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Op yoga-avontuur met Dokter Jack 

Hallo, mijn naam is Dokter Jack, een avonturier in 

hart en nieren. Vandaag vertrek ik op een 

bijzondere reis. Leeuwen, olifanten en roofvogels 

zijn van de partij. Hoewel ik een doorwinterde 

avonturier ben en reeds als kind met mijn 

verrekijker de natuur opzocht, geef ik eerlijk toe 

dat ik het spotten van leeuwen, olifanten en 

roofvogels best een beetje spannend vind. Zo 

spannend dat mijn buik en hoofd de voorbije 

dagen wat raar voelden en ik een beetje twijfelde 

of het mij wel zal lukken om rustig te blijven bij het zien van die bijzonder krachtige dieren. 

Iets spannend vinden en af en toe wat twijfelen is helemaal normaal.  

Yoga helpt me dan om de rust in mijn hoofd terug te vinden en piekergedachten om te 

denken naar zelfzekere gedachten. Ga maar mee op avontuur. Ik deel mijn tips graag met 

jou. Wie weet helpen ze jou om ook rustig en kalm te blijven en het geloof in jouw kunnen 

te versterken. 

Een echte avonturier slaapt in een tent. Ik heb 

alvast een plekje uitgekozen om mijn tent neer 

te zetten. Wist je dat je ook met je handen een 

tent kan maken? Ga op je knieën zitten op de 

grond met je grote tenen tegen elkaar. Vorm een 

‘kuipje’ met je hielen waar je billen in passen. 

Maak je rug mooi lang. Je schouders zijn 

ontspannen. Je bent nu een echte held. Deze 

yogahouding wordt immers de Heldenzit 

genoemd. Doe je de oefening op een stoel, ga 

dan met een rechte rug op een stoel zitten en plaats je voeten stevig op de grond. Draai je 

handpalmen naar je toe. Strengel je pink, ringvinger en middelvinger van je rechterhand 

en je linkerhand in elkaar tot de eerste knokkel. De toppen van je wijsvingers raken elkaar 

en wijzen als een soort 'tentendak' omhoog. Je duimen plakken tegen de zijkant van je 

hand en je wijsvingers. Deze handyogahouding is een variatie op de Vajrapradama Mudra. 

Leg je handen nu op je bovenbenen. Je pinken raken de onderkant van je buik. Adem diep 
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in en voel hoe je buik zich vult met lucht. Op een uitademing verdwijnt de lucht uit je 

lichaam en beweegt je buik in de richting van je ruggengraat. Adem nu rustig in en uit. 

Ademen naar je buik maakt je hoofd rustig. De combinatie met de handyoga zorgt voor 

meer zelfvertrouwen. Zelf zeg ik er ook altijd een krachtzin bij. Zo kan ik vol vertrouwen 

aan mijn expeditie beginnen. Probeer maar eens.  Adem in. Terwijl je uitademt, zeg je: "Ik 

voel dat ik het kan!". Doe dit gedurende vijf ademhalingen. Laat dan de krachtzin los en 

breng je aandacht naar hoe je zit. Adem diep in en strek je armen boven je hoofd. Op een 

uitademing breng je je armen voorlangs naar omlaag en open je je ogen. 

 

Effect: rustige en heldere gedachten, zelfvertrouwen en vertrouwen krijgen een boost  

Mudra’s zijn handyogahoudingen met elk hun specifieke werking. Yoga met je handen dus. 

Bijgevolg overal toepasbaar: tijdens een yogales, thuis, in de klas, in het bushokje… De 

Vajrapradama Mudra stimuleert vertrouwen en zelfvertrouwen. 

Net als de Gemakkelijke Zithouding of de kleermakerszit is de Heldenhouding of 

Diamantzit een mooie houding om je bewust te worden van je  rechte rug. Stel je ook  even 

voor dat je kruin is vastgemaakt met een touwtje aan het plafond en je ruggenwervels als 

een blokkentoren op elkaar gestapeld zijn. Leg een hand op je buik en voel nu hoe je adem 

tot in je buik komt. Dan neem je een denkbeeldige schaar en knip je het touwtje waarmee 

je kruin is vastgemaakt door. Je zit nu met een gebogen rug. Lukt het nu even vlot om je 

adem helemaal tot in je buik te brengen? 

Deze houding heeft ook een kalmerend effect en helpt bij het loslaten van spanning. 

 

Even checken of ik mijn verrekijker heb 

meegenomen. Hiervoor ga ik alvast in 

kleermakerszit zitten.  Mmm, ik vind mijn 

verrekijker niet meteen… 

Oh, kijk, daar is hij.  Plaats het topje van je duim 

tegen het topje van je wijsvinger. Je andere 

vingers houdt je zachtjes gestrekt. Breng nu je 

verrekijker naar je ogen en kijk even in het rond. 

Breng dan je handen weer naar je schoot.  
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Om dieren te spotten is het belangrijk dat mijn ogen fit en gezond zijn. Hiervoor ken ik een 

leuke oefening. Je zit nog steeds in kleermakerszit of met een mooie rechte rug op een 

stoel. Leg je handen op je schoot of knieën en houd je schouders laag. Je hoofd en nek zijn 

mooi in het verlengde van je ruggengraat. Tijdens deze oefening beweeg je enkel je ogen. 

Kijk nu voor je uit. Op een inademing kijk je omhoog. Uitademend kijk je naar omlaag. 

Adem in en kijk opnieuw voor je uit. Uitademend kijk je naar links. Adem in en kijk voor je. 

Adem uit en kijk naar rechts. Herhaal deze oefening drie keer. 

Effect: ontspannen, concentratie aanscherpen en ogen fit houden 

De verrekijker of de de Gyan Mudra staat symbool voor wijsheid. Hij helpt bij het loslaten 

van storende gedachten, vermindert stress en verhoogt de concentratie.  

Door regelmatig oogoefeningen te doen vermindert de kans op droge ogen en blijven de 

ogen fit. 

Zo, het is de hoogste tijd om dieren te spotten. 

Wauw, dat kan geen toeval zijn. Daar heb je de 

leeuw al. Brrr, best wel spannend dat hij zo dicht 

bij de tent opduikt. Zijn er dingen die jij spannend 

vindt? Wanneer ik iets eng vind, sluit ik mijn ogen 

even en adem diep in in de richting van mijn buik. 

Dat helpt mij om rustig te worden of te blijven. Als 

de spanning te groot is, gooi of brul ik ze eerst uit 

mijn lijf. Dat heeft de leeuw mij geleerd. Doe 

maar even mee. 

 

Leeuw 

1) Ga op je hielen zitten met je tenen in de grond. Zet je knieën op de grond iets uit elkaar. 

Zet je handen tussen je knieën voor je op de grond. Wijs met je vingers naar achteren en 

strek je armen. Steek nu je tong uit en brul als een leeuw. 

OF 

2) Ga op je knieën zitten op de grond en adem goed in door je neus. Spreid je vingers wijd 

open als klauwen en breng ze naast je gezicht. Steek nu je tong uit en maak grote ogen. 
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Brul als een leeuw met je tong uit je mond en buig je romp wat naar voor terwijl je een 

halve cirkel van links naar rechts en een halve cirkel van rechts naar links maakt. 

Doe je de houding op een stoel? Plaats dan je voeten stevig op de grond of ga in 

kleermakerszit op een stoel zitten. Brullen maar! 

Effect: ontladen, drukte en stress loslaten, ontspannen 

Een houding waarbij ontladen vooropstaat. Een leeuw is ook een krachtig dier. Het 

mannetje wordt niet voor niets de koning van de dierenwereld genoemd en de leeuwin 

doet er alles aan om haar kroost zorgzaam op te voeden en te beschermen. De 

Leeuwhouding kan dus zeker ook ingezet worden bij thema’s als kracht, zelfvertrouwen, 

ontlading, zorgzaamheid, opkomen voor jezelf… 

We zetten onze tocht verder. Daar gaan we! Kom maar even staan. Maak je schouders los 

door enkele cirkeltjes te draaien. Samen wandelen we ter plaatse naar de plek waar we 

geduldig op de andere dieren zullen wachten. Voel hoe je voeten elke keer de aarde of de 

grond raken. Kan je ook hoog op je tenen wandelen of eerst je hielen neerzetten en dan 

de rest van je voet?  

Kijk daar, daar heb je  de olifant. Van olifanten heb 

ik al heel wat geleerd. Zo weet ik dat ze goed zorg 

dragen voor zichzelf en hun kuddegenoten en  dat 

het erg krachtige dieren zijn. Sta stevig met je 

voeten op de grond. Net als de olifant, geef jij 

jezelf zo meteen een energiedouche. Tokkel maar 

even op je hoofd, je schouders, je armen, je buik, 

je zitvlak en je benen. Leg je linkerarm op je 

rechterarm en neem met je rechterhand je neus 

vast. Nu heb je een olifantenslurf. Stamp maar 

eens met je olifantenpoten op de grond en wiebel 

even met je slurf heen en weer. Kom nu staan met je benen in een kleine spreidstand. 

Olifanten houden ervan om zichzelf een douche te geven. Beeld je in dat er voor je een 

plas met water is. Buig nu vanuit je heupen naar voor. Je slurf raakt de grond. Misschien 

moet je even je knieën buigen om bij de plas met water te kunnen. Beweeg nu van links 

naar rechts met je slurf. Neem water en kom rustig – wervel voor wervel - omhoog. Laat 

het denkbeeldige water nu tokkelend over je hele lichaam stromen en herhaal de volgende 

zin: “Ik kan het!”. Doe deze oefening drie keer na elkaar of zolang jij het prettig vindt. 
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Effect: aarden of gronden, zelfvertrouwen stimuleren, soepele rug en benen, 

vermindert stress, helpt bij slapeloosheid 

Een olifant is een groot en krachtig dier dat stevig op de aarde staat. Door het stampen op 

de grond, werkt deze oefening ontladend en grondend. Het tweede deel van de oefening – 

de olifantendouche – een variatie op de Staande Vooroverbuiging – heeft een positieve 

invloed op de spijsvertering, houdt de rug en benen soepel, biedt ondersteuning bij 

slapeloosheid, brengt het hoofd tot rust en vermindert stress, angst en paniek. De 

combinatie met de affirmatie of krachtzin vergroot het effect van de oefening. 

Wauw, heb jij hem ook gezien? Die prachtige 

roofvogel. Volgens mij is hij verre familie van de 

adelaar. Hij hangt haast stil in de lucht en houdt 

de vlakte geconcentreerd in de gaten. Ja, tussen 

al die wilde dieren hier, is het ook voor mij  

belangrijk dat ik me concentreer en er mijn kopje 

bijhoud. Moet jij je soms ook wel eens 

concentreren? Lukt het jou altijd even goed om je 

aandacht bij een taak te houden? De 

Adelaarshouding kan hierbij ondersteuning 

bieden. Doe je de Adelaarshouding op een stoel, dan gaat hij als volgt.  

Kom vooraan op je stoel zitten met een mooie rechte rug. Kruis nu je linkerbeen over je 

rechterbeen. Breng je linkerarm in een hoek van 90 graden. Buig nu ook je rechterarm en 

plaats je rechterelleboog boven de linker. Plaats je handpalmen tegen elkaar of neem je 

vingers vast. Breng de ellebogen goed naar voren en op schouderhoogte. Je handpalmen 

bevinden zich nu ter hoogte van je voorhoofd. Controleer even of je schouders ontspannen 

zijn en laag en je rug nog steeds mooi recht is. Hou deze houding gedurende vijf volledige 

ademhalingen aan en wissel dan van kant. 

Kies je voor de staande versie, kom dan staan in de Berghouding. Je staat mooi recht met 

je voeten dicht bij elkaar. Sluit even je ogen en zeg de volgende krachtzin: “Ik heb 

aandacht”. Open dan opnieuw je ogen. Buig nu je knieën wat en houd je rug mooi recht. 

Kijk naar een vast punt voor je. Breng je aandacht naar je rechterbeen en til je linkerbeen 

hoog op. Plaats nu je linkerbeen rechts van je rechterbovenbeen of je rechterknie. Probeer 

je linkervoet om je rechterkuit of – enkel te slaan en houd je rug nog steeds mooi recht. 

Strek je rechterarm en buig hem vervolgens in een hoek van 90 graden. Strek nu je 
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linkerarm onder de rechterarm. Je ellebogen raken elkaar. Strengel je armen in elkaar en 

plaats als het lukt de handpalmen tegen elkaar. Je handpalmen bevinden zich nu ter hoogte 

van je voorhoofd. Blijf een paar ademhalingen in deze balanshouding staan en voel hoe 

concentratie je helpt om je evenwicht te bewaren. Na enkele ademhalingen kom je rustig 

uit de houding en doe je de oefening andersom. Je linkerbeen blijft dan stevig op de aarde 

staan. Voel ook hier even na en zeg nogmaals de krachtzin: “Ik heb aandacht.” 

Hoe heb je deze houding ervaren? 

Wat voelde je in je lichaam en waar voelde je dit?  

Effect: focus en concentratie, rustgevend, kalmerend 

Deze eerste variant  wordt de Zittende Adelaar genoemd. De uitvoering van deze houding 

nodigt jou uit om aandacht en concentratie in te zetten net zoals je dit vaak doet in situaties 

van de mat. Bovendien heeft de houding een rustgevende werking, zorgt ze voor een goede 

stretch en doorbloeding van je lichaam en bezorgt ze jou een lichter gevoel.  

De staande Adelaar heeft net als de zittende variant een rustgevende werking , en kan 

helpen bij het loslaten van angst- of piekergedachten. Hij helpt om het 

concentratievermogen aan te scherpen, versterkt buikspieren, bovenarmen, en 

bovenbenen en zorgt voor een goede doorbloeding in de schouders. 

De avond valt. Tijd om terug te keren naar onze tent. Wandel maar even ter plaatse en hef 

je knieën hoog op. Lukt het ook om tijdens het wandelen met je hielen je zitvlak te raken?  

Oh kijk, de maan komt piepen. Wist je dat er tal 

van yogahoudingen gebaseerd zijn op de 

vormen van de maan? De Zijwaartse 

Maanstretch is er zo één. Ken je het 

deugddoende gevoel van stretchen? Wel, deze 

houding nodigt jou uit om het lichaam zijwaarts 

te stretchen.  

Kom opnieuw in de Berghouding staan met je 

voeten op heupbreedte naast elkaar of kom 

vooraan op je stoel zitten met je voeten op 

heupbreedte stevig op de grond. Maak je rug 

mooi lang en hou je schouders laag. Op een inademing strek je je rechterarm omhoog. Op 
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een uitademing buig je naar links. Op een inademing kom je terug naar het midden. Op een 

uitademing breng je je rechterarm terug omlaag. Op een inademing strek je je linkerarm 

omhoog. Op een uitademing buig je naar rechts. Op een inademing kom je terug naar het 

midden. Op een uitademing breng je je linkerarm terug omlaag. Doe deze oefening vijf keer 

met elke arm. Laat je ademhaling de oefening begeleiden. 

Effect: doorbloeding na lang zitten verbetert 

Zitten verkort onze spieren. Bovendien raken de zijkanten van je lichaam vermoeid als je 

lang zit. Door de zijkanten regelmatig te verlengen en te stretchen gaat het bloed in je 

lichaam opnieuw beter stromen en dat geeft meer energie.   

He, he, eindelijk terug bij de tent. Nu heerlijk 

ontspannen bij het vuurtje. Kom maar op je rug 

liggen. Span eerst je lichaam even helemaal op en 

ontspan dan als een zachte, gekookte 

spaghettisliert. Sluit je ogen en leg één hand op 

je buik, net onder je navel. Breng je aandacht naar 

die hand. Voel nu hoe jouw adem jouw aandacht 

volgt en jouw buik bij elke inademing als een 

ballon bol wordt en jouw hand naar voren wordt 

gebracht en hoe jouw buik bij elke uitademing 

terugveert in de richting van je rug alsof de ballon 

leegloopt en jouw hand mee beweegt in de richting van jouw rug. Blijf gedurende vijf 

ademhalingen met jouw aandacht bij jouw hand op jouw buik. 

Breng nu jouw hand terug naast jouw lichaam. Adem rustig door. Herhaal drie keer de 

volgende krachtzinnen: “Ik voel me rustig en kalm. Ik weet dat ik het kan!” 

Effect: rustige en heldere gedachten en beter slapen 
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Door Evi, http://snubbelbubbel.blogspot.be/, coaching, deugdenyoga en opleidingen voor 

kinderen, tieners en volwassenen.  
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