
Stoelyoga?		
	
Stoelyoga	is	de	meest	laagdrempelige	vorm	van	yoga,	je	hoeft	je	er	niet	voor	om	te	kleden	
en	mag	zelfs	je	schoenen	aanhouden	als	je	dit	prettig	vindt.	De	yogavorm	kenmerkt	zich	
vooral	door	het	tempo	en	de	eenvoud.	De	oefeningen	zijn	rustig,	niet	te	lang	en	niet	te	
zwaar	en	worden	op	en	rond	de	stoel	uitgevoerd.	Bij	staande	oefeningen	wordt	de	stoel	
vaak	gebruikt	als	steun	bij	balansoefeningen	of	om	een	houding	te	vergemakkelijken.		

Het	ontstaan	van	Stoelyoga	

Stoelyoga	is	organisch	ontstaan	doordat	yogadocenten	er	een	stoel	bij	pakte	voor	leerlingen	
waarvoor	de	houdingen	op	de	mat	te	zwaar	of	moeilijk	werden.	Het	was	begin	jaren	70	dat	
yogadocente	Erika	Hammerström	(1922)	startte	met	het	geven	van	volledige	Stoelyoga	
lessen.	Zij	vertaalde	niet	alleen	bestaande	yogahoudingen	naar	de	stoel	maar	ontwikkelde	
zelf	ook	nieuwe	houdingen	geïnspireerd	op	de	Hatha	yoga.	Je	zou	kunnen	zeggen	dat	zij	de	
bedenker	van	Stoelyoga	is.			

Een	stoelyogales	bestaat	uit	het	uitvoeren	van	milde	yogahoudingen	op	een	stoel.	Dat	kan	
zijn	op	een	officiële	yogastoel,	bureaustoel,	leunstoel,	vliegtuigstoel	of	rolstoel	–	het	maakt	
niet	uit!	Een	yogales	is	erop	gericht	om	spieren	en	gewrichten	soepeler	te	maken	en	de	
doorbloeding	te	verbeteren.	Je	leert	spanning	los	te	laten	en	je	concentratie	en	motoriek	
te	verbeteren.	Je	maakt	je	bewust	van	je	lichaam	en	leert	signalen	als	stress	en	
vermoeidheid	eerder	herkennen.	Tijdens	de	lessen	staat	het	respecteren	van	je	eigen	
mogelijkheden	centraal	en	wordt	er	creatief	omgegaan	met	eventuele	beperkingen.	
Ontspannen	en	genieten	staan	voorop	en	belangrijk	om	te	onthouden:	al	zijn	de	bewegingen	
nog	zo	klein,	de	lichamelijke	en	geestelijke	gezondheid	zal	verbeteren	bij	regelmatige	
beoefening.		
	

Stoelyoga	is	voor	iedereen,	hoewel	het	vooral	voor	ouderen	en	fysiek	
beperkten	uitermate	geschikt	is.	Beweging	levert	een	belangrijke	
bijdrage	tot	het	behoud	van	lichamelijke	en	geestelijke	fitheid	op	
leeftijd.	Stoelyoga	is	een	fijne	en	veilige	manier	om	te	blijven	
bewegen	tot	op	zeer	hoge	leeftijd,	terwijl	men	de	lichaamsgrenzen	
leert	accepteren.		Stoelyoga	maakt	niet	alleen	het	lichaam	fitter,	ook	
de	geest	wordt	kalmer	door	de	rustgevende	adem-	en	
meditatieoefeningen.			
	

																																																																																																																																																													
	
	
	
	
	
	
	 	



Hoe	ziet	een	Stoelyogales	eruit?	
	
Een	les	bestaat	uit	ontspannings-	en	ademhalingsoefeningen,	rek-	en	strekoefeningen,	
versterkende	oefeningen,	concentratietechnieken	en	meditatie.		
	
Bij	yoga	is	het	de	kunst	om	naar	je	lichaam	te	luisteren.	Doe	de	oefeningen	met	aandacht,	
zodat	je	de	mogelijkheden	van	je	lichaam	en	haar	grenzen	leert	kennen.	Je	hoeft	niets	te	
forceren,	voel	waar	er	ruimte	is	in	je	lichaam	om	te	bewegen.	Je	blijft	binnen	je	comfortzone	
en	vanuit	deze	positie	kun	je	je	grenzen	opzoeken	en	vanuit	zachtheid	verleggen.		Bij	pijn	
stop	je	of	maak	je	een	houding	milder.	
	
Als	je	adem	stokt,	betekent	dat	dat	je	te	ver	bent	gegaan.	Het	is	van	belang	dat	je	blijft	
doorademen,	juist	als	je	in	een	bepaalde	houding	zit.		
Je	kunt	de	oefeningen	ook	gedeeltelijk	of	korter	doen.	Als	je	de	oefening	niet	kunt	doen,	kun	
je	proberen	deze	te	visualiseren.	Na	de	oefening	kun	je	de	oefening	navoelen.	Wat	voel	je	
dan	precies,	en	waar	voel	je	dit?	Bijvoorbeeld	sensaties	van	druk,	warmte,	tintelingen,	
kloppingen	enz.		
	
Laat	het	idee	los	om	iets	met	deze	oefeningen	te	willen	bereiken.	Zie	elke	oefening	als	een	
experiment	en	oefen	met	geduld	en	acceptatie,	dan	volgt	de	rest	vanzelf.	Terwijl	je	bezig	
bent	komen	er	gedachten	en	emoties	voorbij.	Merk	ze	op	en	richt	je	aandacht	dan	weer	bij	
de	houding	en	het	voelen.	Als	een	oefening	te	zwaar	is	of	pijn	doet,	dan	kun	je	de	oefening	
inkorten	of	stoppen.	

Wat	is	yoga?	

Yoga	is	zo’n	5000	jaar	geleden	ontstaan	in	India	en	is	gebaseerd	op	de	Hindoeïstische	leer	
van	eenheid	van	lichaam	en	geest.	Het	is	geen	godsdienst	zoals	sommige	mensen	denken,	
maar	een	oosterse	wetenschap.	Yoga	is	populair,	inmiddels	beoefenen	meer	dan	300	
miljoen	mensen	wereldwijd	yoga	en	dat	is	niet	voor	niets.	Het	regelmatig	doen	van	yoga	
verbetert	je	gezondheid	en	geeft	je	meer	energie.	Behalve	tal	van	positieve	uitwerkingen	op	
je	lichaam,	brengt	het	ook	je	geest	tot	rust.		

Het	woord	‘yoga’	betekent	eenwording;	eenwording	van	lichaam,	geest	en	ziel.	Door	
middel	van	ademhalingsoefeningen,	lichaamsoefeningen,	concentratieoefeningen	en	
meditatie,	brengt	yoga	eenheid	in	lichaam	en	geest.	In	het	dagelijks	leven	worden	we	
continu	meegesleept	door	de	eindeloze	gedachtestroom	in	ons	hoofd,	wat	vaak	leidt	tot	
stress	en	lichamelijke	spanningen	en	klachten.	Doordat	we	meestal	met	het	verleden	of	de	
toekomst	bezig	zijn,	gaat	het	huidige	moment	aan	je	voorbij.		
	
Yoga	helpt	je	in	het	Nu	te	leven	en	te	genieten	van	dit	moment.	Door	het	bewust	
aanspannen	en	ontspannen	van	spieren	wordt	je	lichaam	soepeler	en	sterker.	De	diepe	en	
ontspannen	ademhaling	die	je	erbij	doet	is	essentieel.	Doordat	je	je	volledige	aandacht	
schenkt	aan	het	observeren	van	je	lichaam	en	je	ademhaling,	blijft	er	geen	ruimte	over	voor	
zinloze	gedachten.	Het	regelmatig	beoefenen	van	yoga	bevordert	de	gezondheid	en	schept	
rust	en	balans	in	lichaam	en	geest.	Iedereen	ondervindt	voordeel	van	yoga,	ongeacht	
leeftijd,	geslacht	en	conditie.		



Yogafilosofie		
	
Yoga	is	een	holistische	levenswijze	en	bestaat	niet	alleen	uit	houdingen	om	ons	lichaam	
gezond	te	houden	en	ziektes	te	voorkomen.	Yoga	leert	ons	het	leven	te	omarmen	zoals	het	
zich	aandient,	met	de	stroom	van	het	leven	meegaan	in	plaats	van	ertegenin	te	zwemmen.	
Iedereen	is	goed	zoals	hij	is	en	alles	mag	er	zijn.	Je	kunt	yoga	zien	als	een	spirituele	reis	naar	
het	zelf;	een	diep	bewustzijn.	Hierbij	wordt	gestreefd	naar	een	leven	zonder	lijden	en	het	
vinden	van	innerlijke	vrede	en	geluk.	De	Indiase	filosoof	Patanjali	schreef	de	Yoga	Sutra’s,	
het	‘achtvoudige	pad’	om	ons	hierbij	te	helpen.	Hij	stelde	eenvoudige	adviezen	op	om	nuttig	
en	aangenaam	te	leven.	

Het	achtvoudige	pad:	

1. Yama	
Vijf	leefregels	gericht	op	het	omgaan	met	elkaar	en	de	buitenwereld.	Deze	regels	zijn:	
geweldloosheid,	waarheid,	eerlijkheid,	kuisheid	(ook	het	niet	verspillen	van	energie	en	
talenten)	en	zonder	begeerte.	
	

2. Niyama	
Vijf	leefregels	voor	het	verwerven	van	gezonde	gewoonten	en	innerlijke	kwaliteiten,	die	
voortvloeien	uit	de	onthoudingen.	Deze	disciplines	zijn:	reinheid,	tevredenheid,	
zelfbeheersing	en	zelfonderzoek.		
	

3. Asana	
Het	beoefenen	van	de	lichaamshoudingen	waardoor	stabiliteit	en	gezondheid	ontstaan.	
Dit	kan	ook	leiden	tot	mentaal	evenwicht.	Door	asana’s	te	beoefenen	(yoga)	kan	de	geest	
verstillen,	op	deze	manier	kun	je	je	voorbereiden	op	meditatie.	
	

4. Pranayama	
Het	beheersen	van	de	adem	(prana)	zorgt	voor	het	verkrijgen	van	energie	en	vitaliteit.	
Door	het	reguleren	van	de	adem	kalmeert	de	geest	en	kun	je	je	denken	beheersen	en	
jezelf	beter	concentreren.		
	

5. Pratyahara	
Het	naar	binnen	richten	van	de	aandacht	door	het	terugtrekken	van	de	vijf	zintuigen.	
(zien,	horen,	ruiken,	proeven	en	voelen)	wat	emotionele	rust	kan	bevorderen.		
	

6. Dharana	
Concentratie,	op	één	onderwerp	gericht	zijn.	De	gedachten	die	telkens	om	aandacht	
vragen	laat	je	zonder	oordeel	gaan.	Vervolgens	richt	je	je	weer	op	het	gekozen	
onderwerp.	
	
	
	
	
	
	



7. Dhyana	
Meditatie	is	een	staat	van	zijn	waarbij	we	de	natuurlijke	staat	van	de	geest	ervaren	en	dat	
is	innerlijke	rust.	Als	we	eenmaal	ophouden	aandacht	te	geven	aan	alle	gedachten	en	
emoties	die	ons	gewoonlijk	in	hun	greep	houden	en	we	de	lichamelijke	spanningen	
loslaten	die	hierdoor	worden	veroorzaakt,	keert	onze	geest	terug	naar	zijn	natuurlijke,	
kalme	staat.	In	deze	kalme	staat	krijgen	we	een	heldere	kijk	op	onszelf	waardoor	we	
beter	in	staat	zijn	onszelf	te	leren	begrijpen	en	accepteren.		
	

8. Samadhi	
Sama	betekent	'gelijk'	en	dhi	betekent	‘denken'.	Het	is	de	laatste	stap	die	leidt	tot	
verlichting,	eenwording.	Het	is	het	uitstijgen	boven	het	normale	bewustzijn,	een	innerlijke	
vrede	die	alle	begrip	te	boven	gaat.	Problemen	lossen	op,	het	zijn	ervaringen	die	voorbij	
al	het	lijden	gaan.		
	

Er	zijn	verschillende	vormen	van	yoga.	Er	zijn	zes	stromingen	die	van	oudsher	in	India	
beoefend	worden,	dit	zijn:	raja	yoga,	bhakti	yoga,	jnana	yoga,	karma	yoga,	mantra	yoga	en	
hatha	yoga.	Alle	yogavormen	die	met	beweging	te	maken	hebben,	zijn	voortgekomen	uit	de	
hatha	yoga.	Hatha	yoga	wordt	ook	wel	de	voorbeoefening	van	meditatie	genoemd.	
	
Wil	je	meer	te	weten	komen	over	de	yogafilosofie	dan	raad	ik	je	aan	om	het	boek	Yoga	
Dipika	(Light	on	Yoga)	van	auteur	B.K.S.	Iyengar.	Het	boek	is	naar	meer	dan	twintig	talen	
vertaald	en	het	is	het	meest	complete	yoga	boek	dat	ooit	is	verschenen.	Bellur	Krishnamukar	
Sundara	Iyengar	wordt	zowel	in	India	als	in	het	Westen	beschouwd	als	één	van	de	
belangrijkste	yogaleraren.	Hij	beoefende	yoga	gedurende	zijn	gehele	leven	en	is	de	oprichter	
van	B.K.S.	Iyengar-yoga.	Zijn	Iyengar-yogascholen	zijn	over	de	gehele	wereld	te	vinden	en	
naar	schatting	beoefenen	ruim	één	miljoen	mensen	zijn	vorm	van	yoga.	
	
	
De	juiste	zithouding!	

Wist	je	dat	wij	Europees	kampioen	zitten	zijn?	Gemiddeld	
brengen	we	acht	uur	zittend	per	dag	door.	Nederlandse	
jongeren	zitten	het	meest	van	allemaal:	ruim	tien	uur	per	dag.	
Onze	spieren	doen	bijna	niks	als	je	zit	terwijl	spieren	helpen	je	
stofwisseling	in	balans	te	houden.	Ook	zorgt	spierinspanning	
ervoor	dat	je	glucosepieken	minder	hoog	zijn.	Hoge	
glucosepieken	kunnen	leiden	tot	diabetes.	Ook	wordt	bij	

inspanning	vet	beter	afgebroken	in	je	bloed.	Daarnaast	kan	zitten	zwaar	zijn	voor	de	
gewrichten	en	de	wervelkolom.	Het	is	belangrijk	dat	je	regelmatig	beweegt	gedurende	de	
dag	zodat	de	constante	druk	op	je	gewrichten	vermindert,	je	doorbloeding	gestimuleerd	
blijft	en	je	spieren	actief	zijn.	Iedereen	die	in	staat	is	te	staan	of	te	lopen	dient	dit	af	te	
wisselen	met	zitten.	Tijdens	stoelyoga	spreken	we	alle	spiergroepen	aan.	Als	je	veel	zit	is	het	
goed	om	tussendoor	ook	wat	stoelyoga	houdingen	te	doen	en	het	niet	alleen	te	laten	bij	één	
stoelyogales	per	week.		

	



Tips	om	het	vele	zitten	draaglijk	te	houden	voor	de	wervelkolom	tijdens	stoelyoga	en	al	
die	andere	keren	dat	je	zit.			

1/	De	beste	zithouding	is	daarom	ook	een	bewegelijke	zithouding.	Een	zithouding	die	
verandert	van	houding.	Ofwel	verander	je	houding	elke	10-15	minuten!	Kleine	
veranderingen	zorgen	al	voor	grote	verschillen!	

2/	Houd	beide	voeten	op	heupbreedte	op	de	grond.		

3/	Je	heupen	dienen	iets	hoger	uit	te	komen	dan	je	knieën.	Dat	betekent	dat	je	benen	iets	
naar	beneden	hellen.	

4/	Voorkom	een	ingezakte	houding.	Steek	je	hoofd	niet	te	ver	naar	voren	of	omhoog,	zorg	
ervoor	dat	je	hoofd	in	lijn	is	met	je	nek	en	de	rest	van	je	wervelkolom.	

6/	Houd	je	schouderbladen	naar	achter	en	elkaar	getrokken.	Denk	als	het	ware	dat	je	een	
pen	moet	vasthouden	tussen	je	schouderbladen.	De	spieren	tussen	de	schouderbladen	
moeten	dus	licht	actief	zijn.	Houd	je	schouders	ontspannen	omlaag.	

7/Je	rug	heeft	van	nature	verschillende	curves.	In	de	onderrug	is	deze	licht	gehold.	Het	
teveel	hollen	of	bollen	van	de	onderrug	kan	slecht	voor	de	druk	op	je	gewrichten	zijn.	Kantel	
je	bekken	dusdanig	dat	je	recht	zit	en	focus	op	een	‘neutrale’	holling	van	de	onderrug.		

8/	Houd	je	buikspieren	actief,	dit	houdt	in	dat	je	de	buikspieren	licht	aanspant	zodat	een	
normale	buikademhaling	kan	plaatsvinden.	Het	goed	gebruiken	van	de	buikspieren	is	
essentieel	voor	een	gezonde	rug!		

	

	



Yoga	en	onze	ademhaling	
In	ontspannen	toestand	heb	je	misschien	geen	zin	om	op	je	ademhaling	te	letten.	Maar	het	
is	interessant	om	dat	wel	te	doen.	Bijvoorbeeld	‘s	ochtends	als	je	wakker	wordt,	of	net	
voordat	je	in	slaap	valt.	Waarschijnlijk	heb	je	dan	een	diepe	en	rustige	ademhaling.	Door	
bewust	langzaam	en	diep	te	ademen,	krijg	je	rust	in	zowel	lichaam	als	geest.	Je	spieren	
ontspannen,	je	lichaam	krijgt	voldoende	zuurstof	en	heeft	een	gezonde	bloedcirculatie,	je	
kunt	helderder	denken	en	kan	je	beter	omgaan	met	stressvolle	situaties.		
	
Borstademhaling	is	inspannend	
	
Er	zijn	twee	soorten	ademhaling:	de	
borstademhaling	en	de	buikademhaling.	Bij	
borstademhaling	trekken	de	spieren	tussen	de	
ribben	zich	samen,	waardoor	de	borstkas	
omhoog	gaat	en	zich	vergroot.	Hierdoor	wordt	
er	lucht	in	de	longen	gezogen.	Je	ziet	tijdens	
het	ademhalen	de	borst	naar	voren	en	omhoog	
bewegen.	Borstademhaling	kost	meer	energie	
dan	buikademhaling.	Dit	komt	doordat	je	voor	
zowel	het	inademen	als	het	uitademen	spieren	
moet	aanspannen.	
	
	
Maak	gebruik	van	je	buik	
De	buikademhaling	staat	bekend	als	de	beste	ademtechniek.	Je	middenrif	gaat	naar	
beneden,	zodat	de	ruimte	in	je	borstholte	groter	wordt.	Vervolgens	wordt	er	lucht	in	de	
longen	gezogen.	Bij	deze	manier	van	ademhalen	zet	je	buik	een	beetje	uit,	omdat	je	organen	
naar	voren	worden	gedrukt.	Het	kost	minder	inspanning	dan	borstademhaling,	want	je	spant	
alleen	spieren	aan	tijdens	het	uitademen.	Bovendien	werkt	de	buikademhaling	kalmerend.		
	
Wanneer	je	gespannen	bent,	ga	je	vanzelf	korter	en	minder	diep	ademhalen.	Hierbij	gebruik	
je	vaak	automatisch	de	borstademhalingstechniek.	Stap	je	over	op	een	buikademhaling,	dan	
ga	je	vanzelf	rustiger	en	dieper	ademhalen.	En	dus	kun	je	makkelijker	ontspannen.		

Ademen	tijdens	de	beoefening	van	yoga	

De	adem	vormt	de	brug	tussen	lichaam	en	geest	en	is	onlosmakelijk	verbonden	met	de	
beoefening	van	yoga.	Binnen	de	Yoga	is	je	ademhaling	je	centrale	punt	van	focus.	Wanneer	
we	afgeleid	zijn	of	streven	om	in	een	bepaalde	uitdagende	houding	te	komen,	verliezen	we	
vaak	onze	focus	op	de	ademhaling.	Of	erger	nog,	we	houden	onze	adem	vast.		Je	adem	en	
aandacht	naar	hoe	het	binnen	je	lichaam	stroomt	zou	altijd	het	meest	belangrijke	aspect	
tijdens	je	Yogasessie	moeten	zijn.		

	



Pranayama	

De	yoga	kent	verschillende	pranayama’s,	wat	wil	zeggen	dat	je	de	in-	en	uitademing	bewust	
reguleert.‘Prana’	betekent	de	‘vitale	kracht	of	‘levensenergie’.	‘Yama’	betekent	ontwikkelen,	
uitbreiden	of	ontplooien	(de	letterlijke	vertaling	is	een	soort	combinatie	van	deze	drie	
woorden).Pranayama	kan	dus	gezien	worden	als	‘het	ontwikkelen	van	deze	vitale	
levensenergie’	die	door	de	ademhaling	gedragen	wordt	en	op	deze	manier	door	je	lichaam	
stroomt.	Het	toepassen	van	de	Pranayama	technieken,	kan	onder	andere	verhittende,	
verkoelende,	reinigende	en	kalmerende	effecten	op	je	hebben.	Ook	kan	de	Pranayama	
ademhaling	gebruikt	worden	om	de	geest	te	kalmeren	en	voor	te	bereiden	op	meditatie.	
Tijdens	de	yogalessen	zullen	verschillende	pranayama’s	aan	bod	komen.	De	belangrijkste	is	
de	volledige	of	yoga	ademhaling.	

Volledige	ademhaling	of	yoga	ademhaling	
	
Adem	langzaam	en	diep	in	door	je	aandacht	te	richten	op	je	onderbuik,	voel	hoe	hij	rustig	
uitzet,	concentreer	je	op	je	borstkas,	die	naar	boven	toe	in	de	breedte	uitzet,	en	ga	nog	iets	
meer	naar	boven	zodat	je	voelt	dat	je	bovenlichaam	ook	van	zuurstof	wordt	voorzien.	Adem	
langzaam	en	volledig	uit	en	voel	hoe	eerst	het	bovenste	gedeelte	van	je	longen	zich	legen,	
vervolgens	het	middelste	en	tot	slot	het	onderste	deel.		
	
Effect:	je	longcapaciteit	neemt	toe,	je	bloed	krijgt	de	nodige	zuurstof	om	de	lichaamscellen	
te	voeden,	positieve	invloed	op	je	spijsvertering	gezien	de	buikorganen	worden	gemasseerd	
en	voor	je	brein	zorgt	het	voor	betere	concentratie	en	aandacht.		
	
	

Goed	om	te	onthouden		

• Probeer	altijd	door	te	ademen	als	je	je	op	de	bewegingen	
concentreert		

• Adem	in	voor	een	rekoefening	of	andere	oefening	en	voer	
de	beweging	uit	op	uitademing		

• Adem	in	en	uit	door	je	neus,	behalve	wanneer	dat	door	
verkoudheid	niet	kan																			

• Tijdens	de	eindontspanning	kun	je	je	natuurlijke	ademrite	
volgen.		

	

	

	

	



Yoga	Nidra	
Yoga	Nidra	betekent	letterlijk	‘yogaslaap’.	Maar	in	tegenstelling	tot	wat	de	naam	doet	
vermoeden,	heeft	het	niets	met	slapen	te	maken.	Tijdens	Yoga	Nidra	is	je	bewustzijn	tussen	
waken	en	slapen,	een	staat	die	je	normaal	gesproken	alleen	bereikt	in	je	diepe	slaap.	Door	
de	diepe	ontspanning	ontstaan	theta	en	delta	hersengolven,	bereik	je	een	trance-staat	
waarin	ervaringen	en	fragmenten	van	herinneringen	worden	verwerkt,	de	spierspanning	en	
stress	in	het	lichaam	afneemt	en	de	bloeddruk	en	hartslag	daalt.	Dit	heeft	een	zeer	helende	
werking	op	lichaam	en	geest.	Men	zegt	dat	eén	sessie	gelijk	staat	aan	vier	uur	slaap.	Daarom	
voel	je	je	na	Yoga	Nidra	verfrist	en	uitgerust.	Yoga	Nidra	komt	van	oorsprong	uit	de	
tantrische	traditie,	maar	is	rond	1950	door	Swami	Satyananda	Saraswati	in	de	vorm	gegoten	
zoals	wij	die	kennen.	Speciaal	voor	jou	heb	ik	een	Yoga	Nidra	opgenomen	waarbij	mijn	stem	
je	door	verschillende	fase	van	de	oefening	leidt	waardoor	jij	je	volledig	kunt	ontspannen.	
Tijdens	deze	meditatievorm	lig	je	op	een	rechte	ondergrond.	Dit	kan	een	yogamat	zijn	maar	
ook	je	bed.	Dek	jezelf	lekker	toe,	zorg	dat	je	niet	gestoord	kunt	worden.	Laat	je	voeten	iets	
naar	buiten	vallen	en	je	armen	ontspannen	langs	je	lichaam.		
	
Tijdens	de	Yoga	Nidra	sessie	vraag	ik	jou	om	een	‘Sankalpa’	te	kiezen.	Een	sankalpa	is	een	
‘besluit	of	hartenwens’.	Een	positieve	affirmatie	oftewel	korte	zin.	Die	zin	vraag	ik	je	tijdens	
de	sessie	drie	keer	te	herhalen.	Een	sankalpa	helpt	je	om	‘iets	te	bereiken’	in	je	leven.	Hij	
dient	altijd	in	de	tegenwoordige	tijd,	positief	van	aard	en	kort	te	zijn.	Hier	een	aantal	
voorbeelden	van	een	krachtige	sankalpa:	
	
Ik	volg	mijn	intuïtie	
Ik	vertrouw	op	mezelf	
Ik	geloof	in	mijzelf	
Ik	ben	tevreden	met	wat	ik	heb	
Ik	spreek	met	liefde	naar	mezelf	
Ik	sta	mijn	lichaam	toe	om	rust	en	balans	te	vinden	
Ik	kies	voor	gezonde	en	voedende	voeding	
	
Voel	en	luister	wat	er	bij	je	opkomt,	als	ik	je	vraag	om	een	sankalpa	te	kiezen.	
Kies	voor	wat	je	op	dat	moment	nodig	hebt.	Verander	je	sankalpa	tijdens	de	Yoga	Nidra	niet.	
Doordat	je	heel	diep	ontspannen	bent,	werkt	je	sankalpa	door	in	je	onderbewuste.	
Hierdoor	kun	je	op	een	positieve	manier	richting	geven	aan	je	leven.	
Het	is	belangrijk	dat	je	jouw	sankalpa	ook	weer	los	laat	aan	het	einde	van	de	Yoga	Nidra.	
	
Laat	je	meevoeren	naar	een	diepe	ontspanning….	
	
	
	
	
	
	
	

	



Contra-indicaties	bij	Stoelyoga	
Stoelyoga	kent	voornamelijk	milde	en	eenvoudige	houdingen	die	vloeiend	worden	
uitgevoerd.	Ze	hebben	een	sterk	meditatief	en	rustgevend	karakter	omdat	je	de	houdingen	
langzaam	en	in	volle	aandacht	uitvoert.	Hierdoor	merk	je	eerder	op	of	iets	belastend	voor	je	
is	of	pijn	doet.	Behalve	bij	een	acute	ontsteking	of	fractuur	kan	je	gewoon	Stoelyoga	
beoefenen.	Zelfs	bij	orthopedische	of	reumatische	klachten,	artrose	en	het	herstellen	van	
blessures.	Blijven	bewegen	is	negen	van	de	tien	keer	mede	de	sleutel	tot	herstel.	Wel	is	het	
belangrijk	om	onderstaande	te	weten.	

Stijve	spieren	en	gewrichten	
Naarmate	de	leeftijd	vordert,	worden	de	gewrichten	stijver.	De	doorbloeding	van	de	spieren	
wordt	minder,	voedingsstoffen	worden	minder	aangevoerd	en	afvalstoffen	niet	goed	
afgevoerd.	Verzuring	en	stijfheid	treden	op.	De	kwaliteit	van	het	gewrichtsvocht	gaat	ook	
achteruit.	Door	de	hormonale	verandering	bij	de	overgang	(bij	vrouwen)	wordt	het	
gewrichtskapsel	stugger.	Ook	hiervoor	geldt,	bewegen	is	de	sleutel	tot	het	verminderen	van	
pijn	en	het	lichaam	weer	soepel	te	maken.	
	
Hoge	bloeddruk	
Wees	extra	voorzichtig	bij	asana’s	(houdingen)	zoals	voorover	buigingen	waarbij	het	hoofd	
lager	is	als	het	hart.	Buig	in	een	rustig	tempo	voorover	en	kom	ook	weer	rustig	omhoog.	
Zodra	je	merkt	dat	de	druk	in	het	hoofd	of	de	hals	onprettig	wordt	kom	je	uit	de	houding.	
Stoelyoga	is	bij	uitstek	geschikt	voor	mensen	met	een	hoge	bloeddruk	gezien	de	houdingen	
zittend	gedaan	worden,	rust	brengen,	de	organen	en	ingewanden	stimuleren	terwijl	er	niet	
zo’n	grote	hoeveelheid	bloed	in	het	hoofd	komt.	
	
Artrose																																																																																																																																													
Artrose,	in	de	volksmond	ook	wel	gewrichtsslijtage	genoemd	is	een	
veelvoorkomende	reumatische	aandoening	waarbij	de	kwaliteit	van	het	kraakbeen	in	de	
gewrichten	(langzaam)	achteruit	gaat	en	op	den	duur	zelfs	helemaal	kan	verdwijnen.	De	
aandoening	komt	voornamelijk	voor	in	de	gewrichten	van	de	handen,	knieën	en	heupen	
door	onevenwichtig	gebruik	(te	weinig	beweging	of	teveel	belasting).	Een	gewricht	bestaat	

uit	twee	botuiteinden	bekleed	met	een	
beschermend,	schok	dempend	kussentje:	het	
kraakbeen.	Door	dit	kraakbeen	kunnen	de	
botuiteinden	soepel	over	elkaar	bewegen.				
Bij	artrose	wordt	het	kraakbeen	langzaam	
afgebroken	en	uiteindelijk	gaan	de	botten	dus	
over	elkaar	heen	schuren.	Het	onderliggende	
bot	raakt	daardoor	beschadigd;	het	wordt	

breder	en	aan	de	rand	kunnen	zich	benige	uitsteeksel	vormen.	Deze	gewrichtsvervorming	
geeft	niet	alleen	pijn,	maar	zorgt	ook	voor	een	extra	belasting	van	de	pezen	en	spieren.	En	
dit	kan	weer	een	ontsteking	tot	gevolg	hebben.	Rondom	de	gewrichten	zitten	veel	energie-
punten,	die	mede	verstoord	kunnen	raken.	Door	onbelaste	bewegingsoefeningen	met	de	
gewrichten	te	doen,	zal	men	soepeler	bewegen	en	zal	de	energie	weer	gaan	stromen.	Het	
kraakbeen	wordt	gevoed	en	verdere	artrose	wordt	tegen	gegaan.		



Ben	je	50	jaar	of	ouder	dan	is	het	extra	goed	om	houdingen	voor	de	heupen	en	de	knieën	te	
doen,	omdat	deze	het	meest	te	lijden	hebben	van	artrose.	De	heupen	en	knieën	bewegen	
niet	wanneer	we	zitten,	en	als	we	gaan	staan	of	lopen	belasten	we	ze	direct	met	65	kilo	of	
meer.	Buig-,	strek-	en	draaiende	bewegingen	van	de	heup	en	knieën	in	zittende	houding	op	
de	stoel	zijn	hierom	heel	goed.	
	
	
Glaucoom	
Glaucoom	is	een	oogziekte	waarbij	de	zenuwvezels	van	de	oogzenuw	geleidelijk	aan	verloren	

gaan.	Deze	oogzenuwvezels	leiden	het	beeld	dat	
door	het	oog	gevormd	wordt	naar	de	hersenen,	
waar	u	zich	bewust	wordt	van	wat	uw	oog	ziet.	
Door	het	verloren	gaan	van	oogzenuwvezels	
ontstaan	blinde	vlekken	(gezichtsvelddefecten)	
in	het	beeld.	Als	de	ziekte	niet	of	onvoldoende	
wordt	behandeld,	neemt	de	gezichtsvelduitval	
toe	en	kan	in	een	laat	stadium	ook	het	scherpe	
zien	worden	aangetast.	Bewegen	is	goed	voor	
hart	en	bloedvaten	en	daarom	ook	goed	voor	de	

doorbloeding	van	de	kleine	vaatjes	van	de	oogzenuw.	Door	lichamelijke	inspanning	wordt	de	
oogdruk	een	beetje	verlaagd.	Vermijd	yogaoefeningen	waarbij	men	langer	dan	een	minuut	
voorover	gebogen	hangt	in	verband	met	toenemende	oogdruk.	
	
Tot	slot:	
	
Wees	voorzichtig	met	achterover	buigingen	bij	een	overactieve	schildklier,	hoge	bloeddruk	
of	nekklachten.	Kijk	dan	naar	voren	en	breng	de	kin	richting	het	kuiltje	van	je	keel.	
Mensen	met	nekproblemen,	hoge	bloeddruk	of	hartproblemen	kunnen	hun	armen	beter	
niet	te	lang	omhoog	houden.	Voor	elke	houding	geldt,	luister	naar	je	lichaam.	Als	jouw	
lichaam	stop	zegt,	dan	heeft	het	geen	zin	om	verder	te	willen	stretchen.	Flexibiliteit	bouw	je	
langzaam	op.	Houdingen	mogen	nooit	pijn	doen	of	steken	geven,	stop	direct	met	de	houding	
en	kies	een	van	de	vele	andere	houdingen	die	wel	goed	aanvoelen	voor	jouw	lichaam!	
	

Raadpleeg	een	arts	of	fysiotherapeut	als	je	twijfelt	
of	bepaalde	oefeningen	geschikt	voor	je	zijn.	

	

	

	

	

	

 
 
	


