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Inleiding.
Ik ben benieuwd naar de invloed van een yoga oefening op het lichaam. Wat doet het met je?
In het boek van Jochem Dijkstra staat bij iedere asana wat het voor je lichaam doet, maar ik
vind het bij mijzelf moeilijk te constateren wat het met mijn lichaam (en mind) doet.
Ik merk dat ik graag de kaars doe, maar de kopstand hoeft voor mij niet zo nodig. Zo zijn er
nog enkele oefeningen die ik graag doe en anderen weer juist niet.
Door de pijn in mijn rug vroeg ik mij af, welke oefening goed voor de rug zou zijn en welke
juist niet?
Een leuke zoektocht. Toch was dit niet mijn uitgangspunt bij het maken van deze scriptie.
Ik heb eerst gekeken welke asana’s Vata, Pitta of Kapha verlagend waren. Van elke dosha heb
ik drie asana’s uitgekozen. Toen ben ik gaan opzoeken wat deze asana’s voor het lichaam
doen, bekeken vanuit de westerse benadering. Dit was heel leuk om te lezen en uit te werken,
hoeveel invloed een asana op je lichaam kan hebben.
In het oosten wordt er heel anders naar een asana gekeken.
Hier beoefent men spirituele yoga.
De asana wordt niet louter als lichaamsoefening gezien, maar als middel om ons lichaam in
samenhang met onze ademhaling, onze geest, onze intelligentie, ons bewustzijn, ons geweten
en onze kern te begrijpen en te integreren.
Daarom is er ook niets te vinden per asana, alleen in het algemeen.
Vanuit de ayurveda kon ik al helemaal niets vinden, zodat ik mijn vraag: Wat doet een asana
voor je lichaam bekeken vanuit de ayurveda bijgesteld heb in de vraag: Hoe is de uitvoering,
de adem, de aandacht en de beweging van een asana per dosha.
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Hoofdstuk 1.
Wat is Yoga
Yoga is een woord uit het sanskriet en betekent ‘juk’ dat staat voor verbinden, één worden of
samen gaan – het lichaam en de geest.
Uitgangspunt bij de yoga is dat ieder mens een uniek wezen is met een eigen beleving.
Yoga is een spel van beweging en verstilling.
Yoga is een manier van leven, waarmee het lichaam, de geest en de innerlijke levenskracht
kunnen worden ontwikkeld.
Het komt oorspronkelijk uit India waar het vooral oraal werd doorgegeven. door Yogi’s –
ziener– werd het opgeschreven in de Veda’s, de heilige boeken. Yoga is geen godsdienst maar
een manier van leven en een praktische hulp - een middel om één te worden met het
Goddelijke.
In de loop der eeuwen zijn er verschillende paden van yoga ontwikkeld, onder andere;
Karma yoga, staat in het teken van dienstbaarheid
Gyaan yoga, stroming die zich richt op intuïtieve kennis
Bhakti yoga, richt zich op de devotie
Raja yoga , probeert dmv het beheersen van het mentale de prana te beheersen.
Hatha yoga , probeert dmv het lichaam en prana het mentale te beheersen.
De wijsgeer Patanjali heeft de 8 stappen van yoga voor het eerst opgeschreven in de
yogasutra’s. Voorheen werd het mondeling van generatie op generatie doorgegeven.
De 8 stappen beschrijven de vele hindernissen die overwonnen moeten worden om de geest
bewust te kunnen beheersen.
Het zijn acht stappen omdat je ze 1 voor 1 moet doorlopen. Je kunt niet zomaar ergens
beginnen. Je begint bij de yama’s. De stappen zijn onderling wel met elkaar verbonden.
* Yama’s - Dit zijn 5 gedragsregels die gaan over respect of onthouding .Yama is de brug
tussen jou en de anderen. Leef bewust en ga bewust met mensen om. Hoe jij met je omgeving
omgaat bepaal je grotendeels zelf. Een eerste stap naar evenwicht, gezondheid en geluk is, dat
je in vrede verkeert met je omgeving. Een kernbegrip in de yoga is fysieke en mentale
zuivering. Voor het uitvoeren van de asana’s betekent dit; doe het zonder verlangens en
verwachtingen, yoga is geen kijksport, dus laat je trots of minderwaardigheidsgevoel varen,
het is zoals het is.
Hebzuchtloosheid; te veel en meer willen hebben dan noodzakelijk is. Hebzucht is vaak het
zaad voor diefstal, oneerlijkheid en geweld. Tevreden zijn met wat je hebt, op een gezonde
manier met je behoeften en wensen omgaan. Wat heb je werkelijk nodig om je prettig te
voelen en goed te kunnen functioneren?
Hebzuchtloosheid gericht op de asana’s is bij jezelf blijven. Streef er niet naar om hetzelfde te
kunnen doen als je buurvrouw of leraar. Hebzucht is eisen stellen aan je lichaam. Het lichaam
van een ander is nu eenmaal anders. Je moet het in je eigen lichaam zoeken, zodat je je
lichaam voelt en de beperkingen liefdevol accepteert. Er mag tevredenheid zijn in plaats van
hebzucht. Het is niet dat je niet mag streven naar de ultieme houding, maar dat je hebzucht
laat vallen en meer in de handeling gaat zitten.
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Geweldloosheid; Respect voor elk levend wezen, de natuur en alles dat deel uitmaakt van de
kosmos. Daar vloeit vegetariër zijn uit voort. Onszelf ideeën opdringen is ook een vorm van
geweld, evenals het niet respecteren van die van anderen.
Geweldloosheid gericht op de asana is respect hebben voor het kunnen van je lichaam. Dwing
jezelf niet in de ultieme houding maar gun jezelf de tijd om de houdingen op te bouwen.
Niet stelen; Tevredenheid op materieel en psychisch vlak. Niet overwegen om op onjuiste
wijze iets weg te nemen. Dat wat je nog niet hebt verdient, word je nog niet geschonken.
Waarheid of eerlijkheid; De waarheid betekent dat je handelt in overeenstemming met je
behoeften, gevoelens, gedachten en verplichtingen. Door je versluieringen te ontsluieren, zul
je steeds helderder en duidelijker de Universele Waarheid zien, ervaren en “weten”. Je hecht
waarde aan je innerlijke stem.
Eerlijkheid gericht op de asana is het niet ontkennen van je lichaam. Geef toe aan wat je wel
en niet kunt.
Kuisheid; Beheersing van de zintuigen. Jij bepaalt en beslist wat jouw behoeften en wensen
zijn. Er wordt ook onder verstaan het niet verspillen van energie en talenten.
Houdt er rekening mee dat je voordat je met de asana’s begint niet of niet te veel eet.
Concentreer je tijdens de houdingen op je lichaam en laat je niet afleiden door de groep.
*Niyama’s - De 5 regels die richting kunnen geven aan je eigen ontwikkeling. Zuivering van
het zelf door discipline en beheersing; zelfrespect. In deze stap neemt de zelfkennis toe door
het ontdekken en ontwikkelen van je eigen wijsheid.
Zuiverheid / reinheid. Op alle terreinen van je leven; lichamelijk, voeding en leefwijze,
karakter en gedrag. Het doel van elke asana is een bijdrage leveren om lichaam en geest in
een optimale conditie te brengen. Hanteer een goede balans tussen in- en ontspanning;
activiteit en rust.
Zuiverheid maakt sensitiviteit mogelijk. Sensitiviteit is geen zwakte of kwetsbaarheid, maar
helderheid van waarneming en het maakt oordeelkundig en nauwkeurig handelen mogelijk.
Het zorgt dat we de asana in harmonie kunnen uitvoeren.
Tevredenheid. Welke eisen stel je aan jezelf en anderen? Wees tevreden met wat je kunt
bereiken in je asana’s, forceer jezelf niet.
Tevredenheid met elke dag een beetje vooruitgang in de beoefening van asana’s. Zodra je
zegt; ik ben tevreden, verflauwt het licht van het gewaar zijn en de aandacht.
Soberheid / zelfbeheersing. Zonder ophef alle problemen onder ogen zien en obstakels
opruimen die bij het vervullen van je taak op je weg komen. Matiging op alle fronten.
Maak met het beoefenen van de asana’s een onderscheid tussen een doel waarnaar je streeft
en het proces waardoor je dit doel kunt bereiken. Ga niet gefixeerd naar je einddoel, want dan
loop je jezelf en je doel voorbij, want elke fixatie maakt je uiteindelijk blind voor de gevolgen
van je keuzes en handelingen.
Zelfstudie. Onderzoek van jezelf en je kennis vergroten en verdiepen. Ontdek tijdens het
uitvoeren van de asana’s hoe je lichaam reageert op de oefeningen die je doet.
Toewijding aan het Hoogste. Streven naar weer één zijn met het Al. Je bent ervan gescheiden
en er tegelijkertijd onlosmakelijk mee verbonden.
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Je gaat met jezelf een gesprek aan, bekijkt hoe je leeft, hoe je dagelijkse dingen doet. Je komt
gewoontes tegen, onderzoekt deze en kijkt of ze nog nodig zijn of dat je ze kunt veranderen of
afleren.
Het is niet de bedoeling al je gewoontes te herzien, maar door ze bewust op te merken en te
onderzoeken neem je er in zekere zin al afstand van. Te zien dat je die gewoontes niet bént
maar dat je ze gekozen hebt maakt dat je er toch vrijer tegenover staat.
Wanneer we in staat zijn deze regels zowel in ons leven als bij de oefeningen toe te passen
zullen we onszelf en anderen niet te kort doen. Kortom, je gunt jezelf en ieder ander ruimte
om te leven.
*Asana’s - De oefeningen en houdingen. Doel van elke asana is een bijdrage leveren om
lichaam en geest in een optimale conditie te brengen.
Doel is ook de reiniging van het lichaam, de optimalisering van de circulatie, souplesse van de
gewrichten, kracht en vitaliteit van organen en spieren, zenuwen tot rust brengen, verbetering
van de conditie.
Je ontwikkelt het vermogen om zelf je houding, je standpunt te bepalen, zowel in fysieke als
in mentale zin.
Niyama en asana hebben met het lichaam te maken en zijn een voorbereiding op de tweede
brug. Met de niyama’s oefen je controle over jezelf uit en geef je vrijheid aan anderen. Met de
asana’s beheers je je lichaam, een beheerste energie, het lichaam wordt wijs, het lichaam
gloeit met een nieuw bewustzijn.
*Pranayama - De brug tussen het lichaam en de mind. Ademhalingstechnieken waarmee je
energie gericht kunt sturen. Oefeningen die je bewustzijn van de adem en de beheersing van
je energie vergroten.
*Pratyahara - Het tot rust kunnen brengen en loskomen van de zintuigen en je aandacht naar
binnen keren.
*Dharana - Concentratie is op één punt gericht.
Pratyahara en dharana zijn een voorbereiding voor de mind.
*Dhyana - De brug tussen de mind en de ziel. Meditatie ontstaat als de toestand van
concentratie ononderbroken blijft.
*Samadhi - Je bereikt het doel. Dit is een toestand waarin lichaam en zintuigen in rust
verkeren maar mentale en intellectuele vermogens alert zijn alsof je waakt. Je ervaart een
vrede die alles te boven gaat.

Chakra’s.
De yoga gaat ervan uit dat er in het menselijk lichaam
energiecentra – de chakra’s – werkzaam zijn.
Chakra’s zijn draaikolken van energie. Ze zijn werkzaam in het
subtiel energetische lichaam van de mens en daardoor
anatomisch niet te lokaliseren zoals andere organen.
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Ieder chakra kent een specifiek werkingsgebied dat zowel je lichamelijke toestand als je
geestelijke en psychische instelling omvat.
Meestal wordt er van 7 chakra’s uitgegaan. Deze energiecentra zijn verbonden met bepaalde
gebieden in het lichaam. Je kunt ze vergelijken met constant in beweging zijnde wielen, die
onderhevig zijn aan de ontwikkeling en gemoedstoestand van de persoon.
Chakra’s hebben ieder hun eigen taak maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

1.Wortelchakra Muladhara-chakra
Locatie:
ter hoogte van het perineum, het onderste puntje van de ruggengraat
Lichamelijke functie : centrale zenuwstelsel, wervelkolom, genitialen en bijnieren. (deze
scheiden adrenaline af waardoor je in staat van paraatheid komt en
agressief kunt zijn).
Geestelijke invloed: innerlijke kracht, zekerheid in het dagelijkse leven. Beïnvloedt
stoornissen in ‘het opgang komen’ en stimuleert het kunnen loslaten.
Werkgebied:
benen, voeten, botten, dikke darm, heiligbeen en stuitbeen.
Zintuig:
reuk
Dit chakra staat voor je basis en verworteling in de aarde. In dit chakra staat het kunnen
overleven centraal. Overlevingsangst – levensdrift – is de primaire emotie die met deze
chakra verbonden is.
Het wortelchakra is dominant tijdens de eerste zeven levensjaren waarin de basis gelegd
wordt voor de manier waarop je naar jezelf en de wereld kijkt.
Mogelijke klachten die duiden op een verstoring van het wortelchakra zijn:
Vermoeidheid, pijn in de onderrug, (faal)angst, snel kwaad worden, menstruatieproblemen,
blaasklachten, pijn in de liezen, koude voeten.

2 Heiligbeen/geslachtschakra Svadisthan chakra
Locatie:
Lichamelijke functie:
Geestelijke invloed:
Werkgebied:
Zintuig:

ter hoogte van het schaambeen
vloeistofhuishouding, bloeddruk, genitialen en geslachtsklieren
overgave, seksualiteit, tevredenheid
baarmoeder bij vrouwen, prostaat bij mannen, genitialen, nieren, blaas
en bloedsomloop
smaak

Ook dit chakra heeft de zorg voor het overleven als taak. We moeten voortbestaan, ons
voortplanten met alle liefde, lusten en lasten. Het keerpunt van dit chakra is: intiem kunnen
zijn met anderen/ overgave. Ook staat het voor het loskomen van de ik-fase en het bereiken
van het jij-mij bewustzijn.
Mogelijke klachten die duiden op een verstoring van het heilgbeenchakra zijn:
Problemen met lichamelijke communicatie, geremdheid, pijn in de onderrug en seksuele
problemen.
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3 Navelchakra/zonnevlecht manipura chakra
Locatie:
net boven de navel in de maagstreek
Lichamelijke functie: spijsvertering, vegatief zenuwstelsel, pancreas, gezichtsvermogen
Geestelijke invloed: wereldse ik-bewustzijn, wil, intentie, eigen centrum, streven naar macht
Werkgebied:
spijsverteringssysteem en spieren
Zintuig:
oog
Dit is het centrum van alle emoties. In dit chakra ontstaat liefde voor de eigen persoon die
maakt dat je zelfvertrouwen en zelfrespect krijgt.
Wanneer je de emotionele energiestromen adequaat kunt hanteren, voel je je krachtig in de
wereld staan en kom je duidelijk over. Dit chakra is dominant in de puberteit.
Leren loslaten van de egocentrische controle, overgave is het kernpunt van dit chakra.
Mogelijke klachten die duiden op een verstoring van het navelchakra zijn:
Problemen met het maag-darmstelsel, de gal, lever, alvleesklier, gespannen buikspieren, een
moeizame buikademhaling, ingehouden adem.

4 hartchakra anahatha
Locatie:
Lichamelijke functie:
Geestelijke invloed:
Werkgebied:
Zintuig:

borstbeen ter hoogte van het hart, hartstreek
bloedsomloop, hart, lymfestelsel, thymusklier
onbaatzuchtige liefde, psychische warmte, menselijk begrip
longen, hart, armen en handen
tastzin

Het hart is het symbool van mededogen, medeleven en barmhartigheid. Dit chakra is
dominant tussen het twintigste en dertigste levensjaar, waarin je je settelt in de maatschappij.
Het ‘ik wil’ staat niet langer centraal maar het ‘ik in relatie met anderen’. Je ervaart voor het
eerst dat er iets bovenpersoonlijks is dat groter is dan je ‘ik’.
Er vindt mentale ontwikkeling plaats die het ‘ik’ overstijgt.
Mogelijke klachten die duiden op een verstoring van het hartchakra zijn:
Pijn tussen de schouderbaden, druk op het borstbeen, hartkloppingen, pijn in de borst, astma,
bronchitis.

5 Keelchakra vishudda chakra
Locatie:
iets onder het strottenhoofd
Lichamelijke functie: schildklier, groei van het skelet en inwendige organen,
temperatuurregeling
Geestelijke invloed: verbale communicatie, creativiteit, bewustzijn van eigen individualiteit,
harmonie tussen denken en voelen
Werkgebied:
keel, nek, schouders, armen en handen
Zintuig:
oren
Het keelchakra is de plaats van het verklanken, het zingen en verwoorden. Dit centrum houdt
verband met je ontvankelijkheid en je creatieve en vormgevende vermogens.
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Communicatie is de kern van zowel het tweede als het vijfde chakra, ze werken nauw met
elkaar samen.
Zo rond je dertigste levensjaar word je je op een andere manier bewust van het ik in relatie
met de buitenwereld. Je komt in aanraking of wordt gevoelig voor een ‘kosmisch bewustzijn’.
Mogelijke klachten die duiden op een verstoring van het keelchakra zijn:
Spanning in nek en schouderspieren, versleten nekwervels, keelklachten, koude vingers, druk
op de keel, angst voor contact of angst om de waarheid te horen, geremdheid in de
seksualiteit.

6 Voorhoofdschakra / derde oog ajna chakra
Locatie:
Lichamelijke functie:
Geestelijke invloed:
Werkgebied:

tussen de wenkbrauwen
sturing van de hormoonklieren en het centrale zenuwstelsel
intuïtie, mentale concentratie, kunstzinnigheid
ogen

Fysiek is de werking van de energie vooral gericht op de hypofyse. Het derde oog staat voor
het geestelijk ‘zijn’ het zuivere denken en willen.
Trefwoorden voor dit chakra zijn: schouwen, meditatie en intuïtie. Het vijfde en zesde chakra
zijn aan elkaar gekoppeld.
Het openen van het derde oog betekent dat de energiestromen van de linker- en
rechterhersenhelft geïntegreerd samenwerken, zodat het intellect en de emotie volledig
samengaan. Intuïtie is dus het samenvallen van weten en voelen.
Mogelijke klachten die duiden op een verstoring van het voorhoofdschakra zijn:
Concentratieproblemen (zowel hyperactiviteit als dromerigheid), oor-neus-keelklachten,
leesproblemen, verkoudheid.

7 Kruinchakra sahasrara
Locatie:
Lichamelijke functie:
Geestelijke invloed:
Werkgebied:

midden van het schedeldak
vooral de epifyse (pijnappelklier), beïnvloedt het totale organisme
in de geestelijke en psychische processen
hersenschors en centraal zenuwstelsel

Het bovenste energiecentrum regelt en coördineert de processen in je hersenen, waar
informatie van alle prikkels wordt ‘vertaald’ in beelden, klanken en gedachten.
Energetisch kun je het kruinchakra zien als de transformator die alle energiestromen in het
lichaam stimuleert.
Dit chakra vertegenwoordigt in letterlijke zin het ‘absolute zijn’ en de niet-dualiteit.
Mogelijke klachten die duiden op een verstoring van het kruinschakra zijn:
Gevoel overal alleen voor te staan, psychosen, hallucinaties, depressiviteit.
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Yogalessen
Yoga is een weldaad voor mensen van alle leeftijden en in uiteenlopende fysieke condities.
Yoga vermijdt ruwe bewegingen, die in het spierweefsel de productie van melkzuur aanzet,
dat vermoeidheid en stijfheid veroorzaakt. Bij yoga verlopen de bewegingen geleidelijk en
langzaam.
Een belangrijke reden voor lichaamsbeweging is de gezondheidsverbetering dankzij een
betere zuurstofopname en verbeterde bloedsomloop. De combinatie van diep ademen en traag
bewegen is gezonder dan schokkerig en snel. Dankzij yoga worden de bewegingen
doelmatiger en gecoördineerder, omdat de evenwichtige houdingen het functioneren van het
centrale zenuwstelsel verbeteren.
Asana’s; - maken je lichaam leniger door verlenging van de ontspannen spieren als gevolg
van langzame opgevoerde rekking
- houden je wervelkolom in de juiste stand
- verbetert de bloedtoevoer in je lichaam
- richt zich ook op de klieren en de organen, waardoor deze beter van afvalstoffen
worden gezuiverd.

Hoofdstuk 2
Ons lichaam is het voertuig waardoor we, middels yoga, de zelfrealisatie (verlichting) kunnen
bereiken. Ayurveda reikt ons middelen aan om dit voertuig in dusdanige conditie te brengen,
om het ingrijpende yoga proces te kunnen ondergaan. Door middel van de Ayurvedische dieet
- en gezondheidsleer, worden lichaam en geest gereinigd en geheeld. Het yogaproces heeft
dan ook grotere kans van slagen.

Wat is Ayurveda.
Ayurveda is een traditionele en natuurlijke geneeswijze uit India. Ze wordt al meer dan 5000
jaar beoefend.
Ayur van ayus is een sanskriet woord voor leven – verbinding van lichaam, ziel en geest, die
de basis van het leven vormt.
Veda is te vertalen in kennis, inzicht, weten. Je zou dus kunnen zeggen, kennis of inzicht in
het leven. Dat maakt van de ayurveda ook een levenskunst.
Haar boodschap zou eigenlijk in één kernzin samengevat kunnen worden; weet wie je bent.
Ayurveda is een holistisch gezondheidssysteem.
Yoga en ayurveda staan naast elkaar als broer en zus.
Bij ayurveda gaat het niet meteen om het genezen van ziekten maar meer op het voorkomen
ervan, het verjongen van lichaam en geest en de verlenging van de levensduur. Door een
bepaalde levenswijze kun je niet alleen ziekten voorkomen, verlichten of genezen, maar kun
je ook meer inzicht krijgen in jezelf en de wereld om je heen.
Ayurveda zou tot gevolg hebben dat je een lang, gezond en harmonieus leven kunt leiden,
waarbij je het uiterste uit het leven kunt halen. Hierbij gebruikt de ayurveda levensstijl,
voeding, kruiden, gezondheidsproduckten, yoga, meditatie en massagetechnieken.
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Binnen de ayurveda ziet men het lichaam en de geest als één geheel. Er kan geen geestelijke
gezondheid zijn zonder lichamelijke gezondheid en andersom. Onze gevoelens en gedachten
hebben evenveel waarde als de symptomen die lichamelijke ziekten veroorzaken. Alle twee
zijn ze volgens de ayurveda een gevolg van het uit balans raken van een persoon. Daarom is
binnen de ayurveda de algemene levensstijl van groot belang.
Vijf elementen vormen in het Indiase wereldbeeld de totale kosmos; water-aarde-lucht-vuur
en ether. Alle dingen van deze wereld worden bij deze elementen ingedeeld. Hieraan wordt
het idee ontleend dat de mens uit 3 dosha’s bestaat, lichaamssappen die meer of minder
dominant of gemengd kunnen voorkomen.
De drie dosha’s zijn steeds samen werkzaam als drie vormloze energieën. Je kunt ze zien als
drie dimensies. Zoals drie dimensies samen ruimte maken, zo vormen vata, pitta en kapha
samen energieën van het fysiek lichaam.
Omdat iedereen uniek is, moeten voorschriften voor de levenswijze ook uniek zijn en passen
bij een persoon. Om gezond te zijn en te blijven, zou je dus bepaalde voedingsmiddelen
moeten gebruiken of juist vermijden, die horen bij een bepaald type.
De dagelijkse maaltijden vormen in de ayurveda de basis voor een blijvende gezondheid, een
harmonische ontwikkeling en een lang leven vol vreugde en vitaliteit.Men zegt dat een mooie,
heldere huid, geestelijke helderheid, concentratie vermogen en een geniaal verstand,
lichaamskracht en doorzettingsvermogen de kenmerken zijn van een zuivere en opbouwende
voeding. Licht verteerbaar, weldadig voedsel wordt snel in het lichaamsweefsel omgezet en
stoort dosha’s niet.
Volgens de ayurvedische voedingsleer wordt de keuze en samenstelling van de afzonderlijke
voedingsmiddelen bepaald door de individuele constitutie en de stofwisseling van de persoon.
Bovendien worden het soort voedsel en de bereiding ervan afgestemd op de eetgewoonten van
iemands cultuur, het klimaat, de omgeving en de jaargetijden.
Ook lichaamsbeweging moet specifiek op een bepaald type zijn afgesteld. Het type bepaalt
heel veel; de persoonlijkheid, hoe men omgaat met anderen en de dingen om hen heen, de
lichaamsbouw, de gesteldheid, de aanleg en de zwakheden. Het aantal types wordt
onderverdeeld in de hoofdtypes; Vata, Pitta en Kapha.

Vata dosha
In het woord Vata vinden we de stam Va-terug. Dit staat voor blazen of waaien. Dit zijn
bewegingen veroorzaakt door lucht. Beweging heeft ruimte nodig, daarom zijn de elementen
die verband houden met vata ‘lucht’en ‘ether’. Vata heeft daardoor de eigenschappen van
lucht, zoals droog en licht. Verder is vata subtiel. Vata is verantwoordelijk voor alle beweging
in het lichaam zoals bloedsomloop, ademhaling, zenuwstelsel, motoriek,etc.
In het lichaam is de Vata dosha het meest belangrijk. Dit komt door een tweetal zaken. Als de
onbalans van de Vata dosha maar groot genoeg of langdurig genoeg is, kan een vata onbalans
de oorzaak worden van een onbalans in de anderen twee doshas (Pitta of Kapha) Dit wordt
een Tridosha onbalans genoemd en is het meest moeilijk te genezen.
Ten tweede is Vata de belangrijkste voedende kracht van het lichaam, inclusief de anderen
twee doshas, van weefsels en alle afvalproducten.
Vata bevindt zich in het lichaam voornamelijk in de dikke darm.
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Vata zorgt voor de volgende functies:
•
•
•
•

Alle uitscheidingen: foetus, sperma, ontlasting, urine en zweet
Hulp bij alle vormen van stofwisseling in het lichaam (Agni)
Regulering van alle bewegingen van het lichaam (zowel geestelijk als fysiek)
Doorgifte van alle zintuiglijke waarnemingen naar het brein

Een vata type herken je aan de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lichamelijk normaal tot onderontwikkeld, platte borstkas
te lang of te klein, met zichtbare gewrichten
zwakke spierontwikkeling
krullend of kroezend, soms wat vlasachtig haar
dunne en vaak tere wimpers, soms wel erg lang
diepliggende maar actieve en sprekende ogen
koude, droge en gebarsten huid, soms gecombineerd met een onreine huid
broze en ruwe nagels
gebogen of zeer rechte, enigszins grote neus
weinig urine of heel vaak heel weinig urineren
weinig transpiratie of langzaam op gang komende transpiratie, soms uitbarstingen van
transpiratie
gestoorde slaap
weinig slapen
koude handen en voeten

Spijsvertering, eetlust, voedsel en drank van het vata type
•
•
•

houden van zoetzure en zoute smaken
variërende eetlust
houden van hete dranken

Karaktereigenschappen van het vata type
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kort geheugen wanneer er weinig interesse bestaat
lang en goed geheugen wanneer er interesse bestaat
snel van begrip
zwakke wilskracht
mentaal instabiel
snel geïrriteerd
gebrek aan vertrouwen
gebrek aan moed
nervositeit
angst
onrust
geven geld erg makkelijk uit, dus zijn vaak arm
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Pitta dosha
Pitta betekent hitte en is nauw verwant met tapas. Het grofstoffelijke element waar Pitta mee
correspondeert is vuur met daarnaast wat water.
Pitta zorgt voor het dynamisch evenwicht in het organisme.
De Pitta dosha wordt daarom geassocieerd met vuur of warmte en met verspreiding. Overal
waar transformatie of omzetting is, daar is Pitta (aan het werk). Of het nu in de lever, huid,
ogen of brein is, het maakt niet uit overal is Pitta de kracht.
Pitta bevindt zich in het lichaam voornamelijk in de dunne darm.

Pitta levert de volgende functies:
•
•
•
•
•
•
•

Metabolisme – op alle verschillende niveaus van spijsvertering tot de transformatie
van alle andere stoffen
Thermosgenese – houdt het lichaam op temperatuur
Zicht – vertaalt externe beelden in optische zenuw impulsen
Eetlust – het gevoel van honger of dorst
Begrip – van informatie naar kennis maar ook beredenering en oordeel
Moed en lef – om de situatie aan te gaan
Huidkleur – geeft kleur en zachtheid aan de huid

Een pitta type herken je aan de volgende kenmerken;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gemiddelde lengte, slank en fijngebouwd
rood of bruin haar
vroeg grijs of kalend
dun en zijdezacht haar
zachte warme huid
weinig rimpels
koperachtige, geelachtige, rode of blanke huidsteint
groene, grijze of bruine ogen
zachte nagels
scherpe neus met soms een rood topje
sterk metabolisme
kunnen slecht tegen nicotine en alcohol
goede spijsvertering
hoge urineproductie
neiging tot overmatig transpireren
vaak warme handen en voeten
kunnen slecht tegen veel zonlicht
kunnen slecht tegen oververhitting
kunnen slecht tegen hard werken
slapen vaak lang en onondoorbroken
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Spijsvertering, eetlust, voedsel en drank van het Pitta type
•
•
•
•
•

goede eetlust
eten en drinken vaak veel
houden van hete en pittige gerechten
houden van lauw tot koud voedsel
wordt in balans gebracht door zoete, bittere en wrange smaken.

Karaktereigenschappen van het Pitta type
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

straalt vaak van geluk
ondernemende persoonlijkheid
kritische kant, agressief indien uit evenwicht
veeleisend
scherp intellect
houd van uitdagingen
vastberaden
houdt graag het hef in eigen handen
profileren zich graag
dulden weinig tot geen tegenspraak
hartelijkheid, indien in evenwicht

Kapha dosha
Kapha is het principe van cohesie. Kapha houdt ons lichaam samen. ‘Dat wat water
opneemt en omvat en dat wat uit water gevormd is’, dat is kapha. De grofstoffelijke
elementen waaruit kapha bestaat zijn water en aarde.
Kapha is de zwaarste van de drie doshas. De eigenschappen zijn daardoor vloeibaar,
koud (eigenschappen van water) en zwaar (aarde).
Kapha verbetert structuren / opbouw en de smering van het lichaam. Deze
kwaliteiten helpen om het evenwicht te bewaren tegen Vata's beweging en Pitta's
metabolisme. Kapha geeft stabiliteit en kracht.
Kapha bevindt zich in het lichaam voornamelijk in de maag.
Kapha heeft de volgende functies:
•
•
•
•
•

Sterkte - om fysieke taken te kunnen verrichten
Vocht en smering - om wrijving tussen de bewegende lichaamsdelen te
voorkomen
Stabiliteit - om de nodige gronding aan lichaam en geest te geven
Massa en structuur - om de lichaamsweefsels compleet te maken
Vruchtbaarheid en potentie - voor gezonde nakomelingen
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Een Kapha type herken je aan de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goed ontwikkeld lichaam
neiging tot overgewicht
zware bouw
brede borstkas
dikke huid
goede spierontwikkeling
goede gezonde teint
zachte, glanzende en vette huid
donkere, zwarte of blauwe ogen met helder wit oogwit
bewegen soepel en gracieus
weinig transpiratie
slapen goed en lang
goed uithoudingsvermogen
erg vitaal

Spijsvertering, eetlust, voedsel en drank van het Kapha type
•
•
•

goede eetlust
trage spijsvertering
houden van prikkelende, bittere een scherpe smaken

Karaktereigenschappen van het Kapha type
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zijn meestal gelukkig en tevreden
zijn tolerant
zijn rustig
zijn vergevingsgezind
zijn liefdevol
soms wat gulzig
soms wat hebberig of bezitterig
kennen soms afgunst
zijn langzaam van begrip maar onthouden veel
zijn vaak welvarend en kunnen geld goed vasthouden

Als er geen eenduidig dosha-profiel is, spreekt men van een mengconstitutie. In wezen zijn
we allemaal meer of minder uitdrukkelijke mengconstituties, want we hebben allemaal de
verschillende dosha’s in aanleg in ons. Deze komen afhankelijk van hun verdeling op de
meest uiteenlopende manieren tot uiting op het lichamelijke, geestelijke en emotionele vlak.
Het behandelingsconcept van de ayurvedische geneeskunde berust op het herstel van het
harmonische dosha-evenwicht door de reiniging en de revitalisering van het lichaam.
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Alle behandelingen zijn erop gericht om overmatige dosha’s weg te leiden of naar hun
oorspronkelijke plaats te brengen. Zo worden de zelfgenezende krachten van het lichaam
hersteld en kan het organisme uit eigen kracht zijn innerlijk evenwicht tot stand brengen. De
inwendige reiniging, de uitwendige reiniging en de chirurgie vormen de drie traditionele
therapeutische maatregelen van ayurveda.

Hoofdstuk 3
Asana’s belicht vanuit de westerse fysieke benadering
Yoga is een veelomvattend systeem van asana’s die niet alleen de spieren strekken en
versterken, maar ook het functioneren van de organen verbeteren en daarmee de gezondheid
van het hele lichaam bevorderen. Hatha yoga kent geen haast en in yoga is alles individueel
en persoonlijk.
Yoga houdt het lichaam jeugdig en gezond en de geest helder. De regelmatig uitgevoerde
asana’s bestrijden de gevolgen van veroudering, ongezonde leefgewoonten en fysieke en/of
psychische overbelasting.
De asana’s zijn een manier om vertrouwd te raken met het eigen lichaam, zowel het uiterlijk
als het innerlijk. De asana’s vormen een samenhangend geheel, waarin elk weefsel, elk stelsel
en elk orgaan in het lichaam aan bod komt. Ze zijn een hulpmiddel om te zorgen voor een
goede algehele gesteldheid, een krachtig en elastisch lichaam zonder stijve spieren en kwalen.
Door de beoefening ontwikkel je tevens je gevoel voor evenwicht en je uithoudingsvermogen.
Dit proces, waarin je leert het lichaam te helpen, geeft een gevoel van eigenwaarde. Als je
merkt dat je verandering kunt brengen in je fysieke en psychische toestand, krijg je meer
greep op je leven en de diverse aspecten van je gezondheid.
Yoga houdt onder andere in dat je voortdurend naar een goede balans in jezelf en je leven
zoekt.
Yoga kan een rol spelen in de bestrijding van symptomen van overmatige spanning zoals
rugpijn, prikkelbaarheid, neerslachtigheid, angstgevoelens, kortademigheid en
concentratieproblemen.
Het gaat er in de eerste plaats om dat asana’s ontspannend zijn voor het lichaam, de geest en
de emoties. In de tweede plaats dienen asana’s, om het lichaam soepeler te maken om en
spanning in de spieren te voorkomen of te verlichten.
In de derde plaats helpt diep, gecontroleerd ademen tijdens de verschillende asana’s tegen
kortademigheid en andere ademhalingsmoeilijkheden die het gevolg zijn van stress.
De belangrijkste functie van de yoga-asana’s is het versterken en reinigen van het
zenuwstelsel, in het bijzonder het ruggenmerg en de zenuwknopen, daar deze doorvoerwegen
zijn van de prana (universele levensenergie). De verschillende asana’s rekken en versterken
systematisch alle zenuwen die aan het lichaamsoppervlak liggen zodat ze sterker worden en
de neuro-chemische overdracht wordt gestabiliseerd. Ze maken ook het sympathische
zenuwstelsel, de beheersers van de willekeurige en onwillekeurige functies sterker.
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Regels
In de yoga wordt niets zo maar lukraak gedaan en de opeenvolging van de asana’s in een les
zijn aan regels gebonden.
In een reeks staat elke asana op haar eigen plaats, ze vervolmaakt, of benadrukt de
voorafgaande, bereidt voor, of vormt ter wille van het evenwicht een tegengestelde houding.
De asana’s kunnen het beste ’s morgens als men nuchter is gedaan worden, of anders 2 uur na
een lichte maaltijd of 4 uur na een zware maaltijd.
De asana’s kunnen het beste elke dag op het zelfde uur in de zelfde ruimte gedaan worden. Op
deze manier went het lichaam aan regelmaat en zal het hoe langer hoe beter reageren op
asana’s.
Tijdens de eerste 2 dagen van de menstruatie moet er een beetje uitgekeken worden met
omgekeerde houdingen, deze mogen niet te lang gedaan worden.
Tot 30 minuten na de asana beoefening blijft het organisme een extra toename van bloed naar
de dieper liggende organen sturen, een heet of ijskoud bad meteen na de asana’s is daarom af
te raden, het bloed wordt anders naar de oppervlakte getrokken.

Samenvatting in 10 punten:
1.
2.
3.
4.

Asana’s zijn geen krachttoeren. Zij doen zelf hun werk, maar nooit met geweld.
Het langzame tempo van de bewegingen is essentieel voor de doeltreffendheid van yoga.
Houdt de asana vol gedurende de voorgeschreven tijd.
Trek alleen spieren samen, die noodzakelijk zijn om de asana uit te voeren en ontspan alle
andere.
5. Richt de aandacht op die delen van het lichaam, waarvoor de asana bedoeld is.
6. Ook het terugkeren tot de oorspronkelijke houding dient heel langzaam te gebeuren.
7. Tussen twee houdingen moet men enkele seconden rusten en daarbij het grootst
mogelijke aantal spieren ontspannen, die van het gezicht inbegrepen.
8. Als de tijd u ontbreekt, verminder het aantal asana’s, maar voer ze nooit in versneld
tempo uit.
9. Doe de asana’s steeds in dezelfde volgorde.
10. Eindig de oefeningen met Savasana, rugligging.

De effecten van de verschillende asana’s op het lichaam.
Adho Mukha Svanasana De hond.

adho mukha betekent: met het
gezicht naar beneden gericht
svana betekent: hond
Het lichaam staat op hoofd en
voeten, het zitvlak is daarbij naar
boven uitgestrekt, de armen wijzen
naar voren.
De houding lijkt op een hond die
zich uitstrekt met kop en voorpoten
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naar beneden en de achterpoten omhoog.
Duur van de asana; ongeveer 1 minuut met diepe ademhaling.
Deze asana is gericht op de zonnevlecht, het 3de - , of het Manipura chakra.
Deze asana is een goed middel tegen vermoeidheid. De omgekeerde houding schenkt verloren
gedane energie terug en maakt het lichaam fit.
De houding verlicht pijn en stijfheid in de hielen en draagt ertoe bij voetknobbels te
verzachten. De enkels worden erdoor versterkt en de benen ontwikkelen zich harmonieus. Het
verhoogt de soepelheid van de ruggengraat, hamstrings, kuitspieren en schouders. Strekt en
ontspant de ruggengraat. Stijve rugspieren en schouderbladen worden lenig, ontstekingen aan
de schoudergewrichten worden bestreden.Deze houding verruimt de borst, de buikorganen en
de buikspieren worden in de richting van de wervelkolom getrokken, de buikorganen worden
hierbij licht gemasseerd, de buikspieren versterkt.
Het middenrif wordt naar de borstholte omhoog gebracht, waardoor de hartslag trager wordt.
Het bloed bereikt vanzelf het hoofd en de hersenen wat de werking van de klieren bevordert;
dit leidt tot herstel van het hormonaal evenwicht; de werking van alle organen worden goed
op elkaar afgestemd.
Omdat de romp in volledige strekking naar de grond wordt bewogen, wordt gezond bloed
zonder spanning op het hart naar dit gebied gebracht. Het hart en het spijsverteringsstelsel
krijgen rust door het zwaartepunt te verleggen. De hersencellen ondergaan een verjongende
invloed en de hersenwerking wordt gestimuleerd.
Verder verbetert deze houding de concentratie, helpt tegen bloedarmoede en slapeloosheid.
Een houding die door iedereen mag worden uitgevoerd.
Salamba Sarvangasana

De kaars

Sa betekent: met of begeleid door
alamba betekent: steun
salamba betekent: ondersteunt,
gestut
sarva betekent: helemaal, geheel, alle
anga betekent: ledemaat, lichaam
In deze houding heeft het hele
lichaam profijt van de oefening,
vandaar de naam.
De kaarshouding; schouderstand,
waarbij het lichaam op de schouders
staat, gesteund door beide armen, het
borstbeen ligt tegen de kin en het
hoofd en de nek liggen plat op de mat.
De voeten en knieën blijven tegen elkaar aan.
Duur van de asana; 5 tot 10 minuten of meer als mogelijk is.
Deze asana is gericht op het kruin, het 7de -, of het sahasrarachakra.
Deze asana is de Moeder van de asana’s.
Zoals een moeder streeft naar harmonie en geluk in huis, streeft deze asana naar de harmonie
en het geluk van het menselijk organisme.
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In de schouderstand zijn de concentratie en de bloedsomloop helemaal op de schildklier en de
bijschildklieren gericht, die beide in de nekstreek liggen. Ze worden gemasseerd en
gestimuleerd waardoor de stofwisseling zich weer herstelt.
De goede werking berust op de verhoogde bloedtoevoer vanwege het stevige kin ‘slot’ dat de
kin vormt. Het aderlijk bloed beweegt zich ongestoord door de zwaartekracht naar het hart,
omdat het lichaam zich in een omgekeerde houding bevindt. Gezond bloed kan volop naar de
nek en de borststreek stromen. Dit brengt verbetering aan in de toestand van mensen die last
hebben van kortademigheid, hartkloppingen, astma, bronchitis en keelklachten. Omdat het
hoofd in deze omgekeerde houding stevig op zijn plaats blijft en de bloedtoevoer naar het
hoofd geregeld wordt door het ‘slot’ van de kin, verhindert dat een overmatige bloedstuwing,
komen de zenuwen tot rust en verdwijnt hoofdpijn, zelfs als deze chronisch is. De
hormoonafscheiding van de klieren wordt evenwichtig en op elkaar afgestemd. Het hart kan
volledig uitrusten.
De kalmerende werking van deze houding op de zenuwen brengt verbetering aan in de
toestand van mensen die last hebben van te hoge bloeddruk, prikkelbaarheid, slecht
gehumeurdheid, zenuwinzinkingen en slapeloosheid.
Door de omgekeerde houding verbeterd de bloeddoorstroming in de benen, deze kunnen
ontspannen, de bloeddruk neemt dus af en de bloedvaten herkrijgen hun elasticiteit;
spataderen worden voorkomen of verdwijnen.
De veranderde werking van de zwaartekracht heeft ook invloed op de buikorganen, waardoor
de darmen vrij kunnen bewegen en constipatie verdwijnt. Ten gevolge hiervan wordt het
lichaam bevrijd van gifstoffen en voelt men zich volstromen met energie.
De asana wordt aanbevolen voor degenen die klachten bij het urineren of een verschoven
uterus hebben, bij menstruatieklachten, aambeien en hernia. Ook treed verbetering op bij
epilepsie, gebrek aan levenskracht en bloedarmoede. Door herhaaldelijke beoefening van deze
asana verdwijnen verkoudheden en andere neuskwalen.
Deze asana doet de normale fysieke kromming van de ruggengraat verdwijnen, die hem doen
lijken op een langgerekte S, het bovengedeelte van de ruggengraat – de halswervels – wordt
gerekt en ligt plat tegen de vloer, hetgeen over het algemeen de gebreken in het evenwicht van
de ruggenwervels corrigeert.
Het is niet overdreven om te zeggen dat een persoon die regelmatig Sarvangasana beoefent
nieuwe kracht en vitaliteit opdoet en zich gelukkig en vol zelfvertrouwen zal voelen. Nieuw
leven stroomt in hem, zijn denken wordt rustig en hij wordt vervuld met levensvreugde.

Paripurna Navasana De boot

parpurna betekent: gevuld, vol,
voltallig, volkomen
nava bekent: schip, boot
De houding lijkt op een boot met
riemen.
Het lichaam balanceert op het stuitje,
terwijl de benen, de rug en de armen
gestrekt zijn en een driehoek – een V
– vormen.
Duur van de asana: halve tot hele
minuut met normale ademhaling.
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Deze asana is gericht op het heligbeenchakra, het 2de -, of het Svadhistana chakra.
Dit is een bijzonder goede buikoefening. De buikspieren worden versterkt en krachtiger.
Vetaanzettingen rond de buik verdwijnen, buikklachten worden verholpen.
Deze asana geeft verlichting aan mensen met een gezwollen gevoel in de buik vanwege gas
ophopingen in de darmen, stimuleert de ingewanden en helpt tegen maagklachten. De
werking van de nieren wordt uitstekend gestimuleerd. Versterkt de spieren van de benen en de
rug.
Verder geeft de houding een gevoel van evenwicht. Het lichaam wordt kalm, spanningen
kunnen worden afgebouwd.
Ardha Navasana

Halve boot

ardha betekent: half
In deze asana maken de benen een hoek van ongeveer 30 tot 35 graden met de grond.
De kruin van het hoofd bevindt zich op gelijke hoogte met de tenen.
Duur van de asana: 20 tot 30 seconden normaal doorademend.
Deze houding werkt vooral op de lever, galblaas en milt. Hij maakt de rug sterker.
Deze twee asana’s schenken kracht en vitaliteit aan de rug en stellen ons in staat om op een
prettige, elegante wijze oud te worden.

Utthita Trikonasana De driehoek

utthita betekent: gestrekt
tri betekent: drie
kona betekent: hoek
Dit is een sta houding waarbij met de
romp, arm en been een driehoek
wordt gevormd.
Het is een van de weinige houdingen
waarin het lichaam naar één kant
overhelt.
Duur van de asana: een halve tot
hele minuut.
Deze asana is gericht op het
wortelchakra, het 1ste - of het
Muladhara chakra en het 4de - , het Anahata chakra.
Deze asana rekt de ruggengraat zijdelings uit. De zijspieren van de romp worden afgewisseld
gespannen en ontspannen, waardoor ze tot leven komen en zich harmonisch kunnen
ontwikkelen. De zijwaartse buiging van de ruggengraat komt het hele lichaam ten goede,
kleine vervormingen worden gecorrigeerd, de zenuwcentra werken volop.
Het maakt de heupen, schouders en benen soepeler. Tijdens de buiging naar links worden de
organen aan die kant van de buikholte zoals de milt, gemasseerd. Tijdens de buiging naar
rechts wordt de lever gemasseerd. De beenspieren worden verstevigd en krachtiger.
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Het haalt stijfheid uit de benen en heupen, herstelt alle kleine vervormingen aan de benen en
zorgt ervoor dat de benen zich gelijkmatig ontwikkelen.
Het maakt de borst ruim aan de kant van de geheven arm. Verlicht pijn in de rug en corrigeert
verrekking van de nek en versterkt de enkels.

Janu Sirsana Hoofd naar knie

janu betekent: knie
sirsa betekent: hoofd
In deze houding zit men op de grond
met het ene been uitgestrekt en het
andere bij de knie gebogen. Daarna
wordt de gestrekte voet met beide
handen vastgepakt en het hoofd op
de knie van het gestrekte been
geplaatst.
Duur van de asana: halve tot hele
minuut, daarbij diep ademhalend.
Deze asana is gericht op het
heilgbeenchakra, 2de - , het
Svadhisthana chakra.
In deze asana worden de hamstrings en de kuitspieren en de rugspieren intensief gebruikt en
daardoor ontwikkeld en soepeler. De ruggengraat wordt soepel en de betere doorbloeding
bevordert de vitaliteit. Het maakt de heupen, knieën en benen los.
Het intrekken van de buik stimuleert de werking van milt en lever en vergemakkelijkt
daardoor de spijsvertering, wat verstopping voorkomt en wegneemt. Ook de nieren gaan beter
werken.
Asymmetrische houdingen helpen om de twee hersenhelften in evenwicht te brengen en beide
zijden van het lichaam soepel te laten worden. Ze verhogen de symmetrie en het evenwicht
van het hele lichaam.

Upavistha Konasana Spreidzit

upavistha betekent: zittend
kona betekent: hoek
Dit is een zithouding waarbij de
romp in een hoek ten opzichte van
de benen staat en de benen gespreid
zijn tot een hoek.
Duur van de asana: halve tot hele
minuut met normale ademhaling.
Deze asana is gericht op het
heilgbeenchakra, 2de -, het
Svadhisthana chakra.

Scriptie Lizette de Reus

2008-2009

20

In deze asana worden de achterbeenspieren gestrekt, het maakt de binnenkant van de dijen
soepeler. Het maakt het heupgewricht beweeglijker, de bloedcirculatie in de bekkenstreek
wordt gestimuleerd, waardoor het bekken in goede vorm blijft. De rug wordt gestrekt en
versterkt. Milde gevallen van hernia worden genezen en de ontwikkeling van een hernia
wordt tegengegaan. Pijn veroorzaakt door ischias, wordt verlicht.
De asana heeft verder een goede invloed op de geslachtsorganen. Het reguleert de menstruatie
en stimuleert de eierstokken.

Virabhadrasana III De krijger

Virabhadra: is de naam van een
Goddelijke held in een Hindoe
legende, die Siva schiep uit één van
zijn haren.
Het hele lichaam wordt horizontaal
gestrekt en door één been gedragen
en in balans gehouden.
Duur van de asana: 20 tot 30
seconden in de houding staan en
adem hierbij diep en gelijkmatig.
Deze asana is gericht op het derdeoogchakra, het 6de - of het Ajna
chakra.
Dit is een goede houding voor vermoeide benen en kromme ruggen. De ruggengraat wordt
weer elastisch, verstijfde schouders weer soepel en beweeglijk.
De asana verstevigt de spieren van de benen, heupen, buik, rug en nek. De rug en beenspieren
moeten hard werken, zowel kracht als beweeglijkheid worden bevorderd. Het maakt de
enkels, knieën en heupen sterk en soepel.
Deze houding versterkt het gevoel van evenwicht tussen beide kanten van het lichaam. Het
verbetert de balans en concentratie.
Alle bewegingen van deze asana verbeteren de houding en optreden van zijn beoefenaar.

Pincha Mayurasana Elleboogstand

pincha betekent: kin of veer
mayur betekent: pauw
In deze houding worden de romp en
de benen van de grond geheven en
het lichaam balanceert op de
onderarmen en de handpalmen. De
houding lijkt op een pauw die begint
te dansen.
Duur van de asana: één minuut in
evenwichtsstand.
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Deze asana is gericht op het kruin, het 7de - of het Sahasrara chakra.
In de elleboogstand ligt het accent op de ontwikkeling van de spieren van de schouders en de
rug. De wervelkolom wordt veerkrachtig en sterk en de buikspieren worden gestrekt.
Deze asana heeft verder dezelfde effecten als de kaars.

Dhanurasana De boog

dhanur betekent: boog
De houding lijkt op een gespannen
boog
Liggend op de buik, worden de
handen als een boogpees gebruikt
om het hoofd, de romp en de benen
omhoog te brengen.
Duur van de asana: 20 seconden tot
1 minuut in de houding. De
ademhaling gaat sneller dan
normaal omdat de buik uitgerekt is.
Deze asana is gericht op de
zonnevlecht, het 3de - of het
Manipura chakra.
In deze houding wordt de ruggengraat intens naar achteren gebogen waardoor ze haar
veerkracht terugkrijgt en de wervels ten opzichte van elkaar weer in de juiste positie komen.
Rugklachten zullen langzaam verdwijnen. Hernia wordt effectief bestreden door regelmatig
deze asana (en salabhasana, de sprinkhaan) te beoefenen.
De buikorganen worden goed gemasseerd, wat hun werking bevordert, de bloedtoevoer naar
de organen in de buik wordt verhoogt zodat ze gezond blijven. Deze asana wekt de eetlust op
en bevordert de spijsvertering. De buikspieren worden verstevigt wat de vorming van
vetrollen tegengaat.
Het doet de borst uitzetten. Het versterkt de functie van de nieren en bijnieren. De been en
armspieren worden versterkt en alle zenuwcentra langs de ruggengraat worden tot nieuw
leven gewekt en zorgen ervoor dat alle lichaamsfuncties optimaal in harmonie met elkaar
plaatsvinden.

Algemene effecten van asana’s op het lichaam
Zithoudingen Voorwaartse buigingen
Voorwaartse buigingen in zit hebben over het algemeen een rustgevend effect op het
zenuwstelsel en de gemoedstoestand.
In zit zijn buigingen naar voren gemakkelijker uit te voeren dan staande. Vanuit stand is er
meer kracht nodig en is het moeilijker het evenwicht te bewaren. Ze bieden een uitstekend
alternatief voor mensen met een verhoogde bloeddruk of een hartkwaal die het hoofd niet op
een lager niveau dan het hart mogen houden.
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Buigingen naar voren kunnen een aantal energiecentra en vitale organen tegelijk beïnvloeden.
Maar hebben vooral een gunstig effect op de chakra Svadisthana. Deze chakra staat in
verband met de baarmoeder, genitialen, nieren en bijnieren, blaas en bloedsomloop.
De beoefening van voorwaartse buigingen is dus een doeltreffende manier om de functies van
deze organen te versterken en in balans te brengen.
De nieren houden verband met het element water. Zij zijn verantwoordelijk voor de
waterhuishouding van het lichaam. Overtollig vocht voeren ze af naar de blaas, in de vorm
van urine, en naar de zweetklieren, de ogen en de neus, door de slijmvliezen.
De bijnieren produceren adrenaline en noradrenaline, stoffen die het lichaam in een
verhoogde staat van paraatheid brengen. Ze helpen ons extra energie vrij te maken om het
hoofd te bieden aan situaties die ons welzijn in gevaar brengen. Ze hebben alles te maken met
de drang om te overleven.
Door de moderne levensstijl, die een hoog tempo heeft en hoge eisen stelt, zijn veel mensen
gestresst. Hierdoor verkeren ze langer dan nodig is in een toestand waarin het sympathische
zenuwstelsel geactiveerd is. Ze zijn voortdurend voorbereid op ‘vluchten of vechten’.
Voor die mensen is het erg moeilijk zich te ontspannen. Om het lichaam en de geest tot rust te
brengen moet het parasympathische zenuwstelsel geactiveerd worden. Een goede methode
hiervoor is de beoefening van voorwaartse buigingen.
Angst wordt vaak als een negatieve emotie gezien, maar is essentieel voor ons bestaan. Angst
kan ons voor onheil behoeden door te verhinderen dat we ons in gevaarlijke situaties begeven
We leren er ook van, door onze gevoelens te erkennen, wat tot inzicht, wijsheid en moed leidt.
Angst gevoelens zijn alleen negatief als ze teveel beslag op ons leggen. Ze leiden dan tot de
opbouw van onnodige spanning in het lichaam, tot verkramptheid, die ons ervan weerhoudt
nieuwe situaties onder ogen te zien en uitdagingen aan te gaan.

Zithoudingen Achterwaartse buigingen
Voor achterwaartse buigingen is over het algemeen kracht nodig, terwijl voorwaartse
buigingen vooral soepelheid vereisen. Daar staat tegenover dat buigingen waarbij het lichaam
achterover wordt gebogen ook veel kracht geven. Ze versterken met name de rug-, been- en
bilspieren.
Achterwaartse buigingen verhogen de flexibiliteit van de wervelkolom. Ze verbeteren de
houding en houden de rug soepel. Ze hebben ook een gunstige invloed op het zenuwstelsel,
omdat ze de bloedtoevoer naar het ruggenmerg en de daaraan ontspringende zenuwen
verhogen.
Achterwaartse buigingen strekken de buikstreek en bevorderen de spijsvertering, doordat ze
de buikspieren versterken en de organen in de buik stimuleren. Ook maken ze de borst ruim
en de schouders soepel. De borstkas kan zich beter uitzetten, waardoor de ademhaling dieper
wordt. Dit is niet alleen gunstig voor de luchtwegen, maar verbetert ook de houding.
Achterwaartse buigingen hebben bovendien een psychisch effect: als het lichaam achterover
is gebogen, komt de geest tot rust.
Achterwaartse buigingen beïnvloeden een aantal energiecentra. Zo wordt het Visuddha
chakra, het energiecentrum in de keel, beïnvloed wanneer het hoofd naar achteren is gebogen
en de kin omhoog wijst. Volledig achterwaartse buigingen hebben invloed op alle chakra’s,
maar vooral op het Manipura chakra.
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Dit chakra staat in verband met de zonnevlecht, maar is ook verbonden met de milt en de
alvleesklier, die van invloed is op de chemische processen in de maag en lever. Op
energetisch niveau ondersteunen deze organen elkaar, de alvleesklier is betrokken bij de
regulering van de bloedsuikerspiegel. Hij produceert insuline, een hormoon dat onontbeerlijk
is voor de vertering van suikers. Een tekort aan insuline kan tot diabetes leiden. De spieren
kunnen glucose dan niet op een efficiënte manier gebruiken. De milt dient om onderscheid te
maken tussen zuiver en onzuiver voedsel.
Deze lichaamsfuncties en de chakra’s die er mee in verband staan, zijn ook van invloed op
ons gevoel. Het is essentieel dat we aanvoelen wat waardevol is en wat niet. Als de toevoer
van energie naar de milt stokt, komen er negatieve emoties naar boven, die samengaan met
dwangmatige gedachten, grote ongerustheid en het gevoel ‘vast te lopen’. Op deze manier
beïnvloedt de milt ons vermogen om beslissingen te nemen en vooruit te komen in het leven.
Als we ons erg ongerust maken, voelen we een knoop in de buik, samengebalde spanning in
de streek tussen de navel en de ribbenkast, waar de zonnevlecht zich bevindt.
De alvleesklier heeft te maken met de manier waarop we met veranderingen in ons leven
omgaan. De energie die ze vrijmaakt, is van invloed op het vermogen om over dingen na te
denken en de voordelen tegen de nadelen af te wegen.

Zithoudingen Ruggengraatsdraaiingen
Ruggengraatsdraaiingen zijn heel effectief om de wervels, van nek tot de lendenen, op één lijn
te brengen. Darnaast masseren ze de organen in de buikstreek en verhogen ze de bloedtoevoer
naar dit deel van het lichaam. Bovendien verruimen ze de borst. De ribbenkas zet uit door de
draaiing, wat bevorderlijk is voor de ademhaling.
Ruggengraatsdraaiingen geven zenuwknopen van het autonome zenuwstelsel dat zich vanuit
het ruggenmerg vertakt nieuwe energie, Ze hebben meer invloed op dit zenuwstelsel dan
enige andere houding. Vooral op de nervus vagus, de zwevende zenuw, is het effect groot.
Via deze zenuw brengen ze het lichaam en de geest tot rust, in welke toestand ze weer energie
kunnen opdoen.
Het autonome zenuwstelsel wordt beheerst door de hersenstam en de hypothalamus. Het is
verantwoordelijk voor alle functies die grotendeels onbewust worden uitgevoerd. Hiertoe
behoren de spijsvertering, de ademhaling, de afscheiding van hormonen door de klieren, de
hartslag, de bloedsomloop en de nier- en leverfuncties.
De zwevende zenuw – nervus vagus – is een belangrijk onderdeel van het parasympathische
zenuwstelsel, dat ook het sympathische zenuwstelsel beïnvloedt.
Het parasympathisch zenuwstelsel is de kalmerende, ontspannende kant van het autonome
zenuwstelsel. Het dient als tegenwicht voor de activerende, stimulerende effecten van het
zenuwstelsel. Ideaal is het als het parasympathische en het sympathische zenuwstelsel met
elkaar in evenwicht zijn.
De nervus vagus loopt vanaf de hersenen door het ruggenmerg en eindigt in de zonnevlecht.
Volgens de yogaleer staat deze zenuw in verband met de zeven energiecentra – chakra’s, die
van invloed zijn op de diverse vlechtwerken van zenuwen in het lichaam.
De impulsen die een zenuwcentrum krijgt, maken energie vrij die in het lichaam is
opgeslagen. Ze stimuleren het lichaam tot een optimaal gebruik van deze energie. Om deze
impulsen te geven en in goede banen te leiden is een draaiing van de rug een uitstekend
middel.
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De zeven chakra’s en hun werkgebieden zijn:
- 1echakra: Muladhara: benen, voeten, botten, dikke darm, heiligbeen en
stuitbeen.
- 2e chakra: Svadisthana: baarmoeder bij vrouwen, prostaat bij mannen,
genitialen, nieren, blaas, bloedsomloop.
- 3e chakra: Manipura: spijsverteringssysteem en spieren.
- 4e chakra: Anahatha: longen, hart, armen en handen.
- 5e chakra: Visuddha: keel, nek, schouders, armen en handen.
- 6e chakra: Ajna: ogen.
- 7e chakra: Brahma of Sahasrara: hersenschors en centraal zenuwstelsel.
Ruggengraatsdraaiingen hebben een gunstig effect op alle chakra’s, met name op de chakra
van het hart, Anahatha.

Evenwichtshoudingen Staand en op de handen
Balans is een gangbare term om het bereiken of het bewaren van een houding te beschrijven.
Balans houdt gemak, evenwicht en coördinatie in. Om in balans te komen moet men de twee
zijden van het lichaam in evenwicht brengen of, als je op één been staat, de centrale as zien te
vinden zodat je niet omvalt.
Balanceren is een dynamische activiteit waardoor het lichaam in een ogenschijnlijk statische
positie wordt gebracht. Iedereen heeft een natuurlijk evenwichtsgevoel, waardoor hij in een
bepaalde houding kan blijven. Als je balanceert, moet je het gevoel hebben dat het lichaam
sterk, vitaal en gecentreerd is. De geest moet een staat van rust en concentratie bereiken.
Het strekken van het lichaam is een dynamische, tegengestelde beweging die het gevoel van
evenwicht versterkt. In stand is het strekken zowel naar beneden als naar boven gericht. Door
benen en voeten ben je verbonden met de aarde. Daarnaast moet je vanaf het middel een
opwaartse beweging ervaren. De wervelkolom strekt zich en het hoofd ‘zweeft’ boven de
schouders.
Als je op één been of in een niet-opgerichte houding balanceert, kan de tegengestelde
strekbeweging een arm en een been betreffen. Als je voor ogen houdt welke beweging
tegengewicht geeft, is het gemakkelijker in een evenwichtshouding te komen en die te
bewaren.
Evenwichtshoudingen leren ons de grenzen van ons kunnen en van onze wilskracht kennen.
Ze vergen opperste concentratie. Door te volharden versterkt het vermogen tot concentratie.
Daarvoor hoeft de inspanning niet vergroot te worden; door rustig en bewust te oefenen, kan
onnodige spanning los gelaten worden en een staat van gecentreerd evenwicht bereikt worden.
Balanceren is een manier om erachter te komen hoe groot de invloed van de geest op het
lichaam is. Men gaat beseffen wat ‘uit het lood geslagen’ betekent. Men leert het evenwicht te
herstellen door de geest te leren beheersen. Daarom zijn deze houdingen ook heel geschikt om
de innerlijke rust te bereiken die nodig is voor het mediteren.

Omgekeerde houdingen
Omgekeerde houdingen beïnvloeden het functioneren van het lichaam op allerlei manieren.De
effecten zijn merkbaar op fysiologisch, geestelijk en spiritueel niveau. Deze houdingen
revitaliseren het hele stelsel. Ze helpen tegen vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn,
spataders, spijsverteringsstoornissen, spanningen en angstgevoelens.

Scriptie Lizette de Reus

2008-2009

25

Op fysiologisch niveau versterken omgekeerde houdingen het functioneren van het
immuunsysteem. Omgekeerde houdingen bevorderen de doorbloeding van het lichaam, zodat
de wervels weer gevoed en de endocriene organen tot activiteit geprikkeld worden.
Anderzijds geven omgekeerde houdingen het spijsverteringsstelsel rust. Ze nemen
spanningen weg uit de buikspieren en de ingewanden, die daarna weer beter functioneren.
Door de omgekeerde stand doen inwendige organen met een vertraagde werking nieuwe
energie op. Ook het hart, dat het bloed tegen de zwaartekracht in moet rondpompen krijgt
even rust wanneer het zwaartepunt is verlegd.
Omgekeerde houdingen helpen tegen spanning die in het lichaam is opgebouwd. Te veel
spanning kan de bloedsomloop belemmeren. In een omgekeerde houding kan het hele
lichaam (en vooral de romp) gemakkelijk een toestand van ontspanning bereiken.
Deze houdingen gaan ook de neerdrukkende gevolgen van het verouderingsproces tegen.
Door de ruggengraat te strekken en soepel te houden bevorderen ze de doorstroming van het
ruggenmerg en de overbrenging van prikkels en zenuwen die eraan ontspringen. Zo helpen ze
om het lichaam op oudere leeftijd van de benodigde energie te voorzien.
Daarnaast werkt de verhoogde bloedtoevoer naar de gezichtsweefsels vertragend op de
vorming van rimpels.
De verhoogde bloedtoevoer naar de hersenen bevordert de verjonging van de hersencellen en
versterkt alle hersenfuncties, zoals het geheugen en de motorische vermogens. Bovendien
leiden omgekeerde houdingen tot een verhoogde concentratie en meer wilskracht. Daarom
zijn ze geschikt als voorbereiding op meditatie.
Omgekeerde houdingen hebben vooral invloed op het chakra Sahasrara- het energie centrum
van de kruin. Dit energiecentrum staat in verband met de pijnappelklier, een uitgroeisel van
de hersenen. Dit ‘derde oog’ wordt geassocieerd met een hogere staat van bewustzijn en staat
dus letterlijk in hoog aanzien. Omgekeerde houdingen voeden ook de hypofyse. Deze klier
aan de onderkant van de hersenen stuurt alle anderen klieren aan en speelt dus een hoofdrol in
het functioneren van het lichaam.

Rust- en ontspaninghoudingen
Tot efficiënt en effectief bewegen behoort ook het vermogen te ontspannen.
Leren ontspannen is een manier om een staat te bereiken waarin de zenuwen en de spieren
zijn toegerust voor de taken die ze moeten uitvoeren.
Rusthoudingen zijn symmetrisch en helpen om het lichaam weer in evenwicht te brengen.
Rusthoudingen zijn geschikt om te herstellen van inspannende oefeningen en dienen ook als
tegenhoudingen voor draaiingen en zij- en achterwaartse buigingen.
Het is raadzaam aan het eind van een yogasessie en soms ook aan het begin een rusthouding
aan te nemen.
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Hoofdstuk 4
De invloed van de asana’s belicht vanuit de yoga filosofie.
Yoga biedt technieken om je gewaar-zijn te ontwikkelen, om jezelf te verruimen en diep naar
binnen door te dingen, en om te veranderen en te ontwikkelen met het doel bedreven te
worden in het leven.
Yoga vereist dus niet alleen dat we een krachtig lichaam opbouwen, maar ook aandacht
schenken aan gewaar-zijn in je geest. Het fysieke lichaam is niet alleen de tempel van de ziel,
maar ook het voertuig waarmee we ons op de binnenwaartse reis naar de kern kunnen
begeven.
Een asana moet niet alleen louter als lichaamsoefening gezien en gedaan worden, maar als
middel om ons lichaam in samenhang met onze ademhaling, onze geest, onze intelligentie,
ons bewustzijn, ons geweten en onze kern te begrijpen en te integreren.
In de asana moet je het fysieke lichaam en alle lagen van het subtiele, emotionele, mentale en
spirituele lichaam in één lijn met elkaar in harmonie brengen. Dat is integratie.
Het proces van een ontspannen geest wordt bereikt door asana’s.
Gewaar-zijn: iedere porie van de huid moet een oog worden.
Ieder deel van het lichaam moet door de intelligentie overspoeld worden. Het hoofd is de zetel
van intelligentie, het hart is de zetel van de emotie. Beiden moeten in het lichaam
samenwerken.
Wanneer je bewust, gewaar bent van je zelf tijdens een asana, ben je volledig in jezelf, en kijk
je niet van buiten jezelf naar binnen. Je bent op dat moment zonder ego of trots, gewaar van
wat je aan het doen bent.
Haasten ondergraaft de kracht, doe de asana’s ritmisch en met een kalme geest. Op het
moment dat je aandacht geeft, schep je iets, en schepping heeft leven en energie.
Gewaar-zijn maakt het voor ons mogelijk vermoeidheid en uitputting zowel in yogahoudingen
als in ons leven te boven te komen.
Dynamische expansie, vanuit de kern in je wezen.
Waar extensie (spieren strekken, in lengte) voortkomt vanuit intelligentie vanuit de hersenen,
komt expansie (in de breedte verlengen en verruimen) vanuit het hart. Extensie is aandacht en
expansie is gewaar-zijn. In een asana moet je van top tot teen je centrum vinden en vanuit dit
centrum moet je geleidelijk in de lengte en de breedte verlengen en verruimen, rekening
houdend met het vermogen van het lichaam. Je strekt niet naar iets toe, maar vanuit iets.
Houd je aandacht bij jezelf, niet op de buitenwereld gericht. Maak je geen zorgen om wat
anderen zien, maar alleen om wat het Zelf ziet. Fixeer je niet op hoever je wilt strekken, maar
op de juiste uitvoering van de strekking.
Als overstrekking voort komt uit opgezwollen ego, dan komt te weinig strekking voort uit
gebrek aan zelfvertrouwen. Strek altijd vanuit de bron.
Voel de verlenging tot het uiterste van je huid. Verleng de energie van de asana door je
lichaamsuiteinden, laat de rivier door je heen stromen.
Beoefen asana’s door ruimte in de spieren en de huid te scheppen, zodat het lichaam in de
asana past.
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Als de strekking gelijkmatig is, het hele lichaam omvat, is er helemaal geen spanning. Als je
niet meer gespannen bent en je brein passief is, wordt het spirituele yoga.
Ontspanning
Inademing is spanning, uitademing is vrijheid. Uitademen zuivert het lichaam van stress en
spanning.
Concentreer je op ontspanning terwijl je de strekking vasthoud, niet op klemmen, maar op
ontspannen en openen.
Als je de huid van de nek passief houdt en de tong zacht, is er geen spanning van het brein.
Als je keel gespannen is tijdens een asana doe je dat met je egoistische brein in plaats van met
je lichaam. Klem je tanden niet op elkaar want dan zal ook je brein op elkaar klemmen.
Gespannenheid van de ogen beïnvloedt de hersenen eveneens, ontspan je ogen terwijl je kijkt,
zijn de ogen rustig en stil, dan zijn de hersenen ook rustig en passief. Als je ogen naar buiten
gericht zijn in plaats van naar binnen, dan is er geen integratie en wordt de asana alleen
mechanisch uitgevoerd en voel je de activiteiten alleen in de buitenste laag/buitenkant van het
lichaam. Er is dan geen sprake van inwendige sensaties, en er is geen stralend innerlijk licht.
Lichtheid; denk en voel licht
Als je een asana als zwaar ervaart, voer je hem niet goed uit. Je moet proberen in je hele
lichaam een gevoel van lichtheid te brengen. Dit kun je bereiken door je mentaal vanuit het
centrum van je lichaam, te verlengen; denk lang en handel lang. Zie jezelf als een gracieus,
verruimend iemand, hoe onwaarschijnlijk dat op het moment ook lijkt.
De wervelkolom mag nooit slap zijn, maar moet omhoog reiken naar het Zelf.
Een asana die vanuit het brein wordt uitgevoerd maak je zwaar, een asana vanuit het hart
maak je licht.
Blessures komen voort uit agressie, door agressieve bewegingen te maken. Niet door het doen
van yoga.
Evenwicht
Je moet de middellijn van ieder asana zien te vinden zodat de energie op de juiste wijze is
verdeeld. Wanneer je afwijkt van de middellijn, begeef je je hetzij in het verleden dan wel in
de toekomst.
Je moet je balans bewaren door de intelligentie van het lichaam te gebruiken, maar geen
kracht. Wanneer je in balans blijft door krachtinspanning is dit een fysieke actie, wanneer het
gebeurt door de intelligentie van het lichaam is het ontspanning in actie.
Tijdens het uitvoeren van asana’s mag geen enkel deel van het lichaam werkloos zijn, geen
enkel deel mag worden verwaarloosd.
Als je bijvoorbeeld je rechterbeen strekt, mag je het linkerbeen niet vergeten. Integendeel, je
moet je linkerbeen oproepen om stabiel te blijven.
Voor iedere asana geldt dat het contact tussen het lichaam en de vloer, het fundament goed
moet zijn. Let altijd op je basis: geef aandacht aan het deel dat het dichtst bij de grond is.
Pijn; zelfs in ongemak gemak vinden.
Pijn ontstaat alleen wanneer het lichaam niet begrijpt hoe het de asana moet uitvoeren,
bijvoorbeeld wanneer je nog maar net bent begonnen. Om de juiste houding te leren moet je
pijn onder ogen zien, een anderen manier is er niet.
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De inspanning en de onvermijdelijk daarbij horende pijn zijn een essentieel onderdeel van wat
de asana’s ons kunnen leren. Hoe leer je de pijn dragelijk te maken?
Je moet bij de juiste hoeveelheid spanning ontspanning en rust creëren. Deze ontspanning kan
beginnen met het loslaten van stress in de slapen en ogen, dit neemt de stress weg van de
zenuwen en spierweefsels.
We moeten proberen niet voor de pijn weg te lopen, maar ons erdoorheen slaan en eraan te
ontstijgen. Dit is de cultivering van standvastigheid en volharding, wat voor yoga een
spirituele houding is. Pijn is je guru.
In het begin kan de pijn erg hevig zijn omdat het lichaam weerstand biedt. Door ons eraan
over te geven verzachten we het lichaam en wordt de pijn geleidelijk aan minder.
Laat ervaringen uit het verleden geen afdruk op je geest achterlaten, voer de asana’s iedere
keer met een frisse geest uit en met een frisse benadering.
Je moet altijd een beetje meer doen dan je denkt dat je kunt, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Alle mensen worden geboren met verschillende constituties, vergelijk jezelf nooit met
anderen. Ieders vermogen is een functie van zijn of haar innerlijke kracht. Ken je capaciteiten
en verbeter ze voortdurend. Vervolmaking; wees altijd gelukkig met de kleinste verbetering.
Goddelijke yoga
Vul iedere centimeter van je lichaam met de asana, van je borst en armen en benen tot aan de
toppen van je vingers en tenen, zodat de asana vanuit de kern van je lichaam straalt en de
volledige diameter en omtrek van je ledematen vult. Je moet je intelligentie, je gewaar zijn en
je bewustzijn voelen in iedere centimeter van je lichaam.
Laat terwijl je zweet en pijn lijdt je hart licht zijn en laat het je lichaam met blijdschap
vervullen.
Je wordt niet alleen vrij, je bent het ook.
De pijn is tijdelijk, de vrijheid permanent!

Hoofdstuk 5
De uitvoering van de asana’s belicht vanuit de ayurveda.
Ujjayi ademhaling
ud betekent: luid
jayi betekent: hardop
Het voornaamste kenmerk van deze pranayama is het geluid dat hierbij wordt geproduceerd,
door het gedeeltelijk afsluiten van de stemspleet.
Een asana dat Vata verlaagt, laat de energie naar benenden draaien, van de dunne darm naar
de aarde.
Een asana dat Pita verlaagt, laat de energie naar beneden draaien, vanaf de dikke darm en laat
het los naar de aarde toe.
Een asana dat Kapha verlaagt, brengt de energie omhoog via de buik en de borst en verwijdert
de energie via het slijm van de mond en de neus.
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Adho Mukha Svanasana De hond

Dit is een Vata ***verlagende, een Pitta* verlagende of ^
verhogende en een Kapha ** verlagende asana.
De uitvoering voor een Vata type is:
- de asana kan lang worden vastgehouden en een paar keer herhaald
worden.
- de adem is langzaam en regelmatig of Ujjayi.
- de aandacht gaat naar de hele houding en is gericht op de stilte.
- de beweging is gericht op het strekken van de armen, de torso en de benen.
De uitvoering voor een Pitta type is:
- de asana wordt kort vastgehouden en er is geen streven.
- de adem is rustig of Ujjayi.
- de aandacht gaat naar het aarden en de rustige strekking.
- de beweging is gericht op het strekken van de armen, de torso en de benen.
De uitvoering voor een Kapha type is:
- de asana kan lang worden vastgehouden en een paar keer herhaald worden.
- de adem is normaal.
- de aandacht gaat naar de verlenging, optrekken en strekking.
- de beweging is gericht op de optrekkende delen en de zitbeentjes, strekkende torso en
benen.

Salamba Sarvangasana De kaars

Dit is een Vata *** , een Pitta * en een Kapha ** verlagende asana.
De uitvoering voor een Vata type is:
- de asana kan gematigd lang worden vastgehouden.
- de adem is lang en kalm.
- de aandacht gaat naar het stil en stabiel houden.
- de beweging is gericht op lengte maken en het oprekken van ruggengraat en benen.
De uitvoering voor een Pitta type is:
- de asana wordt kort vastgehouden en er is geen streven.
- de adem is kalm en rustig.
- de aandacht gaat naar comfort en stabiliteit.
- de beweging is gericht op de lengte in de ruggengraat en de benen.
De uitvoering voor een Kapha type is:
- de asana wordt lang vastgehouden.
- de adem is normaal.
- de aandacht gaat naar de heffing gedurende de houding.
- de beweging is gericht op de open borstkas, het strekken van de torso en de benen.
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