Fysieke yoga
In deze aflevering:
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Een van de vele mogelijke indelingen van de verschillende asana’s.

Pashcimatanasana: Waar je best op let bij de uitvoering ervan.

Kurmasana: de asana die je best nooit uitvoert!

Mogelijke vinyasa’s naar pashcimatanasana.

En nogmaals…
Het gaat hier niet om een cursus. Het gaat om materiaal waar Mauranne
zich goed bij voelt. Dat op haar lijf geschreven staat.
Materiaal waaruit ‘yoga-adepten’ die ergens yogales volgen kunnen putten
en met hun leerkracht overleggen of het voor hen persoonlijk een goede
reeks is, wat ze er best uit weglaten of vervangen door een andere oefening, of met welke aanpassingen ze ermee aan de slag kunnen. Of waarom ze best die of die reeks of oefening niet uitvoeren.
Om veilig met yoga om te springen, om de positieve gevolgen van yoga te
beleven, moet rekening gehouden worden met lichaamsbouw, leeftijd,
beroep, sport... Want iedereen is een verschillend lichaam en heeft een
verschillende voorgeschiedenis. Enkel een leerkracht die regelmatig deelnemers tijdens de les actief bezig ziet, kan deze de juiste werkwijze tonen.

*

Een van de vele mogelijke indelingen van de verschillende asana’s
Het spreekt voor zich dat elke groep nog meer asana’s bevat dan deze die hier staan afgebeeld.
Bovendien kunnen asana’s ook nog tot andere groepen behoren.

Danda - groep
is de term van die yogahoudingen die tot doel hebben de wervelzuil tot een rechte staaf te maken. Let wel, het is niet de
bedoeling constant op deze manier te bewegen, te zitten, te wandelen, te dansen… het is de bedoeling om via deze asana’s
de wervelzuil op een zo gezond mogelijke manier te ondersteunen.

Vritti en Parshva - groep

Vritti (torsie)

Bedoeling van deze oefeningen is de wervelzuil soepelheid en stevigheid te geven. Daarnaast de verbinding van de ledematen met hun respectievelijke
bekkens, en de verbinding van deze bekkens met de zuil, te verstevigen en
versoepelen.
Torsies dienen te worden uitgevoerd met de wervelzuil als staaf.

Parshva (flankrekking)

Purvata - groep
De purvata asana’s hebben de bedoeling de rugspieren te
verstevigen en de voorzijde van het lichaam te openen, te rekken.

Pashcimata - groep
De asana’s van de categorie ‘pashcimata’ hebben de bedoeling de hele ‘westelijke kant’, de rugzijde van het lichaam, te
rekken door het lichaam naar voren dicht te plooien met een
uniforme, mooie rugkromming zonder hoeken.

Viparita karani - groep
omgekeerde houdingen zijn houdingen
waarbij hart en darmen hoger komen te
liggen dan de keel.
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Waar je best op let bij het uitvoeren van

pashcimatanasana
Het rekken van de ‘westelijke kant’ van het lichaam gebeurt
in pashcimatanasana door zittend de romp boven beide benen te
plooien. En wel op die manier dat een uniforme, mooie rugkromming zich ontplooit.

Hoezo ?
Niet zo dus?
Écht niet?

Pashcimatanasana
heeft dus niet de bedoeling dat
- de handen de voeten raken,
- de benen zich helemaal strekken,
- het hoofd de knieën raakt!
De hoofdbedoeling is OP DE JUISTE MANIER de onderrugspieren rustig en zacht te rekken.
Dat lukt door de buikspieren intens te gebruiken. Bovendien zijn er soepele heupgewrichten
voor nodig. Deze moeten verhinderen dat bij het naar voren plooien het heupbekken naar
achteren kantelt. Gebeurt dit ondanks alles toch, dan is het best pashcimatanasana niet uit te
voeren.
Het is een asana die veel aandacht vraagt. Wanneer men ‘een zittend werk’ heeft, of op het
veld of op een werf veel gebogen arbeid verricht, of een hele stressante periode doormaakt,
kunnen de onderrugspieren verkrampen. Men kan ze ontspannen door ze heel zachtjes te
rekken. En een bepaalde grens niet te overschrijden. Daar is veel aandacht voor nodig.
In pashcimatanasana mag er niet de minste onderrugpijn optreden bij het zich weer oprichten.
Is dit wel het geval… dan zit het erin dat je de grens hebt overschreden. En maak je de spanning alleen maar groter.
Vraag aan je leerkracht hoe je pashcimatanasana eventueel kan aanpassen (benen goed
plooien, op een zitkussen of stoel werken… of vervangen door een andere asana(s).
Tweede doel van pashcimatanasana is de bovenrug en nek een mooie kromming te geven, in
het verlengde van de onderrugkromming, en deze bovenrug- en nekkromming in de lengte te
rekken. Op die manier ontstaat een mooie, uniforme en gelijkmatige rekking van de hele rug.
De derde bedoeling is het rekken van de bilspieren en de spieren aan de achterzijde van de
benen. Ook met geknikte knieën wordt men de rekking goed gewaar. Ook hier is het opletten geblazen. Daarom gebruik je best niet pashimatanasana wanneer je de benen intens wil rekken. Dit vergroot aanzienlijk de intensiteit van de rekking van de onderrug. Benen strekken oefen je best met urdhva prasarita (eka) padasana.

Binnen de groep pashcimata kennen we ook uttanasana,
de rechtopstaande pashcimatanasana. Hier geldt hetzelfde als dat wat voor de
gewone pashcimatanasana geldt. Alleen vraagt ze om nog meer aandacht. Zwaartekracht helpt immers een aardig handje. Wanneer men onderrugpijn heeft en
uttanasana uitvoert blijkt men soms heel ‘rustig ontspannen’ de hele romp te
kunnen laten hangen. Zonder besef van de hevige rekking van de onderrug. Men
realiseert zich dit pas ten volle wanneer men zich opnieuw opricht. En dit niet helemaal pijnloos verloopt. Veiliger is het de handen op de knieën te plaatsen en van
daaruit, met de steun van de armen, de rekking te controleren om zo de grens niet
te overschrijden.
Nogmaals, experimenteer niet zomaar lukraak. Enkel een leerkracht die je in
levende lijve kent en bezig ziet kan je op een veilige manier laten werken.
Zodanig dat je van yoga krijgt wat yoga aan positiefs kan leveren.

Een voorbeeld van het effect bij pashcimatanasana op…
Toen, lang geleden, Claude Maréchal in India was voor zijn
yogaleerkrachtenopleiding, en hij Krishnamacharya naar het
belang van afbouwoefeningen vroeg, nam Krishnamacharya
pashcimatanasana als voorbeeld. Hij vroeg Claude, waar, na
een langer verblijf in pashcimatanasana, de anus zich zou
bevinden? In elk geval niet langer op de plaats waar hij zich
bevond voor de uitvoering! Claude vond dat een diepe en afdoende reden om afbouwoefeningen te gebruiken!

Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989), invloedrijke en belangrijke yogaleraar
die vaak gezien wordt als de vader van de moderne yoga.
Enkele invloedrijke yogaleraren zoals B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois, Indra Devi en
Krishnamacharya’s eigen zoon T.K.V. Desikachar behoorden tot zijn studenten.
Samen met Pattabhi Jois ontwikkelde hij de yogastijl ashtanga vinyasa yoga.
Samen met zijn zoon T.K.V. Desikachar ontwikkelde hij de vinyasa krama yoga.

*

Kurmasana: de asana die je best nooit uitvoert!

Kurmasana
waarom je deze asana best achterwege laat?
Tenzij je hem uiteraard wenst te gebruiken als
voorbereiding op de pas gekregen hoofdrol
Quasimodo in de remake van ‘De gebochelde van de Notre Dame’...

De benen drukken de schouders en het bovenlichaam helemaal richting vloer en zetten het lichaam
helemaal klem. Dit verhindert een vrije ademhaling. De
nek wordt bovendien in een hyperlordose gedwongen.
En de rug krijgt een overdreven kromming, een lelijke
bochel.
Helemaal klaar om de klokken te laten luiden!
Halleluja, ding-dong!
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Pranayama of dhyana yoga

Lange vinyasa naar pashcimatanasana
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