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'Yogo geeft ruimte' von
Skodi von Poosschen
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Yogodocente Skodi von poosschen loot in het onlongs
verschenen boek 'Yogo geeft rulmte, zien hoe yogo
kon bijdrogen oon een ontsponnen levenshouding.
Centrool stoot Yin Yogo, woorbij houdingen enkele
minuten worden vosigehouden om een hoog niveou
von ontsponning te bereiken.
Yin Yoga is een relatief nieuw-e, meditatieve
vorrn van yoga. Met beheersing van de ademhaling en diepe concentratie leer je metyinyoga
in jezelf te keren en beter te voelen wat jij wilt in
dit leven. Skadi: "Veel mensen zijn in deze snelle
maatschappij uit balans. Yoga r,ult het tekort aan
stilte, yin, dat in de westerse wereld bestaat, aan.
Normaal zijn yoga en meditatie gescheiden, maar
Yin Yoga combineert de kracht van deze disciplines door houdingen (asana's) lang vast te houden
hetgeen meditatieve rust geeft.,,
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YinYoga geeft volgens Skadi rust en ontspanning, te vergelijken met het gevoel dat je krijgt
als je een te strakke spijkerbroek uittreld. ..Het
is een vorm van yoga die verschillende stijlen en
filosofiedn van Hatha Yoga, de oorspronkelijke
yoga met niet-bewegende asana,s, combineert.
In deze wereld overheerst yang, gekenmerkl
door dynamiek en actie. Yin staat voor rust en
introspectie. De oefeningen houden we 3 tot 5
minuten vast. In deze tijd kun je in jezelf keren;
dit geeft rust en zelfkennis."

M

Helende yoga zoals Yin Yoga is voigens Skadi
ideaal voor mensen met at:trose, reuma of stressgerelateerde ziektes omdat ze de rust van yoga
vinden, maar ook fzsieke inspaming verrichten.
"Mensen die last hebben van stress, kunnen
naast Yin Yoga ook een actievere vofin van yoga
ofeen sport beoefenen om hun energie kwijt
te raken. Yin Yoga hielp mij om rust te krijgen
in mijn leven, ook op emotioneel vlak. Ik sta
steviger in het leven en heb meer zelfizertrouwen
omdat ik beter in contact ben met mezelf.,,
1
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Voordat Skadi's leven volledig om yoga draaide,
was zij professioneel turnster en stuntwouw.
"Mijn leven stond altijd al in het teken van
sport, beweging en souplesse. Ik was een erg
beweeghjk kind en toen ik turnster werd, zag
ik die sport als een soort bewegende meditatie
om rustiger te worden. Daama werd ik fllmstuntvrouq waarbij ik soms van tien hoog in de
Amsterdamse gracht moest springen. Dat heb ik
tien jaar gedaan, maar nu yoga mijn werk is, kan
ik het risico op blessures niet meer nemen.'
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De fegenwoordige yogolessen zijn
geboseerd op hef Asono-e/emeni,
aongevuld mef e/emenfen von pronyomo. Voak is de medifofie een aporte
cursus. moor vrijwel olle yogovormen
vinden hun oorsprong in de door pot onjoli beschreven Yogo-Sulro.

, AtoYogo: een rneer troditionele
vorm von Yogo

, AshtongoYogo (poweryogo): een
ocfieye en dynomrsche vorm von
Yogo woorbijhet cardio yoscu/oir
sysfeem meer on twikke ld w ordt
. Brikom yogo: yoga in een
verwormde zool
. lyeunjor yoga: yogo in fwintig posifies
, Vinyoso yogo: het vloeiend opeenvo/gen von de versch//ende houdingen
. Yin yogo: een medifofieve vorm von
yogo waorbrjde houdingen long
worden voslgehouden
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Yogodocent Skodivon Poosschen troinde in hoor
jeugd op hoog niveou bijde turnselectie von Jong
Oronje, tot een blessure oon hoor pols hoor dwong
le stoppen. Skodi ging verder ols turntroinster en
Mensendieck-theropeute, en gof oefentheropie oon
mensen met bewegingsproblemen. Ze figureerde
doornoosi in Nederlondse fllms en hoor otletische
kwoliteiten vielen op. Skodiwerd gewoogd voor
een boon ols siuntvrouw en schitterde in producties
ols Pinokkio 2, George ond the Drogon en Tom en
Thomos. "Veel kinderfilms inderdood; met m'rjn 1.52
meter wos ik een primo dubbel voor jonge octeurs."
Om in vorm ie blijven. volgde ze Toe Bo-lessen en
Astongo Yogo, een vorm von yogo die meer octief
en condiiioneel georidnteerd is. Zo mookte ze voor
het eerst kennis met yogo, dot hoor rust gof. Tijdens
een reis noor lndio rookte Skodi bevriend met een
Amerikoon die met Yin Yogo een nieuwe vorm von
yogo hod opgesteld. Deze yogo rookte hoor direct
vonwege de helende werking en de octievere
bewegingen. Ze verdiepte zich erin en ging les
geven. Momenteel geeft Skodi les op drie schoien in
Amsterdom: Delight Yogo, De Nieuwe Yogo school
en Dovid Lloyd.
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VolgEns de oude lndiose meeiiers* bestoot yogo uit

ocht elementen:

. Ycmo:cfstcrnd nemen vcn geweld, leugen,

.
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Als fulltime yogadocente geeft Skadi nu les aan beginners en gevorderden. Skadi: "Beginners uillen veel uitleg om de houdingen en ademhaling goed te leren en gevorderden hebben behoefte aan stilte, aan yin.
Veel cursisten vroegen om meer uitleg en achtergrond. Dankzij een
toevallige ontmoeting met Kosmos Uitgevers r.rerd dit project werkeliikheid: een prachtig geillustreerd boek dat inzicht geeft in yin yoga zodat
de lezer thuis kan oefenen." Krant Aede
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Niyomo: levensregels zools innerlijke en externe
hygi6ne
. Asono:de lichoomshouding, de bosis von olle
yogolessen. Er zijn 84.000 lichoomshoudingen,
wooryon er 84 olgemeen bekend zijn
. Pronoyomo: odemholingsconkole, vook een
onderdeel von de huidige yogolessen
. Protoyhoro: onderdrukking von gevoelen pijn
. Dhorshono: de concenkotie die bestoot uit
bewusizijn/focus op een object. Vook gebruikt oon
het eind von de yogolessen
. Dhyono:concentrotie in de vorm von meditoiie
. Somodhi: hoogste vorm von concentrotiemeditolie
woorbijje de wereld om je heen niet meer ziet en
volledig in bezit bent genomen door het object.
Deze stoot von concentrotie heet obsorptie

ln december 2014 verscheen het boek 'fogo geeft ruimte, von
yogodocente Skodivon Poosschen. Het boek geeft inzicht in yin yogo. yin
Yogo richt zich op het ontsponnen von de spieren, de poses worden enkere
minuten vosigehouden zodot je het bindweefsel bereiki en longzoom verlengt.
Het boek biedt lessen om je hort, zenuwstelsel en lichoom te kolmeren en zo ruimte te
vinden in je lrjf. Doornoost beschrijft het boek het turbulente leven von Skodi. De proktische
oefeningen in het boekworden begeleid door prochtige, kleunijke foto's von Horold pereiro.
Yogo geeft ruimte, Skodivon Poosschen, Kosmos Uitgevers, € jg,gg

