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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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HET ACTIVEREN VAN DE CENTRALE HOUDINGSSPIEREN
multifidus lumborum
mede aangespannen
transversus abdominis
aangespannen

Als je de
oefeningen 2 maal
daags 10 keer doet
en je buik steeds 10
seconden intrekt,
merk je al snel
resultaat.

bekkenbodemspieren op spanning
van schaambeen tot staartbeen

Bij het beoefenen van de asana’s, te beginnen met Tadasana
(berghouding), wordt vaak de instructie gegeven om de
onderbuik in te trekken. Dit ondersteunt het in stand houden van
een neutrale stand van het bekken en activeert de stabiliserende
spieren. Zo ontwikkel je ongemerkt de juiste gewoonte waardoor
in de loop der tijd je houding vanzelf verbetert.
Met de volgende oefening kun je de centrale houdingsspieren bij
jezelf leren voelen (lokaliseren) en ze tevens versterken als ze
verzwakt zijn.
FASE 1
Ga op je rug liggen, buig je knieën en zet je voeten plat op de
grond. Richt op een uitademing je aandacht op het aanspannen
van de bekkenbodemspieren, die rustig in de richting van
je wervelkolom bewegen. Houd deze spieren 10 seconden
aangespannen terwijl je gewoon doorademt. Laat los en ontspan
even. Herhaal dit 10 keer.
FASE 2
Ga op handen en knieën zitten. Zorg ervoor dat je handen onder
je schouders staan en je knieën onder je heupen. Houd je
rug in een neutrale positie zodat je bekken niet voorwaarts of
achterwaarts kantelt. Zo vertoont je onderrug een natuurlijke
holte. Laat je buik hangen zodat je buikspieren helemaal
ontspannen zijn.
Span op een uitademing de bekkenbodemspieren en de centrale
houdingsspieren langzaam licht aan. Beweeg je bekken en
wervelkolom niet.
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Als de bekkenbodem op de uitademing wordt
aangespannen dan wordt de buik automatisch door
de onderbuikspieren (transversus abdominis)
ingetrokken. Dit ondersteunt het in stand houden
van een neutrale bekkenstand.
Adem normaal door terwijl je deze spieren 10 seconden lang
aangespannen houdt.
Je versterkt de samentrekking van de transversus
abdominis door de bekkenbodemspieren aan te
spannen.
Multifidus lumborum, de dieperliggende
rugspieren worden weliswaar ook aangespannen
in deze oefening, maar in het begin is dit nauwelijks
voelbaar.
Laat je buikwand langzaam ontspannen en adem rustig in en uit
voordat je de oefening herhaalt.

Met deze oefening
kun je de centrale
houdingsspieren bij
jezelf leren voelen
en de stabiliserende
spieren tevens
versterken als ze
verzwakt zijn.

