
	

Manual SYT50 Yoga Foundation 
 

 

 

 
 

 



	

Manual SYT50 Yoga Foundation 
 

Inhoudsopgave  

1. Introductie tot yoga  

2. De soorten yoga  

3. Yogastijlen  

4. Achtvoudige pad van yoga  

5. Yamas & Niyamas  

6. Pranayama 

7. Mantra’s 

8. Oefensheets: Klassiek, Zonnegroet A & B  

 

 

 

 

 

 

 



	

Manual SYT50 Yoga Foundation 
 

1. INTRODUCTIE TOT YOGA 

1.1 WAT IS YOGA?  

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent 'eenheid', 'samenbrengen' of 
‘verbinding. De eerste yoga overdracht dateert van 15.000 jaar geleden in India aan 
de Kanti Sarovar (rivier) door Adi Yoga (Shiva) aan de zeven wijzen. Yoga is 
bekender geworden ruim 5.000 jaar geleden in India. Het was een manier om tot 
een diepere staat van zijn te komen, om tot meditatie te komen. Feitelijk is er in 
5.000 jaar tijd niet veel veranderd, want ook nu nog is dat de kern van 
yoga. Veranderingen ten opzichte van vroeger zijn er zeker ook. Anders dan 
vroeger wordt de eenheid van lichaam en geest nu vooral gezocht (en gevonden) in 
een combinatie van ademhaling, lichamelijke oefening en concentratie.  

Asana's  
Yoga leert ons om lichaam en geest, en om geest en bewustzijn met elkaar in 
balans te brengen. De oefeningen (Asana's) geven kracht en energie en zorgen voor 
een algeheel prettig gevoel van ontspanning. Juist in onze jachtige leven is yoga 
een goede manier om rust en ontspanning te vinden. Geen wonder dat yoga de 
laatste jaren zo populair is.  

Balans  
Wie yoga beoefent, op wat voor niveau dan ook, brengt veranderingen aan in zijn 
of haar stemmingen. Je zorgt er voor dat je geest meer in balans is en je minder 
emotionele en mentale druk ervaart. 
Eenvoudig  
Mensen die onbekend zijn met yoga hebben nog wel eens het idee dat het bij yoga 
vooral draait om het doen van gecompliceerde en ongemakkelijke lichamelijke 
oefeningen. Het tegendeel is waar. Natuurlijk zijn er veel asana's waarvoor de 
nodige kracht en lenigheid nodig is, maar wie begint met yoga merkt al snel dat de 
meeste klassieke yoga-oefeningen tamelijk eenvoudig zijn uit te voeren. Yoga 
werkt Yoga is voor iedereen. Voor kinderen, voor jongeren, zwangere vrouwen, 
volwassenen en ouderen. Iedereen doet het. Over de hele wereld. En weet je 
waarom? Yoga werkt!  
1.2 DE FILOSOFIE VAN YOGA  

Lichamelijke oefeningen doen om gezond te blijven en om ziekte te voorkomen. 
Dat is kort gezegd volgens veel mensen in onze Westerse wereld de zin van yoga. 
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Tja. Zo kun je er tegenaan kijken. Wij gaan hier niet zeggen dat dat fout is, maar 
yoga is meer dan dat.  
Kern van yoga  
De beoefening van yoga heeft met name tot doel het verbinden van lichaam, geest, 
ziel en denken. Van oudsher heeft yoga altijd een belangrijk filosofisch element in 
zich gehad. De oefeningen (asana's) werden pas later bedacht om de kern van yoga 
makkelijker te bereiken. De oefeningen waren en zijn een manier om je beter te 
concentreren en daardoor tot een diepere meditatie te komen.  

Voor gevorderden  
Het bereiken van eenheid is niet alleen de letterlijke betekenis van het woord 
'yoga'. Het is ook het hoogste doel van yoga. Daar valt evenwel tegenin te brengen 
dat in veel richtingen en stromingen van yoga meditatie wordt beschouwd als een 
gevorderde techniek die niet geschikt is voor beginners.  

Rust en harmonie  
Waar iedereen het over eens is, is dat yoga een staat van innerlijke rust en 
harmonie tussen lichaam en geest tot stand brengt. Yoga is een holistische 
levenswijze en is niet alleen een stelsel van lichamelijke oefeningen. Het pad van 
yoga is voor iedere yoga-beoefenaar een persoonlijke zoektocht naar een dieper 
bewustzijn. Het is een spirituele reis naar het zelf.  

Yoga Sutras  
Die spirituele reis zien we bijvoorbeeld terug in de Yoga Sutras die de geleerde 
Patanjali 2.000 jaar geleden heeft achtergelaten. Hij stelde eenvoudige adviezen op 
om nuttig en aangenaam te leven. Hieronder vind je zijn tien bekendste 
richtlijnen.  

De vijf yama's  

• Hoe je aardig kunt zijn voor anderen   
• Geen geweld in gedachte, in woord of in daad   
• Je mag niet stelen   
• Begeer niet het bezit of de prestaties van anderen Spreek en leef naar 

waarheid   
• Wees matig en geef niet toe aan buitensporige seksuele uitspattingen  

De vijf niyama’s   

• Hoe je aardig kunt zijn voor jezelf   
• Bewaar geestelijke zuiverheid en lichamelijke reinheid Onthecht je van 
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materiële verlangens   
• Accepteer je levensomstandigheden   
• Herhaal de grote woorden van spirituele leiders   
• Wijd je aan een persoonlijke godheid of aan een universeel bewustzijn   

1.3 ADEMHALING EN YOGA  
Ademhaling is bij het beoefenen van yoga een belangrijk onderdeel. De reden 
daarvoor is eenvoudig. Je ademhaling is zowel een geestelijk als een lichamelijk 
proces. Met andere woorden: het vormt een verbinding tussen je lichaam en je 
geest.  
 
Voldoende zuurstof 
Een regelmatige ademhaling zorgt ervoor dat er voldoende zuurstof en andere 
voedingsstoffen door het bloed worden gevoerd. Een regelmatige ademhaling zorgt 
er op die manier voor dat de hersenen optimaal functioneren. Wie regelmatig 
ademhaalt voelt zich beter dan iemand die gejaagd naar adem hapt.  

Gejaagd 
Veel mensen ademen verkeerd als gevolg van stress in het dagelijks leven. Dat leidt 
tot een rusteloze gejaagde ademhaling. Probeer het maar eens uit. Haal een paar 
minuten heel gejaagd adem. Je zult al snel merken dat je je niet alleen lichamelijk, 
maar ook geestelijk ellendiger voelt.  
 

Adem reguleren  
Een goede ademhaling is bij iedere yoga-oefening belangrijk. De richtlijnen bij 
iedere oefening (asana) herinneren er daarom aan: haal rustig en regelmatig adem. 
Dat lijkt misschien een beetje overbodig, maar wanneer je je op een bepaalde 
beweging concentreert is het heel normaal dat je je adem inhoudt. Het is belangrijk 
dat je je daarvan bewust bent.  
Als je neus verstopt is zul je door je mond moeten ademen, maar normaal 
gesproken adem je door je neus. Bij vrijwel iedere yoga-oefening op deze site staan 
aanwijzingen over de in- en uitademing. Over het algemeen adem je bij een yoga-
oefening in wanneer je naar voren buigt. Adem in, adem uit tijdens het uitvoeren 
van de beweging en adem vervolgen weer normaal.  

Ontspanning  
Rek oefeningen en regelmatig ademhalen ontspannen lichaam en geest. 
Ontspanning is een essentieel onderdeel van yoga. Vandaar ook dat je iedere yoga-
sessie zou moeten beginnen met een paar minuten ontspanning in een rustige 
houding. De oefeningen die wat meer inspanning vereisen zou je moeten eindigen 
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met een paar korte momenten van rust, bijvoorbeeld de savasana-houding.  

Tips  
Tips voor je ademhaling bij het doen van yoga-oefeningen Hou je adem niet vast 
wanneer je je op de bewegingen concentreert.  Adem in voor een rek oefening of 
andere oefening en voer de beweging uit op uitademing.  Adem altijd door je 
neus, behalve wanneer dat door verkoudheid niet kan.  Als je lichaam aan het 
eind van de sessie zich ontspant, concentreer je dan op het ritme van je 
ademhaling.  

1.4. HATHA YOGA  
Er zijn veel verschillende stromingen binnen yoga. Je kunt het vergelijken met 
appels. Elstar en Golden Delicious zijn allebei appels, maar er is een wereld van 
verschil. Binnen yoga is het net zo. Yoga stamt oorspronkelijk uit India. 
Ontdekkingsreizigers, Engelsen en later gewoon toeristen brachten yoga naar de 
westerse wereld. Eigenlijk kun je stellen dat zij vooral Hatha-yoga naar het westen 
brachten, want dat is van alle stromingen edie er zijn de tak van yoga die bij ons 
het meest populair is geworden.  

Lichaamsbeheersing  
Hatha-yoga is een praktische vorm van yoga waarbij vooral de beheersing van het 
lichaam en de ademhaling centraal staan. Grote nadruk ligt ook op de 
lichaamshouding en ontspanningstechnieken. Deze ontspanningstechnieken 
hebben een gunstig effect op het zenuwstelsel, de klieren en andere belangrijke 
organen hebben.  
Zon en maan  
Het woord hatha bestaat uit twee woorden uit het Sanskriet; ha en tha oftewel zon 
en maan. Dit verwijst naar het evenwicht tussen tegengestelden. In yoga wordt de 
lucht die door het rechterneusgat naar binnen gaat "adem van de zon" genoemd, 
terwijl de "adem van de maan" door het linkerneusgat gaat.  
“Hatha” staat ook voor oefenen met wilskracht “tapas” inzetten om je lichaam te 
transformeren zonder dat het je het geweld aandoet. 

1.5 VOORBEREIDING  
Yoga kan in principe overal en altijd, maar wanneer je bijvoorbeeld thuis yoga-
oefeningen wilt doen, zijn er wel een paar punten waar je beter even aandacht aan 
kunt besteden. Op de eerste plaats is het belangrijk dat je een plek hebt waar je je 
yoga-oefeningen kunt doen zonder dat je gestoord wordt. Zeker als het mooi weer 
is kan het verleidelijk zijn om in de buitenlucht te oefenen, maar het is niet aan te 
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raden om yoga-oefeningen in de volle zon te doen. Ook kunnen verkeer en 
bouwwerkzaamheden buiten je afleiden.  

Niet storen  
Wanneer je met meer mensen in een klein huis woont kan het soms moeilijk zijn 
om je even af te zonderen, maar je kunt altijd een eigen plek inrichten in een 
slaapkamer, badkamer of hobbykamer. Het is misschien wel verstandig om een 
bordje op de deur te hangen met de mededeling dat je niet gestoord wilt worden.  

Voldoende ruimte  
Zorg wel voor voldoende ruimte. Een vrijwel lege kamer geniet natuurlijk de 
voorkeur. Een anti-slipmat, of een speciaal yoga-matje, is prettig om je oefeningen 
op te doen. Een paar kleine kussens kunnen je helpen om bepaalde oefeningen 
makkelijker te doen.  

Makkelijke kleding  
Draag bij yoga-oefeningen gemakkelijke kleding, zoals een t-shirt en een legging. 
Oefen in ieder geval op blote voeten. Het contact met de aarde is bij veel 
oefeningen belangrijk.  

Oefen regelmatig  
Oefen zo vaak je wilt, maar doe het in ieder geval regelmatig. Begin niet te 
ambitieus. Het is het beste om een bepaalde tijd op een bepaalde dag van de week 
te reserveren om te oefenen. Probeer eerst eens een half uur, en breid de sessies uit 
als je daar behoefte aan hebt.  

1.6 BEGINHOUDINGEN   
Er zijn veel klassieke houdingen die je kunt uitvoeren wanneer je yoga wilt 
beoefenen. De beginhoudingen vormen de basis van de meeste yoga-
oefeningen.  De beginhoudingen die bij yoga gebruikt worden, zijn niet alleen het 
uitgangspunt bij het doen van oefeningen of het aannemen van houdingen. Ze 
vormen stuk voor stuk een prima houding om meditatie- oefeningen te doen. Je 
kunt de houdingen ook gebruiken om andere ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen te doen.   

  -  Lijkhouding - (Savasana)   
-  Lotushouding - (Padmasana)   
-  Diamantzit - (vajrasana)   
-  Berghouding - (Tadasana) 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1.7. LIGHOUDINGEN   
In bepaalde opzichten vergen lighoudingen meer dan staande houdingen. Al was 
het alleen maar omdat de grond hard is, terwijl de lucht makkelijk meegeeft. Toch 
zijn liggende oefeningen vaak rustgevender dan staande, omdat het makkelijk is om 
te ontspannen in een liggende houding.  Hieronder tref je vijf bekende yoga-
oefeningen aan, de een iets gemakkelijker dan de ander en de ander weer wat 
onspannender dan de ene.      

- Sprinkhaan - (Salabhasana)   
- Booghouding - (Dhanurasana)   
- Ploeghouding - (Halasana)   
- Cobrahouding - (Bhujaungasana)   
- Kaarshouding - (Sarvangasana)  

1.8 ZITHOUDINGEN   
Veel zittende yoga-oefeningen beginnen in lotushouding. Dit is misschien niet voor 
iedereen weggelegd. Hoewel de lotushouding comfortabel is voor mensen met een 
soepel lijf, is het voor mensen die iets minder soepel zijn niet altijd even prettig. De 
kleermakerszit is dan een goed alternatief.  Wat bij zittende oefeningen in ieder 
geval van belang is, is om de wervelkolom recht te houden. Als je merkt dat je lage 
rug zakt, kun je op een stuk schuimrubber gaan zitten tot je merkt dat je rugspieren 
sterker geworden zijn.  

  -  Hoofdstand - (Sirsasana)   
-  Koeienkop - (Gomukhasana)   
-  Halve spiraal - (Ardha Matsyendra asana)   
-  Haan - (Kukkutasana)   
-  Leeuw - (Samhasana)  

1.9 STAANDE HOUDINGEN   
Bij veel staande yoga-oefeningen draait het om balans en stabiliteit. Verder draait 
het bij staande oefeningen met name om het vergroten van de soepelheid en het 
vergroten van het uithoudingsvermogen. Een goede tip om de balans en stabiliteit 
bij staande oefeningen te vergroten, is door de voeten te spreiden: maak je voeten 
lang en breed, strek de tenen naar voren en balanceer gelijkmatig op zowel de 
voorkant als de achterkant van je voet.  

  - Halve maan - (Chandrasana)  
- Stoelhouding - (Utkatasana)  
- Staande Vooroverbuiging - (Uttanasana)  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- Danser - (Natarajasana)   
- Zonnegroet - (Surya-namaskar-asana)  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2. DE SOORTEN YOGA 
Geleend van http://www.sunandmoonstudio.com/YogaArticle/FiveTypesYoga.shtml 
 
Yoga kent vele vormen en tradities. Hoewel ze in nadruk verschillen, ze hebben allemaal 
het uiteindelijke doel om zich te verenigen met het hogere Zelf / God / Goddelijk. De 
tradities overlappen elkaar ook in hun filosofieën en een beoefenaar van één type yoga is 
van nature een beoefenaar van andere tradities. Mensen kunnen op basis van hun aard 
meer tot de ene vorm aangetrokken worden dan de andere. De oude Sanskriet-teksten die 
ons leren over de soorten yoga zijn de Bhagavad Gita, de Upanishads en de Yoga Sutras. 
Bhaktiyoga st de yoga van toewijding en aanbidding. Mensen die Bhakti yoga beoefenen, 
geloven in de kracht van liefde en zien God als liefde. Rituelen zoals zingen, dansen, 
chanten, offeren, mantra's herhalen, bidden en aanbidden maken allemaal deel uit van dit 
soort yoga. Hindoes die bhakti yoga beoefenen, zullen zich wijden aan een godheid zoals 
Krishna. Bhakti komt uit de Sanskrietwortel van bhaj, wat 'dienen' betekent. Door liefde 
voor de Heer te kweken, worden de muren tussen de menselijke persoon en het goddelijke 
afgebroken. [Een emotioneel persoon kan naar het bhakti-pad worden getrokken omdat 
het acceptatie en tolerantie leert.] 
 
Jnana yoga is de yoga van kennis of wijsheid. Het woord jnana betekent 'kennis', inzicht 
of wijsheid. Het is het moeilijkste pad omdat het een grote wilskracht en intellect vereist. 
Jnana vertelt ons dat op het huidige bewustzijnsniveau alles echt is. Maar als het 
bewustzijnsniveau stijgt, weet een persoon dat de dingen niet echt zijn als afzonderlijke 
entiteiten. Activiteiten van een jnana-yogi zijn onder meer luisteren naar een leraar die 
oude teksten uitlegt, reflecteert, de teksten met anderen bespreekt, om opheldering vraagt, 
de waarheid erkent en uiteindelijk met die waarheid opgaat. [Analytische en 
wetenschappelijke mensen worden vaak aangetrokken tot deze yoga omdat verlichting 
wordt verkregen door wilskracht, studie en geïnspireerde rede.] 
 
Karma yoga is de yoga van actie. De wortel kri betekent 'maken of' doen. Het kan worden 
gekozen door mensen met uitgaande persoonlijkheden. Deze yoga leert je onbaatzuchtig 
te handelen zonder te denken aan winst of beloning, zodat je je hart kunt zuiveren. Karma 
yoga stelt een persoon in staat om te handelen zonder rekening te houden met de beloning 
voor dergelijke acties. Het leert ons ook hoe we in de wereld moeten handelen, zodat we 
niet worden beïnvloed door karma en de toekomst positief beïnvloeden: om slecht karma 
te voorkomen, hopen we verder te gaan van goed karma tot geen karma. Karma yoga 
verwijdert egoïsme, gehechtheid en egoïsme uit de geest. Alle acties hebben toekomstige 
gevolgen in dit leven en / of een toekomstige leven, daarom zal een beoefenaar van karma 
yoga meer van zichzelf geven. Mahatma Gandhi is een voorbeeld van een karma yogi 
omdat zijn daden onbaatzuchtig waren. 
 
Raja yoga is de wetenschap van fysieke en mentale controle. Het wordt soms koninklijke 
of klassieke yoga genoemd. Deze praktijk wordt als koninklijk of koninklijk beschouwd 
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omdat het een volgeling in staat stelt een heerser / meester over zijn / haar geest en het 
Zelf te worden en verlicht te worden. De stukken (of ledematen) waaruit raja yoga bestaat, 
zijn zowel fysiek als mentaal van aard en bieden ons een manier om de innerlijke geest te 
observeren. 
 
Het omvat de acht ledematen van yoga die worden vermeld in Patanjali's Yoga Sutra's. 
Deze ledematen worden soms gezamenlijk Ashtanga-yoga genoemd. Ze zijn: yama, 
niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana en samadhi. Zelfbeheersing, 
houding, adembeheersing, loskomen van de zintuigen, concentratie, meditatie en 
contemplatie. De vermelding houdt niet in dat we deze ledematen in volgorde moeten 
uitvoeren; dit is geen stapsgewijs proces, maar de ledematen zijn met elkaar gerelateerd. 
De yama's omvatten "geweldloosheid, waarheid, niet stelen, matigheid en niet 
begerigheid." De nirvana's omvatten reinheid, tevredenheid, discipline, studie van de oude 
teksten en overgave aan God. Asana bestaat uit lichaamshoudingen. Pranayama is 
beheersing van de prana (of adem). Pratyahara trekt zich terug uit de externe zintuigen. 
Dharana is concentratie die kan leiden tot dhyana (meditatie) en samadhi (contemplatie of 
bewuste ervaring). 
 
Hatha yoga wordt door verschillende mensen als verschillende dingen beschouwd. Een 
verklaring hiervoor is dat hatha yoga een van de ledematen is van Patanjali's acht 
ledematen van raja-yoga of een compliment voor raja yoga. Sommige geleerden zijn van 
mening dat het alleen asana's omvat, terwijl andere geleerden asana, zuiveringsmethoden 
en pranayama omvatten als onderdeel van hatha yoga. Swami Vivekananda zegt dat het 
doel van hatha yoga is om het fysieke lichaam sterk te maken, niet ziek te worden en een 
lang leven te leiden. Hij zegt dat het een fysiek, niet een spiritueel pad is. Anderen zijn het 
er niet mee eens dat hatha yoga het lichaam voorbereidt en zuivert, waardoor meditatie, 
concentratie en ultieme verlichting worden vergemakkelijkt door meer energie, kracht en 
balans. Svatmarama, een wijze, zei dat asana's een manier zijn om een contemplatieve 
gemoedstoestand te creëren en dat er maar één houding nodig is: één voor zitmeditatie. 
gezaghebbende teksten over hatha yoga omvatten de Hatha Yoga Pradipika, de Gheranda 
Samhita en de Shiva Samhita. 
 
Hatha yoga is de meest beoefende vorm van yoga in het Westen en is de afgelopen jaren 
bestudeerd om de gezondheidsvoordelen ervan te begrijpen. Er bestaan veel stijlen van 
hatha yoga, elk met zijn eigen focus. Sommigen benadrukken bijvoorbeeld uitlijning, 
terwijl anderen beweging benadrukken. Elke stijl varieert de hoeveelheid waarin het zich 
concentreert op asana, pranayama, meditatie en ontspanning. Hatha yoga stelt ons in staat 
de chakra's van het lichaam te openen en de kundalini te doen ontwaken. Het biedt ook 
een manier om de mannelijke (zonne) en vrouwelijke (maan) energieën van het lichaam in 
balans te brengen. 
 
Veel westerlingen komen naar hatha yoga op zoek naar een betere gezondheid: meer 
flexibiliteit, meer kracht, betere slaapgewoonten, verminderde pijn, ontspanning, 
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stressvermindering, enz. Nadat ze kennis hebben gemaakt met deze tak van yoga, kunnen 
de andere soorten yoga (bhakti, jnana, mantra, etc.) ook interessant worden voor 
studenten. 
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3. YOGASTIJLEN 

Geleend van http://www.doyogawithme.com/types-of-yoga  
 
Merk op dat alle yoga die op de mat wordt beoefend, Hatha Yoga is. 
 
Er bestaan veel verschillende soorten yoga en het kan moeilijk zijn om erachter te komen 
welke specifieke voor jou geschikt is. De meeste yogastijlen zijn gebaseerd op dezelfde 
basisyoga-houdingen (asanas genoemd), maar de ervaring van de ene stijl kan radicaal 
anders zijn dan van de andere. In deze beknopte handleiding hebben we de meest 
populaire vormen van yoga uiteengezet, samen met hun essentiële kenmerken, zodat je 
gemakkelijker weet waar je moet beginnen. De onderstaande lijst begint met klassieke 
hatha-yoga en gaat dan verder in de lijst van krachtige, flow-style lessen naar de meer 
ontspannende passieve lessen, eindigend met herstellende yoga. 
 
Hatha Yoga 
Hatha is een algemene categorie die de meeste yogastijlen omvat. Het is een oud systeem 
dat de beoefening van asana's (yogahoudingen) en pranayama (yoga-
ademhalingsoefeningen) omvat, die de geest en  lichaam helpen rust te brengen en het 
lichaam voorbereiden op diepere spirituele oefeningen, zoals meditatie. Tegenwoordig 
wordt de bepaling, hatha, op zo'n brede manier gebruikt dat het moeilijk is om te weten 
hoe een bepaalde hatha yogales zal zijn. In de meeste gevallen zal het echter relatief 
zacht, langzaam en geweldig zijn voor beginners of studenten die de voorkeur geven aan 
een meer ontspannen stijl waarbij ze langer houdingen aanhouden. Het kan erg variëren, 
dus is het een goed idee om de studio te bellen voordat je naar de les gaat. 
 
Vinyasa Yoga 
Net als hatha is vinyasa een algemene term die veel verschillende yogastijlen beschrijft. 
Het betekent in wezen beweging gesynchroniseerd met adem en is een krachtige stijl 
gebaseerd op een snelle stroom door zonnegroeten. Mogelijk ziet u ook een vinyasa-
yogales die een stroomles (“flow”) wordt genoemd, die verwijst naar de continue stroom 
van de ene houding naar de volgende. 
 
Ashtanga Yoga 
Ashtanga is een yogasysteem dat door Sri K. Pattabhi Jois naar de moderne wereld is 
gebracht. Als je een ashtanga-les bijwoont in een studio, word je non-stop door een of 
meer van de ashtanga-series geleid, terwijl je wordt aangemoedigd om te ademen terwijl 
je van pose naar pose gaat. Elke serie is een vaste reeks asana's, altijd in dezelfde 
volgorde. Het is typisch snel, krachtig en fysiek uitdagend. Er zijn zes seriesintotaal, die 
steeds moeilijker worden naarmate u verder gaat vanaf de primaire serie. Hoewel een 
typische les vrij snel beweegt, bieden de meeste Ashtanga-studio's lessen in Mysore-stijl, 
waardoor studenten in hun eigen tempo kunnen werken en kunnen worden beoordeeld 
door senior instructeurs. 
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Power Yoga 
Poweryoga wordt gebruikt om een krachtige yoga in vinyasa-stijl te beschrijven. Het leek 
oorspronkelijk sterk op ashtanga en was een poging om ashtanga yoga toegankelijker te 
maken voor westerse studenten. Het verschilt echter doordat het geen vaste serie 
houdingen is, maar de instructeur de vrijheid geeft om te onderwijzen wat ze willen. 
De populariteit van power yoga is over de hele wereld verspreid en wordt nu in de meeste 
studio's gegeven. Omdat de stijl kan variëren, is het raadzaam om de studio of individuele 
instructeur te raadplegen voordat je een les bijwoont. 
 
Iyengar Yoga 
Het handelsmerk van iyengar yoga is de intense focus op de subtiliteiten van elke houding. 
B.K.S. Iyengar geeft zijn lessen vanuit zijn huis in Pune, India en is een van de meest 
invloedrijke yoga-goeroes van onze tijd geworden. In een typische iyengar-les worden 
houdingen veel langer vastgehouden dan in andere yogascholen, in een poging om meer 
aandacht te besteden aan de precieze musculoskeletale uitlijning binnen elke asana. Een 
ander handelsmerk van iyengar yoga is het gebruik van rekwisieten, zoals blokken, 
riemen, kussens, stoelen en dekens, die worden gebruikt om blessures, benauwdheid of 
structurele onevenwichtigheden op te vangen, en om de student te leren hoe hij op de 
juiste manier in een houding kan komen. 
 
Anusara Yoga 
De anusara-stijl is een nieuw systeem van hatha yoga dat een reeks universele principes 
van afstemming leert die ten grondslag liggen aan alle yogahoudingen, terwijl het 
aanmoedigt om met gratie te stromen en je hart te volgen. Opgericht door John Friend, is 
de praktijk van anusara grofweg onderverdeeld in drie delen, bekend als de Three A's. Ze 
omvatten houding, afstemming en actie. 
 
Sivananda Yoga 
Sivananda yoga is een vorm van hatha yoga, opgericht door Swami Sivananda en naar het 
westen gebracht door Swami Vishnu-Devananda. Een les begint meestal met Savasana 
(ontspanningshouding), kapalabhati en anuloma viloma, gevolgd door een paar rondes 
surya namaskara. De klas beweegt zich vervolgens door Sivananda's twaalf asana's, die 
samen zijn ontworpen om de kracht en flexibiliteit van de wervelkolom te vergroten. 
Chanten en meditatie kunnen ook deel uitmaken van een volledige les. 
 
Vishnu-Devananda richtte later de Internationale Sivananda Yoga Vedanta-centra op, die 
het systeem van Sivananda samenvatten in vijf hoofdprincipes: goede lichaamsbeweging 
(asana's); goede ademhaling (pranayama); goede ontspanning (savasana); goede voeding 
(vegetarisch); en positief denken (vedanta) en meditatie (dhyana). 
 
Viniyoga 
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Viniyoga verwijst naar een benadering van yoga die de verschillende middelen en 
methoden van oefenen aanpast aan de unieke conditie, behoeften en interesses van het 
individu. Gemaakt door T.K.V. Desikachar, het doel is om de beoefenaar de tools te geven 
om het proces van zelfontdekking en persoonlijke transformatie te individualiseren en te 
actualiseren. 
 
Kundalini Yoga 
Kundalini yoga omvat herhaalde bewegingen of oefeningen, dynamische 
ademhalingstechnieken, chanten, meditatie en mantra's. Elke specifieke kundalini-
oefening, ook wel kriya genoemd, is een beweging die vaak wordt herhaald en synchroon 
loopt met de ademhaling. De oefening is ontworpen om de energie aan de basis van de 
wervelkolom te wekken om deze door elk van de zeven chakra's omhoog te trekken. Door 
Yogi Bhajan naar het westen gebracht, ziet en voelt deze vorm van yoga heel anders dan 
alle andere, vanwege de focus op repetitieve, verbeterde ademhaling en de beweging van 
energie door het lichaam. 
 
Yin Yoga 
Yin yoga is een langzame yogastijl waarbij houdingen vijf minuten of langer worden 
vastgehouden. Hoewel het passief is, kan yin yoga behoorlijk uitdagend zijn vanwege de 
lange houdingen, vooral als je lichaam er niet aan gewend is. Het doel is om matige 
belasting uit te oefenen op het bindweefsel - de pezen, fascia en ligamenten - met als doel 
de bloedsomloop in de gewrichten te vergroten en de flexibiliteit te verbeteren. 
Het werd opgericht en voor het eerst onderwezen in de Verenigde Staten eind jaren 
zeventig door vechtsportexpert en taoïstische yogaleraar Paulie Zink. Yin-achtige yoga 
wordt nu in heel Noord-Amerika en in Europa gegeven, grotendeels dankzij twee van de 
meer prominente instructeurs, Paul Grilley en Sarah Powers. 
 
Herstellende Yoga (Restorative Yoga) 
Restauratieve yoga is een zachte, ontspannende, passieve vorm van yoga die studenten in 
staat stelt te ontspannen en het lichaam los te laten in een zachte rek die wel 10 minuten 
wordt vastgehouden. Deze stijl maakt gebruik van een breed scala aan rekwisieten, 
waaronder kussens, blokken, riemen en dekens. Het is de bedoeling om binnen elke pose 
ondersteuning te bieden, waardoor het makkelijker wordt om helemaal los te laten.  
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4. ACHTVOUDIGE PAD VAN YOGA 

 
 

De acht stappen in Yoga zijn (Bron: raja-yoga.nl)  

1. Eerst roept je spelenderwijs halt toe aan alle automatismen, zoals: gewoonten, 
vooroordelen, dogmatisme e.d. Je krijgt door Yogabeoefening inzicht in de 
betekenis van de universele waarden (Yamas): geweldloosheid, waarachtigheid, 
eerlijkheid, geen energieverspilling en begeerteloosheid.  

2. Je wordt door Yogabeoefening eveneens spelenderwijs steeds meer bewust van 
de betekenis van de individuele waarden (Niyamas): reinheid, tevredenheid, 
soberheid, zelfstudie en overgave.  

3. Je werkt aan je lichamelijke conditie door middel van fysieke houdingen 
(Asanas), die - naast verbetering van je coördinatievermogen en vermindering van 
klachten - ook soepelheid en ontspanning van je fysieke lichaam opleveren. 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4. Door verbetering van de conditie kun je vervolgens de ademhaling gaan 
verdiepen en de energiehuishouding (Pranayama) gaan optimaliseren. Hierdoor 
neemt je lichamelijke, maar ook je geestelijk bewustzijn toe.  

5. Je herontdekt de werking van de zintuigen. Door Yogabeoefening zul je in staat 
zijn om je zintuigen bewuster te gebruiken (Pratyahara). Er is dan nog steeds sprake 
van uiterlijke Yoga.  

6. Na de voorgaande stappen ga je de innerlijke Yoga beoefenen. Dit begint bij het 
leren concentreren op jezelf (Dharana). Door Yoga leer je op een natuurlijke 
manier alle belemmerende, storende gedachten los te laten.  

7. Als er geen storende gedachten meer zijn in je concentratie, dan spreken we van 
meditatie (Dhyana). Je denkproces is dan kalm, efficiënt en effectief geworden.  

8. Tenslotte stem je af op de essentiële aard van je wezen (Samadhi). Je zult dan in 
staat zijn om een eigen visie op het leven te gaan ontwikkelen. 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5. YAMAS & NIYAMAS  

De yama en niyams's zijn de eerste twee onderdelen van het achtvoudige pad van 
Patanjali, zij geven richting. De yama's geven richting aan de vraag wat je als yoga-
studerende niet zou moeten doen en de niyama's aan de vraag wat je als yoga-
studerende in je handelen wel zou moeten doen.  

YAMAS 

Geweldloosheid – AHIMSA 
Fysiek geweld zit in daden, maar ook in woorden en gedachten. Oorzaak van geweld 
wordt vaak buiten onszelf gezocht, maar zit in onszelf.  

> Heb jezelf lief, zachtheid, geen trots maar ook geen angst. Mindful hoe je met jezelf 
omgaat en met anderen. Behandel alles met aandacht. 

Waarheidslievendheid – SATYA 
Je gedachten, woorden en daden op een lijn brengen en vanuit je eigen waarheid leven. 
Oprecht zijn, trouw zijn aan de waarheid, met of zonder goedkeuring van de ander. 

Niet stelen  - ASTEYA 
Stelen in zijn algemeen, maar ook stelen in woorden en gedachten. Om er zelf beter van 
te worden. Hebberigheid. Er is genoeg voor iedereen als je in harmonie leeft met de wet 
van geven en nemen.  

Onthouding – BRAHMACHARYA 
Matigheid in alles als het gaat om lichaam, gedachten en hetgeen je uitspreet. Traditioneel 
had men het over sex, maar heeft ook betrekking op eten en drinken. Wees niet gulzig, 
maar richt je op één wording. 

Begeerteloosheid – APARIGRAHA 
Beteugelen van je wensen en verlangens. Achter onze verlangens aanrennen brengt geen 
voldoening. Ik heb alles wat ik nodig heb. Besteed niet teveel tijd en energie aan wat 
andere wel niet hebben. Neem verantwoordelijkheid over je eigen leven en wat je  
creeert.  

 

NIYAMAS  

Zuiverheid – SAUCA 
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Zuiveren van zowel van lichaam als geest. Lichaam door zuiver voedsel en schone 
omgeving, bewegen en mediteren. Onze omgeving zegt wat over onszelf en 
beinvloedt ons ook. Hou je omgeving op orde.  
 
Tevredenheid - SANTOSHA 
In voor en tegenspoed. Tevredenheid met jezelf over jezelf, dankbaarheid, rust.  
 
Aanvaarding - TAPAS 
Verdraagzaamheid en doorzettingsvermogen, niet vanuit de onderdrukking, maar 
vanuit inzicht. Oefening in evenwichtigheid.  
 
Zelfstudie - SVADHYAYA 
Het gaat om bewust worden van je ware zelf en om eerlijk naar jezelf te kijken. 
Observeren en naar binnen kijken en diep in jezelf duiken. Probeer iedere dag te 
reflecteren over de keuzes die je maakt en leer daar van. Ontwikkel, lees, leer. 
 
Overgave – ISHVARA-PRANIDHANA 
Overgave is een innerlijk proces: overgave aan het hogere Zelf of het groter geheel 
waar we onderdeel van zijn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Manual SYT50 Yoga Foundation 
 

 
6. PRANAYAMA 
Brengt je in contact met je eigen kracht. De makkelijkste pranayama is je adem te volgen. 
Bewust zijn van je ademhaling, hoe het naar binnen stroomt, naar buiten. Op het moment 
dat het overgaat naar het reguleren van je ademhaling, dan wordt het pranayama. Je kunt 
het als ontspanning gebruiken, of dieper zodat het je lichaam opent.  
 
Korte oefening:  
Pranayama als reinigingsmethode. Inademen in 5, adem vasthouden in 20 en uitademen 
in 10 (1:4:2)  
Deze oefening is voor gevorderden. Als beginner in pranayama beoefening wordt sterk 
afgeraden om de adem vast te houden.  
 
Puraka: Inademen  
Kumbhaka: vasthouden van adem na de inademing  
Rechaka: loslaten van je adem 2 keer zo lang uitademen. 
Ujjaji ademhaling.  Als pranayama techniek, na inademen de ademhaling zo lang mogelijk 
inhouden, dan uitademen. Via keel ademen, alsof je iets door een rietje laat stromen. 
Creëert hitte in je lichaam in combinatie met houdingen. Zonder houdingen verkoelt het 
juist je hoofd, het maakt je mooi, laat je stralen. Je trekt naar binnen toe. Helpt bij astma, 
ademhalingsproblemen, hooikoorts, immuunsysteem. Zuivert de 7 stoffen (dhatu’s) waaruit 
je lichaam bestaat: lymfekanaal, bloed, spieren, botten, vet, beenmerg, zaad/eicellen. 8ste 
is levensenergie: wordt opgevoerd en gereinigd.  
 
Kapalabhati (Vuurademhaling). Betekent laten stralen van je schedel. Het is intensief, 
begin met 10 en langzaam opvoeren naar bv 120 ademhalingen of 10 minuten lang. De 
vuurademhaling reinigt je hele systeem, afvalstoffen worden afgevoerd, zuurstof wordt 
krachtig binnen getrokken, je bloed wordt gezuiverd. Koolmonixide wordt met kracht uit 
je lichaam verwijderd, je lichaam wordt gezuiverd. Focus is op je navel. Klein beginnen, 
hoeft niet groot en intensief.  
 
Nadi sodhana pranayama:  
Werkt reinigend, mentaal (bij toevoegen van mantra) en fysiek (bij ademhaling).  
Pranayama Oefening:  
Naar de vingers ademen, naar handpalm, gehele handen en observeren. Koppelen aan 
mantra So-Hum (Ik-Ben)  
Mudra’s: Duim/ wijsvinger bij elkaar: concentratie; wijsvinger meer gebogen: ego in 
bedwang houden. Door mudras bij oefeningen te gebruiken intensiveer je de 
oefening. Savitri stuurt een overzicht van mudras op waarmee geoefend kan worden. 
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DIGESTIEVE ADEM 
 
Doel: 
Een gezond spijsverteringsstelsel is erg belangrijk voor uw lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Om het systeem te versterken, is het noodzakelijk om de spijsverteringsprocessen te 
versterken en opnieuw in evenwicht te brengen. Onverteerde voedselfermenten in de maag en dit 
leiden vaak tot veel ziekten. Een gezond spijsverteringssysteem weerspiegelt energie, vitaliteit en 
een positieve instelling en levensstijl. 
 
Als je de hele dag door blijft eten of snoepen en de maag wordt gebruikt als een vuilnisbak. Dus 
de maag moet te veel werken voor de spijsvertering. Dit leidt vaak tot indigestie. Door de 
ademhalingsoefening kan de energie in de spijsverteringsorganen stromen. 
 
Diepe volle ademhalingen: 
Adem diep in met ontspannen buik Laat volledig uitademen met ontspannen buik 
Als je gaat liggen en bewust ademt, neemt de Prana Shakti toe. 
 
Prana is levenskrachtenergie in de Sukshma Sharira (subtiel lichaam) die het fysieke lichaam of 
het grove lichaam veroorzaakt en activeert. 
 
We hebben 72.000 subtiele kanalen waardoor Prana stroomt. De 3 hoofdkanalen zijn de Ida 
(maanenergie), Pingala (zonne-energie) en Shushumna Nadi. De Shushumna Nadi stroomt door 
de wervelkolom. 
 
• Als u aan de linkerkant liegt, wordt Pingala Nadi geactiveerd. Het betekent dat de stroom van 
Prana zich meer in het rechter neusgat bevindt. Het geeft aan dat vitale energie dominant is en 
warmte produceert voor de spijsvertering. 
• Wanneer u recht op de rug ligt, activeert u de wervelkolom en brengt u de stroom van de andere 
twee kanalen in evenwicht. Op dat moment wordt de derde Nadi- Sushumna gestimuleerd. Het 
bevindt zich aan de basis van de wervelkolom en reist rechtstreeks omhoog door het ruggenmerg. 
• Als u aan de rechterkant liegt, wordt Ida Nadi geactiveerd en bevindt de stroom van Prana zich 
meer in het linker neusgat. Het geeft mentale energie, koelte en ontspanning aan. 
• Om het lichaam weer op te laden, keert u terug naar de linkerkant. 
 
De coördinatie van deze drie Nadis geeft gezondheid, kracht, mentale vrede en een lang leven - 
en maakt de weg vrij voor de spirituele groei. Doe deze oefening zo ontspannen mogelijk, 
moeiteloos ademen: 
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DIGESTIEVE ADEM OEFENING: 
Lig op LINKS> Lig op de RUG> Lig op het RECHTS> Lig op de LINKS (LBRL) 
Er zijn veel verschillende versies van de spijsvertering. Houd u aan een of twee versies zoals 
hieronder beschreven om de voordelen voor uzelf te ontdekken: 
 
 
1. BEGINNEN IN SAVASANA EN VISULATIE: 
Ga liggen in Savasana .... het hele lichaam ontspannen ... blijf spontaan ademen - ongeveer 11 
ademhalingen (11 inademing en 11 uitademing) om de interne organen van de maag te 
ontspannen ... Visualiseer een RODE driehoek in je onderbuik met de top op de driehoek wijzend 
naar je buik. 
De rode driehoek symboliseert het innerlijke (spijsverterings) vuur 
 
2. DRAAI LINKS gedurende 21 volledige ademhalingen: 
vouw de knieën ... 
plaats uw linkerhand onder het hoofd ... 
rechterhand op het rechterbeen ... pas je houding aan zoals jij dat wilt ... 
liggend in deze positie, adem 21 keer bewust uit en tel de getallen mentaal ... 
> Aan de linkerkant wordt de maag samengedrukt tot op de vloer en vindt interne massage plaats 
in de buik, wat de spijsvertering helpt, omdat de vorm van de maag in de vorm van een ‘C’ is. 
 
3. KOM OP JE RUG voor 21 volledige ademhalingen: 
Ga liggen in Savasana ... In deze positie, adem 21 keer opnieuw mentaal ... 
 
4. DRAAI NAAR RECHTS voor 21 volledige ademhalingen: herhaal de ademhaling 21 keer ... 
 
5. EINDE OP DE LINKER voor 7 volledige ademhalingen 
 
Uiteindelijk draai je naar links en adem je 7 keer. 
Kom terug in zittende positie en voel, observeer de lichtheid en ontspanning in lichaam en geest. 
 
Andere variatie: 
L 8 / B 16 / R 16 / L 8 
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7. MANTRA’s 
 
What is a mantra? 
In many yoga classes the instructor starts with sharing a theme for the session. This can be 
an intention (sankalpa) for the practice or a mantra that is explained to take along as the 
theme for the class.  
The mantra is used in silent repetition during movement to help keep the mind focused. It's 
been said that in yoga, Asanas are postures of the body and mantras are postures of the 
mind. Mantras, when used in this fashion, are more like affirmations and help to keep you 
connected to a particular state of mind. 
 
Mantras, when spoken or chanted, direct the healing power of Prana (life force energy) 
and, in traditional Vedic practices, can be used to energize and access spiritual states of 
consciousness.  Mantra as a spiritual practice should be done on a regular basis for 
several months for its desired effects to take place. 
 

OM or AUM ॐ 

is the most basic and powerful mantra you can chant. This universal mantra will 
create powerful, positive vibrations. You can repeat aum as many times as you wish for 
your chanting. 
 

GURU MANTRA 
Gurur-Brahmaa Gurur-Vissnnur-Gururdevo Maheshvarah | 
Gurure[-I]va Param Brahma Tasmai Shrii-Gurave Namah ||1|| 
 
Meaning: 
1.1: The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru Deva is Maheswara (Shiva), 
1.2: The Guru is Verily the Para-Brahman (Supreme Brahman); Salutations to that Guru. 

 
ASATO MA SADGAMAYA 
Om Asato Maa Sad-Gamaya | 
Tamaso Maa Jyotir-Gamaya | 
Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya | 
Om Shaantih Shaantih Shaantih || 
 
Meaning: 
1: Om, (O Lord) Keep me not in the Unreality (of the bondage of the Phenomenal World), 
but lead me towards the Reality (of the Eternal Self), 
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2: (O Lord) Keep me not in the Darkness (of Ignorance), but lead me towards the Light (of 
Spiritual Knowledge), 
3: (O Lord) Keep me not in the (Fear of) Death (due to the bondage of the Mortal World), 
but lead me towards the Immortality (gained by the Knowledge of the Immortal Self 
beyond Death), 
4: Om, (May there be) Peace, Peace, Peace  

 
OM SAHANA VAVATU 
Om Saha Naav[au]-Avatu | 
Saha Nau Bhunaktu | 
Saha Viiryam Karavaavahai | 
Tejasvi Naav[au]-Adhiitam-Astu Maa Vidvissaavahai | 
Om Shaantih Shaantih Shaantih || 
 
Meaning: 
1: Om, May God Protect us Both (the Teacher and the Student) (during the journey of 
awakening our Knowledge), 
2: May God Nourish us Both (with that spring of Knowledge which nourishes life when 
awakened), 
3: May we Work Together with Energy and Vigour (cleansing ourselves with that flow of 
energy for the Knowledge to manifest), 
4: May our Study be Enlightening (taking us towards the true Essence underlying 
everything), and not giving rise to Hostility (by constricting the understanding of the 
Essence in a particular manifestation only), 
5: Om, Peace, Peace, Peace  
 
OM PURNA MADAH PURNAMIDAM 
Om Purnam-Adah Purnam-Idam Purnaat-Purnam-Udacyate 
Purnasya Purnam-Aadaaya Purnam-Eva-Vashissyate || 
Om Shaantih Shaantih Shaantih || 
 
Meaning: 
1: Om, That (Outer World) is Purna (Full with Divine Consciousness); This (Inner World) is 
also Purna (Full with Divine Consciousness); From Purna comes Purna (From the Fullness 
of Divine Consciousness the World is manifested) , 
2: Taking Purna from Purna, Purna Indeed Remains (Because Divine Consciousness is 
Non-Dual and Infinite). 
3: Om Peace, Peace, Peace. 
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OM SARVESHAAM 
Om Sarveshaam Svastir-Bhavatu | 
Sarveshaam Shaantir-Bhavatu | 
Sarveshaam Purnnam-Bhavatu | 
Sarveshaam Manggalam-Bhavatu | 
Om Shaantih Shaantih Shaantih || 
 
Betekenis: 
1: Moge er welbevinden in allen zijn, 
2: Moge er vrede in alles zijn, 
3: Moge er Vervulling zijn in Alles, 
4: Moge er in allen gunstige dingen zijn, 
5: Om Vrede, Vrede, Vrede. 

 
OM SARVE BHAVANTU SUKHINAH 
Om Sarve Bhavantu Sukhinah 
Sarve Santu Nir-Aamayaah | 
Sarve Bhadraanni Pashyantu 
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet | 
Om Shaantih Shaantih Shaantih || 
 
Betekenis: 
1: Om, Moge Allen Gelukkig worden, 
2: Moge allen vrij zijn van ziekte. 
3: Mogen allen zien wat gunstig is, 
4: Moge niemand lijden. 
5: Om Vrede, Vrede, Vrede. 
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8. OEFENSHEETS 

 
ZONNEGROET BASIS 
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12. KLASSIEKE ZONNEGROET VARIATIE 
SURYA NAMASKAR 
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23. ZONNEGROET A 
   SURYA NAMASKAR A 
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24. ZONNEGROET B 
   SURYA NAMASKAR B 

 
 
 
 

 
 


