
yogabreek 2: je nek weer op lengte
20 min

1. landen & verdieping - 7 minuten

3. integratie & savasana - 5 minuten

2. omwenteling en vliegoefeningen - 8 minuten

vouw je stripje dubbel; de korte zijde heeft de lengte van je elleboog tot aan je 
handmuis; plaats het stripje met de korte zijde naar boven en de lus op harthoogte
tussen je schouderbladen; land; en land een beetje meer; laat het ondersteunen van
je borst toe; en nog een beetje meer; roteer nu je hoofd overdreven traag naar links, 
tot en met en rondom het linkerbovenhoekje; roteer terug naar het midden en door
naar rechts; herhaal traag en iets speelser, een keer of drie

ga liggen, til je hoofd op bij de schedelrand, maak de lengte die 
is ontstaan opnieuw vrij; leg je hoofd neer en laat zwaar worden, net
als je schouders, bekken, armen en benen; adem; blijf erbij

verdiep het stevig zitten; de kunst is om je hoofd vanuit je nek los te laten én je nek 
vanuit je hartstreek én je hartstreek vanuit je buik, bekken en liefst ook je benen; 
lijn elke adem vrijer uit en laat de zwaarte van je hoofd steeds meer toe
vanuit zit, scharnier je en leg je je buik op je benen; breng lijn in de diepte van je 
nek, kom omhoog vanuit je liezen en beweeg naar de staande vooroverbuiging, 
verleng je nek door je handen zwaar op je schedelrand te plaatsen 

stap door naar hond en via plank kom je liggen met je handen links en rechts 
naast je neus, voel de mat, adem, lift dan je nek en hoofd vanuit je bovenrug
tot je zwevende ribben; beweeg door vanuit de kracht in je armen, verleng je nek
ga liggen, draai je om en kom zitten; net als bij de tweede oefening, doe je een
ontspannen poging om je hoofd los te laten, letterlijk en figuurlijk; adem hierbij
zorgvuldig en gevoelsmatig overdreven naar het kuiltje in je hals

ongeveeeer!

en nu, vliegen maar, flowtime: herhaal bovenstaande houdingen 2x

doe nu eenmaal onderstaande houdingen met veel aandacht voor techniek

open je ontwikkelpotentieel en laat je aanwezigheid en sensitiviteit groeien 

de stijfheid in de nek, kan nogal hardnekkig zijn, zeker net onder de schedelrand;
als je hier los laat, hervind je tevens mentale rust
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ga stevig zitten, lijn uit; kin naar de borst, adem steeds driemaal, kin naar je linker-
oksel, oor naar je linkerschouder; breng je hoofd nu met volop ruimte diep in je buik 
én hoog in je borst naar achter; terug; daarna naar rechts; herhaal driemaal 


