
 vertrekpunt

yogipower & het rechterbrein

Ons brein bestaat uit twee nogal verschillende 
delen: het linkerbrein en het rechterbrein. In 
het linkerbrein domineert ondermeer logica, 
analyse en taal. Velen van ons doen in hun 
dagelijks leven een sterk beroep op dit 
linkerdeel. Yoga activeert juist het rechterdeel 
en dat maakt sterker. Ook in het leven naast 
de mat! 

hoe dan?

Daniel Siegel zegt het zo: voordat we  
fenomenen kunnen integreren, moeten we 
ze differentiëren en ze ons eigen maken 
als afzonderlijke entiteiten. We kunnen niet 
gewoon doen alsof ze met elkaar verbon-
den zijn zonder eerst hun afzonderlijkheid 
op te merken.  

zou kunnen
uhm okay ....tijd voor verdieping op de 

mat - maar eerst nog een 
beetje theorie

De ‘L-woorden’:
- logisch 
- lijstjes
- lineair 
- linguistisch (taal) 
- letterlijk/de letter van de 
 wet

Verder:
- waarom? waarom? (feiten)
- toen & straks
- digital: ja/nee, aan/uit

- holistisch/oog voor het geheel
- non-verbaal: gezichtsexpressie,
  oogcontact, stemklank, houding, 
  gebaren, emoties
- visueel
- de geest van de wet
- metaforen
- nu
- stressreductie
- hele plattegrond van het lijf
- relaties ervaren
- intuïtief/dingen aanvoelen 

Meer weten? Lees bijvoorbeeld het werk 
van Daniel Siegel. En bekijk vooral de 
TedTalk van Jill Bolte Taylor, My Stroke of 
Insight, want die is heel verhelderend. Zij is 
neuro-anatomiste en vertelt wat er 
gebeurde toen haar linkerbrein werd 
uitgeschakeld door een hersenbloeding. 
Juist omdat ze het vertelt vanuit een 
eerste-persoonservaring, is het zo verhel-
derend. 

Op de yogamat wordt rechterbreinspul echt. 
Je volgt je linkervoet én je rechterschouder, je 
adem, de wind, druk, verlengen, los laten. En 
dat in één waarneming, zonder te zappen. 
Hoe is het als je weet, dat er meer ruimte 
voor je adem is, zonder dat je dat eerst 
‘bedacht’? Hoe is het om alleen maar bezig 
te zijn, met ‘dat wat is’ in plaats van ‘wat zou 
moeten zijn’? Op de mat activeer je deze 
wijze van waarnemen steeds opnieuw. Daar-
door wordt het normaal en vertrouwd. Ook in 
je leven buiten de mat.    

en dan nu ... de mat op?

mooie re
is!

Kwaliteiten linkerbrein Kwaliteiten rechterbrein

yes!

- met de geur van vers gemaaid gras! En verse koffie!
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