
Dankzij Melinda kan je aan mindfulness 
doen in yurt op steenworp van hartje Aalst

Aalst 

Leen De Smedt
In een Kirgizische yurt aan 
de Immerzeeldreef 62 geeft 
Melinda Asztalos binnen-
kort haar eerste workshops 
rond welzijnsontwikkeling, 
een thema waarover ze ook 
haar doctoraat in de bewe-
gingspsychologie maakte. 
Bovendien schreef ze een 
boek met de titel The crack, 
waarvan de rode draad ook 
door de workshops in de 
yurt loopt.

In Aalst was er al veel, maar een 
spirituele tent waarin je aan we-
tenschappelijk onderbouwde 
mindfulness of bewustzijnsont-
wikkeling kan doen, is nieuw. The 
CCY doopte de Aalsterse weten-
schapster van Hongaarse af-
komst Melinda Asztalos het plek-
je, wat staat voor Clear Conscious-
ness Yurt, oftewel de yurt waarin je 
aan zogenaamde bewustzijns-
ontwikkeling kan doen.

“Als we een cultuur van aan-
vaarding van andermans anders-
zijn koesteren, in plaats van te 
oordelen en groepsdruk op te leg-
gen om aan bepaalde, vaak onrea-
listische normen te voldoen, kun-
nen we een nieuwe wereld creë-
ren waarin we allemaal genieten 

van meer ontspanning en gemak, 
en waarin individuele verschillen 
worden gevierd”, zegt de weten-
schapster. “Je hoeft niet te veran-
deren wie je bent, je moet weten 
hoe je in elkaar zit.” 

Dalai Lama ontmoet
De Hongaarse kwam twintig jaar 
geleden in Aalst terecht. “Ik 
kwam naar België om mijn stu-
dies voort te zetten, met een twee-
de master en een doctoraat in de 

Melinda Asztalos 
Wetenschapper

“Mijn thuis vond ik in 
Aalst nadat ik tijdens 
de popverbranding een 
fascinatie ontwikkelde 
voor de stad en haar 
mensen”
bewegingspsychologie aan de 
UGent”, zegt Melinda. “Mijn 
thuis vond ik in Aalst nadat ik tij-
dens de popverbranding (tijdens 
carnaval, red.) een fascinatie ont-

wikkelde voor de stad en haar 

mensen. Mijn proefschrift aan de 
universiteit was het zaadje waar-
uit mijn methode van bewust-
zijnsontwikkeling en nu ook 
mijn boek The crack vloeide.” 

Melinda putte uit twaalf jaar 
wetenschappelijke en universi-
taire opleidingen voor het boek 
én de yurt, waar in het weekend 
van 18 maart de eerste workshops 
plaatsvinden. “Maar wetenschap 
is niet alles: ik volgde ook spiritu-
ele training met de grootste boed-
dhistische lama’s van onze tijd, 
waaronder de Dalai Lama, waar-
bij ik het voorrecht had om hem 

te ontmoeten in Hoei en in Ham-
burg. De yurt is bedoeld als verza-
melplaats voor waarheidszoe-
kers, waar lezingen en work-
shops de groei van bewustzijn en 
wijsheid ondersteunen, met als 
resultaat meer persoonlijke vrij-
heid, sereniteit en gemak.”

Het boek van 296 pagina’s is 
voorlopig al online te verkrijgen 
via Standaard Boekhandel en 
www.the-crack.com, voor 28 eu-
ro. De workshops vinden alle-
maal in het Nederlands plaats, 
met het boek als handvat. In-
schrijven kan via www.the-
crack.com.
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Melinda Asztalos bouwde aan de Immerzeeldreef in Aalst een Kirgizische yurt. Daar kan je binnenkort workshops volgen 
rond welzijnsontwikkeling.  © Pieter De Backer
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