
Zicht op het Ongeziene 
DE UPANISHADS  

Zaterdag 5 november, 14.00-16.00 uur 
 

Meditatiehuis Het Zonnelicht, Tilburg 

 

Wie je ten diepste bent weet je 

niet, en toch ben je er. Het leven 

bindt je, maar in wezen ben je 

altijd vrij.  

De Upanishads, de bronteksten 

van het hindoeïsme, leggen de 

vinger op dit wonderlijke 

mysterie.   

Vertaler Wim van de Laar licht de 

teksten toe en dompelt je onder 

in hun eeuwenoude wijsheid.  

Al blijft het mysterie behouden.  

 

Toegang: donatie (richtprijs €10,00) 
 

Locatie: Het Zonnelicht, Lancierstraat 90G, 5017 CT  Tilburg 
 

Graag vooraf aanmelden via wimvandelaar@kpnmail.nl 
 



 

De Upanishads – Zicht op het Ongeziene 

 
 

De Upanishads zijn de oorspronkelijke wijsheidteksten van het hindoeïsme (en van yoga). Ze 

liggen ten grondslag aan de klassieke filosofie van vedanta en van de non-dualistische 

stroming daarin (advaita vedanta). Het fundamentele onderricht van de Upanishads betreft de 

uiteindelijke werkelijkheid en, met het besef daarvan, Vrijheid of Zelf-realisatie. Het gaat 

over wie of wat je als mens ten diepste bent. Over wat geluk, vervulling en ‘echtheid’ zijn, en 

wat niet. 

Het onderricht wordt gegeven in de vorm van dialogen, parabels, vertellingen, traktaten, in het 

besloten samenzijn van meester en leerling. De Upanishads onderwijzen een ongeziene, 

onveranderlijke werkelijkheid, schuilgaand achter de ons zo vertrouwde 'schijnwerkelijkheid'. 

Die 'hoogste' werkelijkheid wordt Brahman, het Absolute, of Atman, het Zelf, genoemd. Het 

verblijft in je als Bewustzijn. Dat is je essentie, je eigenlijke Ik.  

In de lezing ga ik in op de context van de Upanishads in de Indiase filosofie, en hoe je de 

teksten praktisch kunt lezen en ‘ervaren’. Het zal gaan over de kernthema's: Bewustzijn, de 

zogenaamde ‘vier toestanden’, de aard van de wereld en het eigen bestaan, onwetendheid en 

het 'pad' naar bevrijding. Centraal staat de kortste van alle Upanishads, de Mandukya 

Upanishad, die in twaalf verzen de kern van het onderricht bevat. 

 

 

Wim van de Laar (1961) is al ruim dertig jaar yogadocent en schreef in 2015 De Upanishads, 

een vertaling van achttien Upanishads. Op het moment werkt hij aan de afronding van een 

tweede boek, Bronnen van Yoga, dat bestaat uit de vertaling en toelichting van de Bhagavad 

Gita, de Samkhya Karika van Ishvarakrishna en de Yoga Sutra van Patanjali (met het klassieke 

commentaar van Vyasa). 

 

Zie ook www.yogawimvandelaar.nl en www.hetzonnelicht.nl  


