun eigen subtiele aura. Dat is wat
men noemt bezetenheid. En dat kan met heel eenvoudige middelen van exorcisme/rituelen worden uitgeschakeld. Je hoeft maar in 
Samadhi – Vicara Samadhi – te gaan, om die obsessie te vernietigen.
– Buddhi controleer je met Vicara Samadhi, de nadruk ligt op Rajas, dan ben je vooral met uitzetting bezig.

Sananda Samadhi
Causale handeling (wens) Details

Sa = met. Ananda = zaligheid/liefde Tamas-overheersing op causaal vlak. Wanneer je verliefd bent, is dat ook een 
contemplatieve toestand. Dat wil je altijd opnieuw meemaken. Jammer genoeg is het zo 
dat de meeste mensen dat maar zelden in hun leven meemaken. Maar hier leer je dat 
naar believen mee te maken.

Algemene opmerkingen:
Ahamkara (ego) controleer je met Ananda Samadhi., de nadruk ligt op Tamas, dan ben je vooral met samentrekking bezig.

Sasmita Samadhi
Causale handeling (wens) Details

Dat is de stemming van gewoon zijn. Wordt door heel weinig mensen gezocht, maar 
veel mensen spreken er nog over: “Vrede zijn met u”. Hele mooie wens. De vrede die in 
zo een wens geuit wordt/bedoeld wordt, is eigenlijk het besef van eenvoudig zijn, de 
stemming van eenvoudig zijn, Asmita Samadhi.

Algemene opmerkingen:
Citta controleer je met Asmita Samadhi., de nadruk ligt op Sattva, dan ben je vooral met evenwicht bezig.

Savitarka Samadhi
Causale handeling (wens) Details

Sa = met. Vitarka = beredenering. 
Samadhi =  toestand van hoger bewustzijn.
Helikopervisie

– Vanuit de causale wereld toekijken op het mentale proces. Zónder opgeslurpt te 
worden door mentale proces. 
– Eerst laat je concentratie op het onderwerp los, daarna meditatie, maar dan probeer je
de gevoelswaarde van dat onderwerp te vinden. Pas op dát moment is het contemplatie. 
De gevoelswaarde hou je vast, en je kijkt vanuit de gevoelswaarde naar de gedachten, 
die in je geproduceerd worden. Het is niet alleen dat bepaalde gedachten ontspringen 
vanuit de stemming die je hebt. Ze hebben er iets mee te maken. Alleen begrijp je op 
dat moment meestal niet wat het verband is. Door er steeds mee te werken en het te 
laten optreden, zul je langzamerhand een soort lijn ontdekken.
– Ben je weer in je gedachten terug gevallen? Dat is dan veelal omdat je bent 
meegegaan met de gedachten. Dat moet je niet doen. Eenvoudig accepteren dat de 
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gedachten er zijn. En hoog blijven. Het verwerken en het combineren van de gedachten 
naar een oplossing, dat zul je meestal  op het einde doen. Gewoon puur waarnemen.

Algemene opmerkingen:
– Sabda, Artha, Jnana. Dat zijn de 3 sleutelwoorden in deze oefening. Sabda = kennis die alleen maar op woorden is gebaseerd. 
Jnana = gewone kennis. Artha = waarachtige kennis, of de essentie. Voel je dat ik je iets duidelijk probeer te maken? Artha. Hóór je 
me? Hóór je de klanken die ik uit? Dat is Sabda. En volg je de redenering die ik je probeer te laten volgen? Dat is Jnana. Nou, als je 
deze 3 dooreengemengd bij elkaar hebt, en je observeert die 3 vanuit een hoog punt,  zo van: “Hé, kijk, ik merk op dat deze 3 er 
zijn!”, dan is dat Savitarka Samadhi. Je leert de dingen steeds beter onderscheiden.
– Vitarka gebruik je om je bewustzijn naar het causaal lichaam te brengen. Je zit dan, dankzij Vitarka, bij Artha. Dus je hebt 
gedistilleerd. Sabda – Jnana – Artha: uit elkaar gehaald. Je hebt de Artha – de essentie – gevonden. 

Nivicara Samadhi
Causale handeling (wens) Details

Nir = zonder. Vicara = bespiegeling of 
heerlijkheid

Deze oefening is een ontwikkeling, verbijzondering van Savicara. Je gaat zo op in het 
schouwen van Artha, in dit geval vreugde. Dat je alles om je heen op een gegeven 
moment vergeet. Er zijn natuurlijk nog wat Sabda en Jnana eromheen, maar je vergeet 
de hele omgeving omdat je er zo mee bezig bent. En ergens, heel flauw, merk je nog 
geluiden, maar ze lijken wel heel ver. Zo is het dat plots ga je helemaal op in extase.

Algemene opmerkingen:
Buddhi controleer je met Vicara Samadhi, de nadruk ligt op Rajas, dan ben je vooral met uitzetting bezig.

Nirananda Samadhi
Causale handeling (wens) Details

Nir = zonder. Ananda = zaligheid/liefde Deze oefening is een ontwikkeling, verbijzondering van Sananda. Je gaat zo op in het 
schouwen van Artha, in dit geval liefde. Dat je alles om je heen op een gegeven moment
vergeet. Er zijn natuurlijk nog wat Sabda en Jnana eromheen, maar je vergeet de hele 
omgeving omdat je er zo mee bezig bent. En ergens, heel flauw, merk je nog geluiden, 
maar ze lijken wel heel ver. Zo is het dat pots bén je helemaal liefde. Een en al liefde. Je 
schouwt niets meer.

Algemene opmerkingen:
Ahamkara met Ananda Samadhi., de nadruk ligt op Tamas, dan ben je vooral met samentrekking bezig.

Nirasmita Samadhi
Causale handeling (wens) Details

Deze oefening is een ontwikkeling, verbijzondering van Sasmita. Je gaat zo op in het 
schouwen van Artha, in dit geval vrede. Dat je alles om je heen op een gegeven 
moment vergeet. Er zijn natuurlijk nog wat Sabda en Jnana eromheen, maar je vergeet 
de hele omgeving omdat je er zo mee bezig bent. En ergens, heel flauw, merk je nog 
geluiden, maar ze lijken wel heel ver. Zo is het dat pots alles zijn is. Een en al zijn. Je 
schouwt niets meer.

Algemene opmerkingen:
Citta controleer je met Asmita Samadhi., de nadruk ligt op Sattva, dan ben je vooral met evenwicht bezig.

Nivitarka Samadhi
Causale handeling (wens) Details

Nir = zonder. Vitarka = beredenering. Deze oefening is een ontwikkeling, verbijzondering van Savitarka.Je gaat zo op in het 
schouwen van Artha. Dat je alles om je heen op een gegeven moment vergeet. Er zijn 
natuurlijk nog wat Sabda en Jnana eromheen, maar je vergeet de hele omgeving omdat 
je er zo mee bezig bent. En ergens, heel flauw, merk je nog geluiden, maar ze lijken wel 
heel ver. En redeneringen en zo, maar die interesseren jou niet meer. Logica en zo, dat 
interesseer je niet meer. Het is alleen het gevoel. Dat is  Nirvitarka Samadhi

Algemene opmerkingen:



Asamprajnata Samadhi
Causale handeling (wens) Details

– Tússen de stemmingen door, heb je een verandering. Dat kan ook een poos duren. En 
dát is Asamprajnata Samadhi. Er is een heel mooi trucje om Asamprajnata Samadhi zelf 
op te roepen. Dat heet “Neti, Neti, Neti”. Mantra. “Dit ben ik niet. Dit ben ik niet. Dit ben
ik niet” Hoe werkt dat? Je bewustzijn is bijvoorbeeld ergens op mentaal vlak, en 
gedachten komen langs. Je hebt de neiging om af en toe een gedachte te nemen/te 
identificeren met de gedachte/de gedachte eigen te maken. Op het moment dat je 
merkt: “Oh, kijk, ik word één met de gedachte! Ik ga in op dat onderwerp”, dan zeg je: 
“Nee, dat ben ik niet! Ik heb eigenlijk niks met die gedachte te maken. Ik kán niet één 
worden met die gedachte. Dat ben ik niet. Ik ben de toeschouwer van de gedachte, dus 
ik kan niet de gedachte zijn.” Dus je zegt: “Neti”.
Dan komt er een emotie langs. En heel gauw identificeer je met die emotie (kwaad 
geweest op die of dat, iets  meegemaakt, verdriet gehad). Maar ook weer: je neemt het 
waar (dat verdriet bv) en je kunt dat verdriet toch niet zijn, want je kíjkt ernaar. Je ben 
je bewust van dat verdriet, dus je kunt het toch niet zijn? Iets dat toekijkt op. Er komt 
een herinnering langs. Maar je kijkt toe op die herinnering, dus dat ben je ook niet. Neti.
Zo blíjf je tegen alles wat langskomt “Neti. Neti” zeggen. Elke keer als je “Neti” zegt, en 
je bewustzijn onttrekt van herinnering, gedachte, emotie, dan komt jouw bewustzijn op 
een hoger niveau. En langzaam maar zeker stijg je op. Verplaats je jezelf. Verplaats je 
bewustzijn. Het is gecontroleerde onthechting. Het is Pratyahara. De snelste weg naar 
Onze Lieve Heer Asamprajnata Samadhi. De snelste weg naar de hemel.
– Als je de oefening opeens te veel doet, dan word je helemaal kierewiet … Want je 
ontkracht alle lading die jou bij elkaar houdt. Daarom raad ik de mensen hier aan om dit
te doen wanneer ze een keer een flinke oppepper kunnen gebruiken. Als ze voelen dat 
ze een beetje vastzitten. Dat ze gevangen zijn in een aantal dingen. Om je los te maken.
Om je leven weer een nieuwe impuls te geven, in de goede richting
– Je moet telkens proberen verder te distilleren. Je moet merken dat er een onderwerp, 
een werkwoord en een lijdend voorwerp is. Zolang je die 3 meemaakt, ben je er nog 
niet. Dat is heel mooi, weet je wel? Dat je er pas bent op het moment dat je dit spelletje
niet meer kunt spelen. Als het niet meer mogelijk is om de zaken verder uit elkaar te 
halen. Dus, als je niét meer kunt zeggen: “Neti”, dan ben je er.

Algemene opmerkingen:

Nirbija Samadhi
Causale handeling (wens) Details

In Nirbija Samadhi zit je niet meer vast in de indrukken van het causaal lichaam. Je zit in
Atman. En dat is zo contradictorisch, want de top beleven, mystiek hoogtepunt/ Atmisch 
bewustzijn/zielsbewustzijn meemaken, stelt niets voor. Op het moment dat je er komt, 
herken je het: dát is het! That’s it! Tat Aham Asmi. Dat ben ik. En voor de rest is er niks 
meer. En dan houdt het op, klaar. Cirkel is rond. Hoeft niks meer. De druk in je leven, die
spanning, je zoektocht, is over. Dat is Zelfrealisatie. Dankzij Nirbija Samadhi tot stand 
gekomen. De beleving van Nirbija Samadhi is zielsbewustzijn. Dat is jouw werkelijke 
aard. Zoals je als wezen eigenlijk altijd al had moeten zijn. Niks van gevoel, niks van 
stemming. Helemaal vrij. Er is niks. Bewustzijn is een begrip dat voorbij gestreefd is. 
Want bewustzijn suggereert een reflectie. Dat is eigenlijk die schommeling van de 
trilling. En omdat het schommelt, merk je vanuit één deeltje van de trilling dat er een 
ander deeltje zich anders voordoet dan de plaats vanwaar uit jij waarneemt. Dat is in het
kort eigenlijk bewustzijn. Je bent bewust dat je bent. Nou, als die trilling langzamerhand 
vlakker wordt, dan zal de reflectie van het ene deel van de trilling naar de andere ook 
langzaam verdwijnen. En de drie-eenheid, kenner, gekende en het kennen, zal dan ook 
opgeheven zijn. En dat is dan Nirbija Samadhi. Dan is je wezen zeer snel aan het 
stromen. Zó snel dat je gewoon niets meer kunt waarnemen. Je zou kunnen zeggen dan
zit je in een raket die zo snel is dat je gewoon helemaal niks meer ziet. 

Algemene opmerkingen:
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