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De Kunst van het Niet-Doen
7 yin yoga houdingen om te ont-stressen
Stress is iets wat we allemaal ervaren. Het hoeft niet iets slechts te zijn, maar het zou
geen constante staat van Zijn moeten zijn. Ik heb het gevoel dat het meer aandacht
mag verdienen als bijdrager aan fysieke en emotionele problemen. In mijn ervaring
hebben we pas door hoe stressvol een situatie was NADAT we de tijd hebben
genomen om uit de situatie te stappen of het te stoppen. Wanneer we er nog in zitten,
voelt het meestal niet alsof het ECHT erg is. We gaan door tot we kiezen ermee te
stoppen of tot wanneer ons lichaam ons dwingt te stoppen. Alleen daarna ontstaat
de tijd en ruimte om te voelen en waar te nemen wat er nu eigenlijk aan de hand is.
Dit e-boek is gewijd aan het niet-doen, of in ieder geval zo min mogelijk. Het helpt je
om ruimte en tijd te creëren om op te kunnen merken wat je aan het ‘doen’ bent en
hoe het met je gaat. De beoefening van mindfulness laat je meer bewust worden van
wat je lichaam je wilt vertellen.
Ik deel en beschrijf 7 restorative yin yoga houdingen, welke je kan gebruiken om je
lichaam volledig te ondersteunen naar ont-spanning. In deze zachtere staat geef je
je lichaam de kans zich te herstellen en te voeden, om te ont-stressen en los te laten.
Je kan deze beoefening gebruiken om je geest en ademhaling waar te nemen, zoals
ze zijn, in dat moment.

“Je lichaam vertelt je altijd wat er aan de hand is, het is aan jou
om ernaar te luisteren”
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De Beoefening
Hoe meer tijd je neemt om in deze vormen te zijn, hoe meer je beweging en
verandering waar kunt nemen, tijdens het niet-doen en de stilte. Het gaat niet om
sensaties van stretchen of het stimuleren van meridianen, alleen maar het
waarnemen van wat er is terwijl je in een bepaalde houding verblijft. Er is niks goed
of slecht en hetgeen wat je op kan merken kan anders zijn voor iedereen op elk
moment. Telkens wanneer je gedachten afdwalen, breng je je aandacht weer terug
naar de beweging van de ademhaling.

“Sta jezelf toe om aanwezig te zijn met wat er is”
Zorg ervoor dat je altijd helemaal comfortabel bent, lichamelijk, in deze houdingen.
Wanneer je dit niet bent, of twijfelt of je het bent, verander dan iets. Sla de houding
over wanneer je die totale lichamelijke comfort niet kan vinden. Het idee is om vrij te
zijn van de fysieke sensaties welke je af zullen leiden van hetgeen wat er al is.
Neem de tijd om 10-30 minuten in een houding te zijn. Het lichaam heeft tijd nodig
om los te laten. Loslaten is niet iets wat je actief kan doen. Je kunt alleen de
omstandigheden creëren waarin het makkelijker is om te verzachten en misschien
dat loslaten dan ook gebeurt. Knieën, rug of borst, schouders, ellebogen, nek en
hoofd moeten altijd ondersteund worden in deze houdingen. Wanneer ze dit niet
zijn, zal je lichaam actief moeten blijven om ze op hun plek te houden, waardoor het
onmogelijk is om helemaal te verzachten en los te laten.
Neem de veranderingen in je lichaam, ademhaling en geest waar, door de tijd heen.
Verandering betekent niet per se dat iets beter zal worden dan dat het was. Misschien
voel je je kalm en kan je je ontspannen of misschien voel je je onrustig of
ongemakkelijk. Kijk of je kan zijn met wat er IS, terwijl je in de houding verblijft waar
je in bent.
Probeer niet meer te bewegen wanneer je in een bepaalde vorm hebt aangenomen,
behalve wanneer je fysiek ongemak of pijn ervaart (kom dan uit de houding!).
Beweging is ook een vorm van afleiding, zelfs wanneer je even moet krabben omdat
je jeuk hebt. Kijk of je je aandacht terug kan brengen naar je adem en verandering in
sensaties waar kan nemen.
Uit de houding komen en de paar ademhalingen erna, zijn net zo belangrijk als in de
houding gaan en er zijn. Beweeg langzaam, neem je tijd en ondersteun je lichaam,
zodat je de gecreëerde zachtheid kan bewaren terwijl je uit de houding komt.
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Nestje voor je hoofd:
In de foto’s gebruik ik vaak een gevouwen deken om mijn hoofd mee te
ondersteunen. De holling van de nek wordt lichtjes ondersteund en je hoofd rust in
een nestje, zodat het niet naar de zijkanten rolt. Deze deken is 4 keer gevouwen, met
elke keer de korte kanten naar elkaar, om mee te beginnen. Vervolgens:
Wanneer je met je hoofd op de gevouwen deken
ligt, voel je of je het fijner vindt om de deken ook
onder de schouders te hebben of niet. Vouw dan
de bovenste lagen van de deken omhoog, zodat
het de holling van je nek ondersteunt. Pak daarna
de hoeken van de deken die het dichts bij je
schouders zijn en rol deze richting de vloer, onder
de deken, omhoog en weg van je schouders en richting je hoofd, totdat je hoofd in
een nestje ligt. De gevouwen deken zou er zo uit moeten zien als in het plaatje.
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Caterpillar

Je hebt nodig:
-

Bolster(s) of een opgerolde deken

-

Deken(s)

-

(Blokken)

Hoe uit te voeren:
Zorg ervoor je bekken naar voren kunnen kantelen (over je zitbotjes rollen), wanneer
je op de grond zit, zodat je je onderrug niet uitbolt. Je kan een deken gebruiken om
op te zitten. Zit op de rand van de deken (zoals op de foto) zodat je makkelijker je
gewicht naar voren kunt brengen en je bekken kunt kantelen. Je voeten zijn ongeveer
heupbreedte uit elkaar. Breng een bolster of opgerolde deken onder je
bovenbenen/knieën, wanneer je je knieën moet buigen om naar je gewicht naar voren
te kunnen brengen. Gebruik (een) opgevouwen deken(s) tussen je bovenbenen en
bovenlichaam, om je buik, ribben en borst te ondersteunen. Laat je voorhoofd rusten
op een bolster of een paar blokken.
Vind een plek waar je nog lengte en ruimte om adem te halen ervaart, aan de voorkant
van je lichaam, wanneer je je gewicht naar voren brengt. Zak dus niet in elkaar terwijl
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je jezelf naar voren trekt. Breng jezelf in een positie waarin je voor een langere tijd
comfortabel kan zijn, zonder dat je een gevoel van stretch in de achterkant van je
lichaam ervaart. Laat je armen en handen op een plek rusten die comfortabel
aanvoelt voor jou. Ondersteun je ellebogen zodat je schouders ontspannen kunnen
blijven.
Wanneer je jouw comfortabele Caterpillar vorm hebt gevonden, neem je een paar
diepe ademhalingen en ervaar je hoe je lichaam ondersteund wordt. Neem de
bewegingen in je lichaam waar terwijl je ademhaalt. De ruimte van de inademing en
de verzachting van de uitademing. Terwijl je in deze vorm verblijft neem je de
veranderingen waar in je lichaam, ademhaling en geest.
Je hoeft niks te veranderen of ergens een mening over te hebben, alleen maar Zijn.
Duw jezelf rustig op omhoog met de ondersteuning van je armen, wanneer het tijd is
om uit de houding te komen. Ga plat op je rug liggen voor enkele ademhalingen.
Observeer de veranderingen in je lichaam en van je ademhaling.
Wanneer je er klaar voor bent, breng je jezelf naar je zij en op omhoog terwijl je jezelf
ondersteunt.
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Chest Support

Je hebt nodig:
-

Deken

-

Oogzakje(s)

Hoe uit te voeren:
Maak een dunne rol van de deken en leg deze dwars op je mat. Ga erop liggen en
zorg ervoor dat de rol het gebied achter je borstbeen ondersteunt (het gebied waar
bij vrouwen de bh-sluiting zit). Zoek naar de plek die goed voelt. Je schouders rusten
op de grond, boven de rol. Ontdek welke dikte van de rol voor jou comfortabel en
ondersteunend voelt vandaag. Wanneer je merkt dat je hoofd naar achter kantelt (de
kin komt omhoog), leg dan een kussen of een gevouwen deken onder je hoofd, zodat
je nek lang blijft en je comfortabel kan ademen.
Voor degene met een behoorlijk ronde bovenrug kan het fijn zijn om helemaal geen
rol te gebruiken en alleen je hoofd en nek te ondersteunen. Zorg ervoor dat de hoogte
van de hoofdsteun zo is, dat je voorhoofd en kin op 1 lijn zijn als je er van de zijkant
naar kijkt.
Laat je armen langs je lichaam rusten of breng je handen op je buik, net wat voor jou
het fijnst is.
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Dit is ook een goede houding om oogzakjes te gebruiken. Je kan er bijvoorbeeld in
elke handpalm 1 leggen, of 1 op je borstbeen en/of onderbuik. Dit helpt je om je
aandacht naar deze gebieden te brengen. Je kan ook nog een zakje op je ogen of
voorhoofd leggen. Het gewicht kan je een gevoel van gronding creëren wat je
lichaam helpt om los te kunnen laten. Het gewicht in je handen kan je het gevoel
geven of iemand je hand vasthoudt.
Bedek jezelf met een deken om je warm te houden als je die behoefte voelt. Het
gewicht van de deken kan ook helpen je lichaam te verzachten.
Wanneer je jezelf in deze vorm hebt gebracht, breng je je aandacht weer terug naar
je ademhaling en de sensaties in je lichaam.
Merk het gewicht op van de oogzakjes wanneer je deze gebruikt. Sta je lichaam toe
te verzachten en laat het ondersteund worden door de grond onder je.
Observeer de beweging van je ademhaling en merk op wat er nog meer op te merken
is. Zie ook hoe dit constant weer mag veranderen.
Wanneer het tijd is om uit de houding te komen, rol je rustig naar je zij, haal de
opgerolde deken weg en kom je weer terug op je rug liggen. Neem hier een paar
diepe ademhalingen en neem de verandering en het effect op je ademhaling en
lichaam waar. Wanneer je er klaar voor bent mag je naar je zij rollen en jezelf omhoog
brengen.
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Sleeping Dog

Je hebt nodig:
-

Bolster of een stevige stapel opgevouwen dekens

-

Deken

-

Kleine handdoek of kussen

Hoe uit te voeren:
Leg de bolster in de lengte voor je. Leg een kleine opgevouwen handdoek op de
grond, aan het hoofdeind van de bolster. Deze zal je voorhoofd ondersteunen
wanneer je ligt. Wanneer je de rol onder de buik wilt gebruiken, rol je een deken
stevig op, maar maak hem niet te dik en plaats deze in het midden van de bolster.
Kom op je buik op de bolster liggen. De knieën zijn uit elkaar zodat ze op de grond
kunnen rusten. Mocht de grond te hard voelen voor je knieën, dan kan je er een
deken onder leggen. Wanneer de bovenkant van je voet te veel gestretched wordt,
kan je een rolletje op enkelhoogte, onder je voet plaatsen.
De buikrol mag op ongeveer navelhoogte komen te liggen. Merk op of de dikte van
de rol comfortabel is. Als dat niet zo is, maak de rol dan dunner of gebruik hem
helemaal niet. Je bovenlichaam, rust volledig op de bolster, maar zorg ervoor dat
het keelgebied helemaal vrij is. Je hoofd buigt licht naar voren, terwijl je voorhoofd
op de kleine opgevouwen handdoek rust. De armen rusten op de grond, met de
handpalmen omlaag voor ontspanning, of met de handpalmen omhoog als gebaar
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van geven en overgave. Zorg ervoor dat de ellebogen ondersteund zijn zodat het
gebied rond de schouderbladen kan verzachten.
Gebruik eventueel oogzakjes op de onderrug, tussen de schouderbladen of rond je
nek.
Zodra je in deze vorm bent, breng je je aandacht naar de beweging van je
ademhaling en andere lichamelijke sensaties die je waar kan nemen.
Voel de beweging van de ademhaling in de achterkant van je lichaam.
Als de rol niet meer comfortabel voelt, haal hem dan weg, maar doe dit met zo min
mogelijk beweging om de rust en stilte te behouden.
Wanneer het tijd is om uit de houding te komen, breng je je handen onder je
schouders en duw je jezelf rustig omhoog naar een zittende houding die voor jou
comfortabel is. Blijf hier enkele ademhalingen en observeer de verandering.
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Legs up the Wall

Je hebt nodig:
-

Bolster of een stevige stapel opgevouwen dekens

-

Deken

-

Oogzakje(s)

-

(riem)

Hoe uit te voeren:
Breng je yogamat met de korte zijde naar de muur. Leg een bolster (of een stevige
stapel dekens) tegen, of net een stukje van de muur af, afhankelijk van hoe flexibel
je bent en wat comfortabel is voor jou. Gebruik een deken als steun voor je hoofd.
Vouw de deken tot het hoofnestje of, als het nodig is, wat dikker om ervoor te zorgen
dat je hoofd niet naar achteren kantelt.
Breng je billen en onderkant van je onderrug op de bolster met je benen omhoog
tegen de muur. Ontdek welke afstand van de muur ervoor zorgt dat jouw onderrug
comfortabel voelt en ondersteund wordt door de bolster. Als de bolster te hoog is,
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kan je een opgevouwen deken onder je rug (niet onder de bolster) leggen, of vervang
de bolster door opgevouwen dekens. Wanneer je geen houding kan vinden waarin
je je helemaal comfortabel voelt, sla hem dan over.
Zorg ervoor dat je knieën niet overstrekt zijn. Breng eventueel kussens tussen je
boven benen en de muur als ondersteuning. Je kan een riem rond je bovenbenen
binden, wat kan helpen om je benen meer te ontspannen. Een deken rond de benen
slaan heeft een vergelijkbaar effect en zorgt ook voor warmte. Je kan eventueel ook
nog een gewicht op de onderkant van je voeten plaatsen.
Breng je armen langs je lichaam, een stukje ervan af, of laat je handen op je buik
rusten. Kijk wat voor jou comfortabel is en het gebied rond je schouders kan laten
verzachten. Gebruik oogzakjes op je ogen, voorhoofd, borstbeen, buik of in je
handen als je wilt.
Rust in de comfortabele houding, wanneer je deze hebt gevonden. Breng je
aandacht naar de beweging van je ademhaling en merk op wat er op te merken is.
Sta toe dat er gedachten komen en gaan, maar breng de aandacht terug naar de
ademhaling wanneer je merkt dat je afgedwaald bent in een verhaal.
Het zou kunnen dat je benen en/of voeten gaan tintelen, wat geen probleem hoeft te
zijn. Mocht het oncomfortabel worden, buig dan je knieën, breng je voetzolen bij
elkaar en rust in een vlinder houding. Of kom helemaal uit de houding.
Breng je knieën rustig richting je borst wanneer het tijd is om uit de houding te komen.
Blijf hier voor enkele ademhalingen. Rol dan rustig naar je zij en blijf daar voor een
paar ademhalingen, voordat je jezelf, met steun van je armen en handen, omhoog
brengt.
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Slouchasana

Je hebt nodig:
-

Bolster of een stevige stapel opgevouwen dekens

-

Dekens

-

Kleine handdoek of kussen

-

Oogzakje(s)

Hoe uit te voeren:
Leg een bolster in de lengte op je mat. Midden op de bolster, leg een je een stevig
opgevouwen deken van ongeveer 10 cm dik. Daar bovenop leg je een nog dikker
gevouwen deken. Kom een stukje van je bolster af zitten, zodat wanneer je jezelf
neerlegt je onderste ribben en midden van je rug ondersteund worden. Je bovenrug
en schouders worden ondersteund door de onderste deken en de bovenste deken
ondersteunt je nek en je hoofd. Laat je hoofd de lijn van je ruggenwervel volgen,
zodat hij niet achterover knikt. Gebruik als het nodig is nog een extra dekentje.
Het is alsof je onderuitgezakt in de bank hangt, maar dan nu volledig ondersteund
door de props. Laat je armen en handen op de grond rusten, of leg er een deken
onder als ze de grond niet raken.
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Breng je voeten iets wijder dan heupbreedte uit elkaar, zodat je voeten naar buiten
kunnen rollen. Hierdoor wordt het ook makkelijker om rond het bekken gebied los te
kunnen laten.
Bedek jezelf met een deken en gebruik oogzakjes waar je wilt, om je lichaam door
middel van gewicht meer uit te nodigen te verzachten en los te laten.
Neem een paar diepe ademhalingen, wanneer je een comfortabele houding hebt
gevonden en sta toe dat je lichaam ondersteund wordt. Ben aanwezig bij wat
aandacht vraagt en laat het ook weer gaan, terwijl je rustig door ademt. Laat je
lichaam met elke uitademing nog meer verzachten.
Wanneer het tijd is, kom je rustig uit de houding. Ondersteun jezelf met je handen
wanneer je jezelf omhoog brengt naar een zittende houding. Ben aanwezig bij de
beweging en je adem, merk de veranderingen op. Blijf nog enkele ademhalingen
zitten.
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Savasana

Je hebt nodig:
-

Bolster/dekens

-

Oogzakje(s)

-

Dekens

Hoe uit te voeren:
Er zijn verschillende opties voor ondersteuning in savasana. Probeer ze allemaal om
te ontdekken welke vorm jou het meeste comfort en ondersteuning biedt. Het is de
moeite waard!
Je ligt op je rug op de mat. Leg een bolster of een dikke opgerolde deken onder je
benen, net iets boven de knieën. Je kan een opgerolde handdoek of deken onder de
achillespees leggen, om de druk van je hielen op de grond te verlichten. Zorg ervoor
dat je voeten een stukje wijder dan heupbreedte uit elkaar liggen, zodat je voeten
naar buiten kunnen rollen.
Wanneer je een bolle bovenrug hebt, waardoor je hoofd naar achter zal kantelen, kan
je een opgevouwen deken onder je hoofd brengen. Deze zorgt ervoor dat je nek lang
kan zijn. Je kan het hoofdnestje gebruiken om je hoofd in te rusten.
Als je het fijn vindt kan je jezelf bedekken met een deken en oogzakjes gebruiken.
Laat je lichaam zich volledig overgeven aan de ondersteuning van de grond en de
props. Observeer de beweging van de ademhaling en subtiele andere sensaties met
een zachte aandacht. Kijk of je zonder oordeel kan zijn en passief kan blijven naar
17

hetgeen wat je waar kan nemen. Gebruik de ademhaling als een anker, zodat
wanneer je gedachten afdwalen, je je aandacht op een vriendelijke manier terug kan
brengen naar de beweging van de adem.
Wanneer het tijd is om uit de houding te komen, beweeg je heel langzaam je vingers
en tenen. Bijna alsof je ze niet beweegt en merk op hoe dat voelt.
Daarna kan je je armen en benen bewegen en je uitrekken als je die behoefte voelt.
Buig je knieën en rol naar je zij. Blijf daar voor enkele ademhalingen. Breng jezelf
rustig omhoog, met ondersteuning van je handen, naar een voor jou comfortabele
zittende houding. Blijf hier nog even zitten met gesloten ogen voor enkele
ademhalingen.
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Reclining Butterfly

Je hebt nodig:
-

1 of 3 bolsters (of stevige kussens of dekens)

-

1 riem (wanneer je maar 1 bolster hebt)

-

3 blokken of een omgekeerde stoel

-

1 deken of handdoek

-

Oogzakje(s)

Hoe uit te voeren:
Zet de 3 blokken zo neer dat er 2 op hun hoogste stand naast elkaar staan, aan het
hoofdeinde van de bolster. Het andere blok mag op de middelste hoogte in het
midden van de bolster, de gecreëerde helling ondersteunen. De bolster mag er
bovenop. Met de juiste soort stoel kan je ook de rugleuning ervan gebruiken, om zo,
wanneer je de stoel op z’n kop zet, een helling te creëren waar de bolster op kan
rusten.
Om je hoofd meer te ondersteunen leg je een deken op het hoofdeinde van de
bolster. Leg eventueel ook nog een deken aan de onderkant, om op te zitten,
aangezien de grond vrij hard aan kan voelen wanneer je een tijd in deze houding
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bent. Kom aan het uiteinde van de bolster zitten met je billen tegen de bolster aan,
zodat je onderrug volledig ondersteund wordt wanneer je gaat liggen.
Gebruik de andere bolsters om de gebogen benen te ondersteunen. Breng je voeten
een stuk van je lichaam af, met de voetzolen tegen elkaar aan en rust de benen op
de bolsters. Breng eventueel nog een opgerold handdoekje om je enkels (niet onder
je voeten) om de buiging van de voet te verminderen.
Wanneer je niet voldoende bolsters hebt kan je ook een riem gebruiken. Maak deze
tot een grote cirkel. Breng hem om je middel en je knieën/onderbenen. Breng je
voeten een stuk van je lichaam af, plaats de voetzolen tegen elkaar en breng de
knieën naar buiten in de steun van de riem. Als je knieën makkelijk richting de grond
bewegen zal de riem wegglijden. Gebruik dan dekens om de knieën te ondersteunen.
Zorg dat de binnenkant van de benen zacht en ontspannen kunnen zijn, wat je kan
regelen met hoe strak je de riem aantrekt. Breng je knieën dus niet te ver uit elkaar.
Laat de ondersteuning voor je hoofd de holling van je nek ondersteunen, zonder hem
groter te maken. Je kan ook het hoofdnestje maken om je hoofd in te laten rusten.
Zorg er tenslotte voor dat je ellebogen en armen ondersteund zijn. Dat zou kunnen
met de bolsters die ook de benen ondersteunen. Je kan ook een deken gebruiken
die je over je bovenlichaam heen brengt. Pak dan met je rechterhand de linkerkant
van de deken en breng deze onder je linkerarm door en pak met je linkerhand de
rechterkant van de deken en breng deze onder je rechterarm door. Als je dit een
beetje aantrekt en je armen laat zakken, zullen je armen in de deken kunnen rusten.
Gebruik oogzakjes op je ogen, borstbeen of in je handen als je wilt.
Laat jezelf aankomen in de houding en zorg dat je comfortabel bent. Ben aanwezig
bij de sensaties van je lichaam en de op-en-neer gaande beweging van de
ademhaling. Voel de ondersteuning van de bolsters en dekens en laat jezelf erin
zakken.
Beweeg langzaam en ondersteun jezelf met je handen en armen, wanneer het tijd is
om uit de houding te komen. Breng de knieën weer bij elkaar met behulp van je
handen. Neem een paar ademhalingen de tijd om alleen maar te zitten en de
verandering waar te nemen.
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Hi, mijn naam is Rianne
Al ruim 10 jaar bewandel ik het pad van yoga. In 2015 heb ik mijn yin and yang
yoga teacher training en Thai yoga massage trainingen afgerond.
Het menselijk lichaam heft me altijd al gefascineerd. Op ‘microscopisch’ niveau
tijdens mijn carrière als research analist en nu op holistisch niveau als yoga
docente en bodyworker.
Ik heb op verschillende plekken yogales en massages gegeven en mijn kennis over
therapeutische en restorative yoga, structureel lichaamswerk en tantra verdiept en
uitgebreid. Dit heeft mijn eigen beoefening en hetgeen ik met anderen deel enorm
verrijkt.
Mijn intentie is om mensen uit te nodigen te vertragen en ruimte te creëren om zo
hun lichaam meer te gaan ervaren. Het ontdekken van de ademhaling en beweging
met vriendelijkheid, kompassie en nieuwsgierigheid naar jezelf en anderen.
Op dit moment reis ik door Europa terwijl ik in mijn camperbus woon. Deze manier
van leven heeft me veel geleerd over mijzelf, anderen en het leven zelf. Het blijft
mijn eigen beoefening en dat wat ik deel met anderen inspireren.
Liefs,
Rianne
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Ben je ook nieuwsgierig naar rust en meer bewustwording van je lichaam en haar
wijsheid?
Ga naar vyanayoga.nl om te ontdekken wat ik doe en om contact op te nemen voor
1-op-1 werk met mij.
Ga naar wickedretreats.com voor aanstaande workshops en retreats.

© 2018 Rianne Wolswinkel

22

