Fysieke yoga
Werkend met fysieke houdingen (asanas) ontplooit zich een
lichaam met grotere soepelheid, stevigheid, stamina. We halen het hoekige weg uit de spierkettingen waar we zijn uit opgebouwd. Vlotter en ontspannen bewegen en een betere houding zijn het gevolg. Een rustige ademhaling (pranayama)
begeleidt en ritmeert de oefeningen. Wetenschappelijk wordt
yoga een vagotonische techniek genoemd, een techniek die
het parasympatische zenuwstelsel stimuleert en daarmee een
diepe ontspanning oproept.

Dat alles lukt wanneer logisch, rationeel en verantwoordelijk
met deze oefeningen wordt omgesprongen (vinyasa) en gewerkt wordt met een alerte, open aandacht… een rustig
scherp wakker zijn (bhavana).

Nogmaals…
Het gaat hier niet om een cursus. Wat nu volgt
is niet ‘les 1’ en de reeksen die volgen vormen
geen les 2, en 3…
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 er mee aan de slag
kunnen. Of waarom ze best die of die reeks of
oefening niet uitvoeren.

Er volgen nu
3 korte reeksen (vinyasa): A, B en C
waarbij A en B samen ook nog een langere volwaardige vinyasa vormen.
A en C doen net hetzelfde.
Eveneens vormen B en C samen een geheel.

A met B en C vormen (liefst in deze volgorde) ook samen een volwaardige lange
reeks. Samen gaat het dus om 7 reeksen.

Bij elke asana werd enkel de naam toegevoegd en soms met een
kleine wenk, aandachtspunt… meer details van elke asana volgt in
een aparte rubriek.

Een korte reeks naar
urdhva prasrita padasana
Deze asana rekt de spierkettingen aan de hele achterzijde van het lichaam. Ik voer ze weleens uit wanneer de dag
naar zijn einde loopt en de rug (boven en onder) vermoeid aanvoelt. Duurt niet lang, laat toe zich te ontspannen zodat men niet
als een wrak maar genietend (bhoga!) de avond kan beleven.

Een iets langere reeks
die het lichaam voorbereidt
op bhujangasana.
De cobra versterkt de hele rug. Het is niet omdat je
enkel de thorax de hoogte in heft je enkel de bovenrugspieren aanspreekt terwijl de onderrug ligt te luierikken. Wel integendeel.
is een reeks op zich maar voelt lekker als verlengstuk van
waar ze net het omgekeerde
van beoogt: de rug versterken.

Deze reeks bereidt het
lichaam voor op dandasana
dandasana versterkt eveneens de hele rug. Doet
dit door van de hele rug een staaf te maken. Om
dit te realiseren moeten zowel de spierkettingen
aan de voorzijde als die van de rugzijde aan de
slag. Het maakt van een schijnbaar eenvoudige
houding eentje van grote intensiteit.
Ze is een reeks op zich maar net als
voelt ze
zich lekker als verlengstuk van
die eveneens
de rug tot staaf zijn stimuleert door zich ’passief te
laten rekken.

urdhva mukha samashtiti
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Neem contact op met je levende ervaring lichaam te zijn. Ervaar hoe het daar
rustig ligt te liggen. Laat de ademhaling
tot rust komen, vanzelf trager worden,
en ga wat dieper ademhalen. Wie ujjayi
machtig is en zin heeft om deze ademhalingstechniek te gebruiken houdt zich
niet tegen.
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apanasana
Laat de armen het hele werk doen en
laat de rug zich ontspannen rekken.

in
6 x uitvoeren

3

6 x uitvoeren

in

uit

in

urdhva prasrita padasa

uit

uit

4
apanasana

in
6 x uitvoeren

5

urdhva mukha samashtiti

urdhva mukha samashtiti

1

Neem contact op met je levende ervaring lichaam te zijn. Ervaar hoe het daar
rustig ligt te liggen. Laat de ademhaling
tot rust komen, vanzelf trager worden,
en ga wat dieper ademhalen. Wie ujjayi
machtig is en zin heeft om deze ademhalingstechniek te gebruiken houdt zich
niet tegen.

2

6 x uitvoeren

in

dvi pada pitham

uit

3

uit

apanasana

in
6 x uitvoeren

in

4
Bhujangasana

uit

Hou bij het heffen van de romp
de navel steeds tegen de mat.
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Van balasana naar chakravakasana
en terug
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Statisch 6 tot 12 ademhalingen
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