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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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ONDERDELEN VAN DRU YOGA

Zachte en vloeiende bewegingen, een beheerste 
ademhaling en het toepassen van visualisaties maken 
Dru Yoga tot een elegante en effectieve methode om 
met spanning en stress om te gaan. Vanuit de oude 
yogatradities is Dru doorgegeven van generatie op 
generatie. Het heeft een positieve uitwerking op lichaam 
en geest, versterkt de centrale houdingsspieren,  draagt 
bij aan een positieve levenshouding en het vergroot je 
innerlijke kracht.

De 9 onderdelen van Dru Yoga

> Activatie

> Energy Block Release (EBR)

> Vloeiende houdingen en sequenties

> Heilzame houdingen

> Pranayama

> Mudra’s

> Diepe ontspanning

> Concentratie

> Meditatie

1 ACTIVatie VAN HET LICHAAM

Het systematisch activeren van het gehele lichaam:

> Helpt spanningen en vermoeidheid los te laten.

> Stimuleert de bloedsomloop.

> Zorgt voor een energieke uitstraling.

> Versterkt het lichaamsbewustzijn.

2 Energy Block Release SEQUENTIES

Deze sequenties (oefenreeksen) zijn gemakkelijk uit te voeren 
en geven een gevoel van welbehagen. Ze hebben een krachtige 
uitwerking op onze gezondheid in de ruimste zin van het woord. 
Correct uitgevoerd kunnen ze energieblokkades oplossen op het 
fysieke, energetische, mentale en emotionele vlak.

3 VLOEIENDE HOUDINGEN EN SEQUENTIES

Dit aspect van Dru Yoga leert ons hoe bepaalde oefeningen een 
corrigerende en helende invloed kunnen uitoefenen op lichaam 
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Dru komt van 
het Sanskriet 
woord Dhruva 
en refereert aan 
de stilte die kan 
worden ervaren 
bij het beoefenen 
van Dru Yoga en 
Dru Meditatie. 
Deze stilte stelt 
ons in staat om 
afstand te nemen 
van hetgeen om 
ons heen gebeurt 
en verschaft ons 
het inzicht om te 
handelen vanuit 
helderheid en 
innerlijke rust.



en geest. Elke sequentie heeft een specifieke uitwerking. Een 
gemeenschappelijk kenmerk van alle sequenties is de vloeiende 
beweging die ons in staat stelt met de stroom van het leven mee te 
gaan zonder daarin ons eigen ritme te verliezen.

4 HEILZAME HOUDINGEN

In het tweede deel van deze opleiding zul je inzicht krijgen in wat 
er fout kan gaan met sommige orgaanstelsels. Hierdoor zul je in 
staat zijn om specifieke oefenprogramma’s af te stemmen op de 
individuele behoefte van je cursisten.

5 PRANAYAMA 

Door het bewust beheersen van de ademhaling kunnen we onze 
‘levenskracht’ vrijmaken. De yogi’s van destijds wisten dat de lengte 
van het leven niet wordt bepaald door het aantal jaren, maar door 
het aantal keren dat we ademhalen.  

6 MUDRA’S

Het toepassen van mudra’s (meestal handhoudingen), een methode 
om je subtiele energiestromen te richten, wordt al eeuwenlang 
gebruikt om emoties in balans te brengen en het evenwicht te 
herstellen in de hormoonhuishouding, het zenuwstelsel en de 
subtiele bewustzijnsniveaus. Door het kiezen van de mudra die 
het best past bij je huidige gemoedstoestand kunt je op uiterst 
doelmatige wijze met de geboden omstandigheden omgaan.

7 DIEPE ONTSPANNING

Dit is een belangrijk onderdeel van elke yogales. De energie die 
is opgewekt moet de kans krijgen zich op de juiste manier te 
verankeren zodat een innerlijke balans kan ontstaan.

Diepe ontspanning kan worden gebruikt om ziekteprocessen 
positief te beïnvloeden, negatieve gedachten en emoties te 
transformeren en hogere levensdoelen te realiseren.

8 CONCENTRATIE

Dit is een essentiële voorbereiding op meditatie. Je leert je  
gedachten te beheersen, je observatievermogen te verscherpen, je 
geheugen te trainen, je aandacht te richten en zowel lichamelijk als 
geestelijk te verstillen.

9 MEDITATIE

De kunst van het lichamelijk en geestelijk verstillen geeft je het 
vermogen om je persoonlijke levenskracht te ontplooien.
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Dru Yoga omvat 
de klassieke yoga 
asana’s, pranayama, 
mudra’s, positieve 
affirmaties, 
stimulerende 
visualisaties, 
meditatie, 
ontspanning en 
sequenties uitgevoerd 
in een vloeiende en 
dynamische stijl.




