
30 minyogabreek 3: kracht terug in onderrug

1. landen & verdieping - 12 minuten

3. integratie & savasana - 5 minuten

2. omwenteling en vliegoefeningen - 13 minuten

kom liggen op een dunne onderrugrol; plaats deze net boven je bekken; neem je tijd
om adem voor adem, de onderste twee wervels vrij te laten komen; kantel je bekken 
omhoog en naar beneden en beweeg je knieën 5 cm naar rechts en links, drie maal  

rol naar je zij en ga liggen op een dikke rol; maak je zwevende ribben zwaar, voel 
de steun om los te laten; kantel weer je bekken, kwispel je heiligbeen en beweeg 
daarna je knieën in drie stappen naar buiten, je voeten blijven min of meer vlak 
rol naar je zij en ga liggen, adem bewust en krachtig naar het harapunt; kom 
vandaaruit in lijn met je hakken omhoog naar een bruggetje, blijf, adem driemaal en 
kom terug met een zeer holle onderrug, land op je stuitje en til je voeten op; herhaal

kom liggen voor savasana; plaats je lijf bewust, laat diep los en hou je 
aandacht erbij steeds opnieuw; specfiek bij de ruimte voor je adem; 
dij daar verder in uit; vijf ultiem lange minuten

kom eerst bewust staan, als nieuw; ontdek de vernieuwde ruimte in je buik; adem daar
bewust en diep in; scharnier vanuit je liezen, naar stoel; werk de diepte en lengte van
je onderrug uit, terwijl je vanuit je adem je hartstreek in lijn met buik en bekken houdt
strek vanuit stoel je benen en kom met je romp paralel aan de aarde, plaats je
handen voor je hartstreek en volg met je duimen het dieper openen van de borst;
dit lukt alleen als je de kracht in de onderrug ruimte geeft
hou de kracht in je onderrug en stap met je benen naar een spreidstand van 
ongeveer een meter, spreid je armen met vrije schouders; verdiep opnieuw die 
lichte kracht in je onderrug, herkenbaar aan de ademruimte die groeit en groeit  

kom zitten (via hond) met je linkerbeen én je onderrug gestrekt; hou je ademruimte 
open; plaats je rechterhand aan de buitenkant van je linkerbeen; duw vanuit deze 
hand, je schouderblad tegen je rug en sta de draai langs de hele wervelkolom toe

ongeveeeer!

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

doe nu eenmaal onderstaande houdingen met veel aandacht voor techniek

laat je aanwezigheid en sensitiviteit groeien en sta het openen van je onderrug toe  

door langdurig zitten, blokkeert de onderrug
sta beweging weer toe en ontdek hoe je zo de kracht terug krijgt in onderrug én buik
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