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De meeste mensen zullen bij het horen van de naam Shiva denken dat het 
om een gegeven, spirituele naam gaat. Maar Shiva kreeg deze naam van haar 
vader, een kunstenaar, die geïnspireerd was door het beeld van Shiva Nataraj, 
die danst binnen een ring van vuur. De god Shiva kan binnen het Hindoeïsme 
verschillende vormen aannemen en wordt ook gezien als de god van de yoga. 

Het lijkt er dus op dat haar vader een vooruitziende blik had. 

Door Charlot Spoorenberg Fotografie Yoga Moves

 ‘Ik ben geboren in Rose Beach, Californië. Toen ik 

eind twintig was, gebeurden er een aantal intense 

dingen in mijn leven. Eerst brak ik mijn bekken 

tijdens een auto-ongeluk, toen stierf mijn moeder, 

ik maakte een aardbeving en een grote brand mee 

en daarna werd ik zwanger. Vooral het sterven van 

mijn moeder heeft een grote verandering in mijn 

leven teweeggebracht. Door mijn academische 

achtergrond zat ik erg in mijn hoofd en voelde ik 

dat ik uit balans was. En ik zag dat alles om heen 

uit balans was, mensen, de natuur, de aarde. Dat 

was het moment dat ik besloot fulltime les te gaan 

geven. Ik voelde dat hier mijn liefde lag dat en 

dat het nodig was. Verdriet hebben brengt je op 

je knieën, maar door mijn zwangerschap voelde 

ik een nieuwe levensenergie die mijn verstand 

te boven ging. Mijn mandala, mijn levenscirkel, 

veranderde.’

Prana Vinyasa

‘Ik deed al jaren aan ashtanga yoga en merkte 

dat ik door mijn interne verandering als het ware 

meer ruimte nodig had. Mijn Shakti, vrouwelijke 

energie, ontwaakte. Ik ontdekte tijdens het 

lesgeven dat er iets anders nodig was dan die vaste 

reeks houdingen uit de ashtanga. Ik merkte dat 

zowel ikzelf als mijn studenten meer flow nodig 

hadden om ‘uit hun hoofd’ te kunnen komen. In 

Californië was en is yoga populair en de lessen 

waren altijd goed bezocht. Dat gaf me de moed om 
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dingen uit te proberen en te voelen wat werkte en 

wat niet. Ashtanga heeft een paar series houdingen, 

terwijl we binnen de Prana Vinyasa of Prana 

Flow wel veertig verschillende Surya en Chandra 

Namaskars [red: zonne-, en maangroeten] hebben. 

Wij noemen ze Namaskars en deze zijn gebaseerd 

op de elementen. We nodigen studenten uit zelf 

te ontdekken, te creëren en evolueren. Sommige 

mensen bewegen meer naar de dynamische kant 

toe en anderen juist naar stilte en meditatie. Daarom 

vind ik de balans tussen solar (zon) en lunar (maan) 

binnen mijn lessen en opleidingen belangrijk. Zon 

staat voor energie, vuur, licht, terwijl maan staat voor 

ontvankelijkheid, rust, koelte. Tegenpolen die elkaar 

perfect aanvullen.’

Samudra Global School for 

Living Yoga

‘Ik ben afgestudeerd in World Arts and Culture 

aan de UCLA, de Kunstacademie in Los 

Angeles, Californië. Mijn afstudeerrichting was 

bewegingstherapie, de wetenschappelijke variant. 

Ik leerde daar onder andere over hoe er binnen 

verschillende culturen bewogen wordt en hoe 

cultuur invloed heeft op beweging. Vanuit deze 

achtergrond heb ik geleerd dat iedere cultuur zijn 

manier van bewegen en ook zijn manier van ‘yoga’ 

heeft, een manier om terug te komen naar de ware 

natuur, naar balans. In de ene cultuur gebeurt dat 

door middel van een krijgskunst, in de andere 

door een dansvorm, enzovoort. Om deze reden 

bieden we via mijn online school en platform – 

Samudra Global School for Living Yoga – heel diverse 

trainingen aan, gegeven door geweldige docenten 

vanuit de hele wereld. Dit zijn mensen met een 

achtergrond in yoga, muziek, Ayurveda, Thaise 

massage, dans, astrologie, etc. We leren van elkaar, 

inspireren elkaar en groeien samen. Zo gaat het 

ook met docenten die ik tegenkom, zoals hier in 

Utrecht bij Yoga Moves. We respecteren elkaars 

wortels, cultuur en samen evolueren we als mens, 

maar evolueren we ook onze practice. Dat is de 

basis van Prana Vinyasa.’

Meditatie in beweging

‘Als mensen denken we vaak als we ademhalen, 

dat we daarvoor iets moeten doen. Als je openstaat 

om de ademhaling te ontvangen, dan kan het 

meditatie worden. Prana is levensenergie die via onze 

ademhaling ons lichaam binnenkomt. Het voedt 

ons. Binnen Prana Vinyasa stuurt de ademhaling 

de asana, de beweging. Bewegen vanuit een diepere 

vorm van Shakti is niet alleen het doel, maar ook de 

methode binnen Prana Vinyasa. Het is meditatie in 
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beweging. Natuurlijk is er ook kritiek geweest op 

deze manier van yoga, omdat het van de gebaande 

paden afging. Ik heb veel respect voor mijn leraren 

en er altijd een open dialoog over kunnen hebben. 

Dingen veranderen niet zonder reden. Ik verander 

mijn lessen niet omdat ik dat van mezelf moet. Ik 

voel soms gewoon dat het nodig is, dat er behoefte 

aan is. Tijden veranderen, mensen veranderen. Het 

is natuurlijk dat we evolueren. Ik probeer vast te 

houden aan de traditionele leringen en tegelijkertijd 

open te staan voor wat er nodig is. Dit is geen nieuwe 

stijl van yoga, het is een geëvolueerde stijl.’

Alles is verbonden

‘Op mijn eigen pad is Tantra een belangrijke 

bron waar ik uit put. De essentie van Tantra is 

non-dualisme. Dit betekent dat alles in het leven 

verbonden is met de totaliteit. Je zou kunnen zeggen 

dat er een energieveld is dat door alles heen beweegt. 

Ons lichaam is heilig, onze seksualiteit is heilig, 

maar doordat er in onze moderne wereld zoveel 

onwetendheid is en misbruik van ons lichaam, gaat 

bijna alles wat je leest over tantra over seksualiteit. 

We noemen dit Neotantra. Ik bestudeer zelf de 

Vijnana Tantra. Om over de dieperliggende gedachte 

van Tantra te leren, is het lezen van een boek niet 

genoeg. Eigenlijk zou je dan naar India moet reizen 

om een leraar te zoeken. Er zijn overigens wel 

‘moderne’ leraren waar je meer over traditionele 

Tantra kunt leren, zoals Daniel Odier, Christopher 

Tompkins, Paul Muller-Ortega, Sally Kempton en 

in India Pandit Rajmani Tigunait van het Himalaya 

Institute. Als je met Tantra in aanraking komt, dan 

kan er een zaadje in je openbarsten waardoor je 

niet meer terug kunt. Ik zou nooit zomaar iemand 

naar mijn eigen leraar sturen, want misschien past 

die helemaal niet bij die persoon. Ik denk dat als je 

echt de intentie hebt om in aanraking te komen met 

Tantra, het pad zich voor je zal ontvouwen.’

De hartslag van creatie

‘De intentie van Tantra is je bewust te worden 

van de hartslag, het pulseren van creatie. Dit 

pulseren is de basis van elke beweging. Yoga is 

geen dans, maar als je bijvoorbeeld naar oude 

tempels in India gaat, dan zie je op de muren 

afbeeldingen van Lord Shiva gegraveerd in diverse 

danshoudingen. Deze houdingen zijn hetzelfde als 

de yoga asana’s die we tegenwoordig kennen. Ik 

denk dat wij, toen yoga naar het Westen kwam, 

niet het volledige plaatje hebben meegekregen 

of begrepen. Volgens mij voelen veel mensen dat 

we het contact hebben verloren met de natuur, 

met het pulseren van creatie, maar zodra we ons 

kantoorgebouw binnenstappen zetten we dat 

gevoel uit. Als je je natuurlijke flow of natuur 

uitzet, dan ontstaat er disbalans en yoga is een 

manier om die balans terug te brengen. Vinyasa 

is een krachtige yogavorm en de dynamische 

bewegingen helpen mensen hun stresspatronen 

te doorbreken. Ik heb het idee dat veel mensen 

bij het doen van langdurige, statische houdingen 

juist nieuwe stresspatronen aanmaken. Dat wil niet 

zeggen dat ik tegen statische vormen van yoga ben, 

integendeel. Er gebeurt in een statische houding 

ontzettend veel van binnen. Ik denk alleen niet 

dat iedereen de vaardigheid heeft om dat waar te 

nemen, vooral omdat we zo in ons hoofd zitten. 

Hetzelfde geldt voor mediteren: veel mensen leren 

dat ze niet mogen bewegen, waardoor meditatie een 

soort gevecht wordt. Door te bewegen op het ritme 

van je ademhaling, één te worden met je ademhaling, 

kun je een meditatieve staat bereiken.’  
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SHIVA REA reist de hele wereld over om workshops en opleidingen te 

geven. In 2018 geeft ze diverse opleidingen bij Yoga Moves in Utrecht. 

Kijk op yogamoves.nl/workshops&events en kies onder ‘led by’ voor 

Shiva Rea. Lees alles over Shiva op shivarea.com of volg online 

trainingen via yogaalchemy.com.

'Dit is geen 
nieuwe stijl van 
yoga, het is een 

geëvolueerde 
stijl’
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