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Voor mijn moeder 
Magda Schot – Kalkman (*23-3-1940 † 11-8-2005) 

 
 

Mama thank you for who I am 
Thank you for all the things I'm not 

Forgive me for the words unsaid 
For the times 

I forgot 
 

Mama remember all my life 
You showed me love,You sacrificed 
Think of those young and early days 

How I've changed 
along the way 

 
And I know you believed 

And I know you had dreams 
And I'm sorry it took all this time to see 

That I am where I am because of your truth 
I miss you, I miss you 

 
Mama forgive the times you cried 
Forgive me for not making right 

All of the storms I may have caused 
And I've been wrong 

Dry your eyes 
 

And I know you believed 
And I know you had dreams 

And I'm sorry it took all this time to see 
That I am where I am because of your truth 

I miss you, I miss you 
 

Mama I hope this makes you smile 
I hope you're happy with my life 

At peace with every choice I made 
How I've changed 

Along the way 
And I know you believed in all of my dreams 

And I owe it all to you, Mama 
 

(Mama – Il Divo) 
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1. Inleiding  
In Nederland is kanker doodsoorzaak nummer één. In ons land overleed in 2014 31% van het totaal aantal 
overledenen aan kanker en dit percentage groeit nog elk jaar. In de laatste decennia steeg het aantal 
Nederlanders dat de diagnose kanker kreeg jaarlijks met 3%. Mede door de vergrijzing verwacht het Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL) ook in de komende jaren deze stijging. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat iedereen wel mensen in zijn of haar omgeving kent die de ziekte hebben (gehad).  
 
Het meest dichtbij heb ik de baarmoeder-/eierstokkanker van mijn moeder meegemaakt. In het voorjaar van 
2004 kreeg mijn moeder last van vaginale bloedingen. Na een punctie bleek dat de cellen goedaardig waren, 
maar dat het wel nodig was om ze operatief te verwijderen. Tijdens de operatie werd er een ‘koek’ van 
kwaadaardige cellen in haar buik aangetroffen, die slechts gedeeltelijk verwijderd kon worden. Deze 
boodschap werd gebracht op het moment dat ze nog aan het bijkomen was uit de narcose van de operatie. 
Dit bericht sloeg in als een bom, na de aanvankelijke opluchting over de punctie. De hele wereld stortte in 
voor mijn moeder en voor ons gezin. De ziekte en zware chemo’s eisten hun tol: angst, verlies van 
vertrouwen in haar lichaam, kaalheid, gewichtsafname, misselijkheid, uitputting. Na de laatste kuur uit de 
serie werd mijn moeder ‘schoon’ verklaard. De opluchting was niet zo groot als je zou verwachten. Na alles 
wat er gebeurd was, was dit nieuws moeilijk te geloven. De angst werd realiteit. Binnen een maand was mijn 
moeder terug in het ziekenhuis, omdat de tumor voelbaar werd en door haar buikwand naar buiten groeide. 
De chemotherapie had de groei van de kanker niet kunnen stoppen. Er volgden nieuwe chemokuren in het 
academisch ziekenhuis in Rotterdam. De aftakeling van mijn moeders lichaam ging verder. Haar lichaam 
werd zo broos, dat de chemo’s een aantal keren werden uitgesteld. Haar lichaam kon het niet meer aan. Na 
deze chemokuren volgde een serie bestralingen. Nooit kreeg ze te horen dat ze niet meer beter kon worden. 
Haar strijd tegen duurde in totaal 15 maanden. Pas in de allerlaatste fase toen ze helemaal ‘op’ was, kwam er 
acceptatie. Ondanks deze acceptatie waren we getuige van een hartverscheurende doodsstrijd. 
 
Ondanks dat ik intensief mijn moeder heb bijgestaan tijdens haar ziekte, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik 
meer voor haar had willen doen. Sinds ik de yogaopleiding volg, ben ik me ervan bewust geworden wat yoga 
kan betekenen. Ik geloof dat yoga geestelijke en lichamelijke ondersteuning kan bieden bij ziektes als kanker, 
ook als er geen uitzicht is op genezing. Het is mijn ambitie om kankerpatiënten in hun strijd tegen de ziekte 
te ondersteunen met yoga.  
 
De belangrijkste klachten bij het grootste deel van de kankerpatiënten zijn in te delen in psychische en 
fysieke klachten. Psychische klachten waarmee kankerpatiënten te maken hebben, zijn verlies van 
vertrouwen in het lichaam, (doods)angst, stress, sombere gevoelens en depressie. Daarnaast zijn de 
belangrijkste fysieke klachten vermoeidheid, verslechterde conditie, pijn en slaapproblemen. 
 
In deze scriptie richt ik me op de vraag 
 

‘Wat kan yoga betekenen voor mensen met kanker?’ 
 
Het antwoord formuleer ik op basis van literatuuronderzoek van twee toonaangevende visies vanuit de 
yogafilosofie op kanker. De visie van William Yang die tientallen jaren in Nederland werkt met 
kankerpatiënten en hier een programma voor ontwikkelde en de visie van de Bihar School of Yoga, die mede 
op basis van onderzoek met biofeedback apparatuur op het lichaam een programma ontwikkelde.  
 
Afbakening 
Bij de beantwoording van mijn onderzoeksvraag, richt ik me op visies van Yang en de Bihar School of Yoga 
voor wat betreft yogahoudingen, ademoefeningen en ontspanning in relatie tot de hierboven genoemde 
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vaak voorkomende fysieke en psychische klachten bij kanker. Beide visies vergelijk ik met elkaar, aangevuld 
met kennis uit de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, specifiek uit het specialisatiejaar 
zwangerschapsyoga, de opleiding tot H-yogadocent van de Stichting Yoga & Kanker en resultaten uit 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
Opbouw scriptie 
Om de vraagstelling uit te kunnen werken is het eerst nodig te beschrijven wat yoga is (hoofdstuk 2), 
gezondheid, ziekte en kanker (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 beschrijf ik de visies van Yang en de School of 
Bihar. In hoofdstuk 5 presenteer ik vanuit mijn kennis en ervaring een eigen visie op de vraagstelling. In 
hoofdstuk 6 maak ik een vergelijking tussen de verschillende visies. De scriptie wordt afgerond met de 
conclusie in hoofdstuk 6. 
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2. Wat is yoga?  
Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord ‘yuj’ betekent o.a. in evenwicht brengen, verbinden, 
verenigen, eenheid 1.  
 
Op het moment dat de diagnose kanker wordt gesteld, is er geen sprake meer van evenwicht. De wereld 
staat op z’n kop. Er komen vaak gevoelens voorbij waarbij iemand zich verraden voelt door diens lichaam, 
boosheid, onzekerheid over de toekomst, (doods)angst en ontkenning. Tijd is er niet, want het delen van de 
tumoren gaat onverminderd door. Er start een traject van onderzoeken, wachten op uitslagen en het starten 
van de behandeling. In die situatie is het normaal dat iemand afstand neemt van het lichaam. Er is geen 
ruimte voor voelen, er moet overleefd worden! 
 
Wanneer kanker is geconstateerd, kan de betekenis van yoga gevonden worden in het helpen weer contact 
te maken met het lichaam, te leren voelen wat het lichaam nodig heeft en de wervelingen van de geest stil te 
leggen. Yoga leert ons (weer) verbinding te maken met onze innerlijke kracht en wijsheid.  
 
Yoga is een instrument om verbinding te zoeken, evenwicht tussen twee uitersten. In geval van kanker bijv. 
tussen leven en dood, gezondheid en ziekte, inspanning en ontspanning, zwaarte en lichtheid, boosheid en 
blijheid, angst en vertrouwen, vermoeidheid en vitaliteit. Door weer te leren voelen, komen we dichter bij de 
essentie om balans te vinden. Hierdoor kan balans ontstaan op fysiek, mentaal en pranisch niveau in ons 
lichaam.  

De instrumenten vanuit de yoga waarop ik me in deze scriptie richt zijn lichaamshoudingen, adem en 
ontspanning. 

 

  

                                                           
1 Yogavidya, Chakravidya, J. L. Plenckers 
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3. Wat is kanker?  
Voordat ingegaan wordt op de vraagstelling welk effect yoga kan hebben voor mensen met de diagnose 
kanker, is het van belang een beeld te vormen van wat we verstaan onder gezondheid, ziekte en in het 
bijzonder kanker.  
 

3.1. Gezondheid versus ziekte 
Zowel in het oosten, als in het westen wordt gezondheid gezien als een toestand waarbij lichaam en geest in 
balans zijn. Gezondheid gaat verder dan de afwezigheid van ziekte, maar gaat uit van een totale balans op 
lichamelijk en geestelijk niveau. De WHO (World Health Organization) definieert gezondheid als volgt:  

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet 
slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken." 

 
Ook de yogafilosofie gaat ervan uit dat gezondheid voortkomt uit balans in lichaam en geest. Gezondheid 
wordt aangeduid met het Sanskriet woord ‘Svasthya’. Deze term betekent dat in je eigen kracht staat en leeft 
zoals bij jou past. Alleen als er balans is op fysiek, mentaal en emotioneel niveau, voel je je gelukkig en blij. 
Op het moment dat er ergens een disbalans is, is er geen sprake meer van gezondheid maar van ziekte.  
 
 

3.2. Kanker 
Kanker is een verzamelnaam. Er zijn veel verschillende verschijningsvormen van kanker met ieder een eigen 
ziektebeeld, prognose en behandelmogelijkheden. Kenmerkend is dat door een fout in de genen er een 
ongeremde groei van cellen ontstaat. Door genetische veranderingen raakt de balans tussen celgroei en 
celdood verstoord. Mutaties aan de genen kunnen ontstaan door een erfelijke component, virus (zoals bijv. 
bij baarmoederhalskanker), exogene factoren (o.a. roken, asbest) en gevoeligheid voor foutjes in het DNA. 
Foutjes in de genen leiden niet automatisch tot kankervorming. In de meeste gevallen worden deze foutjes 
gerepareerd door het lichaam of beschadigde cellen worden door het immuunsysteem onschadelijk 
gemaakt. Waarom de één wel kanker krijgt en de ander niet is niet precies bekend.  
 
Kanker kan verdeeld worden in solide tumoren en hematologische maligniteiten2. Hematologische 
maligniteit is kanker in het bloed en lymfeklieren. Deze vorm van kanker komt door het hele lichaam voor. 
Solide tumoren zijn onder te verdelen in: 

• Carcinomen (ontstaan in epitheelcellen en worden vernoemd naar de oorspronkelijke plek 
van ontstaan) 

• Sarcomen (ontstaan in botten en spieren) 
• Restgroep 

 
Bij kankercellen is het DNA zodanig aangetast dat de cel haar oorspronkelijke functie niet meer kan uitvoeren 
en zich in een ongecontroleerd tempo deelt. De aangetaste cellen reageren niet meer op de signalen uit het 
lichaam en gaan autonoom functioneren ten koste van gezonde cellen.  
Ook het immuunsysteem dat onder normale omstandigheden cellen repareert of afbreekt, heeft geen vat 
meer op deze aangetaste cellen. De normale levenscyclus van de cel wordt niet meer beëindigd, waardoor 
deze bijna onsterfelijk wordt. Door de snelle ongecontroleerde groei kunnen aangetaste cellen uitgroeien tot 
zieke weefsels, organen en systemen in het lichaam (bijv. het circulatiesysteem en het immuunsysteem). Bij 
goedaardige tumoren, krijgt het lichaam de afwijkingen weer onder controle, bij kwaadaardige tumoren 
verliest het lichaam de controle en gaat de groei ongeremd door. 
 

                                                           
2 Medische basiskennis Oncologie, opleiding H-yoga, Marianne Klinkhamer  
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Kankercellen hebben een enorme hoeveelheid glucose en zuurstof nodig voor hun metabolisme (het geheel 
van biochemische processen dat de cel uitvoert). Zonder deze voeding zou de groei van een tumor al snel 
stagneren. Maar kankercellen zijn in staat chemicaliën te produceren, waardoor rondom het aangetaste 
weefsel een netwerk van kleine vertakkingen van de bloedvaten (haarvaten) wordt gevormd. Hiermee 
worden de kankercellen van voeding voorzien en krijgen gezonde cellen krijgen niet meer de voeding die ze 
nodig hebben. Als de kanker zich verder ontwikkelt, kunnen de aangetaste cellen zich door het bloed of het 
lymfevocht door het hele lichaam verspreiden.  
 
De naam kanker is afgeleid van de anatomie van kanker. Het woord is afkomstig van het Griekse ‘carcinos’ en 
het Latijnse ‘cancer’, dat beide krab betekent. De naam werd bedacht door de Griekse arts Hippocrates in de 
vierde eeuw voor Christus. Bij de oudst bekende diagnose van de ziekte kanker kwam hij tot de conclusie 
kwam dat de bloedvaten rondom de kankercellen lijken op de poten van een krab3.  
 
 
  

                                                           
3 http://www.isgeschiedenis.nl/citaat-uit-het-nieuws/citaat_van_de_dag_geschiedenis_van_kanker 
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4. Visies op yoga en kanker  
4.1. Inleiding 

In deze scriptie leg ik twee toonaangevende visies van yoga bij kanker naast elkaar. De visie van de School of 
Bihar, die ontwikkeld is op de bakermat van yoga in India en de visie van William Yang in Nederland.  
 
De Bihar School of Yoga is in 1964 opgericht door Sri Swami Satyananda om yoga te geven aan zowel de 
volgelingen van Bhagwan Shree Rajneesh (later bekend als Osho), als andere yogabeoefenaars. De Bihar 
School of Yoga ontwikkelt yogatechnieken op basis van de traditionele Vedanta, persoonlijke ontwikkelingen, 
tantrische en yogalessen in combinatie met hedendaagse lichamelijke en geestelijke 
gezondheidswetenschappen. De Bihar School of Yoga begeleidt ook yogaprojecten en medisch onderzoek in 
samenwerking met gerenommeerde ziekenhuizen, organisaties en instellingen.  
De publieke sector en het bedrijfsleven in India gebruiken programma’s van de Bihar School of Yoga. Naar de 
effecten van yoga bij kanker is ruimschoots onderzoek gedaan.  
 
William Yang heeft theologie, menswetenschappen en interreligieuze spiritualiteit gestudeerd. Daarna 
volgde hij een opleiding tot ziekenverzorgende en werd hij broeder, psycho-energetisch therapeut, yoga- en 
meditatieleraar. In Nederland is hij toonaangevend voor wat betreft het begeleiden van kankerpatiënten met 
yoga. Tientallen jaren werkt hij met deze doelgroep. In 1983 ontwikkelde William Yang in opdracht van het 
Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen een programma voor patiënten met kanker dat hij Yoga van 
Moed en Mededogen noemde. 
 
In dit hoofdstuk beschrijf ik beide visies, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek.  
 
 

4.2. Bihar School of Yoga – Yogamanagement bij Kanker 
De essentie van Yogamanagement bij Kanker 
De Bihar School of Yoga baseert haar aanpak op de filosofie dat kanker ontstaat door krachten die ons uit 
balans halen. Dit kunnen kankerverwekkende stoffen zijn, voeding, levensstijl, onderdrukte gedachten met 
een sterke emotionele lading of chronische mentale of emotionele stress. Een opeenstapeling van deze 
factoren kan er op een gegeven moment toe leiden dat de prāna (levensenergie) in ons lichaam (deels) 
geblokkeerd raakt en niet meer vrij kan stromen. De Bihar School of Yoga heeft de hypothese dat blokkering 
van prāna het immuunsysteem dusdanig verzwakt, dat zij haar beschermende functie om beschadigde cellen 
op te ruimen niet meer goed kan vervullen. 
 
De manier waarop Yogamanagement bij Kanker door de Bihar School of Yoga wordt ingezet, omvat een 
aanpak op vier fronten: yogabeoefening, levensstijl, voeding en de leefomgeving. In het kader van deze 
scriptie beperk ik me tot yogabeoefening, waaronder het uitvoeren van āsanas, prānāyāma en ontspanning 
vallen. Elk van deze onderdelen wordt op zichzelf effectief beschouwd, een combinatie van deze oefeningen 
en/of de overige categorieën zal het herstel doen bespoedigen. Dr. Swami Yogapratap gaat ervan uit dat met 
deze methode niet alleen kan leiden tot genezing, maar zelfs kanker kan voorkomen4. 
 
Het doel van Yogamanagement bij Kanker is geen fysieke flexibiliteit of het bereiken van een andere staat 
van bewustzijn. Het belangrijkste doel van Yogamanagement bij Kanker is het verhogen van de pranische 
energie en het opruimen van blokkades op dit niveau. Zodoende worden het immuunsysteem en de 
lichaamseigen regulerende processen (endocriene en zenuwstelsel) weer in staat gesteld om kanker van 
binnenuit op te ruimen. 
 
 
 

                                                           
4 Exploring Yoga and Cancer, Dr. Swami Yogapratap (pag. 56) 
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Houdingen 
In het programma Yogamanagement bij Kanker zijn de āsanas belangrijk. Een houding hoeft niet ingewikkeld 
te zijn om effectief te zijn. Yogamanagement bij Kanker omvat in principe eenvoudige āsanas die 
verschillende keren herhaald worden om het lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. In iedere houding of 
beweging ligt de mogelijkheid om te leren voelen. Daarom is het niet nodig om de oplossing te zoeken in 
complexe āsanas. De bewegingen worden synchroon met de adem uitgevoerd, waarbij de adem door de 
neus in- en uitstroomt.  
De āsanas dienen comfortabel aan te voelen en moeiteloos uitgevoerd kunnen worden. Het advies in het 
algemeen is om directe compressie van de tumor, het weefsel of botten met metastases te vermijden.  
 
Dr. Swami Yogapratap noemt de volgende voordelen van het uitvoeren van āsanas5  

1. Massage van de interne organen, waardoor de bloedstroom verbetert en opgestapelde toxines 
worden verwijderd. 

2. Harmonisering van de hormonale niveaus in het lichaam. 
3. Optimaliseren van metabolisme (opname van bouwstoffen in het lichaam en het verwijderen van 

afvalstoffen). 
4. Regulering van de reactie die het lichaam geeft op stress en stimulatie.  
5. Stimulering van de energiekanalen en het activeren van corresponderende chakra’s. 

 
De Bihar School of Yoga beveelt in eerste instantie Pawanmuktāsanas serie 1 aan voor kankerpatiënten6 
(bijlage 1). Bij de uitvoering van deze serie kan de aandacht gericht worden op de fysieke beweging of op de 
beweging met geïntegreerde adem. Bij deze laatste variant worden de bewegingen langzamer en de 
hersengolven trager. Hierdoor ontstaat diepere ontspanning en bewustzijn. Deze effecten kunnen nog 
vergroot worden, door de Ujjāyi adem (zie ook hierna onder het kopje ‘Adem’) toe te passen.  
 
Voordelen van deze serie Pawanmuktāsanas die de Bihar School of Yoga beschrijft zijn zeer divers. De 
Pawanmuktāsanas zijn krachtig om stijfheid en spanning in de spieren en gewrichten te verlichten, ze 
verbeteren de bloedcirculatie (terugstroming van het veneuze bloed naar het hart), stimuleren de 
prānastroom en ze bevorderen het opruimen van afvalstoffen en toxines. De serie verbetert lymfedrainage, 
waardoor de oefeningen ook behulpzaam zijn bij pijn, zwellingen, ontstekingen en het versnellen van 
genezing. De serie geeft een positieve impuls aan het immuunsysteem, helpt naar binnen te keren en het 
bewustzijn te vergroten.  
 
Volgens de Bihar School of Yoga verwijderen de oefeningen in eerste instantie tamas en brengen ze rajas in 
het lichaam. Het lichaam kan hierdoor lichter en energieker gaan aanvoelen, pijn en ongemakken kunnen 
naar de achtergrond verdwijnen. De eetlust, spijsvertering en het slaapritme zullen verbeteren.  
Wanneer de serie wordt geoefend synchroon met de adem, zal de sattvische kwaliteit langzaam toenemen. 
De oefeningen krijgen een meditatief karakter, waardoor de geest rustiger kan worden.  
 
Er zijn geen algemene contra-indicaties om de Pawanmuktāsanas te oefenen. Ook iemand die immobiel of 
aan bed gebonden is, kan deze oefeningen doen. Afhankelijk van de bewegingsmogelijkheden van de patiënt 
kan het oefenprogramma verder uitgebreid worden. Volgens de Bihar School of Yoga zijn in dat geval de 
tweede en derde serie van de Pawanmuktāsanas heel geschikt.  
 

                                                           
5 Exploring Yoga and Cancer, Dr. Swami Yogapratap (pag. 79) 
6 Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda (pag. 58, 164 e.v.) en Exporing Yoga and Cancer, Dr. Swami 
Yogapratap (pag.172-180.) 
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Pawanmuktāsanas serie 2 is gericht op het versterken van het spijsverteringsstelsel en de rug. De houdingen 
hebben een subtiele maar diepe uitwerking op de spieren, gewrichten, wervelkolom, holtes in de buik, het 
bekken en de borstkas. Hierdoor effectueren ze niet alleen het spijsverteringsstelsel, maar ook het 
ademhalingsstelsel, de bloedsomloop en het urinewegstelsel. De basishouding voor deze serie is Savāsana 
(lijkhouding) met in veel posities de handen onder het zitvlak. Specifieke āsanas zijn Padottanāsana (benen 
optillen), Padachakrāsana (benen roteren), Pada Sanchalanāsana (fietsen), Supta Pawanmuktāsana (neus 
naar knieën), Jhulana lurhakāsana (wiegen en rollen), Supta Udarkarshanāsana (lage torsie), Shava 
Udarakarshnāsana (universele twist), Naukāsana (boothouding).  
 
Pawanmuktāsanas serie 3 is gericht op een subtieler niveau, het opheffen van energieblokkades waardoor de 
energie (prāna) weer vrij door het lichaam kan stromen. Hierdoor verbetert de vitaliteit van het hele lichaam, 
het neuro-endocriene systeem wordt positief beïnvloed en bijna alle lichaamsfuncties worden herijkt en 
opgeladen. Deze serie wordt zittend uitgevoerd. De voornaamste oefeningen zijn Rajju Karshanāsana 
(touwtrekken), Gatyamak Meru Vakrāsana (dynamische twist), Chakki Chalanāsana (ronddraaien 
molensteen), Nauka Sanchalanāsana (bootje roeien), Kashtha Takshanāsana (houthakken), Namaskarāsana 
(groethouding), Vayu Nishkāsana (verwijderen van ‘wind/gas’), Kauva Chalāsana (kraaienloop) en 
Udarakarshanāsana (buikstrekking).  
 
De drie series vullen elkaar aan en bevorderen een vrije stroom van energie door het lichaam. Ze kunnen ook 
afzonderlijk geoefend worden. De Bihar School of Yoga noemt tenslotte nog diverse andere oefeningen, zoals 
deze in reguliere yogalessen ook worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn Tadāsana (berghouding), Tiryaka 
Tadāsana (zijwaartse buiging), Kati Chakrāsana (torsie), Vajrāsana (bliksemflits), Marjari āsana (kathouding), 
Janu Sirshāsana (hoofdkniehouding), Gomukshāsana (koeienkop houding), Makarāsana (krokodil), Saral 
Bhujangāsana (eenvoudige cobrahouding), Savāsana (lijkhouding), Advāsana (omgekeerde lijkhouding), 
(Ardha) Padmāsana (halve en volledige lotushouding) en de Sūrya Namaskāra (zonnegroet).  
 
Ondanks dat yoga een holistische wetenschap is en een gebalanceerd yogaprogramma van belang is, zijn er 
volgens Dr. Swami Nirmalananda ook specifieke oefeningen aan te raden om prāna in de aangetaste 
gebieden te bevorderen.7 Deze kunnen een uitgebalanceerd oefenprogramma niet vervangen, maar dienen 
toegevoegd te worden aan het oefenschema. 
 
Borst     Gomukhāsana (koeienkop) 

Nek Bhadrāsana (zittend op voeten met knieën wijd) en Swastikāsana 
(eenvoudige meditatie houding) 

Dikke darm of nieren Swastikāsana  

Prostaat, eierstukken of baarmoeder Swastikāsana  

Maag of lever Vajrāsana (donderslag) 

Longen Gomukhāsana, prāna mudra (energie opwekker) 

Bloed Pawamuktāsana – serie 1 

Botten en spieren Pawamuktāsana – serie 1 

 
  

                                                           
7 Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda (pag. 176) 
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Adem 
Volgens de Bihar School of Yoga is adembewustwording de eerste en onmisbare stap voordat gestart kan 
worden met prānāyāma. Alleen al observatie van de adem heeft een positief effect. Het brengt de naar 
buiten gerichte geest naar binnen en maakt bewust van wat er vanbinnen gebeurt. Ondanks dat dit een 
simpele oefening lijkt, is het effect diepgaand. Het maakt de geest rustig en gefocust. 
Als het adembewustzijn gewekt is en de adem diep en vloeiend is, kan geoefend worden met prānāyāma.  
 
Prānāyāma’s zijn gericht op het beheersen van de adem vanuit een ontspannen toestand. De Bihar School of 
Yoga definieert prānāyāma als het verlengen of uitbreiden van de prāna, via de adem, in het hele lichaam 
zodat alle processen geoptimaliseerd worden.  
 
Nādī Shodana 
Nādī Shodana betekent zuivering (shodana) van de energiekanalen (nadi’s). De adem stroomt afwisselend 
door het linker- en rechterneusgat het lichaam in en uit. Het is een uitzonderlijk krachtige techniek om 
lichaam en geest te kalmeren. Volgens de School of Bihar heft regelmatige beoefening van Nādī Shodana 
blokkades in de energiekanalen op en zorgt het voor nieuwe levensenergie. Niet alleen in de door kanker 
ontoegankelijke gebieden, maar Nādī Shodana stimuleert prāna door het hele lichaam 8. 
 
Het is van belang dat de neusgaten vrij zijn bij Nādī Shodana. Contra-indicaties zijn: griep, verkoudheid en 
koorts. 
 
Ujjāyi 
Het Sanskriet woord ‘Ujjāyi’ betekent o.a. overwinning of verovering vanuit gevangenschap. Ujjāyi is 
daarmee de prānāyāma die vrijheid geeft vanuit gebondenheid. 9 De in- en uitademing zijn bij Ujjāyi door de 
neus, waarbij de uitademing zachtjes ruist achter in de keel door een spleetje van de stembanden. Dit ruisje 
is alleen hoorbaar voor degene die de oefening doet.  
 
Volgens de Bihar School of Yoga leidt Ujjāyi direct tot kalmte en sereniteit. De oefening kalmeert het 
zenuwstelsel, verlicht neerslachtigheid en leidt tot een diepgaande ontspanning. Het helpt slapeloosheid 
verbeteren en kan geoefend worden vlak voor het naar bed gaan. Ujjāyi vertraagt het hartritme en is 
behulpzaam voor mensen met een hoge bloeddruk. De oefening verbetert het zuurstofgehalte in het bloed 
(hierdoor vermindert de druk op het hart), activeert prāna en verbetert de werking van het immuunsysteem 
waardoor het een diepgaand effect heeft op het zelfhelend vermogen van het lichaam.  
Deze prānāyāma wordt specifiek aanbevolen voor mensen met kanker in het keelgebied, longkanker, 
uitzaaiing naar de longen, kanker met vocht in de longen en elke soort kanker met vocht in de borstholte.10 
 
Contra-indicaties voor het beoefenen van Ujjāyi zijn: depressiviteit en zeer introvert gedrag.  
 
Brahmari 
Het woord ‘brahmari’ betekent bij. De in- en uitademing zijn door de neus. Met deze oefening wordt bij de 
uitademing het zoemende geluid van een bij gemaakt. De vibratie van het geluid heeft een verzachtend 
effect op de geest en het zenuwstelsel.  
 
Volgens de Bihar School of Yoga helpt Brahmari stress, boosheid, angst en depressie verlichten, verbetert het 
functioneren van het immuunsysteem, de bloedcirculatie in de hersenen en verwijdert het toxinen uit de 

                                                           
8 Exploring Yoga and Cancer, Dr. Swami Yogapratap 
9 Asana, Prānāyāma, Mudra, Bandha, Swami Satyananda Saraswati, p.404 
10 Yogic Management of Cancer, Swami Nirmalananda p. 104 
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ruggenmergvloeistof. Bhramari brengt tot een meditatieve staat door de geest te harmoniseren en het 
bewustzijn naar binnen te richten.11 
 
De oefening kan beter niet liggend gedaan worden en wordt afgeraden bij oorontsteking. 
 
Sheetali en Sheetkari 
Sheetali wordt ook wel de verkoelende adem genoemd naar het Sanskriet woord ‘sheet’ dat koud betekent. 
‘Sheetal’ verwijst naar datgene dat kalmerend is, koel en verzachtend. Bij de inademing wordt met een 
gekrulde tong ingeademd. Een derde van de mensen is fysiek niet in staat om de tong te krullen. Omdat 
Sheetkari dezelfde voordelen geeft, is dit een goede alternatieve oefening. Hierbij wordt tussen de tanden 
door ingeademd. 
 
Volgens de Bihar School of Yoga zijn zowel Sheetali als Sheetkari prānāyāma aan te raden. Voordelen van 
beide oefeningen zijn de verkoelende werking op lichaam, kalmering van de geest, bevordering 
spierontspanning (ook een goede oefening bij slapeloosheid) en het geeft een gevoel van bevrediging. 
 
Contra-indicaties van beide oefeningen zijn: een lage bloeddruk, astma en bronchitis. Omdat de oefening ook 
de activiteit in de lagere energiecentra verlaagt, moet de oefening vermeden worden bij chronische 
constipatie. Sheetkari kan beter vermeden worden bij gevoelige tanden. 
 
Bhastrika en Kapalabhati 
Beide ademoefeningen worden door dr. Swami Yogapratap afgeraden bij kankerpatiënten, vanwege het 
verwarmende effect12. Dr. Swami Yogapratap raadt Kapalabhati alleen onder strikte voorzorgsmaatregelen 
aan bij kankerpatiënten.  
 
Overige contra-indicaties voor de Bhastrika zijn: hoge bloeddruk, hartproblemen, beroerte, epilepsie, 
oogproblemen en duizeligheid. Deze oefening wordt beter niet vlak voor het slapen gaan gedaan, vanwege 
de activerende werking. 
 
Tot slot raadt Dr. Swami Nirmalananda specifieke prānāyāma’s aan bij specifieke kankersoorten om de prāna 
in het getroffen gebied te bevorderen. Ook hierbij geldt dat deze oefeningen niet een gebalanceerd 
oefenprogramma kunnen vervangen. 
  

                                                           
11 Yogic Management of Cancer, Swami Nirmalanda (pag. 146) en Exploring Yoga and Cancer, Dr. Swami Yogapratap 
(pag. 84) 
12 Exploring Yoga and Cancer, Dr. Swami Yogapratap (pag. 83) 
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Borst     Ujjāyi prānāyāma  

Nek Nādī Shodana prānāyāma 

Dikke darm of nieren Nādī Shodana prānāyāma 

Prostaat, eierstukken of baarmoeder Nādī Shodana prānāyāma 

Maag of lever Nādī Shodana prānāyāma 

Longen Prāna Mudra, Ujjāyi prānāyāma 

Mondholte Brahmari prānāyāma 

Keel Ujjāyi prānāyāma 

Hersenen Brahmari prānāyāma 

Bloed Nādī Shodana prānāyāma 

Botten en spieren Ujjāyi prānāyāma 

 
Ontspanning  
Wanneer we denken of dingen ervaren leidt dit tot een elektrische en chemische verandering in onze 
hersenen. De hypothalamus ontvangt deze impulsen en transformeert deze naar het sympathisch, 
parasympatisch zenuwstelsel en hormoonstelsel, waar het immuunsysteem deel van uitmaakt.  
Door gedachten en gevoelens ontstaat er aantoonbaar effect op fysieke lichaam. De Bihar School of Yoga 
stelt dat een gezonde en vredige geest vaak leidt tot een sterk immuunsysteem dat in staat is kankercellen 
op te ruimen bij het ontstaan. Het tegenovergestelde wordt ook aangenomen. Dat een geest die gestrest is, 
zich zorgen maakt, ontevreden, hopeloos, boos is of andere negatieve emoties kent, tot verzwakking van het 
immuunsysteem leidt. Onderzoekers hebben verschillende receptoren gevonden op witte bloedcellen, die 
duiden op de invloed van de geest op het immuunsysteem en de interactie hiervan met het zenuwstelsel en 
hormoonsysteem. 13 Daarom richt Yogamanagement bij Kanker zich op het bewust ontspannen en richten 
van de geest.  
Dit is ook één van de effecten van de houdingen en de ademoefeningen. Daarnaast beveelt de Bihar School 
of Yoga, Yoga Nidra aan voor diepe ontspanning. 
 
Yoga Nidra 
Volgens Bihar School of Yoga is ontspanning fundamenteel om beter te kunnen worden. Zij stelt dat diepe 
ontspanning van lichaam en geest het zelfhelend vermogen van het lichaam stimuleren. Bij regelmatige 
ontspanningsoefeningen harmoniseren het sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel, reguleert de adem, 
verlaagt de hartslag en bloeddruk, verlaagt spier-, mentale en emotionele spanning. Hierdoor verbeteren de 
kwaliteit van slapen en concentratie. Factoren zoals angst en stress die het immuunsysteem ondermijnen, 
verminderen en factoren die het immuunsysteem stimuleren, nemen toe. 14 
Een techniek om tot diepe ontspanning te komen is Yoga Nidra. Yoga Nidra is behulpzaam bij het omgaan 
met de extreme stress die een levensbedreigende ziekte als kanker met zich meebrengt, helpt negatieve 
emoties transformeren en stimuleert het zelfhelend vermogen. 
 

                                                           
13 Yogic Management of Cancer, Swami Nirmalanda (pag. 31)  
14 Yogic Management of Cancer, Swami Nirmalanda (pag. 271)  
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De patiënt ondergaat Yoga Nidra, liggend in Savāsana (lijkhouding) luisterend naar de yogadocent die de 
oefening inspreekt. Het enige dat van belang is, is stil te liggen en luisteren naar de instructies. Yoga Nidra 
bestaat uit de volgende stappen: 

1. Voorbereiding en ontspanning 
2. Kiezen van een sankalpa (besluit) 
3. Rondgang van bewustzijn door het lichaam 
4. Bewustwording van de adem 
5. Gevoelens en gewaarwordingen 
6. Visualisaties 
7. Herhalen sankalpa 
8. Beëindigen oefening 

 
Nadat je goed bent gaan liggen en het lichaam ontspannen is kies je een sankalpa. Dit is een besluit of 
intentie over iets dat je wilt bereiken in je leven of met het doen van doen van de Yoga Nidra. Volgens Swami 
Satyananada is dit een zaadje wat je plant in diepere lagen van het bewustzijn, wat ertoe leidt dat je 
voornemen ook werkelijk tot bloei zal komen. Volgens de Bihar School of Yoga verbetert een sankalpa de 
wilskracht en geeft het richting aan een onrustige geest.  
 
Het richten van de aandacht naar alle lichaamsdelen leidt tot een verhoogd lichaamsbewustzijn, doet de 
bloedcirculatie naar de lichaamsdelen toenemen. Dit leidt tot een zuurstoftoename in de weefsels en 
organen en tot een betere afvoer van afvalstoffen. Daarnaast verhoogt de aandacht prāna en ruimt het 
blokkades in de energiebanen (nadi’s) op. 
 
Adembewustzijn richt de aandacht op een subtieler niveau in het lichaam. Het verandert de activiteiten in de 
hersenen en geeft een harmoniserend effect op het hele zenuwstelsel.  
 
Door het richten van de aandacht op gevoelens en gewaarwordingen worden emoties en gevoelens 
aangeraakt en geharmoniseerd vanuit een veilige situatie. Visualisaties worden ingezet om het zelfhelend 
vermogen van het lichaam te activeren.  
 
 

4.3. William Yang – Yoga van Moed en Mededogen 
De essentie van Yoga van Moed en Mededogen 
In de jaren dat William Yang als ziekenverzorger werkte met kankerpatiënten ontstond Yoga voor Moed en 
Mededogen. Het doel van dit programma was de kracht van de geest over het lichaam te versterken om zo 
patiënten een effectief instrument in handen te geven een eigen bijdrage te leveren aan het 
genezingsproces. 

Volgens Yang zit de effectiviteit er vooral in dat het genezingsproces van binnenuit geactiveerd en versterkt 
wordt, zodat de patiënt zich niet totaal afhankelijk hoeft te voelen van de artsen en hun behandelingen.  

William Yang zijn ervaring is dat natuurlijk niet iedere patiënt geneest, maar velen zien het als iets heel 
positiefs dat zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van hun leven en meer controle 
krijgen over hun gedachten, emoties en relaties met anderen. Uit onderzoek naar de effecten van Yoga van 
Moed en Mededogen blijkt dat een grote meerderheid zich beter voelt, beter slaapt en een positievere 
instelling ten opzichte van het leven krijgt. 

De essentie van William Yang zijn visie is het komen tot innerlijke vrede. Hierbij heeft hij zich laten inspireren 
door het Boeddhisme en het Christendom. Volgens Yang is het ego het grootste obstakel om te komen tot 
innerlijke vrede. De naam Yoga van Moed en Mededogen verwijst naar de moed die nodig is om de op het 
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ego gerichte geest te breken en tegelijkertijd mededogen om het kwetsbare ego te ontdoen van al haar 
weerstand, hechting en zelfgenoegzaamheid. 

Yang zijn ervaring is dat met de dood in het vizier innerlijke vrede slechts bestaat als een uitzondering op de 
regel. Yoga van Moed en Mededogen biedt een instrument om los te komen van het hechten en vechten van 
onze geest en een verbinding te maken met het (vergankelijke) leven. Deze vorm van yoga schept ruimte 
door oefeningen met de adem, meditatieve oefeningen en eenvoudige bewegingen om innerlijke vrede een 
kans te geven.  
 
Houdingen 
Yoga van Moed en Mededogen bestaat uit eenvoudige rustige oefeningen, die gericht zijn op het leren 
voelen van het lichaam en het weer laten stromen van de levensenergie. Deze oefeningen hebben een 
meditatief karakter doordat de aandacht gericht wordt op de adem, daarnaast maakt Yang gebruik van 
geluid op de uitademing en visualisaties. 
Het gaat er niet om nauwkeurig voorgeschreven oefeningen en precisie in de uitvoering, er is ruimte voor 
eigen variatie. De essentie van de oefeningen is het leren voelen van het lichaam in het hier en nu: fysiek, 
energetisch en emotioneel. Door objectief te leren observeren worden lichamelijke en geestelijke 
gewaarwordingen minder bedreigend, kunnen ze ruimte krijgen en leidt dit tot minder wervelingen in de 
geest. Het ego krijgt minder ruimte om zich te manifesteren. 

Aarden van het lichaam 
Een deel van de oefeningen is gericht op het aarden van het lichaam via de voeten, benen en het bekken. De 
bedoeling van deze oefeningen is om meer thuis te komen in je lichaam, jezelf te ervaren door het lichaam in 
plaats van door het hoofd (bijlage 2).  
 
Volgens Yang oordeelt de geest continu over wat goed en verkeerd is aan het lichaam en verdiept zo de 
scheiding tussen het lichaam en de geest. Weinig mensen zijn in staat om het lichaam werkelijk te zien zoals 
het is. Ons lichaam confronteert ons op brute wijze met de Eerste Edele Waarheid van de Boeddha:(er is 
lijden. De vergankelijkheid van ons leven en het lijden dat ontstaat wanneer we dit niet kunnen accepteren. 
Yang stelt dat alleen door de werkelijk van ons lichaam te zien, voorbij oordelen en emoties, de geest in staat 
is los te komen van de continue stroom van gedachten over het uiterlijk en de gezondheid van het lijf. Door 
acceptatie van wat er werkelijk is, kunnen de meeste van de lichamelijke spanningen al gewoonweg 
verdwijnen. Omdat deze spanningen niet alleen in de geest aanwezig zijn, maar ook diep in de vezels van 
onze spieren en weefsels van onze organen, kunnen we pas diep ontspannen als de geest tot rust komt. 15 
 
Energie laten stromen 
Een andere serie oefeningen is gericht op de wervelkolom, om de levensenergie vrij te laten stromen. 
Volgens Yang leidt het voeden van de wervelkolom met adem en concentratie tot meer energie, het zuiveren 
van zenuwcentra en het ontwikkelen van innerlijke kracht om er te mogen zijn zoals je bent, waarbij het ego 
tot zwijgen gebracht is.  
 
Oefeningen uit deze serie zijn bijvoorbeeld het lang maken van de wervelkolom met ontspannen schouders 
en focus op de adem, een zittende torsie en een visualisatieoefening langs de wervelkolom. Hierbij wordt 
een bron van wit stralend licht boven het hoofd voorgesteld, uitademend glijdt deze als een rivier van wit 
licht omlaag langs de wervelkolom. De rivier van wit licht mondt uit in de bekkenschaal en transformeert de 
zee die zich daar bevindt in wit licht. Bij de visualisatie omlaag langs de wervelkolom wordt de klanken 
‘hoeoeoe’ gemaakt en bij het uitmonden van de rivier in de bekkenschaal wordt de klank ‘mmm’ gemaakt. 16 

                                                           
15 Yoga van Moed en Mededogen, William Yang (pag. 42,43) 
16 Yoga van Moed en Mededogen, William Yang (pag. 55) 
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Verbinding 
Yang gebruikt oefeningen die op het hart gericht zijn om mededogen te ontwikkelen. Het omarmen van de 
dingen en mensen waar je weerstand tegen voelt, het opheffen van afgescheidenheid om je te kunnen 
verbinden met de wereld om je heen. Volgens Yang geeft het openen van het hart kracht, omdat je je niet 
hoeft af te schermen voor de buitenwereld. 
 
Eén van de oefeningen uit deze serie gaat als volgt: vanuit een zittende positie de handen zijwaarts omhoog 
brengen, sluiten boven het hoofd en omlaag voor het hart brengen. Hierbij kan gevisualiseerd worden dat 
geput wordt uit een witte lichtbron boven het hoofd. 
 
Adem en meditatie 
Filosofie 
William Yang ziet bewustwording van de adem en het richten van de aandacht op de adem als een manier 
om het leven hier en nu te ervaren. Het richten op de adem maakt je los van de talloze emotionele reacties 
en helpt de geest te kalmeren.  
 
Daarnaast leert het je, volgens Yang, om te ervaren dat het leven als de adem is: vluchtig, veranderlijk en 
vergankelijk. Alles wat vast en solide lijkt lost uiteindelijk op in energie. Richten van de aandacht op de adem 
leert je hoe met het leven en het veranderlijke karakter om te gaan: het laten gaan, laten stromen, laten 
gebeuren. 
 
Oefeningen 
De ademoefeningen bij Yoga van Moed en Mededogen zijn allereerst gericht op bewustwording van de 
adem. Meditatieve aandacht bij elke ademteug. In Yang zijn visie is het doel om weer terug te gaan naar de 
natuurlijke manier van ademen, zonder in te grijpen. Prānāyāma’s ziet Yang als een geforceerde manier van 
ademen, die niet past in het westen waar we ‘al zoveel moeten’. Yang gaat ervan uit dat de adem vanzelf 
lager in het lichaam komt, als we niet forceren en de aandacht laag in het lichaam brengen (bijvoorbeeld 
door oefeningen met de voeten of het bekken). 
 
De ademoefeningen worden gecombineerd met eenvoudige bewegingen van de voeten, benen of handen, 
klank en/of visualisatie. Bij de inademing ligt de focus op het voelen en toelaten van de adem; het opnemen 
van nieuwe (levens)energie en de helende werking ervan.  
Bij de uitademing ligt de focus op het loslaten van fysieke en emotionele spanningen, eventueel ondersteund 
door simpele bewegingen en/of een visualisatie. Bij veel oefeningen is de uitademing door de mond een 
zucht of een klank zoals ‘hoeoeo’, ‘ooooh’, ‘ohm’. Hierbij wordt voorgesteld dat negatieve energie en 
emoties het lichaam verlaten, zodat ze zich niet kunnen manifesteren in het lichaam. 
 
Het moment tussen uit- en inademing noemt Yang de natuurlijke adempauze. Hij associeert dit voor veel 
mensen onbekende gebied met angst en weerstand. Het vraagt moed en onthechting van het bekende om 
deze leegte te ervaren. Oefeningen die gericht zijn op het ervaren van de adempauze lossen volgens Yang 
dualiteit op en leiden naar stilte en innerlijke ruimte.  
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4.4 Overige wetenschappelijke resultaten  
De laatste 10 jaar is er veel onderzoek naar yoga gedaan bij patiënten met kanker. Verschillende studies 
vermelden aanzienlijke verbeteringen in stress, kwaliteit van leven, vermoeidheid, emotionele gezondheid, 
vitaliteit, kwaliteit van leven, gewrichtspijn, vermoeidheid, slaapstoornissen en vermoeidheid. Hieronder een 
paar resultaten van onderzoeken. 

Susanne Mulder deed in opdracht van de Universiteit Twente in 2013 onderzoek naar ervaringen van 
(ex)kankerpatiënten met yoga. De deelnemers ervoeren een toename in lichaamsbewustzijn, ze konden zich 
beter ontspannen, beter concentreren, piekerden minder, ervaarden meer mentale kracht, meer energie, 
meer souplesse in het lichaam, hadden een betere toegang tot emoties en een verbeterde ademhaling. 

In 2014 deden Kavita en anderen onderzoek17 naar patiënten met borstkanker die behandeld werden met 
radiotherapie. Het fysiek functioneren en de algemene gezondheidsperceptie scoorden duidelijk hoger dan 
in de controlegroepen, de mentale score was hoger maar niet significant, er was wel een grote afname in 
vermoeidheid te zien. In het yogaprogramma waren āsanas, prānāyāma, diepe ontspanning en meditatie 
opgenomen. Aangenomen wordt dat dagelijkse yogabeoefening het beste resultaat geeft.  

 
 

  

                                                           
17 Randomized, Controlled Trial of Yoga in Women With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy (2014), Kavita, D. C. et 
al.  
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5. Eigen visie 
In dit hoofdstuk geef ik mijn visie op yoga bij kanker weer. Deze is met name gevoed door de Saswitha 
Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, aangevuld met literatuur, onderzoek en ervaringen vanuit de opleiding 
tot H-yoga docent van de Stichting voor Yoga en Kanker. 
 
In de situatie waarin we geconfronteerd worden met het hebben van een levensbedreigende ziekte, is het 
naar mijn idee onvermijdelijk terug te gaan naar onze basis en die te versterken. Daar waar we geneigd zijn 
ons lichaam liever niet te voelen, is het juist nodig weer te leren voelen. De basis om te kunnen overleven, 
vertrouwen te krijgen, innerlijke kracht en wijsheid te wekken, ligt in het bekken 18. Veel elementen uit de 
Saswitha zwangerschapsyoga zijn naar mijn mening ook van toepassing bij kankerpatiënten. De thema’s 
vertrouwen, overgave, concentratie en kracht zijn behulpzaam bij het leren loslaten, accepteren, omgaan 
met pijn, onzekerheid en energie bundelen tegen de ziekte.  
 
Het leveren van een eigen bijdrage in het genezingsproces door het doen van yoga, zie ik als een positieve 
impuls van binnenuit. Ook Dr. David Servan-Schreiber onderschrijft het belang van een eigen bijdrage in het 
genezingsproces. Het lijkt hem aannemelijk dat een constant gevoel van machteloosheid van de patiënt de 
groei van de tumor bespoedigt19. Hieruit zou je de conclusie kunnen trekken dat het belangrijk is zelf een 
bijdrage te kunnen leveren in het genezingsproces. 
 
Houdingen 
In het algemeen komen in een evenwichtige oefenserie de volgende elementen aan bod20 

- staan, zitten en liggen 
- vooroverbuiging 
- achteroverbuiging 
- zijwaartse buiging 
- torsie 
- evenwichtshouding 
- omgekeerde houding 
- ontspanning 

Elk van de houdingen spreekt de wervelkolom op een andere manier aan en raakt andere emoties. De 
oefeningen geven gelegenheid om emoties te verwerken en hebben een opschonende werking. Zonder dat 
de achtergrond van de emoties duidelijk hoeft te zijn, kunnen rekking, ontspanning en de adem helpen bij 
verwerking. De adem is hierbij een hulpmiddel om ruimte te scheppen en los te laten. Om het loslaten te 
ondersteunen, kan ervoor gekozen worden de uitademing door de neus te vervangen door een uitademing 
op een fff-klank. Deze manier van uitademen ondersteunt actief het loslaten en wordt vaak toegepast in de 
H-yoga. Vanuit een workshop bij William Yang heb ik zelf de ervaring dat veelvuldig zuchten door de mond 
een gevoel van slapte kan geven. Uitademing op een fff-klank daarentegen bundelt en houdt het lichaam 
energiek.  
 
Er kan een groot verschil in beweeglijkheid zijn tussen verschillende patiënten, waardoor niet alle houdingen 
(meer) mogelijk zijn. Afhankelijk van de fase van de ziekte en de effecten van de reguliere behandeling zoals 
een operatie, chemotherapie en bestraling kunnen er lichamelijke beperkingen zijn. Variërend van kleinere 
ongemakken tot een situatie die zo ernstig is, dat iemand aan bed gebonden is. Daarom is het altijd van 
belang de oefeningen aan te passen aan de mogelijkheden van het lichaam. Beperkingen dwingen om de 
aandacht te verplaatsen naar de adem en ruimte in het lichaam. Dit kan enerzijds lichamelijke verlichting 

                                                           
18 Eigen aantekeningen zwangerschapsyoga Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte  
19 Anti-kanker – Dr. David Servan -Schreiber (pag.202)  
20 Eigen aantekeningen Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte 
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geven bij spanning en pijn in het lichaam. Anderzijds kan geleerd worden de situatie te accepteren zoals die 
is en dit bevordert mentale rust en stabiliteit.  
 
Staan, zitten en liggen 
In de meest ideale situatie bevat het oefenprogramma staande, zittende en liggende houdingen, omdat je op 
deze manier het lichaam steeds anders ervaart. In deze verschillende houdingen kan vitaliteit en verstilling 
gewekt worden. Wanneer de situatie van de patiënt dit niet toelaat, dient er naar aanpassingen gezocht te 
worden. Als staande of zittende houdingen op de grond niet meer mogelijk zijn, kan gebruik gemaakt worden 
van een skippybal. Zo’n bal ondersteunt op een zachte manier het lichaam, vormt mee en geeft ook 
stevigheid. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen zittende oefeningen op bed gedaan worden. 
 
Net als Yang is naar mijn mening aarden van het lichaam belangrijk, omdat dit een fundament legt om 
bewustzijn van het lichaam te ontwikkelen. Bij ernstige ziekte raken we vaak vervreemd van ons lichaam. 
Voor het herstelproces is het belangrijk weer thuis te raken in het lichaam, voelen wat het lichaam nodig 
heeft om letterlijk te overleven en de mogelijkheid te creëren een gevoel van veiligheid en stabiliteit te 
ontwikkelen.  
 

Een zachte dynamische oefening waarmee het lichaam geaard kan worden, 
is de weeëndans. Deze is bekend uit de Saswitha zwangerschapsyoga en 
bedoeld om de weeën op te vangen, rust in lichaam en geest te brengen. 
Deze oefening kan zowel staand als zittend op een skippybal uitgevoerd 
worden. In de oefening ligt het accent op het oefenen van de lage adem die 
leidt tot ontspanning, overgave en rust in het denken. De variant kent twee 
varianten. Bij de eerste variant wordt het bekken kalm zijwaarts heen en 
weer gewiegd, waarbij de in- en uitademing door de neus zijn. 
Bovenlichaam en hoofd gaan mee in de cadans van de beweging. Bij de 
tweede variant wordt de adem verlengd (in 2x wiegen inademen, in 4x 
wiegen uitademen) en wordt hoorbaar door de mond uitgeblazen. Hiermee 
kunnen spanningen actief losgelaten worden. In beide varianten is er kracht 
in de benen, zodat het bekken kan ontspannen.  
 
 

 
 
Vooroverbuiging 
Fysiologisch heeft een vooroverbuiging positieve effecten op de wervelkolom, ruggenmergzenuwen, 
buikorganen en de zonnevlecht. Hierdoor kan het lichaam beter kan ontspannen, het bevordert de eetlust en 
de houding is behulpzaam bij spijsverteringsproblemen en obstipatie. Een vooroverbuiging verbetert ook de 
bloedsomloop en de lymfecirculatie, waardoor de algehele vitaliteit gunstig wordt beïnvloed. 21 
Een vooroverbuiging stimuleert de adem in het bekken en de onderrug. Mentale en emotionele kwaliteiten 
die met een vooroverbuiging ervaren kunnen worden, zijn gevoelens van loslaten, overgave en de 
mogelijkheid om naar binnen te keren. 
 

                                                           
21 Yoga doen en begrijpen, André van Lysebeth (pag. 177 – 180) 
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Een voorbeeld van een aangepaste vooroverbuiging is de 
zogenaamde zwangerschapsmudra, waarbij de knieën wijd uit 
elkaar zijn, grote tenen gesloten en het bovenlichaam voorover 
buigt, eventueel ondersteund door een skippybal. Dit vraagt 
minder van het lichaam dan een klassieke Pascimottāsana (tang) 
terwijl toch dezelfde kwaliteiten ervaren kunnen worden. 
Naarmate de patiënt zich beter voelt, kan een Bālāsana 
(kindhouding) - al dan niet ondersteund door kussens - geoefend 
worden.  
 

 
 
Achteroverbuiging 
Een achteroverbuiging versterkt de spieren rondom de wervelkolom en de doorbloeding in dit gebied. Dit 
verhoogt veerkracht en vitaliteit. Een achteroverbuiging rekt de onderbuik en de adembeweging masseert de 
buik- en bekkenorganen. Verder versterkt een achteroverbuiging de werking van de bijnieren waardoor de 
productie van adrenaline en cortisone wordt genormaliseerd. Dit heeft een positieve uitwerking op de 
stressreactie van het lichaam22. Door het openen van de borst kunnen de bronchiën zich openen, die vaak 
door (emotionele) spanningen verkrampt zijn. 23 
Een achteroverbuiging maakt de adem vrij door het openen van de borst en de keel. Hierdoor ontstaat ook 
de mogelijkheid om emotioneel het hart te openen, ruimte en een gevoel van blijheid toe te laten. Hierdoor 
kan verbinding ervaren worden met de wereld om ons heen, voorbij het gevoel van afgescheidenheid. 
 

 
Een voorbeeld van een zittende achteroverbuiging is de Kanthagrivāsana. 
Zittend worden de benen ingetrokken en handen achter het bekken 
geplaatst met de binnenkant van de polsen tegen het lichaam en de pinken 
zo dicht mogelijk bij elkaar. Er rust geen gewicht op de handen, eventueel 
kan de houding aangepast worden door de handen op een verhoging neer 
te zetten (let dan wel op ontspanning van de schouders!). Het gewicht is op 
of net voor de zitbeentjes. De inademing ontstaat in de buik en wordt 
meegenomen omhoog via het middenrif naar de borst en de keel, het 
hoofd wordt naar achteren gebracht, de handpalmen raken nu de grond. 
Uitademend wordt de kin naar de borst gebracht, komen de handpalmen 
weer los van de grond en worden de buik en bekkenbodem licht 
aangespannen. Deze houding eerst dynamisch uitvoeren en indien mogelijk 
een aantal in- en uitademingen statisch. 
 
 
 

 
Als een zittende achteroverbuiging te zwaar is, kan een aangepaste 
Matsyāsana (vishouding) een alternatief zijn. De houding kan liggend 
(op bed) gedaan worden, ruim ondersteund door kussens in de rug.  
 
 
 
 
 

                                                           
22 Yoga doen en begrijpen, André van Lysebeth (pag. 164 – 165) 
23 Yogavidyā, chakravidyā, J. L Plenckers (pag. 39) 
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Zijwaartse buiging 
Een zijwaartse buiging versterkt onder andere tussenribspieren, het middenrif en de zijkant van het bekken 
(heupgewricht). Daarnaast maakt de beweging ook het middenrif vrij, waardoor de adem en het bewustzijn 
in het bekken gebracht kunnen worden.24 In de oefening kan de kracht van de inademing gevoeld worden. 
De oefening geeft meer souplesse van het middenrif, waardoor ruimte ontstaat voor de buikadem die 

ontspant en rust geeft. Meer thuiskomen in het bekken, leidt tot toegang 
naar innerlijke kracht, wijsheid en vertrouwen. 25 
Een voorbeeld van een toegankelijke zijwaartse buiging is de Arda 
Chandhrāsana (halvemaanhouding). De houding kan zittend uitgevoerd 
worden op een skippybal, met de voeten stevig op de grond. Op de 
inademing worden beide handen zijwaarts omhoog gebracht, uitademend 
schouders omlaag brengen. Op de inademing wordt afwisselend een pols 
vastgepakt en zijwaarts getrokken met de hand, op de uitademing rechtop 
komen in het midden en de handen wisselen. De aandacht is gericht op de 
adem in de flank. 
 
Afhankelijk van de conditie van de patiënt kan de halvemaanhouding ook 
staand, zittend op de grond of liggend uitgevoerd worden.  
 
 
 

 
 
Torsie 
Een torsie versterkt de spieren langs de wervelkolom, maakt deze vrij en stimuleert een oprichtende kracht 
door de wervelkolom, stimuleert de buikorganen (afwisselend links en rechts), ondersteunt de werking van 
de (bij)nieren en heeft een positief effect op het sympathisch zenuwstelsel door de stimulering van de 
zenuwknopen langs de wervelkolom. Dit bestrijdt constipatie, stimuleert en ontlast de lever en de 
spijsvertering en geeft het lichaam nieuwe levenskracht. 26 
 

Een toegankelijke torsie is liggend op de rug, waarbij de voeten op 
heupbreedte achter het bekken worden geplaatst. De voet van het 
linkerbeen wordt geplaatst op de rechterknie. Met een rustige 
beweging worden de benen zo ruim mogelijk zijwaarts bewogen. 
Hierdoor wordt de achterkant van het bekken en de onderrug 
worden gemasseerd. De beweging herhalen na wisseling van de 
benen.  
 
 

 
  

                                                           
24 Yogavidyā, chakravidyā, J. L Plenckers (pag. 10) 
25 Eigen aantekeningen, specialisatie zwangerschapsyoga Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte 
26 Yoga doen en begrijpen, André van Lysebeth (pag. 231-233) 
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Evenwichtshouding 
Een evenwichtsoefening helpt om een gevoel van balans te ontwikkelen en 
vraagt concentratie, waardoor zo’n oefening zowel lichamelijk als geestelijk 
balancerend kan werken. 
 
Een voorbeeld van een toegankelijke evenwichtsoefening is de Sthira 
Tādāsana (dynamische berg). De oprichting in de houding geeft een 
vitaliserend gevoel. Met de voeten iets wijder dan heupbreedte geplaatst, 
zijn de handen voor de borst ineengestrengeld. Inademend op de 
voorvoeten komen en de handen mee omhoog nemen in het verlengde van 
de kruin. Uitademend komen de handen weer voor de borst en worden de 
hielen als laatst op de grond geplaatst. Deze oefening eerst dynamisch 
uitvoeren en indien mogelijk statisch uitvoeren. In de statische houding voel 
je welke spieren losgelaten kunnen worden. Vaak worden er meer spieren 
aangespannen dan nodig voor de houding, zoals kaak- en bilspieren. 
 
 

 
 
Omgekeerde houding 

Over omgekeerde houdingen bij kanker is weinig geschreven. Het is dan ook 
de vraag of dit verstandige oefeningen zijn voor kankerpatiënten. Vaak zijn 
het erg intensieve houdingen, waardoor ze waarschijnlijk als niet geschikt 
worden gezien. Omdat omgekeerde houdingen een positief effect hebben 
op de bloedsomloop en de lymfestroom27, lijkt het me goed om een 
eenvoudige houding in het oefenprogramma op te nemen. 
 
Een voorbeeld hiervan is de aangepaste Salamba sarvanāsana 
(kaarshouding). Dit is een liggende houding, waarbij het bekken 
ondersteund wordt door kussens en de benen omhoog tegen de muur 
geplaatst worden. In deze houding wordt goed in de buik geademd en is het 
bekken is dicht bij de muur.  
 
 
 
 

 
Ontspanning  
De eindontspanning mag niet ontbreken ter afsluiting van een oefenserie. In deze houding (savāsana), 
beklijven de oefeningen pas echt in het lichaam en kan gekomen worden tot diepe ontspanning28. Eventueel 
kunnen eerst de verschillende lichaamsdelen aanspannen worden, om daarna dieper te kunnen ontspannen. 
Het accent ligt op de adem in de buik (het bekken). Eerder in dit hoofdstuk is al aangegeven hoe belangrijk 
het is om werkelijk thuis te komen in het bekken.  
 
Ontspanning is niet alleen aan het einde van de oefenserie belangrijk, maar is ook belangrijk bij het doen van 
de oefeningen, om te kunnen ervaren welke spieren in de houding ontspannen kunnen worden die niet 
nodig zijn voor de opbouw van de houding. Een houding kan daardoor zowel stabiel als ontspannen zijn. Het 
is belangrijk dat de houdingen altijd comfortabel voelen, om niet nog meer spanning op te roepen die er 
door alle omstandigheden al is. 

                                                           
27 Werkboek Zwangerschapsyoga, Diana Plenckers (pag.46) 
28 Eigen aantekeningen Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte 
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Dr. David Servan-Schreiber beschrijft in zijn boek ‘Anti-kanker’ dat bij stress hormonen vrijkomen die 
‘noodfuncties’ van het lichaam activeren, zoals ontstekingsmechanismen. Onderzoek bevestigt dat stress de 
groei van tumoren bevordert en tegelijkertijd functies zoals de spijvertering, het herstel van weefsel en het 
immuunsysteem tijdelijk stillegt. Hieruit zou je kunnen concluderen dat ontspanningsoefeningen van 
wezenlijk belang zijn bij kanker.  
 
Yoga Nidra 
Vanuit mijn eigen ervaring en die van mijn leerlingen, merk ik iedere keer weer hoe diep ontspannend Yoga 
Nidra is en daarnaast nieuwe energie geeft. Daarom sluit ik me helemaal aan bij de School of Bihar om Yoga 
Nidra aan te bieden aan kankerpatiënten. Yoga Nidra is ook in een in de H-yoga toegepaste vorm voor diepe 
ontspanning. 
 
Over de fase waarin gevoelens en gewaarwordingen worden opgeroepen is discussie. Maaike Chavanu, 
gecertificeerd Satyananda yogadocent, gespecialiseerd in Yoga Nidra raadt af om deze fase bij 
kankerpatiënten toe te passen. Zij geeft aan dat dit teveel spanningen oproept. 
 
Swami Satyananda Saraswati beveelt Yoga Nidra speciaal aan in combinatie met meditatie om zo een 
optimaal evenwicht te bereiken tussen concentratie en ontspanning 29. In zijn boek ‘Yoga Nidra’ stelt hij voor 
de Yoga Nidra op twee punten aan te passen bij kankerpatiënten. Ten eerste door vroege 
levensherinneringen en ervaringen op te roepen uit de onderbewuste geest, zodat onaangepastheden 
kunnen worden herkend en gecorrigeerd. Dit blijkt een haperend immuunsysteem te ondersteunen. Ten 
tweede door genezing te visualiseren als een licht- of energiestroom. Daarnaast kan een krimpend 
kankergezwel gevisualiseerd worden of een leger van witte bloedlichaampjes die de strijd tegen de kanker 
aangaat. Deze laatste techniek is door een radiotherapeut uit Texas aangetoond in een proef 30. De 
resultaten leidden tot gedeeltelijke of volledige afname van ziekteverschijnselen.  
 
Adem 
Adem verbindt de mens met het leven en levenskracht, ook wel prāna genoemd. Prāna is afkomstig van het 
Sanskriet pro āna, datgene wat je voort doet gaan. Adem is datgene wat je voort doet leven. Zonder adem is 
er geen leven mogelijk. Adem heeft vanuit de yogafilosofie een stoffelijke kant. Hierbij zorgt de inademing 
voor zuurstof die nodig is voor het verbranden van voedingsstoffen en de levering van warmte en energie en 
de uitademing voor het afvoeren van kooldioxide uit het lichaam. Daarnaast heeft de adem ook een niet-
stoffelijke kant (geestkant) waarbij de adem gezien wordt als de reflectie van de emotionele toestand op de 
adem en de mogelijkheid om via de adem de bewustzijnstoestand te beïnvloeden.31 
 
Geest   Bewustzijn  geestkant van de mens 
 
      (stofkant van het bewustzijn) 
----------------------------------ADEM------------------------------------------------------------ 
      (geestkant van het lichaam) 
 
Stof   Lichaam  stofkant van de mens 
 
Figuur 1 Relatie adem, bewustzijn en lichaam 
(Bron: Yogavidyā, chakravidyā, J. L Plenckers) 

                                                           
29 Yoga Nidra, Swami Satyananda Saraswati (pag.220 e.v.) 
30 The role of the mind in cancer therapy, O. C. Simonton 
31 Yogavidyā, chakravidyā, J. L Plenckers 
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In de Saswitha yoga ga je ervan uit dat de adem eerst gekend moet worden, voordat deze vrij kan zijn en 
vervolgens beheerst kan worden. Adembewustwording dan ook de eerste en onmisbare stap voordat gestart 
kan worden met prānāyāma’s. Als het adembewustzijn eenmaal gekend is, zijn er naar mijn mening zoveel 
voordelen die prānāyāma’s kunnen bieden, dat ik me aansluit bij de filosofie van de Bihar School of Yoga. 

Hieronder enkele aanvullingen op eerder genoemde voordelen van de verschillende prānāyāma’s zoals 
genoemd door de Bihar School of Yoga. Maar eerst een ademoefening die naar mijn idee niet mag 
ontbreken. 

Prāna Mudra 
 
Gemakkelijk staand worden de handen inademend voorlangs ophoog 
gebracht, uitademend langzaam zijwaarts omlaag, eindigend voor de buik. 
In de oefening is er verbinding tussen de adem en de handen. Na de 
uitademing wordt eventueel een adempauze ingelast. De oefening wordt 
statisch uitgevoerd met de handen en het hoofd iets naar achteren en 
afsluiten met de handen op het hart (linkerhand ligt op de rechterhand). 
 
Deze oefening kan rust geven door de langzame uitademing en de 
eventuele adempauze. De houding stimuleert een diepe inademing, roept 
levenskracht, energie, vreugde en openheid op.  
 
 
 
 
 

 
Nādī Shodana  
Adem via het linkerneusgat, stroomt door het energiekanaal ida, dat langs de linkerkant van de wervelkolom 
loopt en verbonden is met onze zogenaamde maankwaliteiten. Deze staan o.a. voor herstel en rust, activiteit 
van de spijsvertering, koelte en zelfrelflectie. Adem via het rechterneusgat stroomt door pingala, gelegen aan 
de rechterkant van de wervelkolom en verbonden is met onze zonkwaliteiten die o.a. activiteit, logisch 
denken, analytisch vermogen, warmte, energie en helderheid vertegenwoordigen. Door afwisselend ademen 
door de neusgaten worden ida en pingala gereinigd en kunnen blokkades in het lichaam opgeheven worden.  
 
Tegelijkertijd verkoelt de adem door neusgaten afwisselend de linker- en rechterhersenhelft. Dit leidt tot het 
afwisselend activeren en balanceren van linker- en rechterkant van het lichaam. Daarnaast worden ook 
parasympatisch en sympathisch zenuwstelsel afwisselend aangestuurd. Hierdoor ontstaat meer balans 
ontstaat tussen lichaam en geest. Als beide hersenhelften in balans zijn voelen we ons rustig, kalm en prettig. 
Door dit evenwicht kan gekomen worden tot verstilling. Onderzoek wijst uit dat Nādī Shodana de gevolgen 
van stress kan verminderen, waardoor bloeddruk en hartslag dalen.32 
 
Een ander opmerkelijk effect van Nādī Shodana is dat het positieve effect op de reukzenuw (nervus 
olfactorius). Vanuit beide neusgaten lopen sensoren van deze zenuw rechtstreeks naar het limbisch systeem 
van onze hersenen. Dit deel heeft te maken met onze emoties. De reukzenuw is de enige zenuw die een 
rechtstreekse verbinding heeft met dit deel van de hersenen. Alle andere hersenzenuwen lopen via de 
thalamus, een centraal druk bezocht zenuwknooppunt. De rechtstreekse verbinding tussen de reukzenuw en 

                                                           
32 Yoga als pijnbestrijding, Kelly Mc Gonigal (pag. 55) 
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het limbisch systeem leidt bij onregelmatige of onrustige adem tot afgifte hierbij passende hormonen zoals 
adrenaline. Andersom worden bij een rustige, regelmatige en vloeiende adem worden rustgevende 
hormonen zoals oxytocine afgegeven.33  
 
Andere geraadpleegde bronnen over yoga therapie, pijnbestrijding en wetenschappelijk onderzoek zijn 
unaniem positief over de uitzonderlijk krachtige techniek van Nādī Shodana om lichaam en geest te 
kalmeren.  
 
Brahmari 
Nischala Joy Devi beschrijft in haar boek ‘The healing path of yoga’ hoe de hypofyse gebalanceerd wordt 
door het zoemende geluid. De hypofyse ligt in het midden van het hoofd, als een erwt op een steeltje 
omgeven door bloed. Door de vibratie van het bloed, trilt de hypofyse zachtjes mee en dit resulteert in een 
gevoel van welbevinden.  
 
Bhastrika en Kapalabhati 
De Bihar School of Yoga raadt deze oefeningen af, vanwege het verwarmende effect. Er wordt niet dieper op 
ingegaan, waarom dit negatief werkt. Verder in de literatuur heb ik hierover niets kunnen vinden. Het zou 
kunnen dat ontstekingen die ten grondslag liggen aan kankerontwikkeling, aangewakkerd worden door 
verwarming.  
 
In de H-yoga daarentegen is de Kapalabhati wel een belangrijke oefening die gedaan wordt met 
(ex)kankerpatiënten. De voordelen waarom deze oefening gedaan wordt, zijn volgens deze filosofie het 
bevorderen van de spijsvertering, schoonmaken ademorganen zoals de luchtpijp, longen, neus en holtes, het 
geven van een extra stoot zuurstof aan het lichaam en het verwarmende en oppeppend effect op het bloed.  
 
In het onderzoek ‘Yoga Breathing for Cancer Chemotherapy (2012)’ is Kapalabhati één van de vier 
ademoefeningen die de deelnemers aan het onderzoek deden. De andere oefeningen waren observatie van 
de adem, Ujjāyi en Nādī Shodana. Deze ademtechnieken zijn niet separaat onderzocht. Het onderzoek toont 
aan dat ademoefeningen tot geleidelijke verbeteringen leiden in stresservaring, slaapstoornissen, angst 
ervaring en mentale kwaliteit van leven. Een toename in oefening, leidt tot betere resultaten. De meest 
significante verbeteringen zijn te zien in minder slaapstoornissen en angstervaring.  
 
Gezien het intensieve karakter van deze oefeningen en onduidelijkheden over de risico’s, zou ik er niet voor 
kiezen Bhastrika en Kapalabhati aan te bieden bij kankerpatiënten.  
 
  

                                                           
33 Achtergrondinformatie H-yoga 
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6. Vergelijking verschillende visies 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende visies op yoga bij kankerpatiënten met elkaar vergeleken.  
 
Zowel Yoga voor Moed en Mededogen als Yogamanagement bij Kanker gaan ervanuit dat kanker ontstaat 
door energieblokkades in het lichaam, waardoor prāna (levensenergie) niet vrij door het lichaam kan 
stromen. Het doel van de yogabeoefening bij kankerpatiënten is daarom niet gericht op het verhogen van 
flexibiliteit of een verhoogde staat van bewustzijn, maar op het laten stromen van prāna. Hierdoor worden 
energieblokkades opgeheven, kan doorstroming van prāna verbeteren, waardoor genezing van binnenuit 
bevorderd wordt. Daarbij wordt door het beoefenen van yoga een positieve bijdrage geleverd aan het eigen 
genezingsproces, omdat de patiënt niet meer uitsluitend afhankelijk is van medische behandeling en artsen.  
 
Houdingen 
Bij ziekte en pijn zijn we geneigd ons lichaam liever niet te voelen. De yogaprogramma’s van Yang en de Bihar 
School of Yoga gaan in essentie om het weer leren voelen van het lichaam. Door het vergroten van het 
lichaamsbewustzijn (‘wat is er nù?’) kan prāna weer vrij gaan stromen om zo de genezing van binnenuit te 
stimuleren. Beide yogaprogramma’s zijn primair gericht op eenvoudige oefeningen.  
 
Yang richt zich bij de houdingen specifiek op het aarden van het lichaam om te leren voelen, de wervelkolom 
om energie te laten stromen en het hart om acceptatie van onszelf, anderen en omstandigheden te 
bevorderen. Yang richt zich expliciet op het ‘bestrijden’ van het ego, dat naar zijn idee de grootste 
belemmering vormt voor innerlijke vrede. Zijn oefeningen richten zich vooral op ondersteuning om de ik-
gerichte geest te transformeren naar een non-duale geest en een gevoel van allesomvattende liefde op te 
roepen.  
 
De Bihar School of Yoga richt zich in eerste instantie op het verdrijven van het windelement (vata) uit het 
lichaam met de eerste serie Pawanmuktāsanas. In beide visies krijgen de oefeningen door focus op de adem 
een meditatief karakter, waardoor de geest kalmer kan worden. De oefeningen van Yang zijn niet strikt 
voorgeschreven en er is ruimte voor variatie. De Bihar School of Yoga hanteert nauwkeurig voorgeschreven 
āsanas. Als de conditie van de patiënt het toelaat, worden er complexere oefeningen gedaan. 
 
Yang gebruikt in de houdingen visualisaties. Dat kom je bij de voorgestelde āsanas van de Bihar School of 
Yoga niet tegen. Deze gebruikt wel visualisaties in andere oefeningen (Yoga Nidra) en onderschrijft hiervan 
ook het heilzame effect. Hieruit zou je kunnen concluderen dat het gebruik van visualisaties een helende 
werking heeft.  
 
Mijn visie is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat onze basis in het bekken ligt. De basis om te kunnen 
overleven, vertrouwen te krijgen, innerlijke kracht en wijsheid te wekken. Dit is de basis uit de Saswitha 
zwangerschapsyoga die naar mijn mening ook van toepassing is bij kankerpatiënten. De thema’s vertrouwen, 
ontspanning en overgave, concentratie en kracht zijn behulpzaam bij het leren loslaten, accepteren, omgaan 
met pijn, onzekerheid en energie bundelen tegen de ziekte. Mijn advies is eenvoudige houdingen te oefenen 
met het accent op het bekken en de adem, waarbij in- en ontspanning in balans zijn. Bij beperkingen kunnen 
kussens ter ondersteuning worden gebruikt of een skippybal. 
 
Adem 
Binnen de yogaprogramma’s van Yang en de Bihar School of Yoga wordt bewustwording van de adem als een 
essentiële oefening gezien om de aandacht te richten op dít moment en bewust te ervaren wat nú is. 
Hierdoor wordt de geest rustig en krijgen gedachtes en emoties geen kans onrust te creëren. 
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Het gebruik van de adem in de houdingen verschilt tussen Yang en de Bihar School of Yoga. Yang ademt veel 
uit door de mond met zuchten en klanken ter ondersteuning van het leren loslaten. Bij de oefeningen uit 
Yogamanagement bij Kanker is de adem in principe door de neus (zowel in- als uitademing) voor het behoud 
van energie (prāna). 
 
Over het toepassen van ademoefeningen, prānāyāma’s, verschillen de twee fundamenteel van inzicht. Yang 
is absoluut tegenstander van prānāyāma’s bij kankerpatiënten en ziet deze als een geforceerde manier van 
ademen die duidt op weer iets ‘moeten’, zoals we al zoveel tegen komen in het Westen. De Bihar School of 
Yoga definieert prānāyāma’s juist op adembeheersing vanuit ontspanning, waarmee de adem verlengd of 
uitgebreid wordt zodat de prāna weer kan gaan stromen en een positieve invloed heeft op alle 
lichaamsprocessen. Over het gebruik van de Bhastrika en Kapalabhati zijn de meningen verdeeld. In 
verschillende onderzoeken komt Nādī Shodana als één van de meest krachtige technieken naar voren om 
lichaam en geest te kalmeren.  
 
Mijn visie is dat prānāyāma’s een positieve bijdrage kunnen leveren voor kankerpatiënten, zowel lichamelijk 
als geestelijk. De toepassing van de Bhastrika en Kapalabhati zou niet aanraden vanwege de 
onduidelijkheden over de risico’s, de benodigde kracht en spanningen die deze oefeningen kunnen 
oproepen.  
 
Hieronder een overzicht van de overeenkomsten en verschillen over de effectiviteit van specifieke 
prānāyāma’s volgens verschillende bronnen. 
 

 Nādī 
Shodana Ujjāyi Bhramari Sheetali Sheetkari Bhastrika Kapalabhati 

Swami Nirmalananda 
- Yogic Management 
of Cancer + + +         
Swami Yogapratap -  
Exploring Yoga and 
Cancer + + + + + - - 
H-yoga  + + +     - + 
Onderzoek 'Yoga 
breathing for Cancer 
Chemotherapy' 
(2012) + +         + 
William Yang - - - - - - - 

 
Figuur 2 Overzicht effectiviteit prānāyāma’s bij kanker volgens diverse bronnen 

 
 
Ontspanning 
Binnen het programma Yogamanagement bij Kanker wordt ontspanning als fundamenteel beschouwd om 
beter te kunnen worden. Diepe ontspanning van lichaam en geest versterkt het immuunsysteem zodat het in 
staat is nieuwe kankercellen op te ruimen. Onderzoekers hebben aangetoond dat een geest die gestrest is, 
zich zorgen maakt, ontevreden, hopeloos, boos of andere negatieve emoties kent, een negatieve invloed 
heeft op het immuunsysteem en de interactie hiervan met het zenuwstelsel en hormoonsysteem.  
Bij regelmatige ontspanningsoefeningen harmoniseren het sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel, 
reguleert de adem, verlagen de hartslag en bloeddruk, verlagen spier-, mentale en emotionele spanning. 
Hierdoor verbeteren de kwaliteit van slapen en concentratie. Factoren zoals angst en stress die het 
immuunsysteem ondermijnen verminderen en factoren die het immuunsysteem stimuleren nemen toe.  
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Een techniek om tot diepe ontspanning te komen is Yoga Nidra. Yoga Nidra is behulpzaam bij het omgaan 
met de extreme stress die een levensbedreigende ziekte als kanker met zich meebrengt, helpt negatieve 
emoties transformeren en stimuleert het zelfhelend vermogen. 
 
Mijn eigen ervaring is dat ontspanning in de houdingen zelf ook belangrijk is, om bewust te ervaren welke 
spieren in de houding ontspannen kunnen worden. Hierdoor kan een houding zowel stabiel als ontspannen  
zijn. Het is belangrijk dat de houdingen altijd comfortabel voelen, om niet nog meer spanning op te roepen 
die er door alle omstandigheden al is. 
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7. Conclusie 
 
De vraagstelling van deze scriptie was welke invloed yoga kan hebben op de meest voorkomende klachten 
van kankerpatiënten. Psychische klachten waarmee kankerpatiënten veel te maken hebben, zijn verlies van 
vertrouwen in het lichaam, (doods)angst, stress, sombere gevoelens en depressie. Daarnaast zijn de 
belangrijkste fysieke klachten vermoeidheid, verslechterde conditie, pijn en slaapproblemen. 
 
De resultaten uit de programma’s Yoga voor Moed en Mededogen van William Yang en Yogamanagement bij 
Kanker van de Bihar School of Bihar, zijn aangevuld met literatuur, wetenschappelijk onderzoek, kennis en 
ervaring vanuit de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en de opleiding tot H-yoga docent. 
 
Effecten 
Yoga een holistische wetenschap is. Dit betekent dat we niet kunnen volstaan met één of een aantal lokaal 
gerichte oefeningen. Een uitgebalanceerde serie oefeningen is van belang, omdat de uitwerking hiervan niet 
alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en spiritueel kan zijn. De yogaprogramma’s van Yang en de Bihar 
School of Yoga kennen overeenkomsten en verschillen, maar hebben beide positieve resultaten.  
Uit onderzoek naar de effecten van Yoga van Moed en Mededogen blijkt dat een grote meerderheid zich 
beter voelt, beter slaapt en een positievere instelling ten opzichte van het leven krijgt.  
 
Uit metingen met biofeedback apparatuur aan de Bihar School of Yoga blijken de voordelen van de eerste 
serie Pawamuktasana’s. Deze Pawanmuktāsanas zijn krachtig om stijfheid en spanning in de spieren en 
gewrichten te verlichten, ze verbeteren de bloedcirculatie (terugstroming van het veneuze bloed naar het 
hart), stimuleren de prānastroom en ze bevorderen het opruimen van afvalstoffen en toxines. De serie 
verbetert lymfedrainage, waardoor de oefeningen ook behulpzaam zijn bij pijn, zwellingen, ontstekingen en 
het versnellen van genezing. De serie geeft een positieve impuls aan het immuunsysteem, helpt naar binnen 
te keren en het bewustzijn te vergroten.  
 
Positieve effecten van pranayama’s zijn: 

- Kalmerend en versterkend effect op de geest, verlichting angstgevoelens, boosheid en depressie. 
- Verbetering slapeloosheid. 
- Balancering tussen het parasympatisch en het sympathisch zenuwstelsel. 
- Verlaging van bloeddruk en hartslag. 
- Opheffing van blokkades in nadi’s en stimulering van prāna. 
- Verbeterde werking van het immuunsysteem. 

 
De laatste tien jaar is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar yoga bij patiënten met kanker. 
Verschillende studies vermelden aanzienlijke verbeteringen in stress, kwaliteit van leven, vermoeidheid, 
emotionele gezondheid, vitaliteit, kwaliteit van leven, gewrichtspijn, vermoeidheid, slaapstoornissen en 
vermoeidheid. 
 
Een uitgebalanceerd yogaprogramma bij kanker verbetert bij kankerpatiënten de bloed- en lymfestroom, 
waardoor organen meer zuurstof krijgen en afvalstoffen beter afgevoerd worden, geeft meer balans in het 
hormoonstelsel, parasympatisch en sympathisch zenuwstelsel.  
Mentaal leidt yoga tot meer ontspanning, een rustiger, geconcentreerdere en veerkrachtigere geest, minder 
angstige en depressieve gevoelens en het vermogen om beter met situaties en pijn om te gaan (acceptatie). 
Lichamelijk kan de adem zich verdiepen, ontstaat er meer energie, meer souplesse, minder spierspanning en 
minder slapeloosheid. 
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Bijlage 1 Pawanmuktāsanas – deel 1 (Bihar School of Yoga) 
 
Prarambhik Shiti (basispositie) 
De serie oefeningen wordt uitgevoerd in onderstaande basis positie. Het lichaam is ontspannen en opgericht. 
De benen liggen naar voren, voeten zijn gesloten, handen worden achter het zitvlak geplaatst en de 
wervelkolom is opgericht.  
Herhaal de oefeningen zo vaak als comfortabel is. Als richtlijn wordt 10x genoemd, maar tegelijkertijd wordt 
opgemerkt dat de kwaliteit van de aandacht belangrijker dan het aantal rondes of het bereiken van perfectie. 

 
Prarambhik Shiti (basis positie) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 1 Padanguli Naman (tenen buigen) 
Op de inademing worden de tenen naar het lichaam toe gebracht. Uitademend worden de tenen samen 
geknepen. 
De aandacht is gericht op de beweging van de tenen en op de adem. Tijdens deze oefening blijven de voeten 
en enkels stil en ontspannen. 

 
Padanguli Naman (tenen buigen) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 2 Goolf Naman (enkels buigen) 
Op de inademing worden de voeten naar het lichaam toe gebracht. Uitademend worden de voeten van het 
lichaam weg gestrekt.  
De aandacht is gericht in de strekking van de voet, enkel, kuit, been en op de adem. Tijdens de oefening 
blijven de tenen stil en ontspannen. 
 

 
Goolf Naman (enkels buigen) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
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Oefening 3 Goolf Chakra (enkels draaien) 
Voor deze oefening worden de voeten schouderbreed geplaatst; de enkels blijven op de grond tijdens de 
hele oefening. Eerst wordt de rechterenkel gedraaid met de klok mee, vervolgens tegen de klok in, daarna de 
linkervoet en tenslotte beide voeten tegelijk zowel met de klok mee als er tegenin.  
Tijdens de opwaartse beweging wordt ingeademd, tijdens de neergaande beweging wordt uitgeademd. 
De aandacht is bij het draaien van de enkel(s) en de adem. 

 
Goolf Chakra (enkels draaien) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 4 Goolf Ghoornan (enkels draaien met de hand) 
Met de voet op het bovenbeen wordt de hand de voet rond gedraaid. Eerst met de klok mee, daarna tegen 
de klok in. 
Tijdens de opwaartse beweging wordt ingeademd, tijdens de neergaande beweging wordt uitgeademd. 
De aandacht is bij het draaien van de enkel en de adem. 

 
Goolf Ghoornan (enkels draaien met de hand) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 5 Junufalak Akarshan (knieschijven aanspannen) 
Afwisselend worden op de inademing rechter- en linkerknieschijf aangespannen richting de grond, op de 
uitademing worden de spieren ontspannen. Daarna worden beide knieschijven, synchroon met de adem, 
samen aangespannen. 
De aandacht is gericht het samentrekken en ontspannen van de spieren rondom de knie en bij de adem. 
 
Oefening 6 Janu Naman (knieën buigen) 
Met de handen om het bovenbeen wordt op de inademing het been weggestrekt tot net boven de grond, op 
de uitademing wordt de knie naar de borst getrokken. De benen worden afwisselend geoefend (fase 1). 
In fase 2 worden beide benen het tegelijk weg gestrekt (balansoefening) en wordt de houding kort statisch 
aangehouden. Contra-indicatie hierbij zijn zwakke buikspieren en rug, hoge bloeddruk en hartproblemen) 
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De aandacht is bij de kniebuiging, gelijke beweging, evenwicht en de adem.  
 

 
Janu Naman (knieën buigen) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 7 Janu Chakra (onderbeen cirkelen) 
Met de handen wordt het bovenbeen vastgepakt en terwijl het bovenbeen en de romp stil blijven, wordt het 
onderbeen vanuit de knie gedraaid. Eerst met de klok mee, daarna tegen de klok in. Tijdens de opwaartse 
beweging wordt ingeademd, tijdens de neergaande beweging wordt uitgeademd. 
De aandacht is bij de beweging, de perfectie van de cirkel die gemaakt wordt en de adem. 
 

 
Janu Chakra (onderbeen cirkelen) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
  



36 
 

Oefening 8 Ardha Tital Sāsana (halve vlinder) 
Deze oefening kent 2 fases. In de eerste fase wordt op de inademing de knie met de hand omlaag gebracht 
en uitademend weer ontspannen. In de tweede fase wordt in een vlot tempo, zonder synchronisatie met de 
adem, de knie omlaag gebracht. 
De aandacht is bij de beweging van de knie, enkel, heupgewricht, het ontspannen van het bovenbeen en de 
adem. 

 
Ardha Tital Sāsana (halve vlinder) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 9 Shroni Chakra (heupen draaien) 
Met de voet op het bovenbeen en de hand op de knie wordt de knie gecirkeld afwisselend met de klok mee 
en er tegenin gecirkeld.  
Tijdens de opwaartse beweging wordt ingeademd, tijdens de neergaande beweging wordt uitgeademd. 
De aandacht is bij de draaiing van de knie, enkel, heupgewricht en adem. 
 

 
Shroni Chakra (heupen draaien) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
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Oefening 10 Poorna Titali Sāsana (volledige vlinder) 
Deze oefening wordt in twee fases uitgevoerd. In fase 1 worden de knieën omlaag geveerd, los van de adem 
beweging. In fase 2 worden de knieën met de handen op de inademing omlaag gebracht, op de uitademing 
worden de benen ontspannen. Een contra-indicatie voor deze oefening is ischias. 
De aandacht is gericht op de beweging in het heupgewricht en de ontspanning. 

 
Poorna Titali Sāsana (volledige vlinder) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 11 Mushtika Bandhana (vingers spreiden en vuisten maken) 

Deze oefening en de oefeningen hierna kunnen in de basis positie of met ingetrokken benen gedaan worden. 
Bij de oefeningen 11 tot en met 14 worden de handen naar voren gebracht op schouderhoogte. Wanneer dit 
de vermoeiend is, kan de oorspronkelijk voorgeschreven houding aangepast worden door de ellebogen in te 
trekken. 
 
In deze oefening zijn de handpalmen omlaag gericht. Op de inademing worden de vingers gespreid en op 
uitademing worden er vuisten gemaakt met de duimen in de handen. 
De aandacht is bij het wegstrekken van de vingers, de beweging en de adem. 
 

 
Mushtika Bandhana (handen spreiden, vuisten ballen) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Sami Nirmalananda) 
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Oefening 12 Manibandha Naman (polsen buigen) 
Op de inademing worden de handen omhoog gebracht en op de uitademing worden de handen omlaag 
gebracht. De ellebogen blijven recht tijdens de oefening (tenzij de oefening met rechte armen te zwaar is, 
dan kunnen de ellebogen dicht tegen het lichaam aan gehouden worden). De aandacht is gericht op de 
beweging in de pols, het vooruit strekken van de armen en de adem. 

 
Manibandha Naman (polsen buigen) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 13 Manibhandha Chakra (polsen draaien) 
Van de handen wordt een losse vuist gemaakt, met de duim naar binnen. Met de vingers omlaag gericht 
wordt de vuist langzaam gecirkeld. De cirkels worden zo groot mogelijk gemaakt. De oefening kan hand voor 
hand gedaan worden of met de handen samen. Inademend wordt de ene kant op gecirkeld, uitademend 
wissel van richting. De aandacht is in de polsen en bij de adem. 
 

 
Manibhandha Chakra (polsen draaien) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
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Oefening 14 Kehuni Naman (ellebogen buigen) 
De handpalm is geopend wanneer de arm naar voren is gestrekt. Op een uitademing tikken de vingers de 
schouder aan, inademend wordt de hand met de handpalm omhoog naar voren gebracht (op 
schouderhoogte). De bovenarmen zijn in de oefening parallel aan de vloer. De aandacht in de oefening is 
gericht op de elleboog en de adem. 
De oefening arm voor arm gedaan worden, tegelijkertijd en kan ook zijwaarts worden uitgevoerd. 
 

 
Kehuni Naman (ellebogen buigen) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 15 Skandha Chakra (schouders draaien) 

Met de vingers op de schouders, worden er grote cirkels met de elle bogen gemaakt. Inademend wordt 
omhoog gecirkeld, uitademend omlaag. In de oefening wordt zowel met de klok mee gedraaid, als er 
tegenin. De oefening arm voor arm gedaan worden, maar ook tegelijkertijd met beide armen. De aandacht is 
bij de beweging van de schouders en bij de adem.  

 
Skandha Chakra (schouders draaien) 
(Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
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Oefening 16 Greeva Sanchalana (bewegingen van de nek) 
Deze oefeningen worden gedaan met de handen rustend op de knieën in jnāna of chin mudra, gesloten ogen 
en ontspannen schouders. 
 
Oefening 16-1: 
Op een inademing wordt het hoofd rustig naar achteren gebracht, zover als comfortabel voelt. Uitademend 
wordt de kin rustig naar de borst gebracht.  

 
Greeva Sanchalana (bewegingen van de nek - fase 1) 
 (Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 16-2: 
Met het gezicht naar voren gericht wordt op de inademing het linker oor richting de linkerschouder gebracht, 
op de uitademing wordt het hoofd opgericht, daarna wordt inademend het rechteroor naar de 
rechterschouder gebracht.  

 
Greeva Sanchalana (bewegingen van de nek - fase 3) 
 (Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Oefening 16-3 
Op een inademing wordt de kin zijwaarts naar de schouder gedraaid, uitademend wordt het gezicht weer 
naar voren gebracht. De oefening wordt afwisselend naar links en rechts uitgevoerd. 
 

 
Greeva Sanchalana (bewegingen van de nek - fase 3) 
 (Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
  



41 
 

Oefening 16-4 
Inademend wordt het hoofd naar achteren gecirkeld, uitademend gaat de kin terug naar de borst. Het hoofd 
cirkelt zowel met de klok mee als er tegenin. Bij duizeligheid wordt de oefening gestopt.  
 

 
Greeva Sanchalana (bewegingen van de nek - fase 4) 
 (Bron: Yogic Management of Cancer, Dr. Swami Nirmalananda) 
 
Bij alle vier deze oefeningen is de aandacht is bij de beweging in de nek en bij de adem. 
 
Contra-indicaties voor deze oefening zijn een lage of juist hoge bloeddruk, ontstekingen aan of problemen 
met de nekwervels . Deze oefeningen kunnen beter niet bij ouderen gedaan worden. 
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Bijlage 2 Oefeningen bekkenschaal (William Yang)34 
 
De hierna beschreven oefeningen helpen meer gegrond te raken in de diepte van de bekkenbodem. Hierdoor 
kan je volgens Yang jezelf meer vanuit je lichaam ervaren in plaats van met het hoofd dat allerlei oordelen en 
zelfkritiek met zich meebrengt. 
 
Meditatieve ademoefeningen 
 
Adem-lichaamsbeweging 
Ga rechtop zitten op een stoel of op de grond in kleermakerszit of halve lotushouding. Voel de zitbeentjes. 
Rol over de zitbeentjes van voor naar achteren en van links naar rechts. De beweging is in de onderrug, het 
bovenste deel van het lichaam blijft stil.  
Beweeg inademend naar voren en uitademend naar achteren. 

 
Bron: Yoga van Moed en Mededogen, William Yang 
 
Voel het lichaam na en observeer de adem. 
 
Lichaam cirkelen 
Maak de wervelkolom lang en cirkel over de zitbeentjes links- en rechtsom. 

 
Bron: Yoga van Moed en Mededogen, William Yang 
 
Voel het lichaam na en observeer de adem. 
 
  

                                                           
34 Yoga van Moed en Mededogen, William Yang (pag. 45-48) 
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Hoofd buigen 
Buig het hoofd langzaam naar voren. Ontspan alle gezichtsspieren. Adem rustig door. Hef dan langzaam het 
hoofd op.  

 
Bron: Yoga van Moed en Mededogen, William Yang 
 
Voel het lichaam na en observeer de adem. 
 
Geluid en visualisatie 
Voel de zitbeentjes en visualiseer hoe deze zich dieper wortelen in de aarde of op de zitting van je stoel. 
Visualiseer dit met een warm oranje kleur. Doe hetzelfde met je stuitje. De zitbotjes en stuitje vormen samen 
een driehoek. Deze driehoek houd je dwars door de bekkenbodem heen stevig verbonden met de aarde 
onder je. Voel of je deze verbondenheid met de aarde kunt voelen.  
Voel je je dieper verzonken in de bodem van het bekken? 
Voelt je bekken bodem dieper, breder en wijder? 
Ervaar je een subtiele verandering in je manier van ademen? 

 
Bron: Yoga van Moed en Mededogen, William Yang 
 
Laat de klank ‘hoeoeoe’ door de ruimte van je bekken resoneren. Ervaar het verschil of je dit hardop of in 
stilte doet. 
 
Stel je voor dat je bekken wijder en wijder wordt wanneer je deze klank maakt en dat het de vorm van een 
prachtige glanzende schaal krijgt. Zie het als een energievorm – een schepping van je eigen geest. De vorm is 
niet dicht en zwaar, maar transparant en licht. Open naar de aarde onder je en open naar jou toe. Je kunt de 
schaal nog duidelijker ervaren als je in aandacht erin rondcirkelt. 
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Bron: Yoga van Moed en Mededogen, William Yang 
 
Word nu stil en neem de tijd om deze schaal te ervaren. 
Voel je je er behaaglijk in? 
Voel je je erdoor ondersteund? 
Ervaar je de adem meer bewust? 
 
 
Visualisatie en verder 
Zit vijf minuten in stilte en neem jezelf op een vriendelijke en meedogende manier waar. Herinner je je 
glimlach. Observeer en doorvoel alle lichamelijke en emotionele gewaarwordingen in je lichaam. Merk op 
hoe deze voortdurend veranderen, dat geen van deze gewaarwordingen vast en blijvend is. Alles in je 
lichaam is, net als in het leven, een voortdurende stroom van verandering. Met behulp van de schaal kun je 
heel nauwkeurig alle veranderingen voelen en gadeslaan. Het is als kijken naar het stromen van een rivier of 
naar de steeds veranderende hemel. 
 
Basis adem meditatie 
Stel je voor hoe pure kosmische energie door de achterkant van je bekken, dwars door je heiligbeen heen de 
ruimte van je bekkenschaal binnenstroomt. Stel je voor de dat je heiligbeen transparant is en visualiseer hoe 
kosmische energie op de inademing moeiteloos midden door het heiligbeen je bekken in stroomt. 
 


