Warm-up

Tekst: Bibejan Lansink, Marleen van der Leij, Maartje
Verhoeven, beeld: Corbis

Achter
de
schermen
Ons covermodel Skadi

is naast yogadocent ook
stuntvrouw. ‘Via het stunten ben ik met yoga begonnen. Als je bijvoorbeeld van
een trap moet vallen, krijg
je snel blessures. Dan is het
belangrijk dat je flexibel
bent. Ik was meteen verkocht.’ De coverhouding is
de Danser, een van Skadi’s
favorieten. ‘Ik hou van backbends. Vroeger was ik heel

Boeddha in de klas
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verlegen, en dit soort houdingen openen je schou-

Als alles meezit, hebben we in Nederland vanaf volgend jaar augustus de

ders, je voorkant. Zo sta je

eerste boeddhistische basisschool. Een heleboel kinderen ervaren stress, er

sterker in de wereld, word

wordt veel van hen verwacht in deze hectische wereld. De boeddhistische

je alerter. Door yoga ben ik

school leert kinderen om aandachtig te zijn, door middel van meditatie, en zo

zelfbewuster geworden.’

0

werkt, is de ervaring van de initiatiefnemer, leerkracht Douwe Hoitsma. ‘Aardig

Slank zond

zijn betekent bijvoorbeeld mededogen hebben, vreugde ontwikkelen, de
ander iets gunnen, hem accepteren zoals hij is. Het boeddhisme biedt handvatten om daarmee te oefenen.’ Zo zullen de kinderen als ze ’s morgens de klas
in gaan, zichzelf, elkaar en hun omgeving het beste toewensen.
De oefeningen in vriendelijkheid en mededogen slaan aan, zo ontdekte een
lerares uit een achterstandwijk die ermee experimenteerde. Een van haar kinderen gaf uit volle overgave aan: ‘Ik wil niet meer agressief zijn!’ Misschien kunnen wij volwassenen nog iets leren van deze boeddhistjes in de dop... (MV)
Je kunt de school steunen door een intentieverlaring te tekenen op de site,
www.mandalaschool.nl
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moet hebben, aardig voor elkaar moet zijn. Maar dat wordt nauwelijks uitge-
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Op reguliere scholen leren kinderen ook dat je moet delen, respect voor elkaar
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Antwoord op levensvragen
Smile!

Negen wijzen en negen getuigen die gedurende negen dagen in
Andalusië antwoord geven op negen levensvragen: dit spirituele
experiment heet Superwise ME! Een van de deelnemende wijzen was
Ingeborg Sergeant, bekende Vlaming en eigenaar van een centrum voor
Dru yoga, meditatie en zelfontwikkeling.

Als je lacht, maakt je lichaam het hormoon

Waarom wilde je deelnemen aan Superwise ME?

endorfine aan, een natuurlijke pijnstiller

‘Op een woensdagavond, tien minuten voor ik Dru yogales zou geven,

en emotionele ‘uplifter’. Met lachen komt

kreeg ik een mailtje van initiatiefnemer Len Branson. Ik lees de mailtjes

ook immunoglobuline vrij, een stof die de

meestal niet zelf, maar bij ‘toeval’ las ik dus dit. Zonder te weten wie hij was,

weerstand verhoogt. En na de adrenaline-

zei ik meteen volmondig ja. Ik voelde dat dit de moeite waard was.’

kick van een lachbui voel je je tot slot een
stuk ontspannener. Het idee van lachyoga –

Wat heb jij tijdens deze reis betekend?

oftewel Hasya yoga – is dat lachen aansteke-

‘Op het dak van het prachtige klooster in Andalusië heb ik een masterclass

lijk werkt, dus je doet het bij voorkeur in een

gegeven met onder meer Dru yoga. Op dat dak, in de mist, deden we ook

groep. Wil je zelf alvast ervaren dat je alleen

een soort handoplegging die hartopenend, zeer toegankelijk en liefdevol

al van het aannemen van de juiste mimiek in

is.’

de lach kunt schieten? Ga dan in Halve Lotus

Welke levensvraag is voor jou het meest belangrijk?

zitten, pak een potlood of pen en klem deze

‘De vraag: Wie is God en wie ben ik? Het antwoord was zó eenvoudig

horizontaal tussen je tanden. Blijf een paar

en tegelijk verrassend: God is, Jij bent. Het gaat om puur bestaan, puur

minuten zo zitten: je zult voelen dat een

bewustzijn en in deze staat ervaar je gelukzaligheid. Hier op aarde gaat

échte lach zich gauw aandient! (BL)

het om zijn, ervaren, leven en genieten en tegelijk het grote beeld ervaren.’

Deze bijzondere yogavorm is onder meer te

(MvdL)

volgen bij Lachyoga Nederland in Rotterdam,

De documentaire Superwise ME! gaat vanaf september in workshop-

www.lachyoga.nl

vorm het land door. Ook gaat in het najaar de film op televisie in
première. Het boek is al te koop. Zie www.superwiseme.com en www.
ingeborg.ws.

‘Je dient elke dag
een halfuur te
mediteren.
Behalve als je het
heel druk hebt;
dan een uur’

Dru yoga op het dak van het klooster, beeld: Steve de Wit & Koen Fontaine

ohm
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Warm-up

Tekst: Janina Carmesin, Bibejan Lansink, Maartje
Verhoeven, beeld: Corbis

Zo heilzaam is meditatie
Biochemicus en immunoloog Pierre Capel is mede-initatiefnemer
van Meditation To Go, dat met seminars en workshops de kennis
over de werking van meditatie wil vergroten.
Wat doet meditatie met ons lichaam?
‘Je kunt beter vragen wat het niét doet. Na tien minuten mediteren kun je al veranderingen in de aanmaak van allerlei belangrijke
hormonen en factoren in het bloed waarnemen. Je kunt er aderverkalking mee stopzetten. Zelfs de werking van bepaalde genfuncties

Wat doet yoga?

wordt al na korte tijd beïnvloed. Meditatie heeft ook een enorm gunstige invloed op de stofwisseling. Dat verklaart waarom mensen die
jarenlang zonder succes hebben geprobeerd af te vallen uiteindelijk
wél kilo’s verliezen door te gaan mediteren.’

Yoga maakt ons vooral bewuster en helpt ons
stress te hanteren, bleek uit een poll op onze site.

Waarom vindt u het belangrijk die wetenschappelijke bewijsvoe-

Daar stelden we lezers de vraag: Groei jij door

ring met anderen te delen?

yoga?

‘Omdat er zo ontzettend veel mee te winnen valt! De grootste kwaal
van onze tijd is chronische stress. Die veroorzaakt veel ongunstige

• Ja, ik ben mij meer bewust van mijn
lichaam(shouding) (24%)
• Ja, ik sta bewuster in het leven (23%)
• Ja, door yoga kan ik beter met spanning en stress omgaan (22%)
• Ja, het helpt mij in mijn spirituele
ontwikkeling (12%)
• Ja, ik word fysiek sterker door yoga
(11%)

• Nee, ik vind het gewoon lekker (3%)
• Nee, op die manier heb ik er nog
nooit naar gekeken (2%)

veranderingen in ons lichaam, onder andere doordat te veel van
het hormoon cortisol wordt aangemaakt. Dit kan onder meer
vruchtbaarheidsproblemen, slapeloosheid, depressie en overgewicht veroorzaken. Meditatie remt de chronische stress en brengt
het lichaam weer in zijn normale staat, wat ook resulteert in een
verlaging van de cortisolspiegel. Hierdoor kan dit soort serieuze
kwalen verminderen. In veel gevallen geldt letterlijk: geen medicatie,
maar meditatie.’ (BL)
www.meditationtogo.nl
Lezers van Yoga Magazine ontvangen € 20,- korting op de

lief&leed
workshops. Kijk voor data en locaties op www.yogaonline.nl/
lezersaanbiedingen

De beste yogi voelt in lief en leed voor anderen
hetzelfde als wat hij voor zichzelf voelt
(Bhagavad Gita 6:32)
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Les in krappe tijden
Als het financieel of geestelijk
even niet lekker gaat, is het extra
rot als je geen yogalessen kunt
volgen. Daarom nam yogadocente
Tamara Beekmans het initiatief voor
een gratis yogales. Elke maandagavond geeft ze een yoga- en meditatieles, speciaal voor mensen die
het krap hebben of die op wat voor
manier ook een moeilijke tijd doormaken. ‘Al zou ik maar één persoon
kunnen helpen veranderen, dan
heeft de les al zin. Iemand weer in
contact laten komen met zichzelf,
door middel van adem en yoga
kunnen laten voelen dat hij of zij

Lekker lui

zélf uit deze moeilijke periode kan
komen.’ Tijdens deze economische

‘Not too high in the Michael Jackson area!’ waarschuwt Manuel van

crisis wordt vanuit de overheid aan

Thai Hand als we de bovenbenen van onze workshoppartner aan

banken en bedrijven al voldoende

het masseren zijn. Om misverstanden uit de wereld te helpen: bij een

financiële hulp geboden, vindt ze.

Thaise massage houd je altijd je kleren aan en een ‘happy ending’ is

‘Ik help de mensen via hun lichaam

niet de bedoeling. Thaise massage, ook wel Wat Po genoemd, is een

en geest.’ De lessen vinden plaats

heilzame mix van yoga, acupressuur en reflexologie, waarbij de ener-

in een prachtig oud klooster in het

giebanen van het lichaam worden gestimuleerd. ‘Het is yoga voor luie

centrum van Den Bosch. Je kunt de

mensen,’ legt Manuel uit. ‘Zonder zelf iets te hoeven doen, profiteert

les anoniem en vrijblijvend volgen.

de gemasseerde persoon van dezelfde positieve effecten als bij yoga.’

Tamara en haar collega Doret willen

Onder Manuels nauwkeurige leiding mag je zelf aan de slag: je gebruikt

graag andere docenten inspireren

je handen, ellebogen, knieën en voeten om te masseren. Voorzichtig

haar voorbeeld te volgen: ‘Dit door-

positioneer je je partner in klassieke yogahoudingen als de Boog

geven kan de wereld veranderen,

(Dhanurasana). Met inzet van je eigen lichaam help je de ander verder

daar geloof ik heilig in!’ (MV)

in de houding. Een Thaise massage duurt doorgaans anderhalf à twee

www.yogaclaraklooster.vpweb.nl

uur. Het lichaam heeft zo de tijd los te laten en zakt in een diepe ontspanning. De massage heeft een meditatieve werking – zowel voor de
behandelde als voor de masseur. (JC)
Zelf een keer ervaren? Thai Hand geeft op 31 augustus een gratis
workshop in Amsterdam; op 7 september begint een nieuwe reeks
cursussen. www.thaihand.com
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Warm-up

Tekst: Bibejan Lansink, Michèle Hartog, beeld: Corbis

Hardloopplannen?
Wil je na de vakantie het hardlopen weer oppak-

andere. Beweeg vanuit je heup je borst richting

ken? Die eerste rondjes vallen vaak niet mee. Doe

het voorste been, terwijl je het achterste been

vooraf deze yogawarm-up om soepel in vorm te

gestrekt houdt. Houd dit 15 tot 30 seconden vol

komen.

en wissel van been.

• Ga staan in de Berghouding (Tadasana): je voeten

• Nog een goede stretcher is de Wijdbeense

onder je heupen, je armen langs je lichaam. Zak op

Voorwaartse Buiging (Prasarita Padottanasana).

een inademing door je knieën en breng je armen

Ga in een flinke spreidstand staan. Op een

boven je hoofd. Zwaai weer terug op een uitade-

uitademing breng je vanuit je heupen je borst

ming en strek tegelijkertijd de knieën weer. Herhaal

richting de grond. Plaats je handen op de grond

een paar keer.

en blijf even zo staan. Kom met een sprongetje

Stil

• Stretch je hamstrings in de Zijwaartse Strekking

tot hurkzit.

(Parsvottanasana). Plaats je ene been voor het

Als je goed luistert, is het stil’
Net even anders

Voor aanvang zijn de leerlingen van de speciale yogales van stichting

Purusha in Hellendoorn onrustig. De een schiet telkens in de lach, de ander
kijkt afwezig om zich heen of wiebelt heen en weer op het matje. Docente

Anita Calkhoven helpt de groep verstandelijk gehandicapten te ontspannen

door yoga. ‘De beperkingen van deze cursisten verschillen sterk, toch hebben
ze allemaal iets aan yoga. Het brengt ze dichter bij hun gevoel. Ze worden

vrijer, minder gespannen en bewegen soepeler,’ vertelt Anita. ‘Mensen met een
verstandelijke beperking kunnen hun angst of boosheid soms moeilijk onder
woorden brengen. Dat kan frustraties en problemen opleveren. Yoga helpt dan.
Ontspanningsoefeningen geven een vredig gevoel, de buikademhaling zorgt
dat er meer rust in het denken komt.’
De lessen op de dinsdag en woensdagavond zijn bewust niet te ingewikkeld.
Yoga, spel en zang wisselen elkaar af. Tijdens de mantra’s wordt er door sommigen uitbundig geklapt, een ander zingt zijn eigen tekst erdoorheen. Anita:
‘Plezier is zo belangrijk! De leerlingen moeten zichzelf kunnen zijn en ook
voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn.’ Het is duidelijk dat de cursisten plezier
hebben. Gert: ‘Ik vind het leuk, voel me lekker na een les. Het zorgt voor rust in
mijn hoofd.’ (MH) www.purusha.nl
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