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Dru Yoga heeft 
een gunstige 
uitwerking op 
lichaam en geest, 
versterkt de 
kernstabiliteit 
(core stability), 
draagt bij aan 
een positieve 
levenshouding, 
vergroot onze 
innerlijke kracht en 
verjongt de ziel.
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OVER ENERGY BLOCK RELEASE

Nadat we het lichaam hebben geactiveerd, gaan we door 
met een Energy Block Release (EBR).

De zachte Energy 
Block Release 
bewegingen hebben 
een subtiele 
uitwerking op 
gewrichten en 
spieren waardoor 
gestagneerde 
energie weer vrij 
kan stromen.
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Iedereen functioneert op verschillende niveaus, namelijk:

> fysiek     (lichaamsbewustzijn)

> energetisch   (sensaties of impulsen)

> mentaal en emotioneel  (ideeën, gevoelens en emoties)

> intellectueel   (gedachten en overtuigingen)

> spiritueel        (bewustzijn van het Zelf)

Voor meer informatie over deze bewustzijnslagen 
zie Spirituele anatomie en Fysiologie.

We ervaren het leven afwisselend vanuit een van deze aspecten. In de 
omgang met anderen geven of ontvangen we energie op al deze lagen. 

Als we geconfronteerd worden met een energie die op ons gericht 
wordt (bv. woede) dan nestelt deze zich niet alleen in de geest, maar 
sijpelt van hieruit ook door naar de andere lagen. De eerste reactie 
op een dergelijke energie is gewoonlijk een emotie. We voelen ons 
bijvoorbeeld gekwetst en als die binnengekomen energie niet lang 
daarna de lichamelijke laag heeft bereikt, kunnen we deze zelfs 
fysiek voelen. Deze energie kan zich vastzetten in de gewrichten en 
veroorzaakt dan stijfheid en pijn. Als de zo ontstane blokkade niet 
wordt opgelost, dringt deze vanuit de gewrichten via de spieren door 
in de inwendige organen. Door dit proces ontstaat een dieper gelegen 
energieblokkade die uiteindelijk ziekte kan veroorzaken.

Het is ongezond om emotionele energie zo te laten inwerken op de 
vitale organen. Daarom is het belangrijk te leren hoe we emoties 
kunnen neutraliseren, bij voorkeur op het moment dat ze ontstaan 
maar in ieder geval dagelijks. De EBR sequenties zijn hiervoor 
een ideale methode. Deze vloeiende bewegingsreeksen helpen de 
gewrichten en spieren om gestagneerde energie los te laten.

Het begrijpen van en omgaan met emotionele energie is relatief 
gemakkelijk. Weet dat hetzelfde principe van toepassing is op je 
zelfvertrouwen. In een bepaalde situatie kan een nietszeggende 
opmerking ons zo in vertwijfeling brengen dat we ons zelfvertrouwen 
verliezen. Ook in dit geval kunnen we onze kracht herwinnen door een 
EBR te combineren met zorgvuldig gekozen affirmaties.



Negatieve gedachten en neigingen leiden tot hardnekkige 
gedragspatronen. Negativiteit vormt een ondoordringbare barrière 
waardoor we blind worden voor onze werkelijke gevoelens, zoals het 
vermogen om lief te hebben, maar ook om pijn en verdriet te ervaren.  
Als we gedurende een langere periode EBR’s beoefenen, lost de 
verstarring van de energetische en emotionele lichaamslagen langzaam 
op. EBR’s keren het proces van het opnemen van negatieve energie in 
onze gewrichten, spieren en organen en zorgen voor ontgiften  
van binnenuit.

De bewegingen helpen ons om ongewenste energie uit de fysieke laag af 
te voeren en van daaruit geleidelijk naar de diepere lagen toe te werken. 
Visualisatie- en affirmatietechnieken versterken dit proces.

EBR is ontgiften op elk niveau. Het ruimen van het innerlijke ‘puin’ 
verheldert onze visie, waardoor we nog effectiever kunnen werken aan 
onze persoonlijke ontwikkeling. Wees ervan doordrongen dat er in het 
lichaam meer gebeurt dan je in eerste instantie beseft. Om het meeste 
profijt te hebben van het beoefenen van een EBR is het belangrijk je volle 
aandacht te richten op iedere beweging.

AANDACHTSPUNTEN

> Voorkom het ‘op slot’ zetten (doorstrekken) van de gewrichten. 
Zorg ervoor dat de romp en ledematen ‘zacht’ blijven. Stijfheid 
in de gewrichten verhindert het vrij stromen van energie.

> Beweeg rustig en met aandacht. Laat elke beweging vanuit de 
wervelkolom ontstaan. Zelfs een eenvoudige beweging zoals 
het zijwaarts optillen van de armen gaat  gepaard met het 
strekken en uitrekken van de wervelkolom.

> Bedenk dat de afbeeldingen in het cursusboek slechts 
momentopnamen zijn van een beweging. Hetzelfde geldt voor 
de bijbehorende beschrijvingen, die nooit de essentie van 
een proces kunnen overbrengen. Daarom is de instructie en 
begeleiding van de docenten onontbeerlijk.

> Verlies jezelf niet zodanig in de details dat je de cadans van de 
oefening kwijtraakt. Precisie en verfijning komen vanzelf door 
veel oefenen.

> Geniet van de EBR, dat is het allerbelangrijkste.
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EBR is ontgiften 
op elk niveau. Om 
werkelijk profijt 
te hebben van 
het beoefenen 
van een EBR is 
het belangrijk je 
volle aandacht 
te richten op 
iedere beweging, 
waardoor je elk 
moment met 
een vitaal en fris 
gevoel beleeft.



Geniet van de 
EBR, dat is het 
allerbelangrijkste!

EBR 1  DE BASIS EBR

Energy Block Release 1 is de basis EBR in Dru Yoga. 
Het omvat de oefeningen die het lichaam nodig heeft 
om gezond en fit te blijven. Het is een effectieve manier 
om stress te reguleren door het verlichten van fysieke 
spanning en het oplossen van emotionele blokkades, 
hetgeen leidt tot een kalme, heldere geest.  
  
 
EBR 1 - TREFWOORDEN

tadasana

wiegen 

zijwaartse buiging

staande strekking

vinger ‘flicks’

armrotaties

cirkelen van de schouders

bewegingen van de nek

draaien van de wervelkolom

achterwaartse buiging 

voorwaartse buiging

hurkzit

tadasana

Contra-indicaties

Vermijd het langdurig 
omhoog houden van 
de armen, op of boven 
schouderhoogte,  
bij nekklachten, 
hartklachten of hoge 
bloeddruk.

Laat de achterover- en 
vooroverbuigingen 
achterwege bij 
rugklachten of hoge 
of lage bloeddruk 
of pas ze aan zoals 
aangegeven door de 
docenten.

Als lang staan 
problemen oplevert, 
kan het gedeelte vanaf 
de vinger ‘flicks’ tot 
aan de draaiing van 
de wervelkolom op 
een stoel uitgevoerd 
worden.  
Bij knieklachten kun je 
de hurkzit aanpassen 
door een stoel te 
gebruiken.
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