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Deel 1: de cobra, bhujangasana - inleiding 
 
 
In het Sanskriet betekent bhujanasana cobra of de cobra houding. 
 
 
Deze esthetische yogaoefening heeft inderdaad 
sterke gelijkenissen met een slang, meer bepaald de 
cobra.  
 
De cobra als yogaoefening is een 
rugwaartsstrekkende houding waarbij het bekken 
indien mogelijk op de grond blijft liggen en het 
bovenlichaam, vooral de borstwervelkolom, zich naar 
achter strekt. Vooraleer deze oefening uit te voeren 
is het gunstig om eerst enkele intensievere 
oefeningen zoals de schouderstand, de ploeg, de 
hoofd-knie of enkele staande oefeningen uit te 
voeren. Dit om de spieren langsheen de wervelkolom 
op te warmen en een mentale klaarheid, 
concentratie, een vrijer gewaarwordingsleven en 
meer stabiliteit te vinden.  

 
 

 

 
 
 
De oefening begint met gesloten benen in buiklig, de kin ligt op de grond, de handpalmen liggen dicht 
tegen het lichaam onder de schouders en de ellebogen worden naar elkaar toegebracht.  Je kan de 
hielen indien mogelijk tegen elkaar drukken. Je kan ofwel de tenen ofwel de wreven op de grond 
plaatsen. 
 
De oefening is op verschillende manieren uit te voeren. Bij de meest toegankelijke oefenwijze worden de 
benen dynamisch naar het bekken aangetrokken om zo het bekken beter op de grond te leggen 
waardoor het bovenlichaam met hals, nek en schouders zich beter kunnen ontspannen. Op die manier 
kan de borstwervelkolom zich quasi automatisch oprichen. Blijf gedurende de ganse uitvoering van de 
oefening met de waarneming bij de wervelkolom en verlies het heiligbeen niet uit het oog. Het oprichten 
en in de oefening blijven komt in veel mindere mate door op de handen te drukken en de schouders 
sterk op te spannen. De handen of het gebruik maken van de armen dienen meer als ondersteuning of 
als begeleiding.  Dwing jezelf niet, zorg ervoor dat de grootste kracht van de oefening uit de wervelkolom 
komt en dat de kracht daar blijft. 
 
Blijf gedurende enige tijd in de houding, ontspan meer en meer de schouders en bewaar of vergroot de 
kracht in de wervelkolom. In het begin bevindt de kracht zich hoofdzakelijk in het heiligbeen, maar na 
verloop van tijd krijg je meer toegang tot het midden van de wervelkolom ter hoogte van de nieren. 
Gebruik deze regio bewust om de wervelkolom verder op te richten.  
 
Je kan de tijdsduur beginnend van enkele seconden verruimen tot een halve minuut, een minuut of 
langer. Keer ook steeds gecontroleerd terug uit de oefening.  
 
De beweging is zoals gezegd een ronde rugwaartse strekking en vereist in alle delen van de wervelkolom, 
vooral in de borstwervelkolom, een grote beweeglijkheid. Dit gedeelte, de borstwervelkolom, is echter 



heel dikwijls star en moeilijk in beweging te brengen. Mits doorzetting en vooral mits een klare 
voorstelling waarbij de waarneming op de wervelkolom en bij de borstwervelkolom gericht blijft, kan dit 
gedeelte van de wervelkolom opnieuw in een grotere beweeglijkheid gebracht worden.  
 

 
 

De cobra 
Kracht verzamelen in het middengebied 

 

 
 

De cobra 
Kracht verzamelen in het bekkengebied

 
Je kan deze mooie, esthetische beweging meerdere keren uitvoeren en volgende zaken onderzoeken.  
 

- krijg je een gevoel voor de beweging, voor het heiligbeen, het midden en de borstwervelkolom  
- krijg ik steeds meer toegang tot het heiligbeen, kan ik daar kracht leggen  
- als ik mijn waarneming naar boven breng is het mij mogelijk om substantie in het derde chakra 

ter hoogte van de nieren te leggen  
- kan je de oefening enkel uitvoeren door op de handen te steunen en de schouders op te 

spannen 
- vind ik een klaarheid bij het gelaat, kan ik nog denken of de oefening voorstellen terwijl ik in de 

oefening blijf  
- kan ik de waarneming in de wervelkolom bewaren 

 
In de volgende nieuwsbrief blijf ik stilstaan bij de betekenis van deze beweging. 
 
Dan zal de klemtoon vooral liggen bij het voorhoofd met zijn de wakkerheid en klaarheid in het denken. 
Het is niet onbelangrijk dat je al zelf eens op onderzoek gaat, de oefening praktisch onderzoekt en vooraf 
denkt over de betekenis van deze oefening. Wat leer je eigenlijk door zo te oefenen. Door zo inhoudelijk 
te oefenen overstijg je namelijk het puur lichamelijke en het puur eigen gevoelsleven. Wat betekent deze 
rugwaartse strekking, welke betekenis heeft dit zich rugwaarts strekken zonder zich daarbij te dwingen 
maar veeleer door het lichaam los te laten, de spanningen los te laten waarbij dan toch een mentale 
klaarheid bewaart blijft.   
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