yogabreek 1: schouders opschonen

20 min

net teveel op je schouders genomen of teveel je schouders eronder gezet?
zo maak je ze weer los en vrij

1. landen & verdieping - 7 minuten

laat je aanwezigheid en sensitiviteit groeien en sta het ontspannen van je schoudergordel toe
kom ontspannen, met een rechte rug zitten op kussen of stoel, doe een milde
poging om je bekken en schouders verder te laten zakken en richt je aandacht op
het hier en nu, door je adem en geluiden om je heen nauwkeurig te volgen
zoom in op je schoudergordel en nek, ontwaak de sensaties erin door ze op het
ritme van je adem omhoog en omlaag te bewegen; zoom nu in op blokkades,
versterk én verzwak die, op je adem, minstens driemaal
blijf je overgeven aan zwaartekracht met een uitgelijnde wervelkolom,
breng je linkerelleboog op schouderhoogte, strengel je handen om elkaar,
haaks op je gezicht; laat schouders los, adem diep en ook hoog; wissel van kant

2. omwenteling en vliegoefeningen - 8 minutenngeveeeer!
o

doe nu eenmaal onderstaande houdingen met veel aandacht voor techniek
maak een stevig contact vanuit je voeten met de grond, en laat dat je helpen om
diep in je schoudergordel te ontspannen; zo krijgen de spieren in je bovenarmen
de kans om kracht te ontwikkelen; adem in ... adem uit ... driemaal
buig licht je knieën; scharnier vanuit je liezen je bovenlichaam naar horizontaal; strek
je benen en laat de impact naar je liezen toe; tap hierbij uit je diepe corekracht;
zo breidt de kracht in je bovenarmen en ruimte rond je schouders uit
kom omhoog en beweeg naar de staande achteroverbuiging vanuit je core; focus op
de onderzijde van je hartstreek; hou die bij je en ontspan je schouders;
ter voorbereiding op de volgende houding zigzag je je voeten verder uit elkaar
hou dezelfde kracht in voeten, core en bovenarmen, buig je linkerbeen
naar 90 graden, draai die voet open, verleng je armen vanuit je
hartcentrum, adem in ... adem uit ... 3x en wissel van kant
en nu, vliegen maar, flowtime: herhaal bovenstaande houdingen 2x

3. integratie & savasana - 5 minuten

onderschat niet de impact van deze houding; ga liggen,
en neem extra tijd om je schouders loodzwaar en vrij te laten
zijn, herken de ruimte die is ontstaan
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