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OYA YOGA 
Extraatje 

 
 

                                                             Yoga is: je goed voelen! 

 
 

ZOMERTIJD 
 
 
Het is zomer! De dagen duren langer; zonder jas naar buiten; de zon schijnt.  
Als ik aan de zon denk, denk ik aan warmte, zonnestralen, kracht, en licht. 
 
Dit extraatje is geweid aan de zon: 
 
 

 
WARMTE 
Heerlijk die warmte. Zonder jas naar buiten, genieten van de zon. Maar een beetje verkoeling op z’n tijd is ook 
best lekker: 
 
Watermeloen met munt, honing en peper 

Dit heb je nodig: 

 4 dikke plakken rijpe watermeloen 

 1 eetlepel vloeibare honing 

 Zwarte peper uit de molen 

 Ongeveer 4 muntblaadjes 

 4 munttakjes 
 

Zo bereid je het:  
Leg de plakken watermeloen op een schaal en  
sprenkel de honing eroverheen.  
Draai 2 of 3 slagen met de pepermolen over de meloen en laat de peper  
ongeveer een half uur in de meloen trekken. Snijd de muntblaadjes in dunne 
reepjes en strooi ze over de meloen. Garneer het geheel met de munttakjes.  

    (Recept: Yoga Magazine * Pic: Eva’s smulhuisje) 

 
STRAAL! 

Laat je huid stralen met je zelfgemaakte tropische scrub met onder andere gember en 
honing. 
 
Gember heeft een goede invloed op de bloedcirculatie en stofwisseling van je huid. 
Het reinigt diep en bevordert de afvoer van gifstoffen. Honing heeft een licht 
antiseptische werking en bevat veel mineralen zoals kalium, calcium, magnesium, 
fosforzuur, ijzer en koper die je huid soepel en gezond houden. Het heeft een 
verzachtende werking op je huid. 
 
 

Meng deze ingrediënten door elkaar: 

 1 kopje bruine suiker 

 ½ kopje vloeibare honing 

 3 eetlepels citroensap 

 1 eetlepel geraspte gember     (Recept: vriendin.nl * pic: dearcrissy.com) 
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KRACHT!  
Deze yogahoudingen geven je een krachtig én prachtig gevoel: ze zorgen voor sterkere buik - , been en 
bilspieren. B-B-B- yoga… 
 
Krachtige houding (Utkasana) 
Door de krachtige houding te doen krijg je sterkere buik-, been- en bilspieren. 
1. Ga rechtop staan in de staande houding, voeten op heupbreedte, grote tenen wijzen 

kaarsrecht naar voren. Breng de armen omhoog, langs de oren, de handpalmen wijzen 
naar elkaar. De schouderkoppen blijven laag. 

2. Buig de knieën. Houd de knieën precies boven de enkels, het bovenlichaam leunt iets 
naar voren.  

3. Duw de schouderbladen naar beneden en breng het stuitje richting de grond. Houd de onderrug lang, duw 
je kruin en het stuitje bij elkaar vandaan, maak lengte in de rug. Let op dat je geen holle rug maakt! 

4. Blijf dertig seconden tot een minuut in deze houding staan en adem door.  
 
Sprinkhaan (Salabhasana) 
 Met de sprinkhaan train je je bilspieren. 
1. Ga op je buik liggen. Hou de armen langs het lichaam met de handpalmen naar boven 

gericht en laat het voorhoofd of de kin op de grond rusten. Draai de grote tenen naar 
elkaar, zodat de dijen wat naar binnen draaien. 

2. Til je hoofd, kin, borst, armen en benen op van de grond. Je steunt nu op de onderste 
ribben, buik en voorkant van de heupen. Span de bilspieren aan en strek je benen 
krachtig door naar achteren. 

3. Strek de armen en vingers actief naar achter, de handpalmen wijzen naar elkaar. Duw je bovenarmen 
omhoog richting het plafond. Duw de schouderbladen stevig naar elkaar toe. 

4. Kijk naar voren, houd de nek lang. Blijf dertig seconden tot een minuut in deze houding en laat dan los. 
Herhaal een of twee keer. 

 
Boot (Paripurna Navasana) 
Met de boot krijg je sterkere buik-, been- en bilspieren. 
1. Ga op de grond zitten met de benen gestrekt. Zet je handen achter de heupen op de grond. 

De vingers wijzen richting de voeten en de armen zijn gestrekt. Til het borstbeen op en leun 
een stukje naar achteren, let erop dat de rug recht blijft. 

2. Buig de knieën, zet je voeten op de grond. Pak je knieën vast en maak je rug lang. Til de 
voeten van de grond en maak met de dijbenen een hoek van 45 graden ten opzichte van de vloer. Strek de 
armen krachtig naar voren, parallel aan de vloer. De schouderbladen gaan uit elkaar. 

3. Span de buikspieren aan maar probeer tegelijkertijd de onderbuik relatief plat te houden. Breng je kin iets 
richting het borstbeen, zodat de nek lang blijft. 

4. Houd dit tien tot twintig seconden vol en breng dan de voeten weer naar de grond. 
5. Na verloop van tijd kun je kijken of de boot langer vol kunt houden en je je je benen kan strekken. De tenen 

komen dan iets boven ooghoogte uit. 
(Uit: yogaonline.nl) 

 
LICHT! 
Voel je licht en straal van binnenuit tijdens en na een meditatie: 

 
So ham (ik ben)… 
Zorg ervoor dat je lekker zit, je rug is recht, je nek is lang, kin iets naar 
beneden, zodat je kruim naar het plafond wijst.  
Breng je aandacht naar je ademhaling. Observeer hoe je adem gaat. Je hoeft 
niets te veranderen, alleen maar voelen, kijken hoe je adem gaat. Vind je rust.  
 

Koppel dan deze mantra aan je ademhaling: So Ham. Aan de inademing verbind je het woord So, aan een 
uitademing het woord ham. So Ham; ik ben. Ik ben hier, in het hier en nu. Er bestaat geen tijd. Dit is het.  
So Ham.                                                                                                                                                            (Uit: Yoga Journal) 

 


