
HERSTELLEN
in de overgang 

RESTORATIVE YOGA
Deze rustige vorm van
yoga is vrijwel toegankelijk
voor iedereen. Restorative
staat voor herstellen, deze
vorm van yoga laat je
echte ontspanning
ervaren, er wordt geen of
zo weinig mogelijk
spierspanning gebruikt. De
houdingen worden
ondersteunt met kussens,
bolsters en dekens. 

CHRONISCHE STRESS
Restorative yoga is zeer effectief bij chronische stress, herstellen
van ziekte en/of letsel. Maar ook heel effectief tegen
overgangsklachten/verschijnselen. Het herstelt je energie balans
en helpt je je geest te kalmeren.
 
Vandaag drie restorative oefeningen die jezelf met behulp van
kussens en dekens heel makkelijk thuis kunt gaan beoefenen, Het
is heel fijn om na elke oefening nog even in Savasana te komen
liggen en te ervaren wat de houding met je heeft gedaan!



SUPPORTED CHILDSPOSE

Gebruik voor deze houding een yogablok (of een stapeltje
boeken) en een bolster of een rolkussen (of een
voedingskussen/zwangerschapskussen). Leg je bolster op een
yogablok (zie foto hierboven) en ga voor het kussen op je
hielen zitten, buig vervolgens voorover op het kussen en
breng hierbij je knieën iets naar buiten net als bij de
childspose. Leg je hoofd opzij en maak gebruik van de
zwaartekracht in deze houding. Op iedere uitademing zak je
verder in het kussen. Ontspan je nek en schouders en sluit je
ogen. Blijf 5 tot 15 minuten in deze houding en bouw het
langzaam op. Na een paar keer verleng je de houding weer
met 5 minuten. Als je ergens pijn voelt pas de houding dan
aan. Het is de bedoeling dat jij je het zelf zo comfortabel
mogelijk maakt in deze houding. Laat alle spanning van de
dag los, als je nog erg in je hoofd zit breng dan je aandacht
naar je eigen ademhaling. Adem rustig in en uit door je neus,
laat je uitademing iets langer zijn dan je inademing. Dit zorgt
voor een kalmerende werking.



LYING BUTTERFLY
Deze houding reduceert stress en opent je borst en hart gebied. Je
hebt er net als de vorige houding, een rolkussen en een yogablok
of een stapel boeken voor nodig. Leg het rolkussen op de grond en
leg er aan het eind een yogablok onder. Het rolkussen ligt nu
schuin omhoog zodat jij straks met je hoofd iets hoger komt te
liggen (zie foto hierboven). Kom voor het kussen zitten en breng je
benen in een ruitvorm. Laat je voetzolen elkaar raken. Het kan
prettig zijn om een kussen of een opgerolde fleecedeken onder je
knieën te leggen. Sluit je ogen, als je erg druk of onrustig bent in je
hoofd, breng  dan je aandacht naar je eigen ademhaling en voel
hoe je buik op en neer gaat bij iedere in- en uitademing.

Ga eerst maar eens 5 minuten in deze houding liggen en bouw dit
op tot 10 à 15 minuten. Kom voorzichtig uit de houding door
je knieën naar elkaar toe te brengen met je handen, strek daarna je
benen en rol dan langzaam op je zij en druk jezelf met je handen
omhoog tot zit.

Ook voor deze houding geldt; maak het jezelf zo comfortabel
mogelijk en als je ergens pijn voelt dan pas je de houding aan.



SUPPORTED SAVASANA
Deze houding ken je al van de Yoga Nidra en ontspanningssessies
maar nu maken we hem nog comfortabeler. Kom op je rug liggen en
leg een rolkussen of opgerolde deken onder je knieën, onder je hoofd
leg je een dubbel gevouwen fleecedekentje en gebruik ook je luxe
zijdezachte oogkussen voor deze heerlijke ontspannende houding.
Deze houding is heel fijn om te doen na een drukke dag, na een
sporttraining of als je moe bent en/of gestrest.

Met deze drie eenvoudige restorative yoga houdingen kun je het
zelfherstellende vermogen van je lichaam activeren. Ja, maar ik doe
niks hoor ik vaak tijdens de yogales. Dat is nou net de bedoeling van
restorative yoga zeg ik dan. Gebruik zo weinig mogelijk
spierspanning en laat je lekker zwaar worden op de vloer en/of de
kussens. Deze vorm van yoga is uitermate geschikt als je herstellende
bent van ziekte, na of in een periode van fysieke en geestelijke
overbelasting. Je lichaam kan veel meer dan je denkt, alleen moet je
het wel de rust en oefening geven die het nodig heeft!

Wees niet te streng voor jezelf en geef jezelf en je lichaam de tijd om
aan deze herstellende oefeningen te wennen.


