
p 21 juni a.s. organiseert het 
Antwerp World Diamond Cen-
tre (AWDC) in samenwerking 
met de Antwerp Indian Asso-

ciation (AIA) en de Ambassade van India 
in België, Luxemburg en de EU de eerste 
Internationale Yoga Dag in Antwerpen, in 
navolging van een resolutie van de Verenig-
de Naties op voorstel van premier Naren-
dra Modi deze dag als International Day of 
Yoga te erkennen. 21 juni is niet alleen het 
astronomisch begin van de zomer op het 
noordelijk halfrond, doch volgens de over-
levering zou de yogaleer duizenden jaren 
geleden op deze dag door de eerste Guru 
Shiva aan de wijzen zijn onderwezen. 
Centraal in de yogaleer is het verwerven 
van zelfinzicht ter bevordering van het al-
gemeen welzijn inclusief het streven naar 
geweldloosheid in elk opzicht tegenover 
alle levensvormen en de natuur in zijn 
geheel. Yoga omvat verschillende technie-
ken waaronder lichaamshoudingen (Asa-
nas), ademhalingsoefeningen (Pranayama) 
en meditatie (Dhyana) met als doel inner-
lijke rust te realiseren voor een harmonieus 
evenwicht tussen lichaam en geest. 
Wetenschappelijke studies suggereren een 
gunstig effect van yoga in de preventieve 
setting en als aanvullende behandeling 
van verschillende aandoeningen waar-
onder metabool syndroom, angststoornis, 
stemmingsstoornis, posttraumatische 
stressstoornis, gewrichtsklachten. 

Dr. Rishi Panday, neuroloog en medisch 
coördinator van het Joods Medisch Cen-
trum Antwerpen, erkent de aanvullende

waarde van yoga en meditatie in de behan-
deling van bepaalde aandoeningen.
‘’De laatste tijd zien we een toenemend 
aantal stress-gerelateerde klachten met een 
belangrijke impact op de levenskwaliteit. 
Door het aanleren van een geschikte me-
thode om tot rust te komen kan er veel ge-
zondheidswinst worden behaald, hetgeen 
zich ook vertaalt in een hogere productivi-
teit en betere levenskwaliteit. Ook bij chro-
nische aandoeningen kunnen aanvullende 
yoga-oefeningen het ziekteleed verzachten 
en een positieve ingesteldheid bewerkstel-
ligen. Voor de patiënt uit Antwerpen is dit 
weliswaar moeilijker te bereiken dan voor 
bijvoorbeeld een patiënt uit Mumbai of 
Londen met een hogere concentratie aan 
yogaleermeesters. Het gemeenschappelijk 
initiatief van het AWDC, de AIA en de am-
bassade juich ik alleszins toe om de lokale 
bewustwording te vergroten.’’

Dhr. Mehul Kothari, voorzitter van de 
AIA: ‘’Yoga beoogt een gezonde geest in 
een gezond lichaam. Door het organiseren 
van de eerste Antwerpse editie van de Inter-
nationale Yoga dag met een verwacht aantal 
deelnemers van 1500 personen trachten de 
AIA en het AWDC niet alleen een onge-
kend aantal yogaliefhebbers samen te bren-
gen maar ook in solidariteit te verenigen. 
Yoga stimuleert de gemeenschapszin en 
brengt mensen dichter bij elkaar, onafhan-
kelijk van religie, etniciteit of cultuur.’’

Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website :

http://internationalyogadayantwerp.com/

Yogis Love 
Antwerp

Door dr. Rishi Panday

O

“Dr. Rishi 
Panday, neu-

roloog en medisch 
coördinator van 

het Joods Medisch 
Centrum Ant-
werpen, erkent 
de aanvullende 

waarde van yoga 
en meditatie in 
de behandeling 
van bepaalde 

aandoeningen.”

Premier Modi tijdens de 69ste 
Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties

Centrale Magazine - 27


