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Voorwoord

Inhoud

Vrouwen nemen een belangrijke plaats in in de Teachings van Yogi Bhajan, de
yogi die Kundalini Yoga naar het Westen bracht. Hij zag in vrouwen de toekomstige leiders. En verder zag hij het belang van vitale, krachtige moeders om hun
kinderen bewust en sterk op te voeden.

Voorwoord2

Iedere zomer gaf hij de Kundalini Yoga vrouwen 6 weken vrouwen yoga kamp,
terwijl de mannen het met een paar dagen moesten stellen. Ook vertelde hij in
de yogische teachings dat vrouwen 16 keer zo sterk zijn als mannen. En 16 keer
zo complex vertel ik zelf in mijn eigen lessen en opleidingen.
Net als bij Saskia kan ik ook met zekerheid zeggen dat Kundalini Yoga mijn
leven heeft gered. Vele jaren werd ik gekweld door rugklachten, maar de eenvoudige Kundalini Yoga oefeningen gaven mij de technieken voor zelfheling en
het vertrouwen in mijzelf terug.
Ik ben er van overtuigd dat ook jij enorm baat kunt hebben bij deze technieken.
Of je nu mama of papa bent. Het belangrijkste is dat je ze gaat doen. En ook als
het wat lastiger wordt rustig door blijft gaan. Blijven ademen en blijven voelen,
de yoga doet de rest.
Saskia heeft een uitermate mooie selectie gemaakt uit de rijke Kundalini Yoga
traditie. Doe er je voordeel mee.
Sat Nam,
Guru Gian (Jasper Kok)
Kundalini Yoga Coach en oprichter Gian Instituut (www.gurugian.nl)
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Introductie
Ongelooflijk hoe het leven kan lopen. Na een jarenlange worsteling met postpartum depressie, onrust en een weg vinden in mijn nieuwe rol als moeder
kwam de doorbraak uit onverwachte hoek.
Door een achillespeesontsteking kon ik plotseling niet meer sporten. Niet meer
wandelen. Niets meer. Ik werd letterlijk stilgezet. Mijn doorzettingsvermogen
had me door vele jaren heen geholpen, maar nu liep alles vast.

Introductie

Om toch mijn zinnen te verzetten en ik iets met mijn lichaam wilde doen ben ik
naar yoga gegaan. Ik had eerder (hatha) yoga gedaan, maar vond het saai. Nu
was het het beste wat ik voorhanden had.
Ik kan me de les van deze hernieuwde kennismaking met yoga herinneren als
gisteren. Het bleek een kundalini-yoga les te zijn, dat hoorde ik achteraf. Ik was
vooraan gaan zitten om de poses goed te kunnen meedoen. We begonnen
echter eerst 2 mantra’s te chanten en ik zat er verbouwereerd bij: wat gebeurt
hier? Kon ik nog weg? Maar nee, ik zat vooraan natuurlijk. Dat vond ik toch niet
kunnen.
Ik zette de knop om en deed de les mee. Heel andere oefeningen dan ik gewend was. Het viel niet mee alles vol te houden, maar de docente had veel
humor en dat hielp me er doorheen. De les werd afgesloten met The long time
sun, in een versie van Snatam Kaur. Ik schoot vol. Ik voelde mijn hele lichaam
stromen. Dat had ik niet eerder ervaren. Ik praatte even na met de docente over
mijn ervaring en ben daarna twee keer per week les bij haar gaan volgen.
In een korte tijd knapte ik op en kreeg het leven weer kleur. Het klinkt misschien
vreemd, maar voor mij is het zo: kundalini-yoga heeft mijn leven gered. Het was
alles wat ik op dat moment nodig had om bij mezelf te kunnen komen en te
kunnen blijven.
Al snel ben ik zelf de opleiding gaan doen tot kundalini yoga docent en geef
ik nu met plezier mijn kennis en ervaring door. Als ik zie wat kundalini yoga kan
doen voor mensen is dat echt een geluksmoment.
In dit e-book deel ik basis ademhalingsoefeningen, fijne meditaties en toegankelijke yoga-oefeningen. Een starterskit voor een reis terug naar jezelf!
Sat nam,
Saskia
Yoga Mindz
🎵Snatam  Kaur -  The  Long  Time  Sun

https://open.spotify.com/track/7tjjfeS2pXaGdz0OHjaMmc?si=KXfZ3nxCThyLT0PICyHGig
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Kundalini-yoga: de yoga van het bewustzijn
“In Kundalini Yoga the most important thing is your experience. It goes right to
your heart. No words can replace your experience. Your mind may accept the
words or it may not, but your consciousness will not accept just words.”
-Yogi Bhajan

Kundalini

Kundalini yoga is de moeder van de yoga. Uit kundalini yoga zijn alle vormen
van yoga voortgekomen. Veel Kundalini yoga-oefeningen zijn dynamisch en
de aandacht wordt sterk gericht op het waarnemen en voelen van de eigen
lichaamsenergie.
De adem neemt een centrale plaats in en wordt bij alle oefeningen bewust
geleid. Door ons ademhalingspatroon te reguleren, kunnen we de hersenen in
evenwicht brengen en de rationele linker hemisfeer verbinden met de meer
zintuiglijke rechter hemisfeer. Dat maakt ons stabieler, energieker en geeft
focus.
Kundalini yoga komt uit de tantrische traditie, die als uitgangspunt heeft dat
alles met elkaar verbonden is. Het hele universum leeft in jezelf en tegelijkertijd
ben je een klein deeltje van het grote geheel. Tan betekent uitbreiding, groei,
manifestatie en tra betekent middel. Vrij vertaald betekent dit dat je je lichaam
gebruikt om tot bewustzijnsverruiming te komen.
Het doel van kundalini yoga is de kundalini energie die aan de basis van onze
ruggegraat ligt te laten stromen. Kundalini yoga is daarom ook zeer geschikt
voor yogacoaching: doordat de kundalini energie door alle chakra’s stroomt,
worden de opgebouwde blokkades weggenomen wat ruimte geeft voor heling,
groei en verandering.
Een complete kundalini-yogales omvat bewegings- en meditatie oefeningen,
ademhalingsoefeningen, het beoefenen van stilte, chanten en ontspanningsoefeningen. Al deze oefeningen samen doen de kundalini-energie ontwaken,
maar brengen je vooral weer in contact met jouw lijf. Het effect van kundalini
yoga is zowel mentaal as fysiek vrijwel direct voelbaar: de energie die vrijkomt
schoont je zenuwstelsel op.
Iedereen kan kundalini yoga doen. Je hoeft niet lenig te zijn of ervaring te hebben met yoga of meditatie. Je hoeft alleen maar te kunnen ademen en meebewegen.
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Uitleg basistechniek en iconen
Het centrale doel van de oefening
De basishouding is de kleermakerszit (easy pose) met rechte rug, de nek lang,
de kin iets naar binnen, de schouders ontspannen.
De fysieke houding

Mudra (de handhouding)

Ademhaling
(als dit icoon niet in de oefening staat; laat de
ademhaling zichzelf regelen.)

Focus van de ogen
De handen zijn vaak in gyan mudra: de duimen en wijsvingers tegen elkaar
Tijdsduur

Instructies voor afronding

Muziek die je kunt gebruiken

Mantra die je zingt.
Op pagina 60 staat wat de mantra betekent.
8
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Kundalini Meditaties
“You are supposed to remain you, come what may. That is the actual strength of
your mind when it is clean and clear.” - Yogi Bhajan

Meditaties

Mediteren heeft - mede dankzij mindfulness - zijn weg naar het grote publiek
gevonden. Dat is goed nieuws. Uit onderzoek blijkt er een sterk verband te zijn
tussen meditatie en gezondheid en welzijn. Zo heeft mediteren een positieve
invloed op bloeddruk, hartslag en stresshormonen zoals cortisol. Mediteren
versterkt het immuunsysteem en voorkomt veroudering van ons brein.
Op mentaal vlak helpt mediteren een positief zelfbeeld te ontwikkelen, je identiteit te (her)ontdekken en negatieve gedachtepatronen en zelfondermijnende
overtuigingen te doorbreken. Het geeft (weer) rust, beheersing en perspectief
in je leven. Vooral het laatste - weer perspectief hebben - is voor mij de belangrijkste doorbraak geweest.
Door dagelijkse meditatiebeoefening kun je zelfvertrouwen en zelfinzicht ontwikkelen, omdat je de gedachten die je van streek maken leert los te laten. Je
bent niet je gedachten. Meditatie helpt je terug te keren naar je ware identiteit,
die er diep van binnen nog in zit.
In kundalini yoga neemt meditatie een belangrijke plaats in. Eigenlijk zijn de
fysieke oefeningen uit de yoga bedoeld ter voorbereiding op het lange zitten
tijdens de meditatie. De kundalini meditaties kennen krachtige, helende technieken die heel goed te leren zijn. Met dagelijks 10-15 minuten voor jezelf vrijmaken pluk je al de vruchten van wat meditatie kan doen: dealen met de dagelijkse sores, meer levenslust en een groter bewustzijn.
Een aantal meditaties wordt ondersteund door een mantra. De specifieke vibratie van mantra’s stimuleert het hormoon endorfine dat de geest kalmeert en het
lichaam ontspant. Elke gemoedstoestand kent een eigen vibratie die we kunnen beïnvloeden. Door het chanten van mantra’s programmeren we ons brein.
Vibratie is pure energie. Je zult verbaasd staan over het effect.
Elke meditatie is opgebouwd uit een zithouding, een ademhalingspatroon (pranayama), een houding voor je handen en armen (mudra), oogfocus en mentale
focus (mantra of visualisatie). Per meditatie wordt dit toegelicht. Ik heb voor dit
boekje toegankelijke meditaties en mantra’s gekozen die gericht zijn op mentale veerkracht, zelfcompassie, een positief zelfbeeld en het bekrachtigen van je
identiteit.
Je hoeft echt niet een uur te mediteren om de positieve effecten te ervaren. De
meeste meditaties hebben al impact na drie minuten. Elke duur werkt op een
ander level. Dat wetende kan stimuleren om de basis 3 minuten uit te bouwen
naar 5, 11 of 31 minuten. Maar een begin van 3 minuten is al prima!
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Duur

3
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minuten

minuten

minuten

minuten

Tips vooraf

Effect

Beïnvloedt circulatie van het bloed en het electromagnetisch veld.

››

Zorg dat je een rustige plek hebt om te mediteren. Niet een plek waar de
berg was in het oog springt of rommel zich ophoopt. Zelf heb ik een paar
m2 op mijn zolder, afgeschermd met een gordijn en aangekleed met een
lampje, mooie foto’s en inspirerende spulletjes. Het is klein, maar voldoet.

››

Kies dagelijks hetzelfde tijdstip. ’s Avonds voor het slapen gaan
kan fijn zijn en een goede nachtrust bevorderen, met een meditatie in de ochtend start je de dag heel anders en heb je jouw moment van jezelf al in de pocket. Kijk wat voor jou het beste werkt.

››

Het beste is om niet te eten tot 2 uur van tevoren, zodat je geen energie kwijt bent aan het verteren van je eten. Honger hebben is niet nodig, kies dan voor iets licht verteerbaars zoals fruit of yoghurt.

››

Yoga en meditatie stimuleren de energie die in je ruggengraat
ligt opgeslagen, door goed rechtop te zitten help je deze energie los te maken en te kanaliseren. De meeste oefeningen zijn
in kleermakerszit of op de knieën. Gebruik eventueel een meditatiekussen of een opgevouwen dekentje om op te zitten.

››

Begin met een paar minuten per dag en bouw dat uit. Je moet toch even
wennen aan het lange(re) stilzitten. Ik voelde de eerste keren na 3 minuten mijn benen niet meer. Inmiddels heb ik een keer 2,5 uur doorstaan,
maar zeker de gebruikelijke 11 minuten zullen al snel geen probleem zijn.

››

De meeste meditaties bouw je uit tot 11 minuten. Maar je zult
zien dat met enige ervaring zelfs 31 minuten zo voorbij is.

››

Soms komen gedachten bovendrijven waar je niet op zit te wachten of waarvan je niet meer wist dat je ze had. Merk het op, maar
ga er niet op door en keer terug naar de meditatietechniek. Vertrouw op het proces: mediteren werkt door in je onderbewuste

Werkt op klierensysteem en zenuwstelsel.

Balanceert de geest.

Beïnvloedt alle cellen en ritmes van het lichaam en
alle projecties van de geest.

62

minuten

Verandert de grijze massa in ons brein. Integreert het
onderbewuste met de projectie naar buiten.

2,5

uur

Houdt het nieuwe patroon in het onderbewuste vast.
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Meditatie om (zelf)compassie op te roepen
Zelfcompassie
Als je doodmoe en gestrest bent en er onder aan de streep niets meer van
jezelf over is, kan deze meditatie weer een lichtpuntje zijn. Deze meditatie vult
je energie weer aan, helpt je eigenwaarde te verhogen en je compassie naar
jezelf en anderen te vergroten. De mantra die bij de meditatie hoort, werkt op
het hartgebied en spoelt de negativiteit uit je hoofd. Je kunt een gevoel van
loslaten en heling ervaren en een helder hoofd. De meditatie is dermate effectief dat er een maximum van 7 minuten voor deze meditatie staat. Begin met 3
minuten en bouw uit tot 7 minuten.

Zit in kleermakerszit met een rechte rug.

Hou je rechterarm gestrekt met je rechterhand met de palm naar boven op je rechterknie en de nagel van de wijsvinger en de duim tegen
elkaar aan (actieve gyan mudra geheten), je linkerhand hou je zo’n 10
cm voor je borstgebied met de vingers parallel aan de vloer en de bovenarm laag in je zij.

Als je de mantra niet meezingt, adem je rustig en diep in en uit.

Ogen gesloten.

Sat Naarayan Wha-hay Guro
Haree Naarayan Sat Naam

3-7 minuten

Ajeet Kaur - Sat Narayan Wahe Guru
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May the long time sun
shine upon you
all love surround you
and the pure light within you
guide your way on

Meer lezen?
Bestel jouw ebook bij
saskia@yogamindz.nl
€ 10,Over Saskia
Saskia Schepers is kundalini yogadocent en yogacoach. Zij geeft
naast reguliere kundalini yogalessen ook Connected Mama yoga- en
meditatielessen en workshops om jonge moeders te ondersteunen
in hun (prille) moederschap. Speciaal voor deze doelgroep schreef zij
de mama-meditaties.

www.yogamindz.nl
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