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We leven in een tijd vol uitdagingen. Er 
worden steeds meer eisen aan ons ge-
steld en veranderingen volgen elkaar 
in een snel tempo op. We ervaren meer 
stress en drukte in ons dagelijks leven en 
hebben vaak tijd tekort. Door alle drukte 
en hectiek van alledag verliezen wij lang-
zaam maar zeker het contact met onszelf. 
Als wij teveel stress ervaren, raken wij 
geestelijk en lichamelijk uit balans. Lang-
durig uit balans zijn, kan leiden tot ziek-
te en gevoelens van ‘opgebrand zijn’. Eén 
van de redenen waarom yoga zo populair 
is, is omdat yoga ons kan helpen om weer 
in contact met onszelf te komen, waar-
door wij geestelijk en lichamelijk weer in 
balans komen. Yoga helpt om geestelijk 
tot rust te komen en yoga helpt ons op 
weg naar een gezonder leven.
                                                   

Wat is yoga?
                                                   

Yoga is een oude leer uit India 
en leert de mens te leven in  

harmonie met zichzelf en met 
zijn omgeving

Het woord yoga betekent yuj of juk 
en dat is: verbinden, samenvoegen en 

geestelijk verdiepen.

In het Westen hebben wij geleerd om onze 
aandacht op de buitenwereld te richten. 
Gaandeweg ontdekken wij deze wereld en 
leren wij haar goed kennen. Doordat wij zo 
gericht zijn op de buitenwereld raken wij 
steeds meer van onszelf vervreemd. Yoga 
heeft als doel om ons weer met onszelf te 
verbinden. Hierdoor worden wij onszelf en 
reageren wij meer vanuit onze eigen verlan-
gens en behoeften dan vanuit de eisen en 
verwachtingen die er uit de buitenwereld 
komen.  

Yoga helpt ons om het denken niet meer los 
te koppelen van ons hart, onze gevoelens, 
emoties en het lichaam.
Er zijn verschillende vormen van yoga. Deze 
zijn ontwikkeld vanuit het idee dat niet  
iedereen hetzelfde is en dus ook niet het-
zelfde nodig heeft.
De yoga zoals wij die in het Westen kennen 
bestaat uit lichamelijke en geestelijke oefe-
ningen en heet Hatha yoga. Vanuit Hatha 
yoga zijn er weer nieuwe vormen van yoga 
ontwikkeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
power yoga, flow yoga of zwangerschaps
yoga. Welke fysieke vorm van yoga je ook 
kiest, de basis is altijd Hatha yoga, in deze 
handleiding verder aangeduid als yoga.



De praktijk
Omdat het niet makkelijk is om onze aan-
dacht naar binnen te richten en ons denken 
tot rust te brengen, zijn er binnen de yoga 
oefeningen ontwikkeld om dit te leren. 
Yoga is eigenlijk een stille, geestelijke staat 
van zijn, maar een stille geest is iets dat niet 
tastbaar is.

Vanuit het idee dat het makkelijker is om te 
werken vanuit iets wat tastbaar is, namelijk 
ons lichaam, is een fysieke vorm van yoga 
ontstaan.

Ons denken heeft altijd de neiging naar de 
toekomst of naar het verleden te gaan. Ons 
lichaam niet, deze leeft alleen in het heden. 
Door te oefenen met het lichaam, verbin-
den onze gedachten zich met het heden en 
wordt het denken vanzelf rustiger. In de ver-
binding met het lichaam laat je al je zorgen 
en dagelijkse beslommeringen voor een 
moment los, waardoor je geest helemaal 
tot rust kan komen. Naarmate je deze ver-
binding vaker opzoekt zal je stressniveau 
afnemen. Hierdoor kun je de uitdagingen 
van het dagelijkse leven steeds beter het 
hoofd bieden.

Yogaoefeningen helpen om van onrust tot 
rust te komen en om van spanning naar ont-
spanning te gaan.

In een yogales zijn er altijd vier vaste onder-
delen. Ieder onderdeel bestaat uit oefenin-
gen die je helpen om geestelijk tot rust te 
komen en je blik naar binnen te richten.

De vier onderdelen zijn:
1. Yogahoudingen (asana’s)
2. Ademhalingsoefeningen (pranayama’s)
3. Meditatieoefeningen
4. Eindontspanning

Yogahoudingen (asana’s)
Het woord asana betekent ‘zitten’ of ‘een 
nauwkeurig aangenomen lichaamshou-
ding’. Yogahoudingen worden uitgevoerd 
om ons lichaam weer in balans te brengen. 
Zwakke gebieden worden sterker en gaan-
deweg worden we soepeler. Yogahoudin-
gen zuiveren onze organen en geven ons 
op den duur een gevoel van innerlijke ruim-
te. Door ons denken actief bij de houdingen 
te betrekken leren wij ons lichaam dieper 
kennen.

Het uiteindelijke doel van yogahoudingen 
is om onze spieren, botten, pezen, ligamen-
ten, bindweefselverbindingen en inwendi-
ge organen helemaal los te maken. Zodra er 
meer losheid is, kan de levensenergie (pra-
na) vrijer gaan stromen. Hierdoor nemen 
onze vitaliteit en levenslust toe.

We worden gezonder en tillen ons letterlijk en 
figuurlijk naar een Hoger Plan.

Iedere yogahouding brengt een specifiek 
resultaat teweeg. Zo zijn er houdingen die 
onze organen zuiveren, er zijn houdingen 
die ons versterken en houdingen die ons 
zenuwstelsel dieper tot rust brengen. Iede-
re yogales heeft daarom een uitgebalan-
ceerde reeks van houdingen, zodat ieder 
aspect van het lichaam aan de beurt komt. 
Er zijn achteroverbuigingen, vooroverbui-
gingen, omgekeerde houdingen, zittende, 
liggende en staande houdingen en er zijn 
houdingen om onze focus te oefenen, ook 
wel balanshoudingen genoemd. Tijdens ie-
dere houding wordt je geleerd om je blik er-
gens op ‘te richten’. Dit helpt om geestelijk 
tot rust te komen.



Er zijn duizenden verschillende soorten yo-
gahoudingen denkbaar, maar je zult tijdens 
een yogales enkele houdingen regelmatig 
terug zien komen. Deze houdingen zijn be-
langrijk en helpen je echt op weg. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn:

•	 De Berghouding (Tadasana): deze 
houding wordt ook wel de Moeder van 
de yogahoudingen genoemd

•	 De Boom (Vrksasana): een balanshou-
ding

•	 De Krijger I en II (Virabhadrasana I en 
II): een houding om innerlijk sterker te 
worden

•	 De Kat (Viralasana): deze houding ver-
hoogd onze concentratie, maakt de rug 
soepel en zorgt voor een regelmatige 
ademhaling

•	 De Kindhouding (Balasana): een hou-
ding om ons te verbinden en tot rust te 
komen

•	 De Stoelhouding (Utkatasana): deze 
houding heeft een diepe uitwerking 
op onze beenspieren en verbindt ons 
denken met de kracht van de aarde

•	 Staande Vooroverbuiging (Uttanasa-
na): de achterkant van je benen en je 
onderrug worden tijdens deze houding 
helemaal gestrekt en er komt meer 
bloed in je hoofd waardoor je geest 
a.h.w. verfrist wordt

•	 Kleermakerszit (Sukhasana): deze 
houding opent de heupen en strekt de 
dijspieren. Deze houding wordt veel 
gebruikt tijdens de ademhalingsoefe-
ningen of de meditatie

•	 De Ploeg (Halasana): deze houding 
verjongt het zenuwstelsel en de buikor-
ganen worden gemasseerd

•	 De Lijkhouding (Savasana): deze hou-
ding wordt ingezet tijdens de eindont-
spanning en helpt ons om de yogahou-
dingen te integreren en tot een diepe 
lichamelijke en geestelijke ontspanning 
te komen

Helaas leiden de meesten van ons een zit-
tend bestaan, of bewegen wij door gebrek 
aan tijd veel te weinig. Hierdoor verliezen 
wij kracht, conditie en soepelheid. Om 
blessures en frustraties te voorkomen, is 
er tijdens een yogales dan ook altijd een 
voorbereiding op de yogahoudingen. Deze 
voorbereiding noem je een warming-up. 
De gewrichten worden alle kanten op be-
wogen, waardoor de pezen en banden er 
omheen beter doorstroomd raken.

Een hele bekende manier om op te warmen 
is via de zogenaamde Zonnegroet (Surya 
Namaskar). Tijdens de Zonnegroet volgen 
de yogahoudingen elkaar in een vloeiende 
beweging op, waardoor onze stofwisseling 
zich verhoogd en er een goede doorstro-
ming door het hele lichaam plaatsvindt. 
Binnen de power yoga worden de Zonne-
groeten (A en B) altijd gebruikt. De Zon-
negroet in combinatie met de ademhaling 
noemt men ook ‘meditatie in beweging’.

Afhankelijk van de vorm van yoga worden 
de yogahoudingen in stilstand (statisch) 
of bewegend (dynamisch) uitgevoerd. Kijk 
daarom altijd goed welke vorm van yoga 
het beste bij jou past, zodat je ook werkelijk 
kunt verbinden. Probeer een aantal lessen 
uit, om er zo achter te komen welke vorm 
van yoga het beste bij jou past. Als je kiest 
voor een meer dynamische stijl, kan het 
nooit kwaad om eerst een paar lessen sta-
tische yoga (Hatha yoga of Iyengar yoga) te 
doen.



Ademhalingstechnieken
Een mens kan niet zonder adem. Toch den-
ken wij niet na over onze ademhaling en 
wordt deze min of meer verwaarloosd, tot-
dat wij er problemen mee krijgen. Want als 
wij niet goed ademen, zal dit op de lange 
duur zijn tol eisen. De meesten van ons ade-
men oppervlakkig Zowel de in- als de uit-
ademing is onvoldoende, hierdoor komt er 
te weinig zuurstofrijke lucht in ons lichaam 
en afvalstoffen kunnen het lichaam onvol-
doende verlaten.

Een goede controle over je ademhaling is van 
onschatbare waarde.

Enkele voordelen van een goede adem-
haling zijn:
•	 Toename van energie en uithoudings-

vermogen
•	 Afname van spanning in het lichaam 

waardoor je beter kunt omgaan met 
druk en stress

•	 Verhoogde weerstand
•	 Toename van concentratievermogens 

en helderder denken

Je ademhaling vormt als het ware de brug 
tussen je lichaam en je geest. Daarom wordt 
er tijdens iedere yogales aandacht besteed 
aan de ademhaling. Want, zeggen ze bin-
nen de yoga, zonder ademhaling geen le-
ven. Een goede ademhaling geeft kracht, 
rust en geneest. Bewust leren ademen, ook 
binnen de yogahoudingen, zal het denken 
in het hier en nu brengen en ervoor zorgen 
dat je zo min mogelijk wordt afgeleid door 
prikkels van buitenaf, of door een niet afla-
tende stroom van gedachten. 

Bij yogahoudingen wordt bijna nooit door 
de mond geademd. Ademen door de neus 
filtert en verwarmt de lucht, voordat deze in 
de longen komt. Goed ademen leer je door 
middel van ademhalingsoefeningen, ook 
wel pranayama’s genoemd. 

Pranayama betekent ‘controle over de prana’ 
en prana betekent ‘levensenergie’.

Enkele voorbeelden van ademhalings-
oefeningen zijn:
•	 Ritmische ademhaling: door deze 

ademhalingsoefening neemt de span-
ning af en keer je helemaal terug bij  
jezelf

•	 Afwisselende neusademhaling: deze 
ademhaling zuivert de energiekanalen

•	 Verruimende ademhaling: deze adem-
halingsoefening geeft veel energie en 
wakkert ons ‘innerlijk vuur’ aan. Deze 
ademtechniek wordt o.a. gebruikt tij-
dens een power yogales

Probeer nooit jezelf te forceren tijdens 
ademhalingsoefeningen. Als je het be-
nauwd krijgt, of je raakt gespannen, ga dan 
terug naar ontspanning voordat je verder 
gaat met de oefening. 

Je adem is je vriend en zal altijd je vriend  
willen blijven.



Meditatie
Bij meditatie denken de meesten van ons 
al gauw aan iets ‘zweverigs’. Niets is minder 
waar! Meditatie is niet mystiek of van een 
andere wereld. Meditatie is heel nuchter en 
vooral praktisch.

Meditatie is simpelweg het bewust richten 
van ons denken, meer niet.

Het lezen van een boek, of het gericht luis-
teren naar muziek, is in feite al een medi-
tatie. Vol aandacht bezig zijn met de yoga-
houdingen is ook een vorm van meditatie.
Meditatie betekent ‘vertrouwd raken met’.
Meditatie helpt ons om onze zintuigen te-
rug te trekken uit de buitenwereld en ons 
te richten op onze ‘innerlijke wereld’. Hier-
door komen wij geestelijk en lichamelijk 
tot rust en raken wij in balans. Meditatie 
kan ook een bijzondere rol spelen in herstel 
na ziekte of bij het nemen van belangrijke 
beslissingen. Net zoals het oefenen van de 
yogahoudingen werkt meditatie het beste 
als je deze op een regelmatige basis doet. 
Tijdens iedere yogales vormt meditatie dan 
ook een vast onderdeel van de les, hetzij via 
een meditatietechniek, een ademhalings-
oefening of tijdens het doen van een yoga-
houding.

Enkele voorbeelden van meditaties zijn:
•	 Meditaties om tot rust te komen
•	 Meditaties om in beweging te komen
•	 Meditaties om meer innerlijke verbin-

ding te voelen
•	 Eindontspanning

Er zijn een aantal yogahoudingen die ont-
spanningshoudingen worden genoemd. 

Deze houdingen zijn speciaal ontwikkeld 
om de uitwerking van de verschillende yo-
gahoudingen te integreren en om geeste-
lijk en lichamelijk tot rust te komen vóórdat 
je naar de volgende reeks houdingen gaat.

Aan het einde van iedere yogales is er een 
vast onderdeel en dat is de eindontspan-
ning. Deze wordt bij voorkeur gedaan in de 
zogenaamde Lijkhouding. Deze houding 
wordt zo genoemd omdat je onbeweeglijk 
op je matje ligt.
In deze houding kan de levensenergie (pra-
na) haar helende en activerende werk doen. 
Deze houding is niet te vergelijken met een 
dutje. Je ‘zakt’ niet weg maar je blijft je be-
wust richten op ontspanning. Hoe dieper 
de ontspanning wordt hoe meer de leven-
senergie haar weg kan vinden en ons zal 
verfrissen en energie zal geven. Net zoals 
het doen van alle andere yogahoudingen 
vraagt ook deze houding om oefening. Na 
verloop van tijd zal je je steeds beter kun-
nen ontspannen. Met als resultaat innerlijke 
vrede en meer ontspanning in het, vaak uit-
dagende, leven zelf.



Enkele tips voor beginners:

•	 Draag makkelijk zittende kleding en let 
erop dat je het niet koud krijgt

•	 Eet geen zware maaltijden vlak vóór de 
yogales, het is beter pas na die tijd te 
eten

•	 Begin met makkelijke houdingen, die 
passen bij jouw conditie

•	 Forceer jezelf nooit en probeer zoveel 
mogelijk te ontspannen

•	 Houdingen worden moeilijker en zwaar-
der als je je armen opheft en omhoog 
kijkt. Houd daarom ook, zeker in het 
begin, de armen laag en kijk niet teveel 
omhoog. Na verloop van tijd zal je spier-
conditie toegenomen zijn en zal het 
minder moeite kosten om ook je armen 
actief in te zetten

•	 Houd de houdingen zeker in het begin 
niet te lang aan en probeer in een hou-
ding je spieren zoveel mogelijk te ont-
spannen

•	 Yoga is oefenen in geduld, wees zacht 
voor jezelf als het allemaal ‘niet gelijk 
lukt’. Ademhalings- en meditatieoefe-
ningen kunnen in het begin lastig zijn, 
omdat je lichaam er niet aan gewend 
is. Geef jezelf echt de tijd om hieraan te 
wennen, door het rustig op te bouwen

•	 Laat alle beelden los die je hebt over 
yoga, laat jezelf gewoon meevoeren 
met de ervaring. Na verloop van tijd en 
door oefening zal je alle voordelen van 
yoga gaan ervaren. Vraag altijd de yoga-
docent om hulp als je iets niet weet of 
als je onzeker bent over de manier waar-
op je oefent

•	 Als yoga je na verloop van tijd span-
ning in plaats van levensvreugde geeft, 
kijk dan goed naar de wijze waarop je  
oefent. Misschien ben je te streng of heb 
je de lat te hoog gelegd voor jezelf

Als laatste: 
leer echt te genieten van het prachtige 
cadeau dat je jezelf gegeven hebt…
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