yogipower & het vermogen om erbij blijven
Pijn, spanning, negatieve emoties, complexe gedachten, ambivalente verhalen over onszelf, veranderingen, geploeter; het is niet onze eerste neiging om daar ontspannen ruimte voor te maken. Als we
werkelijk vrij willen zijn, tot op het bot - is het van waarde om dit bij onszelf te herkennen. We zijn dus
blijkbaar zo bekabeld, dat we onszelf voor dergelijk spul makkelijk afsluiten - of doorschieten en ons er
helemaal in verliezen, in plaats van dat we er ruimte voor maken, het bestaansrecht geven én onszelf
bestaansrecht geven!

erin
jezelf verliezen
in de greep/ban van
samenvloeien, vermengen
impulsief, ongeleid
niet hier&nu

de drie varianten

er vandaan
jezelf bevriezen
afweer, strijd
onderdrukken, negeren, vermijden
afsluiten, controle, rigiditeit
geen acceptatie van ‘dat wat is’

erbij
jezelf realiseren
let it be
milde, open aandacht
benieuwd
accepteren
helemaal hier-nu zijn

Hoe dan, op de mat?
Je doet aan yoga omdat je herkent, dat je de neiging hebt om te blijven hangen in oude patronen.
Yoga brengt je daarmee in contact. Je ervaart in een houding oude spanning, stijfheid, slapte. En dan?
Poog om hier steeds maar weer, bij te blijven. Door benieuwd te zijn! En te vertrouwen, dat dat echt
alles is, wat nodig is om los te komen van oud. En door speels te oefenen met de varianten: dus jezelf
bewust wel teveel te verliezen, jezelf bewust van sensaties af te sluiten en dan bewust het midden te
ervaren én het verschil in elk vezeltje van je lijf op te pikken.
Wat dan, als je je wel verliest?
Wat als je ziet, dat je overweldigd bent
door de sensaties in je lijf, emoties,
gedachten? Dan, dan ben je er eigenlijk
alweer. Dat klinkt simpel en dat is het
ook. Blijkbaar ben je er weer bij!
Dit maakt de (zelf)realisatie sterker:
- activeer je ademsteun
- maak contact met de grond: wiebel
met je tenen, stamp met een hiel
- benoem vijf geluiden, die je nu hoort
- volg zo nauwkeurig mogelijk drie
ademhalingen
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En wat dan, als je je toch bevriest?
Poog dat pantser van strijd en afweer te
zien en het er te laten zijn, terwijl je tot
diep richting je bekken ruimte maakt voor
je adem. De grote uitdaging is echt om
je niet af te keren van je afweer.
Dit maakt (zelf)acceptatie lichter:
- benoem wat je liever geen ruimte geeft ...
- vraag het jezelf: is het spanning, boosheid,
pijn, vermoeidheid, onmacht en daaronder
verdriet, angst?
- verleng je adem uit tot 5 seconden,
minstens drie keer
- doe alsof je ontspant en opent in je
hartstreek
- ga liggen op het magische cay-stripje

