
3.  STOMACH/SPLEEN  
Twisted wide legged child pose right and left  
sphinx/seal pose  
Neutralizing pose: lay flat on belly  
saddle pose or half saddle left and right  
Neutralizing pose: child pose  
dragon pose variations r+l  
swan pose r+l twisted  
dragonfly pose  
savasana  

15  .KIDNEY/URINEBLADDER  
Tara pose  
Child pose  
Sphinx/Seal pose  
neutralizing flat on belly  
Saddle pose  
counter pose child pose  
lying spinal twist  
full forward bend caterpillar  
happy baby pose  
legs up the wall pose, or legs up the bolster pose  
knees to chest on bolster  
savasana  

26  .LIVER/GALLBLADDER  
wide knee child pose with arms squarely folded  
Sphinx/Seal pose  
counter pose flat on belly  
Sleeping swan right and left 
neutralizing pose: down ward dog  
shoelace or half shoelace left and right  
Lateral shoelace pose 
counter pose cat /dog pose  
seated twist r+l 
lying butterfly with bolster parallel to hips(not parallel to spine) or  
dragonfly pose  
savasana 

39  .LUNG/HEART/ SMALL INT./ LARGE INT.  
butterfly with bolster parallel to hips  
twisted wide legged child pose  
anahata pose  
sphinx/seal pose  
lateral dragonfly r+l  
quarter dog l+r  
or backbend with chair,  
small bridge with block  
caterpillar  
snail pose 
lying spinal twist r+l  
fish pose + savasana 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44. anahata pose  
48. backbend with chair 
16/50. Butterfly 
. butterfly with bolster parallel to hips(not parallel to spine)  

21. caterpillar  
34. Cat dog 
8/17. Child’s pose  
  
9/10. dragon pose variations r+l  
37. dragonfly pose 
45. lateral dragonfly r+l 
31. Downward facing dog  

12/30.Eye of the Needle 

53. fish pose  
21. full forward bend  

22. happy baby pose  
7. half saddle left and right  

45. lateral dragonfly r+l  
33. Lateral shoelace pose  
23/24. legs up the wall pose, or legs up the bolster pose  
20/52. lying spinal twist  
36/41. Lying butterfly met bolster 

8/17 . Neutralizing pose: child pose  
31. neutralizing pose: down ward dog  
34 . neutralizing pose: cat /dog pose  
24 . neutralizing pose: knees to chest on bolster 
47 . quarter dog l+r  

19. saddle pose  
14/25/38/54. savasana  
6/18/45. seal pose  
35. seated twist r+l lying  
32. shoelace or half shoelace left and right  
33. Lateral shoelace pose  
11/29. Sleeping swan right and left 
49. small bridge with block  
51. snail pose  
6/18/28/45. sphinx 

16/50. Tara pose  
13. twisted dragonfly pose  
4/42. Twisted wide legged child pose right and left  

27 . wide knee child pose with arms squarly folded 
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MAAG (Yang)      MILT (Yin) 

                             

EXAMENSEQUENTIE STOMACH/SPLEEN  

• Twisted wide legged child pose right and left  
• sphinx/seal pose  
• Neutralizing pose: lay flat on belly  
• saddle pose or half saddle left and right  
• Neutralizing pose: child pose  
• dragon pose variations r+l  
• swan pose r+l twisted  
• dragonfly pose  
• savasana  

5 elementen: Aarde-Nazomer 

De tijd van het jaar waarin de vruchten rijp zijn en er geoogst kan worden. De gloeiende 
zomerhitte gaat over in een milde warmte.  

Aarde-element in balans: zorgt voor concentratie, rust in de geest, bezinning, nadenken. 
Openheid, eerlijkheid, zelfvertrouwen. Er is behoefte om te zorgen voor anderen.  

Aarde-element in disbalans: piekeren, zorgen maken en anderen overladen met zorg. Erg 
veel behoefte hebben aan vastigheid, zekerheid, bezit. Kan leiden tot luiheid en 
vermoeidheid. 
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TWISTED WIDE LEGGED CHILD POSE RIGHT & LEFT EERST VOORDOEN 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Milt door de strekking aan binnenkant benen; 
• Maag/Milt door de draaiing van de meridiaan aan voorkant buik; 
• Galblaas/3-voudige verwarmer als bovenste arm gestrekt is; 
• Long: opening van de schouder door de twist; 
• Maag/lever/nier: strekking bovenkant been. 

Instructie:  
• Kom op knieën zitten, billen naar hielen.  
• Als dit niet lukt: kussentje/dekentje tussen de billen en hielen doen en evt. een 

dekentje onder de wreven;  
• Knieën uit elkaar (tot 70 a 80% van wat kan);  
• Handen schouderbreedte, vingers gespreid, schuif handen voor je uit;  
• Adem in:  til je borstbeen omhoog (verlenging onderrug); 
• Adem uit: schuif je R.arm onder je L.arm, breng je R.schouder richting je L.knie en 

plaats je R.oor of R.wang op de mat. Evt. kussentje onder hoofd.  
• L.arm ligt ontspannen voor je; 
• Als onderste schouder niet op de grond komt: dekentje/kussentje eronder; 

• Eenmaal ontspannen in deze houding en meer uitdaging? L.arm naar naar achteren 
brengen en buigen over onderrug, hand (palm naar boven) op onderrug leggen of op de 
bovenkant van L.been. 

Adjustment: 
• Bij ruimte tussen hielen en billen eerst een kussentje/dekentje ertussen doen dan pas 

deze adjustment: handen onder op bekken leggen en zachtjes bekken naar beneden 
richting hielen duwen; 

en/of: 
• L.hand aan voorkant L.schouder/boven sleutelbeen en R.hand op ronding van de 

R.schouder;  
• Adem in: til met je R.hand de R.schouder heel licht en zacht omhoog; 
• Adem uit: duw met L.hand de schouder zachtjes en slechts een heel klein stukje naar 

achter.  

Dit kun je het beste in hele kleine bewegingen doen! 3x herhalen.  
Overleg of de aanpassing goed voelt. 
Hierdoor creëer je nog meer twist in de ruggengraat. 

Uit de houding komen: 
Leg R.hand naast gezicht, adem in en duw jezelf langzaam omhoog. 

Variaties en Adjustments zie p.142 e.v. manual + p. 76 Sarah Powers 

Alternatief 
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Twisted Anahata: voor mensen met knieproblemen. Blijf dan op handen en knieën zitten en 
schuif van hieruit de L.arm onder de oksel door. Bekken blijft boven knieën. 

Neutralizing Pose 
• Liggen op je buik, handen op elkaar, voorhoofd of wang op je handen; 
• Child’s pose 
• Savasana 
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SFINX   tussendoor eerst Flat on Belly!   SEAL  

  

Stimuleert de meridianen van: 
• Blaas: compressie in de onderrug; 
• Stimuleert en versterkt de hele wervelkolom; 
• Maag, milt en nieren door strekking aan voorkant van het lichaam; 
• Goed voor onderrug, wervelkolom en opent de borstkas, fijne ‘burn-out’pose. 

Instructie:  
• Liggen op buik, benen uit elkaar; 
• Handen voor je ter breedte van schouders, ellenbogen onder schouders, duw jezelf 

omhoog. Ellenbogen blijven onder schouders, onderarmen plat op de grond; 
• Vingers gespreid of in namasté voor je op de mat.  
• Billen en bovenbenen zijn ontspannen, tenzij last van onderrug, dan bil- en 

beenspieren aanspannen; 
• Hoofd in verlengde van ruggengraat, maar mag ook een aantal keer worden gebogen 

naar beneden (uitademing) en weer omhoog bewegen op (inademing).   
• Houding te zwaar voor onderrug? armen gevouwen voor je neerleggen en deze zover 

naar voren brengen dat je nog wél compressie in je onderrug voelt, maar dat het geen 
pijn doet. 

Adjustment: 
• Schouders ontspannen, voel en masser eventueel; 
• Leg handen met de vingers richting staartbeen onder op bekken en duw op een 

uitademing bekken een beetje naar achteren en naar beneden. 
• Plaats je knieën in de bovenrug en hou je handen plat op de voorkant van de 

schouders/sleutelbeen. Op een inademing trek schouderbladen naar achteren en op 
een uitademing duw je je knieën iets dieper in de rug. 

• Omgekeerd op de voeten staan als de wreven op de grond komen. 

Variatie: 
Bolster onder de borst/ribben. 

Verbale instructie naar Seal (Op examen eerst terug naar buikligging): 
Adem in: strek je armen en voel wat de juiste afstand voor je is, handen zijn ongeveer ter 
breedte van de mat. 
Intensievere strekking? Benen buigen en voeten (zolen) tegen elkaar doen. 

Variaties Sfinx en Adjustments zie p.125 e.v. manual + p. 41 Sarah Powers 
Variaties Seal en Adjustments zie p.100 e.v. manual + p. 43 Sarah Powers 

Neutralizing Pose 
Starpose of buikligging met handen op elkaar en wang of voorhoofd op de handen. 
HALF SADDLE L&R  EERST VOORDOEN met bolster/blok achter de rug 
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Stimuleert de meridianen van: 
• Maag/Milt door strekking aan voorkant van het bovenbeen/lichaam; 
• Goed voor de lage rug bij mensen die veel zitten; 
• Goede houding voor mfns instructie. 

Instructie:  
• Kom zitten, benen gestrekt, buig R.been naar achteren en breng eventueel kuit aan 

buitenkant van R.been als dat beter voelt.  
• Last van wreef: dekentje eronder; 
• Last van knie? Zitten op kussentje of blok of alleen onder je L.bil een kussentje/

dekentje leggen zodat bekken recht staat óf dekentje tussen gebogen been.   
• Loop handen rustig naar achteren en leun op ellenbogen. Bolster (gesteund door 

blokken) onder de rug; 
• Armen mag je gestrekt of gevouwen boven je hoofd plaatsen of naast je lichaam laten 

rusten; 
• Het gestrekte been mag je ook buigen.  

Adjustments? 

Eruit komen: 
Adem in, span je buikspieren aan, en duw jezelf met je ellenbogen en handen rustig 
omhoog. 

Neutraliserende pose: 
• Child’s pose 
• Savasana 

Variaties en Adjustments zie p.96 e.v. manual + p. 79  Sarah Powers 

 7
Stillnessinyoga/Natascha Boel voorbeeld examensequenties/alleen voor eigen gebruik!



Neutralizing Pose 
CHILD’S POSE 

 
Stimuleert de meridianen van: 
• Maag: enige yang-meridiaan aan de voorkant van het lichaam; 
• Blaas: zachte strekking in de rug; 
• Nieren; 
• Masseert de buikorganen;  
• Ontspant nek en schouders. 

Instructie:  
• Kom op handen en knieën.  
• Adem in: rug neutraal; 
• Adem uit: leg billen op hielen en loop op handen naar achteren;  
• armen gestrekt naar achter;  
• Bij knik in de nek: kussentje onder voorhoofd doen; 
• En indien ruimte tussen billen en hielen: eerst kussentje/dekentje ertussen vóórdat je 

een adjustment doet. 

Adjustment: 
• Bij iets zwaardere mensen dekentje tussen de knieën of knieën uit elkaar laten 

vallen. 
• Wijdbeens achter iemand gaan staan en handen (evt. met de vingers naar je toe) 

op de harde botten op de onderrug leggen en op de uitademing (zelf hardop mee-
ademen) met de handen richting het stuitje duwen waardoor de billen verder naar 
beneden gaan. 

• Óf 1 hand bovenaan de ruggenwervel en 1 hand op de onderrug en op uitademing 
handen uit elkaar trekken.     

Eruit: 
Zet handen onder schouders; 
Adem in: duw jezelf omhoog. 

                                                                                                                       
Variaties en Adjustments zie p.57 e.v. manual + p.  42 Sarah Powers 
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DRAGON POSE R+L PROPS IN DE BUURT / ongeveer 1,5 minuut per variatie 

 

Stimuleert de meridianen van: 
Maag en milt door strekking van het achterste been. 

Instructie: 

• Kom op handen en knieën/óf vanuit down dog one leg;  
• Stap L.been naar voren in een lunge aan de binnenkant van L.hand.  
• Knie boven enkel; 
• Hou hand hier als dit goed voelt of plaats L.hand aan de binnenkant van je L.voet; 
• Strek of loop R.been recht naar achteren, (kijk even tussen je benen door of je been 

ook echt recht ligt) en laat je knie op de grond rusten.  
• Pijnlijk voor R.knie of strekking in R.been te veel: kussentje eronder; 
• Laat heupen naar voren vallen tót juiste strekking aan de bovenkant van L.heup en de 

voorkant van R.been;  
• Steun met vingertoppen/handen op de mat;  
• of steun op blokken of bolster;  
• of laat onderarmen op een bolster rusten;  
• Wil je wat dieper in de houding komen, laat dan je onderarmen op de mat rusten. 
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DRAGON-VARIATIES VOOR EXAMEN 

 
1. Baby Dragon:  

• Vanuit all-fours of vanuit Down dog, one leg; 
• Stap R.voet naar voren en loop/schuif L.been naar achteren (controleer of 

deze recht ligt); 
• Handen aan weerszijden van voorste been, 
• Rug recht, knie boven enkel; 
• Evt. onder L.knie dekentje, blokken onder handen of vuisten maken; 
• Leun op R.been met armen of variaties: zie hiervoor. 

2. Flying Low / lage dragon:  

 

• Stap in de dragon en draai voorste voet naar buiten;  
• Draai bovenlichaam mee; 
• Stimuleert milt/lever/nieren; 
• Beide handen steunen op grond of op blokken/bolster (zie variaties 

hiervoor); 
• Bij te veel strekking aan het gestrekte been: ondersteunen met blok onder 

heup. 

3. Twisted Dragon (advanced): 

 
• Stap in Dragon en draai voorste been naar buiten (kan ook met je hand), 

opent de heup; 
• Voet komt op zijkant; 
• Til achterste been omhoog en pak je voet met de hand van je voorste been. 

Neutralizing Pose: buikligging/starpose 

Variaties en Adjustments zie p.61 e.v. manual + p.  76 Sarah Powers 
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(SLEEPING) SWAN POSE R+L EERST VOORDOEN 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Galblaas door draaiing bij heup/strekking billen; 
• Lever door strekking in de lies; 
• Blaas door strekking in je rug; 
• Nieren door strekking binnenkant been. 

Goeie houding voorafgaand aan menstruatie en voor mensen met migraine. 

Instructie:  
• All-Fours óf vanuit down-dog one leg; 
• breng je L.knie naar je L.pols, breng L.voet voor R.knie, laat knie naar buiten vallen, 

zijkant scheenbeen plat op de grond;  
• Zorg dat andere been recht achter je ligt (controleer);  
• Buig rustig voorover;  
• Als heup van de grond komt: kussentje of blok eronder. Het gaat hier om de strekking 

in het gestrekte been; 
• Evt. ellenbogen onder schouder of steun op bolster onder buik/borst. 

Adjustments:  
• Hand op heup gebogen been en bovenop ruggengraat waar kromming begint; 
• Op uitademing hand op heup naar  beneden duwen en hand op rug naar voren brengen 

ter verlenging van de ruggengraat.  

Neutraliserende pose: down dog en dan door met andere been. 
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EYE OF THE NEEDLE:  
Variatie Sleeping Swan / Shoelace  

 

Stimuleert de meridianen van: 
Lever + galblaas in bil 

Instructie: 
• Kom op rug liggen; 
• Trek knieën op; 
• Plaats enkel op andere knie; 
• Pak je voorste scheenbeen met beide handen en trek dit been naar je toe; 
• Duw het andere been van je af. 

Adjustments: 
Geen 

Variaties: 
• Zittend, naar achteren steunend op armen; 
• Met voet tegen een muur. 

Eruit komen: 
Leg benen neer; 
Draai op R.zij en duw jezelf rustig omhoog. 

Neutraliserende pose 
Window-wipers 

Variaties en Adjustments zie p.117 e.v. manual + p. 81 Sarah Powers 
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TWISTED DRAGONFLY POSE  EERST VOORDOEN MET RIEM 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Galblaas: Gedraaid bovenlichaam;  
• Nieren/lever: binnenkant been; 
• Milt (binnenkant been) & Maag (strekking in gezicht en nek); 
• Masseert de buikorganen.  

Instructie:  
• Ga zitten met de benen gespreid tot je max van 70 a 80%, evt. op een kussentje of 

dekentje zodat rug iets is verlengd; 

• Evt. kussentjes onder knieën; 

• Als strekken been echt niet lukt mag je je benen ook gebogen houden; 

• Zet R.hand achter L.bil, draai bovenlichaam naar rechts en leg L.hand op R.bovenbeen,  

• Als dit niet lukt kun je een riem om je L. bovenbeen doen en deze met je R.hand 
achter je rug om vastpakken; 

• Als je nek het toelaat kijk je over R.schouder; 

• laat spanning los waar dit niet nodig is: schouders, handen, voeten, kuiten. Beweeg je 
voeten even op en neer. 

Adjustments: 

• Kom in schuttershouding achter leerling óf blijf rechtop staan en duw met je 
onderbeen tegen de onderkant van de rug als deze sterk gebogen/krom is; 

• Check of de schouders ontspannen zijn; 

• Hand op sleutelbeen/voorkant schouder van arm die naar achteren is gedraaid; 

• Andere hand op bolling bij L.ribben; 

• Adem in: optillen ribben; 

• Adem uit: zacht schouder en ribben draaien om verder te komen in de twist. 3x 
herhalen. 

Eruit komen:  
• kom rustig naar voren en breng je benen bij elkaar. 

Neutraliserende houding:  
• window-wipers 

zie p.138 e.v. manual + p.  82 Sarah Powers 
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SAVASANA 

 
• Eindontspanning voor het afvoeren van afvalstoffen en om helemaal rustig te worden;  
• Kom met je hoofd naar de voorkant van je mat; 
• bolster onder knieholte of opgerold dekentje in je rug; 
• Je valt niet in slaap, maar blijft bewust aanwezig; 
• Goeie houding om mindfulness-instructies te geven; 
• Ook neutraliserende pose. 

Instructie: 
• Kom op rug liggen; 
• Armen iets van het lichaam, handpalmen omhoog; 
• Voeten iets uit elkaar; 
• Hoofd op kussentje, knieën evt. ondersteund door bolster; 
• Deken over lichaam. 

Variaties en Adjustments p. 98 ev. manual  
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BLAAS (Yang)         NIEREN (Yin) 

                            

 

EXAMENSEQUENTIE KIDNEY/URINEBLADDER  

• Tara pose  
• Child pose  
• Sphinx/Seal pose  
• neutralizing flat on belly  
• Saddle pose  
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• counter pose child pose  
• lying spinal twist  
• full forward bend caterpillar  
• happy baby pose  
• legs up the wall pose, or legs up the bolster pose  
• knees to chest on bolster  
• savasana  

5 Elementen Water - Winter 
De periode van stilte, de tijd van slaap, de tijd tussen door en wedergeboorte. De tijd 
waarin het hout van de volgende periode alweer wordt gevoed.  

Aarde element in balans: vriendelijkheid , dromen, idealen, kalmte, wilskracht, 
toewijding, aanpassingsvermogen, bereidheid om te veranderen. 

Aarde element in disbalans: vermoeidheid, uitputting, burn-out, depressie, angst. 

 16
Stillnessinyoga/Natascha Boel voorbeeld examensequenties/alleen voor eigen gebruik!



  

TARA / BUTTERFLY aandacht voor het nierpunt  

 
Stimuleert de meridianen van: 
• lever, nieren+milt (binnenkant dijbeen), galblaas (buitenkant benen/billen), blaas 

(ruggengraat);  
• opent heupen en liezen en rekt de onderrug; 
• masseert de buikorganen; 
• goede houding bij ‘burn out’. 

Nierpunt:  
Door massage van dit punt kun je je beter verbinden met de aarde onder je en stimuleer 
je de aanmaak van je nier-energie. Energie die enerzijds bij je geboorte is meegegeven, 
maar die anderzijds aangevuld kan worden door ontspannings- en ademhalingsoefeningen, 
goede voeding, rust en yoga. Massage van dit punt vermindert stress en goed bij 
slapeloosheid. 

Instructie: 
• Zit met gestrekte benen op de mat, gewicht gelijk verdeeld over zitbotjes.  

Zit evt. op dekentje/kussentje/blokken: onderrug wordt iets verlengd vooroverbuigen 
wordt gemakkelijker. Rug recht.  

• Buig knieën, breng voetzolen tegen elkaar, benen in een ruitvorm, laat knieën uit 
elkaar vallen. (Wanneer de voeten dichterbij of verder zijn, verandert de rekking in 
benen en liezen. Hoe dichterbij je voeten, hoe intenser de houding. Bij last van heup 
of knieën: kussentje onder dijbeen leggen.) 

• Plaats handen op je enkels, maak de rug rond en buig naar voren.  
• Laat rug ontspannen en laat hoofd op voeten rusten/op vuisten/in handen/met 

ellenbogen op de grond of op een bolster; 
• Tinteling in benen? Voeten wat uit elkaar; 
• Last van nek? Plaats hoofd meer in lijn met wervelkolom. 

Adjustments: 
• Zijn nek en schouders ontspannen? Evt. masseren. 
• Handen op onderkant bekken en druk geven naar aarde; 
• Met duimen langs de ruggengraat drukken tot aan de kromming van de rug; 
• Hand op onderrug en hand aan bovenkant van de rug, maar ónder de plek waar de 

kromming ontstaat (dus niet te ver naar boven), adem in druk zachtjes op de rug en bij 
uitademing duw handen zachtjes uit elkaar; 

Eruit: 
Wandel je handen terug richting je schouders, kom overeind en help met je handen je 
knieën weer tegen elkaar te doen. Variaties en Adjustments zie p.38  e.v. manual + p. 38 
Sarah Powers 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Neutralizing Pose 
CHILD’S POSE 

 
Stimuleert de meridianen van: 
• Maag: enige yang-meridiaan aan de voorkant van het lichaam; 
• Blaas: zachte strekking in de rug; 
• Nieren; 
• Masseert de buikorganen;  
• Ontspant nek en schouders. 

Instructie:  
• Kom op handen en knieën.  
• Adem in: rug neutraal; 
• Adem uit: leg billen op hielen en loop op handen naar achteren;  
• armen gestrekt naar achter;  
• Bij knik in de nek: kussentje onder voorhoofd doen; 
• En indien ruimte tussen billen en hielen: eerst kussentje/dekentje ertussen vóórdat je 

een adjustment doet. 

Adjustment: 
• Bij iets zwaardere mensen dekentje tussen de knieën of knieën uit elkaar laten 

vallen. 
• Wijdbeens achter iemand gaan staan en handen (evt. met de vingers naar je toe) 

op de harde botten op de onderrug leggen en op de uitademing (zelf hardop mee-
ademen) met de handen richting het stuitje duwen waardoor de billen verder naar 
beneden gaan. 

• Óf 1 hand bovenaan de ruggenwervel en 1 hand op de onderrug en op uitademing 
handen uit elkaar trekken.     

Eruit: 
Zet handen onder schouders; 
Adem in: duw jezelf omhoog. 

                                                                                                                       
Variaties en Adjustments zie p.57 e.v. manual + p.  42 Sarah Powers 
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SFINX   tussendoor eerst Flat on Belly!   SEAL  

  
Stimuleert de meridianen van: 
• Blaas: compressie in de onderrug; 
• Stimuleert en versterkt de hele wervelkolom; 
• Maag, milt en nieren door strekking aan voorkant van het lichaam; 
• Goed voor onderrug, wervelkolom en opent de borstkas, fijne ‘burn-out’pose. 

Instructie:  
• Liggen op buik, benen uit elkaar; 
• Handen voor je ter breedte van schouders, ellenbogen onder schouders, duw jezelf 

omhoog. Ellenbogen blijven onder schouders, onderarmen plat op de grond; 
• Vingers gespreid of in namasté voor je op de mat.  
• Billen en bovenbenen zijn ontspannen, tenzij last van onderrug, dan bil- en 

beenspieren aanspannen; 
• Hoofd in verlengde van ruggengraat, maar mag ook een aantal keer worden gebogen 

naar beneden (uitademing) en weer omhoog bewegen op (inademing).   
• Houding te zwaar voor onderrug? armen gevouwen voor je neerleggen en deze zover 

naar voren brengen dat je nog wél compressie in je onderrug voelt, maar dat het geen 
pijn doet. 

Adjustment: 
• Schouders ontspannen, voel en masser eventueel; 
• Leg handen met de vingers richting staartbeen onder op bekken en duw op een 

uitademing bekken een beetje naar achteren en naar beneden. 
• Plaats je knieën in de bovenrug en hou je handen plat op de voorkant van de 

schouders/sleutelbeen. Op een inademing trek schouderbladen naar achteren en op 
een uitademing duw je je knieën iets dieper in de rug. 

• Omgekeerd op de voeten staan als de wreven op de grond komen. 

Variatie: 
Bolster onder de borst/ribben. 

Verbale instructie naar Seal (Op examen eerst terug naar buikligging): 
Adem in: strek je armen en voel wat de juiste afstand voor je is, handen zijn ongeveer ter 
breedte van de mat. 
Intensievere strekking? Benen buigen en voeten (zolen) tegen elkaar doen. 

Variaties Sfinx en Adjustments zie p.125 e.v. manual + p. 41 Sarah Powers 
Variaties Seal en Adjustments zie p.100 e.v. manual + p. 43 Sarah Powers 

Neutralizing Pose 
Starpose of buikligging met handen op elkaar en wang of voorhoofd op de handen. 

SADDLE    EERST VOORDOEN MET PROPS: ‘stellage’ alvast bouwen 
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Stimuleert de meridianen van: 
• Maag/milt/blaas: benen 
• Nieren; 
• Goed voor de lage rug bij mensen die veel zitten; 
• Goede houding voor mfns instructie. 

Instructie:  
• Pak een dekentje ter bescherming van de wreven of kom op groot kussen zitten; 
• Ga evt. op blok of kussentje zitten voor stabiliteit; 
• Kom op knieën zitten, knieën iets uit elkaar; 
• Last van de knieën? Dekentje tussen knieholte of kom op kussentje/blok zitten, 

zitbotjes goed op blok;  
• Kies wat je prettig vindt: onderbenen onder je of breng je kuiten aan de buitenkant 

van de benen als dat beter voelt, knieën iets uit elkaar;  
• Til je staartbeen iets omhoog; 
• Loop je handen rustig naar achteren, leun op ellenbogen. Maak eventueel gebruik van 

een  bolster (gesteund door blokken) onder de rug.  
• Kom uit de houding door je buikspieren aan te spannen op je ellenbogen te steunen.  

M.b.v. je handen duw je je rustig omhoog. 

Adjustments 
• Zachte druk op bovenbenen en iets naar binnen roteren op uitademing; 

• Met benen aan weerszijden van iemand gaan staan;  
• Benen gebogen en ellenbogen rusten op je knieën; 
• Inademing: onderrug bij onderste ribben optillen; 
• Uitademing: rug ietsjes naar achteren duwen. 

Alternatief: 
Half Saddle of Small Bridge met blok 

Variaties en Adjustments zie p.92 e.v. manual + p. 39  Sarah Powers 

Neutraliserende pose:  
Child’s Pose.  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LYING SPINAL TWIST 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Urine- (rekking in rug), galblaas (bil) en nieren; 

• Massage van de buikorganen; 

• Long: als arm is gestrekt, opent gebied van de schouders; 

• Maakt spanningen vrij uit de wervelkolom. 

Instructie: 

• Ga op rug liggen, knieën gebogen, voeten plat op de grond; 
• Armen gespreid naast je; 
• Adem in: Trek knieën naar borst; 
• Adem uit: laat beide knieën naar links vallen; 
• Draai hoofd naar rechts als dat goed voelt voor je nek; 
• Draai R. arm (dus arm tegenover de benen) in een hoek van 90 graden; 
• Rug en schouders blijven op de grond; 
• Probeer uit wat het beste voelt: knieën iets hoger of lager; 
• Als je knieën niet op de grond rusten, kussen eronder; 

Adjustments  
• Kom op hurken naast iemand zitten met je knieën richting de heupen; 
• Plaats 1 hand op de schouder en 1 hand op heup van de gestrekte kant; 
• Op een uitademing duw je met je hand die op de heup rust naar voren om de 

ruggengraat te verlengen. 

Variaties en Adjustments p. 90/91 manual + p. 51-53  Sarah Powers 

Neutraliserende pose:  
Savasana  

 21
Stillnessinyoga/Natascha Boel voorbeeld examensequenties/alleen voor eigen gebruik!



FULL FORWARD BEND: CATERPILLAR 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Urineblaas (rekking in rug); 
• Goed voor hele wervelkolom; 
• Masseert buikorganen; 
• Brengt zenuwstelsel tot rust. 

Instructie 
• Strek zittend de benen recht naar voren, evt. kussentje onder zitbotten als hamstrings 

of onderrug stijf zijn; 
• Buig vanuit je heupen langzaam naar voren (Anoshe: adem in armen zijwaarts, adem 

uit buig naar voren); 
• Als dit pijn veroorzaakt in je hamstrings kun je ook je voeten plat op de grond zetten 

of een kussentje onder je knieën leggen; 
• Hoofd/nek evt. ondersteunen met kussentje of bolster (in de lengte) op benen. 

Adjustments: 
• Controleer of schouder en nek ontspannen zijn. 
• Plaats handen aan de onderkant van de ribbenkast; 
• Adem in: trek ribbenkast iets naar achter; 
• Adem uit: til ribbenkast omhoog en til hem een stukje naar voren; 
En/of: 
• Plaats 1 hand bovenaan de ruggengraat, vóór de kromming en 1 hand onderaan de rug; 
• Op uitademing: duw een beetje naar beneden en naar voren. 

Variaties en Adjustments p. 53 manual + p.46-47  Sarah Powers 
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HAPPY BABY  (of  stirrup) POSE VOORDOEN MET RIEM 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• (gal)Blaas, nieren, milt en lever (strekking binnenkant been); 
• Opent de liezen/heupen; 
• Ontspant het gebied rond het stuitje en rekt de lendewervels; 
• Massage buikorganen. 

Instructie: 
• Ga liggen op de rug en buig knieën richting oksel pak met handen langs de binnenkant 

van je benen naar de buitenkant van je voeten; 
• enkels boven knieën en trek voeten verder naar beneden; 
• Rug en staartbeen liggen plat op de grond, evt. kussentje eronder; 
• Als je je voeten niet gemakkelijk kunt pakken, pak dan tenen of enkels of gebruik een 

riem; 
• Als de strekking té intens is breng je voeten dan meer richting je billen; 
• Je kunt dit ook doen met je voeten tegen de muur. 

Variatie + adjustments: 
• Grote teen of enkel pakken; 
• Binnenkant voet pakken; 
• Als je niet veel voelt kun je een knie op de grond leggen en wisselen; 
• 1 been gebogen en andere gestrekt; 
• 1 hand op heup en andere op onderkant gebogen been, op uitademing heel zachtjes 

duwen met beide handen. 

• Of met beide handen op achterkant beide bovenbenen duwen. 

Alternatief:  
Lying Butterfly met voeten zover mogelijk naar je toe. 

Variaties en Adjustments p.79-81 manual + p. 53-54  Sarah Powers 
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LEGS UP THE WALL POSE (met bolster) 

= variatie van happy baby-pose 

Stimuleert de meridianen van: 
• Blaas en nieren, door de bolster wordt het niergebied geopend; 
• Brengt verkoelende yin naar het hart; 
• Deze houding zorgt voor verlichting in de benen en van het hart- en vaatstelsel. 

NB: In deze houding mag je geen last hebben van kloppende slapen. 

   

Instructie: 

• Plaats bolster ongeveer een handbreedte (ca 8 cm) van de muur; 

• Ga op bolster zitten, met je R.heup en R.schouder tegen de muur, benen gebogen; 
• Leun op L.hand en draai je bovenlichaam naar de mat en schuif je benen omhoog tegen 

de muur; 
• Loop je handen naar achteren, steun op je ellenbogen en pak je bolster;  
• Schuif je billen tegen de muur; 
• Evt. kussentje onder hoofd; 
• Bij te veel ruimte tussen benen en muur evt. een bolster ertussen doen; 
• Om eruit te komen: buig knieën en duw jezelf weg van de muur of laat je benen naar 

rechts vallen en help jezelf omhoog met je handen. 

Variaties:  
• benen gespreid, evt met riem; 
• zonder bolster. 

Variaties en Adjustments p.82 + 83 manual + p. 46+ 55 Sarah Powers 
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LEGS UP BOLSTER POSE (zonder muur) 

Stimuleert de meridianen van: 
• Urine Blaas; 
• Deze houding zorgt voor verlichting in de benen en van het hart- en vaatstelsel;  
• Brengt nier yin naar het hart. De benen en voeten zijn omhoog gericht, waardoort yin 

energie gemakkelijker kan stromen vanuit de voeten naar beneden. Dit verkoelt het 
hart. 

• Goede houding tegen slaapproblemen; je kunt er wel 25 min inblijven. 

 

• Liggend op de rug met hoofd naar midden (omdat je daarna afsluit met savasana) en 
bolster naast je; 

• Armen naast het lichaam, voeten op de grond, handen aan de voeten; 
• Tenen in de grond, bekken van de grond en bolster dwars onder bekken schuiven, 

benen omhoog strekken; 
• Niet doen: Op de bolster zitten en dan naar achteren op de rug gaan liggen. 
• Handen/armen zijwaarts of gestrekt achter je (voor hart/long meridiaan);  
• Evt. ellenbogen op blokken/kussen; 
• Bij stijve benen, de benen iets buigen. Bij ongesteldheid beter om bekken op de grond 

te houden; 
• Bij holle rug een kussen i.p.v. een bolster gebruiken; 
• Met de benen uit elkaar: nieren en lever meer gestimuleerd (kun je ook 1.5 min mee 

starten en dan vervolgens benen recht omhoog); 
• Met de benen wijd, kun je evt. riem om de beide enkels doen (zonder riem vast te 

houden met de handen). Dit geeft een zachtere strekking in de benen; 
• Uit de pose: knieën naar de borst en handen om de knieën, ca 1,5 minuut.  
• Evt bolster iets wegduwen. Geeft kracht in de rug (neutraliserende pose). 
• Eindigen in savasana met bolster onder de knieën. 

Neutraliserende pose:  
Knees to chest on bolster. 

 25
Stillnessinyoga/Natascha Boel voorbeeld examensequenties/alleen voor eigen gebruik!



SAVASANA 

 
• Eindontspanning voor het afvoeren van afvalstoffen en om helemaal rustig te worden;  
• Kom met je hoofd naar de voorkant van je mat; 
• bolster onder knieholte of opgerold dekentje in je rug; 
• Je valt niet in slaap, maar blijft bewust aanwezig; 
• Goeie houding om mindfulness-instructies te geven; 
• Ook neutraliserende pose. 

Instructie: 
• Kom op rug liggen; 
• Armen iets van het lichaam, handpalmen omhoog; 
• Voeten iets uit elkaar; 
• Hoofd op kussentje, knieën evt. ondersteund door bolster; 
• Deken over lichaam. 

Variaties en Adjustments p. 98 ev. manual  
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GALBLAAS (Yang)         LEVER (Yin) 

                            

 

EXAMENSEQUENTIE LIVER/GALLBLADDER  
• wide knee child pose with arms squarely folded  
• Sphinx/Seal pose  
• counter pose flat on belly  
• Sleeping swan right and left 
• neutralizing pose: down ward dog  
• shoelace or half shoelace left and right  
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• Lateral shoelace pose 
• counter pose cat /dog pose  
• seated twist r+l 
• lying butterfly with bolster parallel to hips(not parallel to spine) or  
• dragonfly pose  
• savasana 

5 Elementen Hout - Voorjaar 

Geboorte, nieuw begin, groei, ontwikkeling, nieuwe ideeën en plannen willen worden 
uitgevoerd. 
   
Hout element in balans: vriendelijkheid, heldere visie, flexibel, creativiteit, 
organisatietalent, tolerant  
Hout element in disbalans: onderdrukte woede die niet wordt geuit en kan leiden tot 
verbittering.  
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WIDE KNEE CHILDPOSE (with arms squarely folded) 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Lever door de strekking aan de binnenkant van benen; 
• Blaas: strekking rug; 
• Massage buikorganen. 

Instructie:  
• Kom zitten op je hielen en spreid benen zover als dat nog goed voelt (tot 70 a 80% van 

wat je kan); 
• laat billen op hielen rusten, lukt dit niet ondersteun billen dan met een kussentje; 
• loop handen naar voren; 
• Vouw onderarmen en laat voorhoofd of wang hierop rusten; 
• Leg evt. onder je oksels een kussentje of opgerold dekentje. 

Adjustment: 
• Schouders ontspannen? 
• Geen adjustment als iemand op kin rust of borst al op de grond heeft en alleen als de 

billen op kussen of hielen zitten; 
• Je kunt wijdbeens achter iemand gaan staan en je handen (met de vingers naar je toe) 

op de harde botten op de onderrug leggen en op de uitademing (zelf hardop mee-
ademen) met de handen richting het stuitje duwen waardoor de billen verder naar 
beneden gaan. 

• Óf 1 hand bovenaan de rechterzijde van de ruggenwervel leggen en 1 hand op de 
linkerzijde van de onderrug leggen en op uitademing handen uit elkaar duwen. Ook 
andere kant doen. 

Eruit:  
duw jezelf voorzichtig omhoog. 

Variaties en Adjustments zie p.139 e.v. manual + p. 67 Sarah Powers 
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SFINX   tussendoor eerst Flat on Belly!   SEAL  

  

Stimuleert de meridianen van: 
• Blaas: compressie in de onderrug; 
• Stimuleert en versterkt de hele wervelkolom; 
• Maag, milt en nieren door strekking aan voorkant van het lichaam; 
• Goed voor onderrug, wervelkolom en opent de borstkas, fijne ‘burn-out’pose. 

Instructie:  
• Liggen op buik, benen uit elkaar; 
• Handen voor je ter breedte van schouders, ellenbogen onder schouders, duw jezelf 

omhoog. Ellenbogen blijven onder schouders, onderarmen plat op de grond; 
• Vingers gespreid of in namasté voor je op de mat.  
• Billen en bovenbenen zijn ontspannen, tenzij last van onderrug, dan bil- en 

beenspieren aanspannen; 
• Hoofd in verlengde van ruggengraat, maar mag ook een aantal keer worden gebogen 

naar beneden (uitademing) en weer omhoog bewegen op (inademing).   
• Houding te zwaar voor onderrug? armen gevouwen voor je neerleggen en deze zover 

naar voren brengen dat je nog wél compressie in je onderrug voelt, maar dat het geen 
pijn doet. 

Adjustment: 
• Schouders ontspannen, voel en masser eventueel; 
• Leg handen met de vingers richting staartbeen onder op bekken en duw op een 

uitademing bekken een beetje naar achteren en naar beneden. 
• Plaats je knieën in de bovenrug en hou je handen plat op de voorkant van de 

schouders/sleutelbeen. Op een inademing trek schouderbladen naar achteren en op 
een uitademing duw je je knieën iets dieper in de rug. 

• Omgekeerd op de voeten staan als de wreven op de grond komen. 

Variatie: 
Bolster onder de borst/ribben. 

Verbale instructie naar Seal (Op examen eerst terug naar buikligging): 
Adem in: strek je armen en voel wat de juiste afstand voor je is, handen zijn ongeveer ter 
breedte van de mat. 
Intensievere strekking? Benen buigen en voeten (zolen) tegen elkaar doen. 

Variaties Sfinx en Adjustments zie p.125 e.v. manual + p. 41 Sarah Powers 
Variaties Seal en Adjustments zie p.100 e.v. manual + p. 43 Sarah Powers 

Neutralizing Pose 
Starpose of buikligging met handen op elkaar en wang of voorhoofd op de handen. 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(SLEEPING) SWAN POSE R+L EERST VOORDOEN 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Galblaas door draaiing bij heup/strekking billen; 
• Lever door strekking in de lies; 
• Blaas door strekking in je rug; 
• Nieren door strekking binnenkant been. 

Goeie houding voorafgaand aan menstruatie en voor mensen met migraine. 

Instructie:  
• All-Fours óf vanuit down-dog one leg; 
• breng je L.knie naar je L.pols, breng L.voet voor R.knie, laat knie naar buiten vallen, 

zijkant scheenbeen plat op de grond;  
• Zorg dat andere been recht achter je ligt (controleer);  
• Buig rustig voorover;  
• Als heup van de grond komt: kussentje of blok eronder. Het gaat hier om de strekking 

in het gestrekte been; 
• Evt. ellenbogen onder schouder of steun op bolster onder buik/borst. 

Adjustments:  
• Hand op heup gebogen been en bovenop ruggengraat waar kromming begint; 
• Op uitademing hand op heup naar  beneden duwen en hand op rug naar voren brengen 

ter verlenging van de ruggengraat.  

Neutraliserende pose: down dog en dan door met andere been. 

Variaties en Adjustments zie p.117 e.v. manual + p. 81 Sarah Powers 

 31
Stillnessinyoga/Natascha Boel voorbeeld examensequenties/alleen voor eigen gebruik!



EYE OF THE NEEDLE:  
Variatie Sleeping Swan  

 

Stimuleert de meridianen van: 
Lever + galblaas in bil 

Instructie: 
• Kom op rug liggen; 
• Trek knieën op; 
• Plaats enkel op andere knie; 
• Pak je voorste scheenbeen met beide handen en trek dit been naar je toe; 
• Duw het andere been van je af. 

Adjustments: 
Geen 

Variaties: 
• Zittend, naar achteren steunend op armen; 
• Met voet tegen een muur. 

Eruit komen: 
Leg benen neer; 
Draai op R.zij en duw jezelf rustig omhoog. 

Neutraliserende pose 
Window-wipers 
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DOWNWARD-FACING DOG (neutralizing pose) 

 
Instructie:  

• kom op handen en knieën;  
• krul tenen onder je; 
• Strek op een uitademing je benen en breng je zitbotten omhoog; 
• breng je gewicht naar achteren, boven je benen; 
• benen licht gebogen of strekken; 
• kruin richting je duimen; 
• armen gestrekt, handen stevig in de mat, vingers gespreid; 

p. 117-118 Sarah Powers 
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SHOELACE EERST VOORDOEN 
(of halve shoelace L&R) Niet té lang aanhouden bij beginners (1,5 min.) 
  
Stimuleert de meridianen van: 
• Galblaas door strekking buitenkant heup/strekking billen; 
• Lever door strekking in de lies; 
• En bij voorover buiging ook de blaas. 

Instructie: 
Halve: 

 
• Benen gestrekt, buig R.been over L.been, R.voet zo ver mogelijk naast je L.heup; 
• Evt. op kussentje/dekentje/blok zitten; 
• Evt. deken/kussen onder knie gestrekte been; 
• Buig naar voren mits dit geen pijn doet in onderrug of knieën. 

Hele: 

  
• Blokken bij de hand! 
• Begin vanuit all fours, bekken is omhoog; 
• Breng L.knie op middenlijn lichaam en vouw je R.knie ervoor, kom zitten en breng je 

voeten zover mogelijk uit elkaar; 
• Dit mag geen pijn doen aan bovenste knie, anders dekentje/kussentje tussen beide 

knieën doen of juist ónder beide knieën; 
• Evt. zitten op een kussentje/dekentje/blok gaan zitten; 
• Buig naar voren mits dit geen pijn doet in je onderrug of knieën, je knieën mogen niet 

te veel pijn doen, evt. blok onder hoofd. 

Adjustments: 
• Ga gehurkt achter iemand zitten en plaats je ene hand op de heup waarvan het been 

boven ligt, Andere hand op tegengestelde bovenkant ribben/onder schouderblad; 
• adem in, en op uitademing duw je die heup zachtjes naar beneden en verleng 

tegelijkertijd zachtjes de rug. 

Variaties en Adjustments zie p.108 e.v. manual + p. 62 e.v. Sarah Powers 

Alternatief:  
eye-of-the-needle-pose of square-pose 

LATERAL SHOELACE 
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Instructie: 

• Kom in shoelace, R.been over L.been; 
• Kijk ook hoer of je props nodig hebt (zie hiervoor); 
• Plaats je gewicht naar je L.zitbot en schuif je L.arm over de vloer in lijn met je heup; 
• Laat je R.arm op de grond rusten (R.been boven, R.arm boven); 
• Hoofd hangt naar links; 
• Je kunt op bolster leunen; 
• Bovenste arm om oor heen of arm naar achter vouwen; 
• Kijk of iemand goed rechtop zit. 
Adjustments:  
1 hand op bovenste heup 
Andere hand: vingers op ribben; 
Adem in: geef druk op heup; 
Adem uit: duw vingers omhoog. 

Alternatief:  
Eye of the needle 

p. 68 e.v. Sarah Powers 
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CAT/DOG POSE (neutralizing pose) 

  

Instructie: 
• Kom (vanuit child’s pose) op handen en knieën; 
• Spreid je vingers; 
• Rug neutraal, hoofd in verlengde ruggengraat; 
• Adem in: til je hoofd langzaam op, krom je rug en verleng de voorkant van je lichaam. 
• Adem uit: trek je stuitje in, bol je rug; 
• Herhaal 5 ademhalingen. 
p.144 e.v. manual + p. 121 e.v. Sarah Powers 
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SEATED TWIST 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Lever (liezen); 
• galblaas (zijkant heup). 

Instructie: 
• Benen gestrekt; 
• Kom vvt. zitten op een kussentje/dekentje/blok; 
• adem in: buig R.been; 
• Handbreedte tussen de been en voet;  
• Draai je bovenlichaam richting gebogen been; 
• Sla je L.arm om je R.knie; 
• Plaats je R.hand achter je R.heup; evt. deze hand op een blok; 
• Je kunt je L.ellenboog evt. ook tegen buitenkant R.knie plaatsen; 
• Verleng, kruin richting plafond, m.b.v. je achterste hand; 
• Kijk naar achter over R.schouder a;s je nek dit toelaat. 

Adjustments:  
• Als je de ruimte hebt kun je voor een extra twist ook je L.hand onder je R.been 

doorschuiven en je L.hand met je R.hand pakken. Lukt dit niet dan kun je ook een riem 
gebruiken. 

• Leg je L.hand op L.ribben en R.hand aan voorkant R.schouder/op sleutelbeen; 
• Adem in: duw L.ribben iets omhoog; 
• Adem uit: duw R.hand voorzichtig naar achteren voor versterking van de twist. 

Variaties en Adjustments zie p.104 e.v. manual + p. 69-70 Sarah Powers 
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LYING BUTTERFLY  
(with bolster parallel to the hips/dus niet in het verlengde van je ruggengraat= zware 
houding) 

 
Stimuleert de meridianen van: 
• De blaas in de lage rug; 
• Galblaas aan buitenkant benen; 
• Nieren/lever aan binnenkant been; 
• Hartopener; 
• Fijne houding om les mee te beginnen (zonder bolster dan!), kalmerend effect, mooie 

houding voor ademhalingsoefeningen. 

Instructie: 
• Ga zitten, benen gestrekt; 
• Plaats bolster in de breedte tegen heupen; 
• Breng voetzolen tegen elkaar; 
• Voel wat voor jouw de juiste strekking geeft in de liezen; 
• Kom naar achter, leunend op handen en ellenbogen; 
• Evt. kussentjes onder kuiten/dijbenen en/of hoofd; 
• Voel wat de beste plek voor je bolster is: hoe dichter bij het bekken hoe zwaarder de 

strekking. 

Adjustment: 
• Ga met benen ter hoogte van het bekken aan weerszijden van leerling staan; 
• Voeten naar het gezicht; 
• Buig voorover; 
• beide handen aan onderkant ribben; 
• Adem in: til iets omhoog; 
• Adem uit: cirkel iets naar achter. 3x 

Eruit: 
Breng knieën naar elkaar toe en laat ze naar rechts vallen (itt tot Saddle, daar gebruik je 
juist je onderarmen en buikspieren ter bescherming van de onderrug om uit de houding te 
komen). 

Variaties en Adjustments zie p.44 e.v. manual + p. 39 + 72 Sarah Powers 
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DRAGONFLY POSE 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Nieren/Lever/milt: strekking binnenkant benen; 
• Blaas: strekking achterkant rug en benen. 

Instructie: 
• Ga zitten, benen gespreid, zover als nog goed voelt, kun je je benen niet zo heel ver 

uit elkaar spreiden, dan evt. blok of kussentje onder knieën plaatsen zodat de 
hamstrings kunnen ontspannen; 

• Lukt het helemaal niet om je benen te strekken, dan mag je ze ook buigen; 
• Adem diep in en buig op een uitademing naar voren; 
• Je kunt hoofd op een kussen/bolster/blok laten rusten. 

Adjustment: 
• Ga achter iemand staan, plaats handen onder de ribbenkast; 
• Adem in: til bovenlichaam rustig ietsjes op; 
• Adem uit: breng bovenlichaam iets verder naar voren; 

• Ga achter student op hurken zitten, plaats handen op bovenbenen; 
• Adem in/Adem uit: druk de bovenbenen zachtjes naar beneden. 

Alternatief: 
• Indien last van rug bij voorover buiging : Benen tegen de muur; 
• Halve dragonfly L+R met dezelfde adjustment als bij hele dragonfly, alleen steun je nu 

met je knie op het gebogen been: til op inademing iemand zacht omhoog en op 
uitademing langzaam naar voren cirkelen. 

Counterpose: 
Achterover leunen op handen + Ruitenwissers  

p. 66 ev. Manual en o.a. p. 50  e.v. Sarah Powers  
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SAVASANA 

 
• Eindontspanning voor het afvoeren van afvalstoffen en om helemaal rustig te worden;  
• Kom met je hoofd naar de voorkant van je mat; 
• bolster onder knieholte of opgerold dekentje in je rug; 
• Je valt niet in slaap, maar blijft bewust aanwezig; 
• Goeie houding om mindfulness-instructies te geven; 
• Ook neutraliserende pose. 

Instructie: 
• Kom op rug liggen; 
• Armen iets van het lichaam, handpalmen omhoog; 
• Voeten iets uit elkaar; 
• Hoofd op kussentje, knieën evt. ondersteund door bolster; 
• Deken over lichaam. 

Variaties en Adjustments p. 98 ev. manual  
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Element Vuur – Zomer         Element Metaal - herfst 

HART (Yin)              LONGEN (Yin) 

                            

 

Dunne Darm (Yang)        Dikke Darm (Yang) 
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EXAMENSEQUENTIE LUNG/HEART/ SMALL INT./ LARGE INT.  

• butterfly with bolster parallel to hips  
• twisted wide legged child pose  
• anahata pose  
• sphinx/seal pose  
• lateral dragonfly r+l  
• quarter dog l+r  
• or backbend with chair,  
• small bridge with block  
• caterpillar  
• snail pose 
• lying spinal twist r+l  
• fish pose + savasana 

5-elementen: 

Hart en Dunne Darm: Element Vuur – Zomer 
Zomer, zon, volle bloei.  

Vuur-element in balans: staat voor liefde, respect, levenslust, kracht, plezier, actief zijn, 
dansen lachen, blijdschap. 
Vuur-element in disbalans: als vuur is uitgeblust heb je juist weinig energie, weinig geduld, 
burn-out, zachte stem, niet meer blij kunnen zijn en kan zelfs leiden tot haat. 

Longen en Dikke Darm: Element Metaal – Herfst 
De bladeren vallen en planten zijn uitgebloeid. De bladeren vormen weer compost voor de 
aarde. Metaal staat voor elimineren wat niet meer nodig is. 

Metaal-element in balans: moed, doorzettingskracht, rechtvaardigheidsgevoel en een 
scherp verstand.  
Metaal-element in disbalans: verdriet, weemoed, besef van vergankelijkheid, depressie 
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LYING BUTTERFLY  
(with bolster parallel to the hips/dus niet in het verlengde van je ruggengraat= zware 
houding) 

 
Stimuleert de meridianen van: 
• De blaas in de lage rug; 
• Galblaas aan buitenkant benen; 
• Nieren/lever aan binnenkant been; 
• Hartopener; 
• Fijne houding om les mee te beginnen (zonder bolster dan!), kalmerend effect, mooie 

houding voor ademhalingsoefeningen. 

Instructie: 
• Ga zitten, benen gestrekt; 
• Plaats bolster in de breedte tegen heupen; 
• Breng voetzolen tegen elkaar; 
• Voel wat voor jouw de juiste strekking geeft in de liezen; 
• Kom naar achter, leunend op handen en ellenbogen; 
• Evt. kussentjes onder kuiten/dijbenen en/of hoofd; 
• Voel wat de beste plek voor je bolster is: hoe dichter bij het bekken hoe zwaarder de 

strekking. 

Adjustment: 
• Ga met benen ter hoogte van het bekken aan weerszijden van leerling staan; 
• Voeten naar het gezicht; 
• Buig voorover; 
• beide handen aan onderkant ribben; 
• Adem in: til iets omhoog; 
• Adem uit: cirkel iets naar achter. 3x 

Variaties en Adjustments zie p.44 e.v. manual + p. 39 + 72 Sarah Powers 
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TWISTED WIDE LEGGED CHILD POSE R&L 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Milt door de strekking aan binnenkant benen; 
• Maag door de draaiing van de maagmeridiaan aan voorkant buik; 
• Galblaas/3-voudige verwarmer als bovenste arm gestrekt is; 
• Long: opening van de schouder door de twist; 
• Maag/lever/nier: strekking bovenkant been. 

Instructie:  
• Kom op knieën zitten, billen naar hielen.  
• Als dit niet lukt: kussentje/dekentje tussen de billen en hielen doen en evt. een 

dekentje onder de wreven;  
• Knieën uit elkaar (tot 70 a 80% van wat kan);  
• Schuif handen voor je uit;  
• Adem in:  til je borstbeen omhoog (verlenging onderrug); 
• Adem uit: schuif je R.arm onder je L.arm, breng je R.schouder richting je L.knie en 

plaats je R.oor of R.wang op de mat. Evt. kussentje onder hoofd.  
• L.arm ligt ontspannen voor je; 
• Als onderste schouder niet op de grond komt: dekentje/kussentje eronder; 

• Eenmaal ontspannen in deze houding en meer uitdaging? L.arm naar achteren draaien, 
en over je onderrug heen buigen, handpalm naar boven of hand op de bovenkant van 
L.been leggen. 

Adjustment: 
• Bij ruimte tussen hielen en billen eerst een kussentje/dekentje ertussen doen dan pas 

deze adjustment: handen onder op bekken leggen en zachtjes bekken naar beneden 
richting hielen duwen; 

en/of: 
• L.hand aan voorkant L.schouder/boven sleutelbeen en R.hand op ronding van de 

R.schouder;  
• Adem in: til met je R.hand de R.schouder heel licht en zacht omhoog; 
• Adem uit: duw met L.hand de schouder zachtjes en slechts een heel klein stukje naar 

achter.  

Dit kun je het beste in hele kleine bewegingen doen! 3x herhalen.  
Overleg of de aanpassing goed voelt. 
Hierdoor creëer je nog meer twist in de ruggengraat. 

Uit de houding komen: 
Leg R.hand naast gezicht, adem in en duw jezelf langzaam omhoog 

Variaties en Adjustments zie p.142 e.v. manual + p. 76 Sarah Powers 
Alternatief:  
Twisted Anahata: voor mensen met knieproblemen. Blijf dan op handen en knieën zitten en 
schuift van hieruit de L.arm onder de oksel door. Bekken blijft boven knieën. 
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Neutralizing Pose 
Liggen op je buik, handen op elkaar, wang op je handen. 
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ANAHATA  EERST VOORDOEN 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Hart/Longen/Dikke-Dunne Darm: druk op schouders & bovenarmen en opening hart; 
• Blaas: strekking rug; 
• Maag/Milt: strekking borst; 
• Opent de wervels, goede strekking in de bovenrug + schouders; 
• Goeie houding als je veel achter de computer zit 

Instructie 
• Kom op handen en knieën; 
• Adem in en loop op uitademing beide armen naar voren; 
• Heupen blijven boven de knieën; 
• Voorhoofd is op de grond of evt op kussentje. 
• Als dit te zwaar is voor schouders: armen uit elkaar plaatsen; 
• Bij een te holle rug evt een bolster onder de borst plaatsen. 

Adjustments: 
• ‘Barbie-fingers’ op onderrug of platte hand; 
• Andere hand op bovenrug waar holling eindigt/kromming begint/ter hoogte van het 

hart/tussen schouderbladen; 
• Adem in en duw op uitademing handen zacht uit elkaar en duw voornamelijk richting 

stuitje; 
• 3X herhalen. 

ANAHATA + STOEL (geen examen) 

• Stoel achterstevoren, kom op knieën voor stoel; 
• Ellenbogen op rand stoel, onderarmen in namasté; 
• Hoofd door armen naar beneden laten hangen; 
• Evt je handen tussen schouderbladen. 
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SFINX   tussendoor eerst Flat on Belly!   SEAL  

  

Stimuleert de meridianen van: 
• Blaas: compressie in de onderrug; 
• Stimuleert en versterkt de hele wervelkolom; 
• Maag, milt en nieren door strekking aan voorkant van het lichaam; 
• Goed voor onderrug, wervelkolom en opent de borstkas, fijne ‘burn-out’pose. 

Instructie:  
• Liggen op buik, benen uit elkaar; 
• Handen voor je ter breedte van schouders, ellenbogen onder schouders, duw jezelf 

omhoog. Ellenbogen blijven onder schouders, onderarmen plat op de grond; 
• Vingers gespreid of in namasté voor je op de mat.  
• Billen en bovenbenen zijn ontspannen, tenzij last van onderrug, dan bil- en 

beenspieren aanspannen; 
• Hoofd in verlengde van ruggengraat, maar mag ook een aantal keer worden gebogen 

naar beneden (uitademing) en weer omhoog bewegen op (inademing).   
• Houding te zwaar voor onderrug? armen gevouwen voor je neerleggen en deze zover 

naar voren brengen dat je nog wél compressie in je onderrug voelt, maar dat het geen 
pijn doet. 

Adjustment: 
• Schouders ontspannen, voel en masser eventueel; 
• Leg handen met de vingers richting staartbeen onder op bekken en duw op een 

uitademing bekken een beetje naar achteren en naar beneden. 
• Plaats je knieën in de bovenrug en hou je handen plat op de voorkant van de 

schouders/sleutelbeen. Op een inademing trek schouderbladen naar achteren en op 
een uitademing duw je je knieën iets dieper in de rug. 

• Omgekeerd op de voeten staan als de wreven op de grond komen. 

Variatie: 
Bolster onder de borst/ribben. 

Verbale instructie naar Seal (Op examen eerst terug naar buikligging): 
Adem in: strek je armen en voel wat de juiste afstand voor je is, handen zijn ongeveer ter 
breedte van de mat. 
Intensievere strekking? Benen buigen en voeten (zolen) tegen elkaar doen. 

Variaties Sfinx en Adjustments zie p.125 e.v. manual + p. 41 Sarah Powers 
Variaties Seal en Adjustments zie p.100 e.v. manual + p. 43 Sarah Powers 

Neutralizing Pose 
Starpose of buikligging met handen op elkaar en wang of voorhoofd op de handen. 
LATERAL DRAGONFLY (L+R)  
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Stimuleert de meridianen van: 
• Lever, nieren: strekking binnenkant benen; 
• Blaas: strekking achterkant benen; 
• longen/dikke darm: strekking armen. 

Instructie: 
• Ga zitten, benen gespreid, zover als nog goed voelt (7-a80% van wat je kan).  
• Evt. op kussentje zitten;  
• kun je je benen niet zo heel ver uit elkaar spreiden, dan evt. blok of kussentje onder 

knieën plaatsen zodat de hamstrings kunnen ontspannen; 
• Lukt het helemaal niet om je benen te strekken dan kun je je benen ook buigen; 
• Plaats je L.ellenboog aan de binnenkant van je L.been of op een bolster/kussen en laat 

je hoofd rusten in je L.hand; 
• Je R.arm kun je naast je lichaam laten hangen of over je hoofd strekken, om je hoofd 

krullen of evt. je L.tenen pakken; 
• Evt. blok aan binnen- of buitenkantkant been brengen en met ellenboog hierop steunen 

of bolster gebruiken; 
• ‘hoge’ arm mag niet tintelen: beter dan om hem naar achteren te vouwen om je rug 

heen; 
• Als je heup van de grond komt kun je er een bolster op leggen. 

Adjustments: 
• Kom in schuttershouding achter iemand zitten; 
• Hand op bekken/heup en andere hand op onderste ribben; 
• Schuif handen naar boven voor extra strekking. 

Variaties zie p.66 e.v. manual + p. 51 Sarah Powers 
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QUARTER DOG POSE (L+R) EERST VOORDOEN 
= variatie op Anahata / verschil is de gestrekte arm 

  

Stimuleert de meridianen van: 
• Longen/hart: druk op schouders en bovenarmen (zie Anahata); 
• Galblaas; 
• Urineblaas (rug). 

Instructie: 
• Kom op handen en knieën, knieën heupbreedte; 
• Heupen blijven boven de knieën; 
• Schuif handen iets naar voren; 
• Buig je L.onderarm richting je R.arm, je L.onderarm rust op de mat, strek je R.arm; 
• Laat je hoofd voor je op de grond of op je L.onderarm/kussentje rusten; 
• Als dit pijnlijk voor je schouders is plaats dan een kussentje onder je hoofd of 

gevouwen deken/bolster onder je borst. 

Neutraliserende pose:  
plat op buik, voorhoofd/wang op handen. 

Variaties zie p. 87 e.v. manual + p. 92 Sarah Powers 
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BACKBEND WITH CHAIR (geen examen) 

Stimuleert de meridianen van: 
• Maag/Milt (met knieën gebogen); 
• Nieren/maag/milt/longen: strekking voorkant lichaam; 
• Dunne/Dikke darm als je met je handen de stoel vastpakt; 
• Hart/longen: als je je handen onder je bolster doet. 

 

• Leg kussen/bolster alvast voor stoel; 
• Ga omgekeerd op stoel zitten zover mogelijk met je billen naar achterkant van de stoel 

zodat rug zoveel mogelijk op de stoel rust; 
• Buig rustig naar achteren en laat hoofd op kussen/bolster rusten; 
• Armen naar achteren gestrekt of handen omgekeerd naast je gezicht als in de brug; 
• Voeten mag je plat op de grond houden, maar je mag je benen ook onder je buigen of 

juist strekken. 

Eruit: Buig je knieën en duw jezelf met je handen voorzichtig omhoog. 

Neutraliserende houding:  
• Even blijven zitten en je hoofd op de leuning van de stoel laten rusten; 
• child’s pose. 

P. 55 Manual 
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SMALL BRIDGE + BLOCK EERST VOORDOEN EN BEKKEN LATEN VOELEN 

 
Stimuleert de meridianen van: 
• Maag/milt: voorkant bovenbeen; 
• Opent hart en longen. 

Instructie: 
Laat eerst voelen wat de plek is waar het blok straks onder gezet moet worden: laat 
mensen eerst de zijkant van hun bekken voelen en dan de rand hiervan naar binnen 
volgen; 
• Kom op je rug liggen; 
• Buig je knieën en raak met je vingers je hielen aan; 
• Voeten heupbreedte stevig op de mat; 
• Knieën naar elkaar toe, als je ze uit elkaar zet komt er meer druk op het SI gewricht; 
• Handen rusten naast heupen op de mat; 
• Adem in: Duw je borst en heupen omhoog richting plafond; 
• Plaats een blok in de lengte of breedte onder je heupen; 
• Benen mogen evt worden gestrekt (en als je heel veel ruimte hebt mag je de 

bovenkant van je tenen onder je krullen.) 

Eruit: 
• Adem in: bekken omhoog, blok weg; 
• Wervel voor wervel naar de grond afrollen; 
• Hoofd naar knieën; 
• Rug blijft op grond; 
• Knieën naar de borst;  
• handen om de knieën;  
• uitademend een paar keer het hoofd naar de knieën. 

Adjustment: 
Benen naar binnen roteren? 

Variaties zie p. 122 e.v. manual + p. 123, 142, 143 Sarah Powers 
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FULL FORWARD BEND: CATERPILLAR 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Urineblaas (rekking in rug); 
• Goed voor hele wervelkolom; 
• Masseert buikorganen; 
• Brengt zenuwstelsel tot rust. 

Instructie 
• Strek zittend de benen recht naar voren, evt. kussentje onder zitbotten als hamstrings 

of onderrug stijf zijn; 
• Buig vanuit je heupen langzaam naar voren (Anoshe: adem in armen zijwaarts, adem 

uit buig naar voren); 
• Als dit pijn veroorzaakt in je hamstrings kun je ook je voeten plat op de grond zetten 

of een kussentje onder je knieën leggen; 
• Hoofd/nek evt. ondersteunen met kussentje of bolster (in de lengte) op benen. 

Adjustments: 
• Controleer of schouder en nek ontspannen zijn. 
• Plaats handen aan de onderkant van de ribbenkast; 
• Adem in: trek ribbenkast iets naar achter; 
• Adem uit: til ribbenkast omhoog en til hem een stukje naar voren; 
En/of: 
• Plaats 1 hand bovenaan de ruggengraat, vóór de kromming en 1 hand onderaan de rug; 
• Op uitademing: duw een beetje naar beneden en naar voren. 

Variaties en Adjustments p. 53 manual + p.46-47  Sarah Powers 
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SNAIL POSE EERST VOORDOEN 
niet doen bij: 
• Hoge bloeddruk; 
• tijdens eerste dagen van de menstruatie; 
• Nekklachten; 
• Ontstekingen in je hoofd; 
• Zwangerschap 

 
Stimuleert de meridianen van: 
• Long/hart/darmen door compressie van de borst en buik en door verlenging van de rug 

(afhankelijk van hoe je armen liggen); 
• Blaas. 

Instructie: 

• In deze houding nooit de nek draaien; 
• Leg alvast 2 kussens of bolster achter je neer; 
• Kom op dekentje (ongeveer een handbreedte boven je schouders) liggen op rug liggen, 

handen naast je; 
• Adem in en buig je knieën, rol naar achteren, plaats je handen tegen je onderrug en 

breng je benen over je hoofd naar achteren, blijf hier als dit genoeg 
• meer? voeten richting de vloer; 
• Je voeten komen dan terecht op de bolster/kussentjes: kijk wat voor jou goed voelt; 
• Zorg dat gewicht vooral op de bovenkant van de rug rust en niet op de nek; 
• Leg je armen plat op de grond en krul evt. je handen ineen; 
• Buig evt. je knieën richting je oren; 
• Of leg je voeten achter je op de grond; 
• Strek evt. je armen achter je en laat je voeten hierop rusten; 
• Lukt het je om je onderbenen op de vloer te plaatsen sla je armen dan om je benen en 

bind je polsen 

Uit de houding komen:  
• plaats je handen op de grond of pak je tenen met je handen; 
• adem uit en rol je rug voorzichtig naar de vloer, gebruik je buikspieren; 
• buig je knieën, voeten op de grond en blijf hier voor een paar ademhalingen. 

Alternatief: Caterpillar, dragonfly  
Tegenhouding: flying boat of cat/cow pose/fish 

Variaties en Adjustments zie p.123 e.v. manual + p. 98 Sarah Powers 
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LYING SPINAL TWIST 

 

Stimuleert de meridianen van: 
• Urine- (rekking in rug), galblaas (bil) en nieren; 

• Massage van de buikorganen; 

• Long: als arm is gestrekt, opent gebied van de schouders; 

• Maakt spanningen vrij uit de wervelkolom. 

Instructie: 

• Ga op rug liggen, knieën gebogen, voeten plat op de grond; 
• Armen gespreid naast je; 
• Adem in: Trek knieën naar borst; 
• Adem uit: laat beide knieën naar links vallen; 
• Draai hoofd naar rechts als dat goed voelt voor je nek; 
• Draai R.arm (dus arm tegenover de benen) in een hoek van 90 graden; 
• Rug en schouders blijven op de grond; 
• Probeer uit wat het beste voelt: knieën iets hoger of lager; 
• Als je knieën niet op de grond rusten, kussen eronder; 

Adjustments  
• Kom met benen rechts en links van de heupen staan, voeten richting gezicht; 
• Plaats 1 hand op de schouder en 1 hand op knie/been of heup; 
• Op een uitademing leun je op je benen naar achteren en duw je met je hand die op de 

schouder rust naar voren om de ruggengraat te verlengen. 

Variaties en Adjustments p. 90/91 manual + p. 51-53  Sarah Powers 

Neutraliserende pose:  
Savasana  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FISH (max 3 minuten) EERST VOORDOEN VANAF DE ZIJKANT 

  
Stimuleert de meridianen van: 
• Long/Hart/Darmen: verlenging borstkas en buik + opening van de voorkant van je 

lichaam; 
• Goede neutraliserende houding voor halswervels na de slak; 
• Stimuleert alle yang-meridianen. 
• Opent de borstkas. Meerwaarde van Fish is dat de kruin op de grond komt (DM20 punt 

van levermeridiaan). Alle yang meridianen lopen naar het hoofd door nek/keelgebied. 

Instructie: 
• Ga rechtop zitten; voetzolen tegen elkaar; 
• Plaats bolster tegen het bekken: hoe lager de bolster tegen je rug, hoe intenser de 

strekking; 
• Kom met hulp van je handen en ellenbogen langzaam achterover en kom met je rug op 

de grond; 
• Kijk of je nog wat kunt variëren met de plek van de bolster; 
• Strek de hals en laat heel voorzichtig het hoofd naar achteren en naar beneden komen; 
• plaats je kruin op de mat; 
• Plaats kussen of deken onder hoofd als strekking in de hals te zwaar is; 
• Je kunt jezelf ondersteunen door je armen langs je lichaam te plaatsen en op je 

ellenbogen te steunen, of 
• Plaats je armen ter hoogte van je schouders of strek ze languit boven je hoofd; 
• Als het goed voelt kun je je benen ook strekken. 

Adjustments: 
• Ga met je benen aan weerszijden van de heupen staan en pak de bovenkant van het 

lichaam vast onder de lage ribben; 
• Buig je knieën en plaats je ellenbogen tegen je knieën; 
• Adem in: til de borstkas op; 
• Adem uit: breng rug iets meer richting het hoofd. 

Eruit: doe kin op sleutelbeen en duw jezelf langzaam omhoog. 

Alternatief: 
Liggende butterfly of Konijn 

Neutraliserend:  
• knieën naar borst. 

Variaties en Adjustments p. 70 manual + p. 99 Sarah Powers 
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SAVASANA 

 
• Eindontspanning voor het afvoeren van afvalstoffen en om helemaal rustig te worden;  
• Kom met je hoofd naar de voorkant van je mat; 
• bolster onder knieholte of opgerold dekentje in je rug; 
• Je valt niet in slaap, maar blijft bewust aanwezig; 
• Goeie houding om mindfulness-instructies te geven; 
• Ook neutraliserende pose. 

Instructie: 
• Kom op rug liggen; 
• Armen iets van het lichaam, handpalmen omhoog; 
• Voeten iets uit elkaar; 
• Hoofd op kussentje, knieën evt. ondersteund door bolster; 
• Deken over lichaam. 

Variaties en Adjustments p. 98 ev. manual  
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VOEDING: 

Maag/Milt 

geel/oranje 

• zoete smaak maar kan ook scherp zijn van rode chili, zwarte peper; 
• warmend of neutraal;  
• gekookte rijst, haver, spelt, zoete rijst, gierst;  
• kool, wortel, pastinaak, zoete aardappel, pompoen, winter squash (soort pompoen); 

venkel; 
• ui, prei; 
• pijnboompit 
• gember, kaneel, knoflook, nootmuskaat;  
• small amount of sweet, dadel, molasse (stroopachtige suiker); 
• vijg, sinaasappel, papaja, ananas, aardbei, kers; 
• kikkererwten, zwarte bonen, erwten; 
• boter; 
• beter minder: tomaat, spinazie, tahoe, banaan, dairy. 

Longen/Dikke Darm  

• Meer warm eten zoals langzaam gekookte soepen de smaak is 'pungent' (scherp);  
• Waterkers;  
• appel, perzik, peer, aardbei, citrus, banaan; 
• zeewier;  
• paddestoelen, daikon, radijs, wortel, kool, bok choy, bloemkool, tomaat, zoete 

aardappel, broccoli, koolsoorten, sla;  
• gember, knoflook, cardamon, peterselie, witte peper; 
• ghee; 
• tahoe, tempeh; 
• gierst, boekweit, rijst; 
• wit!  

Hart/Dunne Darm:  

• bittere smaak;  
• meer snel ge-sauteed (wokken: weinig olie, hoog vuur); 
• Abrikoos, cantaloupe, watermeloen, aardbeien, citroen, perzik, sinaasappel, asperge, 

kiemen, bamboe, bok choy, broccoli, mais;  
• koriander, mint, dille, rode en groene pepers chili!  
• Tomaten, witte paddestoel, peultjes, spinazie, waterkers, komkommer, mung bonen;  
• eend, vis; 
• veel kleur! 
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Nieren/Urineblaas   

• zoute smaak;  

• andijvie, waterkers, asperge, alfalfa, top van de wortel, turnip (knolraap/meiraap), 
citruspeel, buitenste bladeren van kool, kleine donkere bonen, zoals black beans, 
gestoomde wintergroentes,  boerenkool, aardappelen; 

• amaranth, rogge, haver, quinoa, gierst, boekweit, hele granen; 

• miso, soya saus, zeewier, zout, wild blue green (alg); 

• warme volle soepen langzaam gekookt;  

• geroosterde noten, walnoten; 

• gedroogd eten; 

• chlorella, spirulina; 

• lam, kip.  

Galblaas/Lever  

• Smaak: zuurzoet ( bv citroen met honing smaak);  
• Wat rauwer eten goed voor lever: groen!  
• fijn geraspte wortel/selderij/komkommer/rabarber/chlorofyl rijk eten (groen blad), 

brandnetel, alfalfa, mung boon, kiemen, waterkers, de hele ui familie, bieten, 
spruiten, bloemkool, kool, peulvruchten; 

• quinoa, rogge; 
• kurkuma, basilicum, laurier, cardamon, marjoraan, komijn, dille, gember, 

mierikswortel; rozemarijn, mint;  
• niet rode chilli 
• grapefruit, zwarte druiven, bramen, frambozen 
• appelcider azijn, lijnzaadolie 

Beelden van: Atlas of Chinese Acupuncture Solinas H., Auteroche B., 
Mainville L. Uitgegeven door Satas 2011
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