
Nieuwsbrief oktober 2011 
 
De nieuwsbrief verschijnt (ongeveer) eens per 2 maanden. In de afgelopen reeks is steeds een asana 
met oefeningenreeks beschreven, vanuit de specifieke opbouw vanuit Aplomb.  
De komende reeks nieuwsbrieven gaat over klank en ‘Rasa’. 

 
 
Rasa 
‘Rasa’ is de energie of gemoedstoestand waarmee je dingen doet. Rasa is een belangrijk aspect van 
Indiase kunstvormen. Rasa is datgene wat het leven sjeu geeft, zonder Rasa is het dor en doods, met 
Rasa komt er sprankeling, beweging en verbinding.  
Maar Rasa is ook van belang bij het uitvoeren van Asana’s. Bij het uitvoeren van een houding kan je 
deze uitvoeren als een min of meer mechanische handeling, maar ook kan je je volledig verbinden 
met wat je op dat moment aan het doen bent, en zo de energie van het moment en van de houding 
ervaren. Dus ook in een asana kan je de Rasa van het moment ervaren. 
 
Gronding 
Om je te kunnen verbinden met wat er is, zonder jezelf daarin te verliezen, is gronding een 
voorwaarde. Aplomb richt zich sterk op het terugvinden van gronding en stabiliteit.  
In de benadering van Aplomb wordt gezocht naar de stabiliteit die van binnenuit komt. Stabiliteit die al 
in ons systeem aanwezig is in de vorm van automatische motoriek zoals bijvoorbeeld spierketen-
werking van stabiliserende spiergroepen. Wanneer die stabiliteit van binnenuit weer wakker gemaakt 
en versterkt wordt, kunnen we echt ervaren hoe we gedragen worden. 
Stabiliteit, diepe ontspanning en vrije adembeweging horen bij elkaar. Door versterking van de 
stabiliteit voel je je gegrond waardoor je los kan laten en de adem vrij kan komen, door los te laten kan 
de stevigheid van binnenuit zich laten zien. 
Klankvorming in Aplomb is een manier om te ervaren of je werkelijk in balans bent, maar tevens is 
klank een prachtige manier om energie en energiebeweging te ervaren. 
 
Klankvorming 
Het maken van klank en hoe je dat doet heeft een duidelijke impact op je energie-doorstroming. 
Klankvorming helpt je het 5de chakra te openen, en werkt daarmee incarnerend, zet je in je lijf en in je 
energie.  
Voor vrije klankvorming is een stabiele basis een grote hulp. De vibratie van klank is natuurlijk een 
middel om te communiceren, maar klank vibreert ook in het eigen lichaam. 
Als je deze vibratie duidelijk kan waarnemen en toe kan laten, kan de ‘kleur’ of ‘gemoedstoestand’ van 
de klank zich laten zien. Hiermee komt er stroming, en aanwezigheid in het hier en nu. 
  
Klankruimte 
Iedere klank vibreert op andere plaatsen in het lichaam, heeft zijn eigen klankruimte. Door te werken 
met klankruimtes kan je de natuurlijke stabiliteit in het lichaam van onderaf opbouwen met klanken. 
Deze klankruimtes zijn heel mooi uitgewerkt door Ilse Middendorf. 
 
De OE-klank vibreert in de bekkenschaal en helpt het dragende midden te vinden. Door de 
klankvibratie in het bekken te laten werken, kan onnodige spanning oplossen. 
Het voelen van de specifieke klankkleur komt aan bod in de volgende nieuwsbrief.  



 
 
Bekkendraaien 
Je zit op de voorrand van een kruk of stoel, zonder tegen de rugleuning te steunen. Je draait rondjes 
met het bekken door het gewicht te verplaatsen van rechts (zitbotje), naar voor (schaambeen), links 
(zitbotje), naar achter (stuitje). Herhaal dit een paar keer, en maak dan de beweging de andere kant 
op. 
Na een paar keer stop je en voel je na waar je de ademimpuls voelt. 
 
Herhaal dezelfde draaiende beweging met het bekken terwijl je de klank OE maakt, alsof de klank in 
het bekken ronddraait. Doe dit een paar keer (ongeveer drie ademcycli), en voel dan na. 
 
Stabiel zitten en voel de klankvibratie 
Na de eerste oefening zoek je een ontspannen zithouding terwijl je iets op de voorzijde van het 
bekken komt zitten. Je beweegt het gewicht iets naar de voorzijde van het bekken en laat het 
schaambeen (voorzijde) zakken richting de stoelzitting. 
Leg je rechterhand met de handpalm op de onderrug. Dan maak je weer de klank OE en je voelt of je 
de klankvibratie in je hand kan ervaren. Doe dit een paar keer (ongeveer drie ademcycli) en voel dan 
na. 
Doe dan hetzelfde aan de linkerkant. 
Het invoelen van de klankvibratie in de onderrug helpt om de onderrug los te laten en zo meer naar 
het bekken toe te zakken. 
 
Werken in tweetallen 
De oefening met het voelen van de klankvibratie met de hand kan je ook in tweetallen doen. De helper 
zit dan achter de zittende persoon. De helper legt de rechterhand op de onderrug. Degeen die zit 
maakt de klank OE en herhaalt dit een aantal keer. De helper voelt de klankvibratie, en kan dan de 
hand ook iets van het lichaan afhalen. Zolang er contact blijft met de klankvibratie kan de hand steeds 
verder van het lichaam afbewegen. 
Degeen die de klank maakt probeert ook in contact te blijven met de hand van de helper.  
Na een aantal keer (niet te vaak, bijv. 5 ademcycli) neem de helper de hand weg. Voel na. 
Herhaal hetzelfde aan de linkerzijde. 
 
Asana en klankvorming 
Door in een asana met klank te werken, kan je ervaren of er doorstroming, ontspanning en gronding is 
in de houding. 
De OE-klank helpt vooral rond het bekken te ontspannen. 
Let in de houding dan op dat je de bekkenbodem en dwarse buikspieren gebruikt, zodat de liezen en 
rugspieren kunnen ontspannen. 
Bijvoorbeeld de Held, Virabhadrasana 1, sta in een voor-achterwaartse spreidstand. De achterste hiel 
is iets van de grond opgetild, en de hiel is maar een klein beetje naar binnen gedraaid. Deze 
alternatieve voethouding zorgt ervoor dat het bekken niet draait, en horizontaal blijft. 



De aandacht is op de grote tenen, deze staan krachtig in de grond en de binnenzijde van de benen is 
stevig. De bekkenbodem is stevig. 
Terwijl de voorste knie buigt, strekt de achterste hiel naar achter. De bilspier van het achterste been 
spant licht aan. De lies van het achterste been ontspant. 
Maak in deze houding de OE-klank en voel of de vibratie waarneembaar is in de onderrug. 
Pas als de klankvibratie te voelen is in de onderrug worden de armen via zij opgetild en de handen 
boven het hoofd tegen elkaar geplaatst. 
Breng de armen terug en voel na. Herhaal dan aan de andere kant. 
Sluit deze korte serie op de stoel en staand af met het staand vooroverbuigen. Buig dan de knieën, 
laat de billen zakken en kom dan in Savasana. 
 

 
 
 
  



Nieuwsbrief december 2011 
 

 
 
Rasa 
‘Rasa’ is de energie of gemoedstoestand waarmee je dingen doet. Rasa is een belangrijk aspect van 
Indiase kunstvormen. Rasa is datgene wat het leven sjeu geeft, zonder Rasa is het dor en doods, met 
Rasa komt er sprankeling, beweging en verbinding.  
Rasa is ook van belang bij het uitvoeren van Asana’s. Bij het uitvoeren van een houding kan je deze 
uitvoeren als een min of meer technische handeling, maar ook kan je je volledig verbinden met wat je 
op dat moment aan het doen bent, en zo de energie van het moment en van de houding ervaren. Dus 
ook in een asana kan je de Rasa van het moment ervaren. 
Een ingang om de energie van de houding en de energie van het moment sterker te ervaren is het 
werken met klank. 
In deze nieuwbrieven wordt het werken met klank, klankruimte en klankkleur gekoppeld met het 
lichaamswerk van gronding en centrering zoals gedaan wordt in ‘Yoga en Aplomb’. 
 
Aplomb, anker in de woelige zee 
Om je te kunnen verbinden met wat er is, zonder jezelf daarin te verliezen, is gronding een 
voorwaarde. Aplomb richt zich sterk op het terugvinden van gronding en stabiliteit. Wanneer deze 
gronding en het innerlijke anker stevig zijn, kan je beter meebewegen met de golven van het leven en 
je ook verbinden met de schommelingen en onzekerheden die het leven je presenteert. Het helpt je 
het leven in zijn volheid te ervaren.  
Fysiek kan dit anker duidelijk omschreven worden: als je zit laat je het stuitje breed worden (d.w.z. je 
laat de achterzijde van de bekkenbodem los) en de aandacht gaat naar de voorzijde van de 
bekkenbodem. Wanneer je de aandacht op de voorzijde van de bekkenbodem brengt geeft dit een 
hogere basisspanning op de voorzijde bekkenbodem, wat weer meer stabiliteit geeft. Dit gaat samen 
met een holling in de rug (dus niet een afvlakking of achteroverkanteling!!) 
Een kleine oefening: schommel het bekken rustig heen en weer, je laat het stuitje zakken en breed 
worden, dan blijft het stuitje breed en laat je het schambeen aan de voorzijde zakken naar de 
stoelzitting. Herhaal deze beweging twee of drie keer, waarbij je vanuit ontspanning beweegt, en jezelf 
in de zwaartekracht laat zakken. Je eindigt met het laten zakken van het schaambeen, waarbij het 
gewicht van het bovenlichaam boven de voorzijde van het bekken komt: je zit op de driehoek tussen 
zitbotjes en schaambeen. 
Deze beweging en houdingn versterken de stabiliteit, en een goede spierbalans en stabiliteit trekken 
je energie meer in het bekken, laten je meer gronden. 
 
Stabiel zitten en voel de klankvibratie 
Je zoekt weer een ontspannen zithouding terwijl je iets op de voorzijde van het bekken komt zitten. Je 
beweegt het gewicht iets naar de voorzijde van het bekken en laat het schaambeen (voorzijde) zakken 
richting de stoelzitting. 
Leg je rechterhand met de handpalm op de onderrug. Dan maak je de klank OE en je voelt of je de 
klankvibratie in je hand kan ervaren. Doe dit een paar keer (ongeveer drie ademcycli) en voel dan na. 
Doe dan hetzelfde aan de linkerkant. 



Het invoelen van de klankvibratie in de onderrug helpt om de onderrug los te laten en zo je adem en 
energie meer naar het bekken toe te zakken. 
 
Bekkendraaien/middelpunt/binnenruimte 
Zittend op de stoel ga je rustige bekkendraaien: je beweegt het gewicht naar een zitbotje, dan naar 
het schaambeen, het ander zitbotje en dan naar het stuitje. Het is een draaiende beweging vanuit het 
bekken. Maak de beweging ontspannen en klein. Terwijl je ronddraait maak je de OE-klank. Doe dit 
drie ademcycli, en voel dan de klankruimte in het bekken na.  
Wissel dan van draairichting en maak weer de OE-klank. Nu focus je je tijdens het bewegen ook op de 
klank, maar je aandacht gaat nu niet naar de ruimte, maar naar het middelpunt van de klank. Zoek het 
centrum van de klankruimte. 
Na drie ademcycli stop je de beweging en voelt na. Voel of je de adem in het centrum van de 
klankruimte kan voelen. 

 
 
Klankkleur/klankintentie 
Iedere klank heeft een eigen kleur, een eigen intentie. De vibratie van de klank roept een kwaliteit op. 
In het geval van de OE-klank is dat een gedragen kwaliteit. De klankruimte volgt de bekkenschaal, en 
heeft een zelfde steunende omvattende kwaliteit. 
Het werken met de OE-klank kan je dieper in contact brengen met deze kwaliteit. 
 
 
Spelen met kwaliteiten 
Ook middels imaginatie kan je dieper in contact komen met kwaliteiten. Imaginatie volgt het schema 
van identificatie en disidentificatie. 
Hieronder imaginatie met de schaal (waarbij de schaal symbool staat voor de dragende, Yin-kwaliteit). 
De imaginatie volgt een duidelijk stramien en i8s algemeen genoeg zodat iedereen de eigen beelden 
kan gebruiken. 
* Plaats: je bent ergens, in een landschap, maar mag ook ergens anders zijn. 
* Zintuigen: je brengt deze plaats in de zintuigen: temperatuur, geur, geluiden etc. 
* Symbool op afstand: op afstand van je zie je ‘een schaal’    
(dit kan ook een ander symbool met een andere kwaliteit zijn, bijv. een rots, een rivier, een vuur). 
* Naderen: je gaat je rustig naar de schaal toebewegen 
* Emotionele betrokkenheid: wat doet dit met je, als je dichterbij komt? 
* Toenadering bepalen: ga zo dicht naar de schaal toe als goed voor je voelt. Wat voel je? 
* Dialoog: Deel met de schaal wat er met je gebeurt, wat zou je willen zeggen?  
Hoe reageert de schaal, en waaraan merk je dit, hoe communiceert de schaal naar jou? 
* Versmelting: als dit OK voelt: vermelt met het voorwerp, jij wordt de schaal. Blijf zolang je wilt in de 
identificatie. 
* Disidentificatie: je staat weer naast de schaal. 
* Afronding: wat wil je nog delen? Moet er nog iets gezegd of gedaan worden? 
* Afsluiting: als dat zo voelt mag je weer wat afstand gaan nemen van het voorwerp,  



of anders sluit je af door je aandacht weer naar je omgeving te brengen. De aandacht is weer in het 
hier en nu gericht. Neem je eigen tijd en open de ogen wanneer je wilt.  
 
Asana en klank 
Door in een asana met klank te werken, kan je ervaren of er doorstroming, ontspanning en gronding is 
in de houding. 
De OE-klank helpt vooral rond het bekken te ontspannen. 
Let in de houding op dat je de voorzijde bekkenbodem en dwarse buikspieren gebruikt, zodat de 
liezen en rugspieren kunnen ontspannen. 
Kom op handen en knieën, houd de wervelkolm in een neutrale stand, maar laat weer het 
schaambeen tussen de benen zakken, dus er komt een lichte holling in de rug. Maak de OE-kank en 
voel of je contact kan mken met het bekken, of je de klankvibratie in het bekken voelt. 
Houd de wervelkolom in deze neutrale stand, til het bekken op, maar houd de knieën enigins 
gebogen. Open de oksels tot de armen in het verlengde van de romp zijn, maar geef geen extra druk 
naar de schouders. Voel of je de doorlopende lijn van armen naar de romp kunt voelen. Maak weer de 
OE-klank, en voel weer of je contact kunt maken met het bekken. Laat dan de hielen zakken, zonder 
de knieën recht te duwen. Ook de lichte holling blijft in de onderrug. 
Maak weer de OE-klank. Deze centrering van energie in het bekken helpt je misschien om steeds 
meer ruimte en verlenging door de hele wervelkolom te voelen. 
Na drie ademcycli met gebruik van klank, stop je de klank, je blijft nog twee ademcycli staan, en komt 
dan terug naar de kat en dan naar de houding van het kind. Voel na. 

 
  



Nieuwsbrief februari 2012 
De nieuwsbrief verschijnt (ongeveer) eens per 2 maanden.  

 
 
Rasa 
‘Rasa’ is de energie of gemoedstoestand waarmee je dingen doet. Rasa is een belangrijk aspect van 
Indiase kunstvormen. Rasa is datgene wat het leven sjeu geeft, zonder Rasa is het dor en doods, met 
Rasa komt er sprankeling, beweging en verbinding.  
Rasa is ook van belang bij het uitvoeren van Asana’s. Bij het uitvoeren van een houding kan je deze 
uitvoeren als een min of meer technische handeling, maar ook kan je je volledig verbinden met wat je 
op dat moment aan het doen bent, en zo de energie van het moment en van de houding ervaren. Dus 
ook in een asana kan je de Rasa van het moment ervaren. 
Een ingang om de energie van de houding en de energie van het moment sterker te ervaren is het 
werken met klank. 
In deze nieuwbrieven wordt het werken met klank, klankruimte en klankkleur gekoppeld met het 
lichaamswerk van gronding en centrering zoals gedaan wordt in ‘Yoga en Aplomb’. 
 
Aplomb, de stevige boom 
In de vorige twee nieuwsbrieven is aandacht besteed aan het dragende bekken en de daarmee 
verbonden klank, de OE. Naast stabiliteit in het bekken is ook de stabiliteit van de romp belangrijk voor 
het creëren van begrenzing en stevigheid, en daarmee een kader en ruimte voor adem en klank. 
Neem je het beeld van een boom dan kun je het bekken en benen vergelijken met de wortels, en de 
romp met de stam van de boom. Stevige wortels zijn een voorwaarde voor een stevige stam. 
Zoals het bekken de basis vertegenwoordigt, is de romp en bovenbuik meer gekoppeld aan de ik-
sterkte. 
In de bovenbuik is meestal geen verslapping waar te nemen, maar een overmaat aan 
spanningsopbouw die zich vastzet in de middenrug en maagstreek. Verbreding van de ribben en 
flanken en het loslaten van relatieve overstrekking in de middenrug brengt meer ontspanning en 
stabiliteit in dit gebied. 
Zittend kan je dit ervaren door de rechterarm met de elleboog iets opzij te heffen. Dan maak je een 
schommelbeweging waarbij de elleboog naar rechts beweegt en je tegelijkertijd op de rechterbil komt 
te zitten en de linkerbil iets optilt. Dan weer terug naar het midden, en weer schommelen naar rechts. 
Dit herhaal je drie keer. Dan verklein je de schommelbeweging: je beweegt de elleboog zijwaarts en 
tegelijk bewegen de ribben mee, maar je blijft op twee billen zitten. Doe dit drie keer. Dan verklein je 
de beweging nogmaals tot alleen de armbeweging zijwaarts. Doe dit drie keer en voel dan na. Waar is 
de adem, hoe voelt de rechterflank? 
Doe hetzelfde dan aan de linkerkant. 
Bij dit verbeden en ontspannen van de midenrug zal de rugspier minder aktief worden en zullen de 
schuine buikspieren wat aktiever worden, waarmee de stabiliteit van de romp vergroot. 
 
De verbredende EE klank 
De EE-klank heeft een horizontale, verbredende energie, net als de energie van het derde chakra. 
Een sterke en ‘brede’ EE zegt daarom iets over de sterkte van je energie en je ik-sterkte. Door met 
deze klank te werken kan je deze kwaliteiten ook opbouwen. 



 
Je zoekt weer een ontspannen zithouding terwijl je iets op de voorzijde van het bekken komt zitten. Je 
beweegt het gewicht iets naar de voorzijde van het bekken en laat het schaambeen (voorzijde) zakken 
richting de stoelzitting. Laat de ribben breed worden en ontspannen, als na de eerdere oefening met 
het schommelen van elleboog en ribben. 
Je gaat dan de EE-klank maken, alsof je de klank wat naar binnen neuriet, alsof de klankvibratie naar 
binenn gaat. Op de inadem laat je de klank doorgaan zonder geluid te maken, je visualiseret als het 
ware de klank in je. Doe dit 4 of 5 ademcycli en voel dan na. 
Voel waar je in het lichaam de ‘echo’ van de klanktrillingen voelt. 
(In sommige klanksystemen wordt gewerkt met de EE-klank als verbredende klank voor de keel. De 
maagstreek en de keel zijn direkt aan elkaar gekoppeld. Spanning in de plexus solaris vertaalt zich 
direkt als spanning in de keel. Verbreding van de energie van de plexus solaris geeft ook ontspanning 
en verbeding van de keel. In mijn ervaring is de reactie in de keel op de EE-klank echter secundair, 
volgend op de sterkere reactie in de plexus solaris.) 
Je kan de opening van de EE-klankruimte versterken door de EE-klank te combineren met een 
zijwaartse armbeweging, zoals in de eerste oefening. Dit kan je doen door eerst de rechterarm drie 
maal zijwaarts te bewegen op de uitadem met EE-klank, en dan de linkerarm. Voel dan na. 
 
EE-ruimte in tweetallen 
Je kan met klankoefeningen ook heel goed in tweetallen werken. De helper zit dan achter de zittende 
persoon. De helper legt de rechterhand op rechterribben/middenrug.  
Degeen die zit maakt de klank EE en herhaalt dit een aantal keer. De helper voelt de klankvibratie, en 
kan dan de hand ook iets van het lichaan afhalen. Zolang er contact blijft met de klankvibratie kan de 
hand steeds verder van het lichaam afbewegen. 
Degeen die de klank maakt probeert ook in contact te blijven met de hand van de helper.  
Na een aantal keer (niet te vaak, bijv. 5 ademcycli) neem de helper de hand weg. Voel na. 
Herhaal hetzelfde aan de linkerzijde. 
 
Klankkleur/klankintentie 
Iedere klank heeft een eigen kleur, een eigen intentie. De vibratie van de klank roept een kwaliteit op. 
In het geval van de EE-klank is dat een verbredende en verbindende kwaliteit. Terugkerend naar het 
beeld van de boom kan je zeggen dat de wortels openen naar de Aarde, de kruin opent naar de 
Hemel, en op het niveau van de stam, de bewuste mens, is er de opening en verbinding naar anderen 
toe. 
De EE-klank is daarmee de dragende energie voor het Hart, net zoals het derde chakra de dragende 
energie voor het Hart herbergt. Als je een sterk ik hebt, kun je vanuit je kracht verbinden en er zijn 
vanuit het Hart. 
Dit zie je terug in brede openende armbewegingen, die de klankruimte van de EE openen, maar die 
ook de impulsen van het Hart kunnen uitdrukken. 
 
Armbewegingen: beweging volgt de energie 
Klankruimte en ademruimte zijn bijna dezelfde ‘dingen’. Daar waar geen ademruimte is kan geen 
klankvibratie komen, daar waar klankvibratie komt zal zich de ademruimte openen. 



Til de onderarmen naar voor op en breng de handen op ongeveer navelhoogte of iets hoger, op 
schouderbreedte. Als je inademt laat je de handen verbreden, als je uitademt versmallen de handen 
weer. Het is alsof je de ademenergie als een bal tusen je handen houdt. 
Dan ga je minder sturen op de beweging, maar laat je je handen gewoon hun eigen gang gaan, alsof 
ze de energie in dit gebied voor en rond de plexus solaris volgen. In plaats van te sturen op de 
beweging, volg je en ‘luister’ je als het ware naar de beweging. 
Dit wordt ‘spontane beweging’ of ‘unwinding’ genoemd, en is een manier om het contact met wat er in 
je aanwezig is te verdiepen en meer ruimte en ontspanning te creëren. 
Als je dit enige tijd gedaan hebt, voel dan even na.  
Maak dan de EE-klank. Wat is er gebeurd met de kwaliteit van de klank? Voelt het anders? 
 

 
  



Nieuwsbrief maart 2012 
De nieuwsbrief verschijnt eens per 2 (ongeveer) maanden.  
Het doorlopende thema van deze serie nieuwsbrieven die gestart is in oktober 2011 is ‘Yoga en 
klank’. 

  
 
Yoga en klank 
In de yoga wordt gewerkt met het openen en ervaren van de binnenruimte door middel van aandacht, 
bewegingen, houdingen en adem. Een ingang om deze binnenruimte en ook de energiekleur van de 
binnenruimte sterker te ervaren is het werken met klank. 
In deze nieuwbrieven wordt het werken met klank, klankruimte en klankkleur gekoppeld met het 
lichaamswerk van gronding en centrering vanuit ‘Yoga en Aplomb’. 
 
Aplomb, ankeren in het Hart 
In de vorige nieuwsbrief is gewerkt met het openen en verbereden van de middenruimte, en het stevig 
maken van de flanken. De EE-klank, die verbredend werkt op de middenrug, ontspant en vitaliseert dit 
gebied en creëert een dragende energie, die de communicatie en expressie vanuit het Hart 
ondersteunt. 
De EE-klank helpt ook om het middenrif los te laten en daardoor beter te gronden. 
Naast gronding in het bekken, is gronding en ankering van de Hart-energie een belangrijk aspect van 
aanwezig Zijn in je eigen centrum.  
De ankering van de Hart-energie wordt fysiek gezien ondersteund door het stabiliseren van de 
schouderbladen. De spier die hier een belangrijke rol in speelt is de Serratus Anterior, de voorste 
zaagtandspier. 
Een kleine oefening: zittend op een kruk of op de voorrand van een stoelzitting laat je het 
schaambeen zachtjes iets naar de zitting toezakken, terwijl je het lichaamsgewicht draagt op de 
overgang van bil en bovenbeen (dus niet op het stuitje!). Je laat de ribben breed worden zoals je ook 
ervaren hebt bij het maken van de EE-klank. Dan til je de schouders naar de oren (en je laat ze niet 
vallen, zoals je een baby ook niet boven de commode naar beneden laat vallen!), en zonder de rug te 
bewegen breng je de schouders naar opzij wijzend. Van daaruit laat je rustig de schouders naar 
beneden zakken, naar de flank. De schouders rusten voor je gevoel op de flanken. (dus niet naar voor 
en niet naar achter). 
Pak dan een tennisbal en leg die in de handpalm, net tegen de voorrand van de handwortel. De 
andere hand plaats je erboven, ook met de voorrand van de handwortel tegen de bal. Op de uitadem 
geef je licht druk met beide handen tegen de bal: in beide handen wordt de voorrand van de 
handwortel geactiveerd, en daarmee ook de stabiliteit van de schouderbladen. 
Na 5 tot 7 keer voel je na hoe de schouders nu voelen. Voel je verbinding van de schouders met de 
romp? 
 
Ankeren van het Hart: aandacht naar binnen 
Naast fysieke ankering is met name mentale ankering belangrijk om in je eigen centrum te komen. Het 
zachtjes masseren van de hele handpalm en ook het bewust zacht maken van de ogen helpt om 
mentale over-activiteit te kalmeren en de aandacht makkelijker naar binnen te kunnen brengen. 
Doe kort de oefening zoals hierboven beschreven door de schouders op de flanken te plaatsen en 
dan met het balletje de stabiliteit te stimuleren. 
Oefening: Dan sluit je de ogen, laat de ogen zacht worden en laat ze voor je gevoel iets terugzakken 
in de kassen. De aandacht gaat ook mee naar binnen. Dan is het alsof je in je lichaam, net voor de 
wervels, rustig naar beneden ‘wandelt’, je aandacht verplaatst zich stapje voor stapje naar beneden, 
en maakt steeds contact met een klein gebied in het lichaam, voor de wervelkolom. Zo ‘wandel’ je het 
lichaam in, tot je op een punt aangekomen bent aan de achter-onderzijde van het Hart. Hier is een 
energetisch ankerpunt voor het hart. Je stelt je voor dat de energie uit het bovenlichaam hier naar toe 
zakt, als naar een verzamelbekken.  



Deze oefening kan je ook combineren met Hartcoherentie, een bekende techniek om tot mentale 
ontspanning te komen. (zie ook www.heartmath.nl ) 
 
De verzachtende en openende Eu klank 
De EU-klank heeft een verzachtende en openende werking op het Hartgebied, en lijkt qua 
energetische richting en kwaliteit die d eklank oproept erg op de energierichting en -kwaliteit in de 
Hartconstrictor-meridiaan (vanuit de acupuntuur). 
Wanneer deze klank goed kan doorwerken, lukt het je om beter met jezelf in contact te komen en van 
daaruit met anderen in contact te zijn. 
 

                
 
Oefening: Leg beide handen op elkaar op het borstbeen. Ga dan weer met de aandacht naar binnen 
zoals in de oefening hierboven beschreven is. Dan maak je de EU-klank een aantal keer en voel hoe 
de klank in de ruimte in de borstkas, onder je handen, vibreert. Voel dan na hoe de ruimte in de 
borstkas reageert op de klank. 
Breng dan één hand net iets voor de borst, terwijl de andere hand op het bovenbeen ligt. Maak weer 
de EU-klank een paar keer, terwijl je probeert met je hand contact te maken met de klankvibratie. Voel 
na, en herhaal ditzelfde met de andere hand. 
 
Openen van de hartverbinding naar buiten 
Middels de EU-klank kan je ook de energiebaan die o.a. naar het midden van de handpalm loopt, de 
Hartconstrictor-meridiaan, openen. Zo kan je hartverbinding naar anderen heel goed voelbaar maken. 
Oefening: Je zit ontspannen op een stoel of kruk, los van een eventuele leuning. Je rechterhand ligt 
opengedraaaid op het bovenbeen. 
Je legt de linkerhand op het rechtersleutelbeen en de schouder. Maak de EU-klank en voel de 
vibratie. Dan leg je de linkerhand om de rechterbovenarm, waarbij de hand de biceps omvat (de 
Hartconstrictor-meridiaan loopt middenover de biceps), voel dan weer of je daar de energie van de 
EU-klank kan voelen. 
Dan leg je de hand om de binnenzijde van rechterelleboog(holte) heen, maak weer een paar keer de 
EU-klank en voel of je de klank in de hand kan ervaren? 
Leg de linkerhand op het bovenbeen en voel na. Wat is het effect op de schouder en de 
energiedoorstroming in de borstkas? Herhaal hetzelfde dan aan de andere kant. 
  
Klankkleur/klankintentie 
De klankkleur van de EU heeft een sterke verbinding met de Hart-energie. Zoals je ook ziet aan de 
tekening van de klankruimte is de klank als een openende Lotus. Door met de EU klank te werken 
versterk je deze verzachtende en openende kwaliteit. 
Heb je echter wat meer stevigheid nodig dan is de èè-klank beter geschikt. Deze klank maakt de hele 
romp compact en stevig. 
  
Klankbad 
De EU-klank is een pachtige drager van positieve intenties.  
Oefening: Terwijl je zit breng je een hand iets voor je borst. Breng dan iets in je aandacht wat in jouw 
gevoelswereld grote waarde heeft. Dit mag ook een abstract gevoel of een kwaliteit zijn. Dit hele 
waardevolle gevoel wordt dan de intentie waarmee je de EU-klank gaat maken. Middels de EU geef je 
vorm/klank aan hetgeen voor jou heel waardevol is, en dit breng je naar buiten, in eerste instantie 
naar je eigen hand. 



Als je in een groep bent kan de groep in twee delen tegenover elkaar zitten, waarbij de ene helft van 
de groep deze klank eerst voor zichzelf maakt (naar de eigen hand) en dan de hand laat zakken en 
dan deze intentie communiceert naar de andere helft van de groep. 
Wissel daarna de rollen om. 
Ook kan je 1 of 2 deelnemers van de groep uitnodigen in het midden te gaan zitten, waarna de andere 
deelnemers van de groep de EU met intentie verklanken, en zo de deelnemers in het midden een 
weldadig klankbad laten ondergaan. 
 
 

 
  



Nieuwsbrief juni 2012 
De nieuwsbrief verschijnt eens per 2 (ongeveer) maanden.  
Het doorlopende thema van deze serie nieuwsbrieven die gestart is in oktober 2011 is ‘Yoga en klank’. 

  
 
Yoga en klank 
In de yoga wordt gewerkt met het openen en ervaren van de binnenruimte door middel van bewegingen en 
houdingen, en adem. Een ingang om deze binnenruimte en ook de energiekleur van de binnenruimte 
sterker te ervaren is het werken met klank. 
In deze nieuwbrieven wordt het werken met klank, klankruimte en klankkleur gekoppeld met het 
lichaamswerk van gronding en centrering zoals gedaan wordt in ‘Yoga en Aplomb’. 
 
Ruimte en stilte in het hoofd 
In de vorige nieuwsbrieven is met oefeningen en klank de fysieke stabiliteit opgebouwd van onder naar 
boven. In deze stabiliteit kan je steeds weer het centrum en de stilte vinden. Het centrum van het lichaam is 
de stilteruimte van waaruit klank kan ontstaan. 
Bij de klankvorming is het loslaten van de keel en de ruimte in het hoofd van groot belang. Ook deze 
klankruimtes kunnen specifiek geopend en verkend worden, en daarin kan je direkt veel leren over de wijze 
waarop je klank vormt. 
Om vrijheid in het bovenlichaam te ervaren is een stabiele houdingsopbouw echter wel noodzakelijk. 
Centrum en referentiepunt voor klankvorming is niet zozeer de keel als wel het centrum van het hoofd, de 
Spheno-Basillaire Junction. Dit is de samenkomst van het achterhoofdsbeen en het vlindervormige been 
(os sphenoidale). Op de afbeelding hieronder is dat de achterzijde van het rode botstuk (spenoidale), dit is 
het centrum van de schedel, midden achter de ogen, tussen de oren. 

 
 
Dit centrum is het centrum voor klankvorming, maar ook het centrum van het cranio-sacraal ritme, en het 
stiltepunt, waar je stilte kan vinden tussen de gedachten.  
Om deze stilte te kunnen ervaren dient dit gebeid redelijk vrij en open te zijn, en klank is een prachtige 
manier om dit te bewerkstelligen. 
Een kleine oefening: je ligt op een zijde, de knieën onder heuphoogte. Het hoofd steunt op een kussen of 
op de arm, de nek is in het verlengde van de wervelkolom. Breng de bovenliggende arm boven het hoofd, 
de handpalm wijst richting grond. Dan breng je de arm terug naar de flank, de handpalm wijst richting 
bil/been. Herhaal de beweging zo’n 10x. Voel dan na in ruglig. Voel de ruimte aan de achterzijde van de 
nek. Dan doe je dezelfde beweging op de andere zij. 
Kom dan zitten in seiza/virasana, en voel na. De oefening creëert stabiliteit en daardoor ruimte in nek en 
hoofd. 
 
Vrijmaken van het hoofd: loslaten van mentale spanning 
Wanneer het gebied rond de Spheno-Basillaire Junction gespannen is, is dit terug te zien in de adem die 
oppervlakkiger wordt, en ook de moeite die het dan kost om te verstillen. Om deze (mentale) spanning af te 
voeren zijn er verschillende ondersteunende technieken. 
Masseren Dikke Darm 4: aan de buitenzijde van de hand tussen duim en wijsvinger kun je de spierbuik 
voelen van een spiertje dat de duim mede aanstuurt. Als je de duim van de andere hand op dit punt plaatst 
kun je hier zachte druk geven. Dit punt is acupunctuurpunt Dikke Darm 4, welke helpt om spanning uit het 
bovenlichaam af te voeren. Belangrijk is dat je zachte druk geeft en steeds voelt of het punt onder je duim 



ook werkelijk opent, en zacht wordt. Deze gerichte aandacht verdiept het effect van de druk. Houd dit 20 tot 
30 seconden vast, en wissel dan van hand. 
Masseren handpalm: het midden van de handpalm is een hartpunt welke ook direkt relatie heeft met 
mentale spanning en ontspanning. Masseren van het centrum van de handpalm verlaagt de mentale 
aktiviteit en kalmeert het hart. Leg je linkerduim in het centrum van je rechterhandpalm. Op de uitadem zakt 
de duim zachtjes in de handpalm, op de inadem laat je de zachte druk weer los. Herhaal 5 tot 8 keer, en 
wissel dan van hand. Voel na. De oefening kan je zowel zittend als liggend op de rug doen. 
Earpull: je ligt op de rug in kortlig. Je pakt beide oren bij de schelp en gaat dan heel zachtjes trekken aan de 
oren. Door deze trek bewegen de schedelbeenderen (de slaapbeenderen) naar buiten en wordt het 
bindweefsel dat aan de binnenzijde tussen deze beide schedelbeenderen verloopt zachter en vrijer. Houd 
deze zachte trek zo’n 20 secomnden vast, laat los, en herhaal dan nogmaals. 
Voel na in het gebied tussen de oren. In het midden tussen de oren ligt de Spheno-Basillaire Junction. 
Misschien kan je voelen of dit gebied open of juist gesloten aanvoelt? 
 
De verlengende ii-klank 
De ii-klank heeft een verlengende werking op de nek, en een openende werking op de Spheno-Basillaire 
Junction. Wanneer deze klank goed kan doorwerken, lukt het je om beter met je gedachten te laten 
verstillen en om vanuit deze verstilling contact te maken met je gehele binnenruimte. 
 

                
 
Oefening: je zit op een kruk of de voorrand van een stoel. Je laat het schaambeen zachtjes naar de 
stoelzitting zakken: korte OE-klank. De ribben worden breed (ontspanning middenrug): korte EE-klank. Je 
brengt de schouders omhoog, opzij en laat ze in de flanken zakken: korte EU-klank. 
Dan plaats je de duimen onder tegen de schedelrand. Op de uitadem laat je de kin zakken en geef je 
tegelijk druk met de duimen, als een massage. Op de inadem breng je de kin terug naar neutraal. Op de 
volgende uitadem kijk je juist omhoog en geeft dan weer druk met de duimen tegen de schedelrand. Op de 
inadem naar de middenstand. Herhaal dit enige keren en voel na hoe het hoofd nu boven de nek staat en 
hoe het centrum van de schedel voelt. 
Je verlengt de nek, alsof je kruintje opgetild wordt met een touwtje. Vanuit deze houding ga je de kin 
zachtjes naar beneden brengen en omhoog, terwijl je de ii-klank maakt. Herhaal dit drie keer. 
Dan maak je dezelfde beweging op en neergaande beweging met het hoofd/de kin terwijl je de ii-klank 
maakt, maar nu breng je de aandacht naar de Spheno-Basillaire Junction (SBJ), het centrum van de 
schedel. Voel in welke hoofdpositie de meeste ruimte voelbaar is rond de SBJ. Dit hoor je terug in de klank, 
die dan opener klint. Breng je hoofd in deze positie en maak nogmaals de ii-klank twee keer. 
Voel na in nek en hoofd. 
  
Klankmassage 
Je gaat zitten zoals beschreven in de in de vorige oefening. Als je wilt kan je de zithouding opbouwen 
vanuit de OE, EE, EU, ii-klanken. Zoek de hoofdhouding waarin je zoveel mogelijk ruimte voelt rond de 
SBJ. Houd de SBJ ruim als je klank maakt. 
Dan maak je een ii-klank en voelt hoe die doorwerkt in het bovenlichaam. De ii heeft een verlengende 
werking op de nek. Dan maak je de UU-klank (niet de OE, maar de UU als in schUUr). De UU maakt de 
vertikaliteit in het hele lichaam, van voeten tot kruin, voelbaar, en verbindt dus de verlengende werking van 
de ii met de vertikaliteit van het hele lichaam. 
Wissel de ii-klank en de UU-klank enige keren af. Voel dan na. 
 



Sluit dan af met Wi Wi Wi Wi Wi Wi Wi. Je maakt korte klank’stoten’, die elkaar snel opvolgen. De WW-
klank creëert een ronde, zachte begrenzing in je energie, die helpt los te laten en in je lichaam te zakken. 
Samen met de ii-klank die de keel stimuleert creëert deze klank een begrenst, en daardoor makkelijker 
openend keelgebied.  
Na het maken van deze klank is het makkelijker om vanuit het hoofd te verbinden met het hart. 
 
Ruimte en stilte 
Je gaat zitten zoals beschreven in de in de vorige oefening. Als je wilt kan je de zithouding opbouwen 
vanuit de OE, EE, EU, ii-klanken. Zoek de hoofdhouding waarin je zoveel mogelijk ruimte voelt rond de 
SBJ.  
Je brengt je aandacht in het centrum van de schedel, naar het gebied van de SBJ. Laat je gedachten 
landen in het SBJ. Laat de gedachten rusten en stil worden. 
Dan breng je de aandacht vanuit het SBJ stap-voor-stap het lichaam in door met je aandacht aan de 
voorzijde van de wervels langzaam naar beneden te bewegen. 
Als je aandacht aan de achter-onderzijde van het hart is, laat je daar de aandacht rusten. Je zakt met je 
aandacht langzaam helemaal in het hart, en laat jezelf stil worden in diep contact met jezelf. 
 

 
  



Nieuwsbrief augustus 2012 
De nieuwsbrief verschijnt eens per 2 (ongeveer) maanden.  

 
 
Thema’s 
Het doorlopende thema van deze serie nieuwsbrieven die gestart is in oktober 2011 is ‘Yoga en klank’. 
Dit is de afsluitende nieuwsbrief met dit thema.  
De volgende nieuwsbrievenserie zal gaan over ‘sequencing’: hoe kun je serie’s van oefeningen maximaal 
effectief maken voor het doel dat je voor ogen hebt. 
 
Yoga en klank 
In de yoga wordt gewerkt met het openen en ervaren van de binnenruimte door middel van bewegingen en 
houdingen, en adem. Een ingang om deze binnenruimte en ook de energiekleur van de binnenruimte 
sterker te ervaren is het werken met klank. 
In deze nieuwbrieven wordt het werken met klank, klankruimte en klankkleur gekoppeld met het 
lichaamswerk van gronding en centrering zoals gedaan wordt in ‘Yoga en Aplomb’. 
 
De stilte-as in het lichaam 
De lichaamsoefeningen van Aplomb gecombineerd met klank-oefeningen maken de centrale energetische 
as die voor en in de wervelkolom verloopt voelbaar en opent deze. In de vorige nieuwsbrieven is steeds 
met delen van deze centrale as gewerkt. In deze nieuwsbrief wordt gewerkt met de totale binnenruimte, de 
gehele centrale as. Deze as is het stiltecentrum in je lichaam, en wanneer je adem hier doorheen beweegt 
zal je je spirituele centrum bewust ervaren en bewust belichamen. Wanneer de klank hierdoorheen 
beweegt gebeurt hetzelfde. Het is deze kwaliteit die van klank een mantra maakt. 
Een kleine oefening: je zit in seiza/virasana, of op een kruk of stoel, waarbij je los zit van de rugleuning. 
Sluit de ogen. 
Dan ga je vanuit je basis, vanuit het bekken, cirkels draaien. Het bekken draait en de wervelkolom volgt 
passief deze beweging. Dan cirkel je de andere kant op. Maak de cirkels dan steeds kleiner. 
Als de beweging zo klein geworden is dat deze bijna niet meer waarneembaar is, dan kom je in een soort 
tussengebied tussen stilzitten en bewegen. Het is het tussengebied waarin iedere kleine impuls direkt tot 
beweging kan leiden. 
Je lichaam heeft continu dergelijke kleine bewegingsimpulsen, al zijn we vaak niet gewend deze te volgen. 
Nu ga je deze impulsen wel volgen, waarbij je zelf slechts observerend en volgend blijft. Voel hoe het 
lichaam zijn eigen natural movement krijgt. 
Als je dit enige tijd gedaan hebt, laat de beweging dan uitdoven en voel waar de adem dan beweegt. Kan je 
de adem voelen tot in de bekkenbodem? 
 
Vrijmaken van de stilte-as met klank 
De gehele stilte-as van het lichaam kan vrijgemaakt en verbonden worden vanuit klank. Je lichaam zal dan 
de houding zoeken waarin de ademruimte en klankruimte vrij is, en zo zijn natuurlijke balans hervinden. 
Sinds korte tijd is het boek van Orit Sen-Gupta over de Vayu’s in yoga-beoefening vertaald in het 
Nederlands. Hierin werkt ze niet met klank, maar wat betreft visie en opbouw van houding heeft het zeker 
paralellen met het werken vanuit klank-adem-energieruimtes. 
De oefening: Je zit op een stoel of kruk, en doet als voorbereiding de hierbovenstaande oefening.  
Begin dan met de klankserie. Maak de ii-klank: deze klank vibreert in het bovenlichaam en heeft een 
omhoogverlengende werking. Laat het kruintje naar het plafond strekken en voel de vibratie van de klank. 
Herhaal dit 3 of 4 keer op een uitadem en voel of je een hoofdhouding kan vinden waarin je voelt dat het 
centrum van de schedel vrij is. (zie de vorige nieuwsbrief). 
Dan maak je de EU-klank: deze klank vibreert in het hartgebied. Voel of je een open verbinding kan voelen 
van het centrum van de schedel naar de ruimte net voor de wervelkolom op harthoogte. Herhaal de klank 3 
of 4 keer. 
Ga verder met de OO-klank: deze klank vibreert in het midden van het maaggebied en trekt je in het 
centrum van deze zône. Laat je middenrug zich plaatsen om deze klank heen, zodat er ademruimte komt 
aan de achterzijde van de middenrug. Herhaal de klank weer 3 of 4 keer. 



Dan de UU-klank: deze klank vibreert in een vertikale lijn vanaf de voeten tot naar de kruin en heeft dus een 
vertikaal verbindende werking. Soms merk je als je deze klank maakt dat je energie (te)veel omhoog 
meegenomen wordt. 
Als dat zo is doe dan de volgende klank wat vaker 5 to 6 keer. De OE-klank is de afsluitende klank en deze 
trekt de energie in het bekken, naar je gronding. Als je deze klank 3 of 4 keer herhaalt, probeer dan weer 
het centrum van de klank waar te nemen. 
 
Doordat je boven en onder met elkaar verbindt en (adem)ruimte maakt in het hele lichaam is dit ook een 
mooie voorbereiding op meditatie. Dus na het doen van deze klankoefening is het fijn om te blijven zitten in 
aandacht. 
 
Mantra 
Wat mantra precies doet en waarom alle culturen vormen van mantra-recitatie kennen is vanuit een 
analytisch perspectief niet echt duidelijk. Sommigen zeggen dat het repeterend herhalen van mantra’s 
(meestal worden mantra’s herhaald terwijl een kralensnoer gebruikt wordt om de herhalingen te ‘tellen’) een 
manier is om je bewuste geest bezig te houden, maar dat is een wel erg oppervlakkige verklaring. 
Wel is duidelijk dat mantra’s niet gebruikt worden om een specifieke taalkundige betekenis over te brengen, 
want veel mantra’s bestaan uit lettergrepen die geen taalkundige betekenis hebben. En toch kunnen 
mantra’s een enorme invloed op je prana, je energiesysteem hebben. 
Het is vooral de trilling van de klanken die dit effect teweeg kan brengen. Probeer dit eens bij de oer-mantra 
A O OE MM 
Wanneer je de mantra A-O-OE-MMM reciteert, maak dan de klank niet te hard, maar probeer de klank 
meer in jezelf te ervaren, en dan vooral in de lijn voor de wervelkolom. 
De klankvorming probeer je zo ontspannen mogelijk te maken: je opent de mond en begint bij de AA-klank, 
terwijl je dan de mond langzaam dicht laat zakken vormen de andere klanken zich vanzelf door de 
veranderende mondhouding. 
Steeds herhaal je de A-O-OE-MM waarbij de aandacht steeds gericht blijft op de centrale lijn voor de 
wervelkolom en of je de klank kan ervaren in deze lijn. Als je 10 keer de klank gemaakt hebt voel dan na. 
Ook dit is een mooie voorbereiding voor het gaan zitten in aandacht. 
Namasté 

 
  


