Geert François
al 20 jaar
in de ban van yoga
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“Veel van mijn yogi’s vertellen dat ze het best slapen na een yogasessie”
Op het moment van het interview verblijft Geert
François (47) voor een week in Chateau Frandeux
in Rochefort. Dit wordt mijn eerst Zoominterview
met een kasteelheer ad interim. Of toch niet, want
Geert gaat gewoon af en toe een week op het
kasteel passen in afwachting dat het retraitecentrum -waarvoor het kasteel dienstdoet- terug open
mag.

Yoga betekent zoveel als ‘verbinding tussen lichaam en geest’ en op mijn vraag of yoga wel
sport is krijg ik onmiddellijk een antwoord. “Zeker
weten, want het is fysiek bewegen waar het bij
sommige vormen er heel kalm aan toegaat, heb
je ook superdrukke en intense yoga! Weet je dat
veel van mijn yogi’s vertellen dat ze het best slapen als die avond een uur aan yoga deden?”

Geert woont normaal in Maldegem-Kleit (“met
een gigantisch schoon zicht over de velden én
op 500m van de Kampel”) en geeft sinds enkele
jaren yogales op vijf locaties in het Meetjesland:
in Assenede, Kaprijke, Adegem, Eeklo en op een
bioboerderij in Landegem.

Al is yoga natuurlijk nog zoveel meer. Het is ook
zelfbewuster met je lichaam en je ademhaling
omgaan, eigenlijk een vorm van levenshouding.

Momenteel kunnen er enkel online yogalessen
doorgaan, maar sinds kort organiseert hij ook
(voor kleine groepjes) boswandelingen in het
Drongengoed. (Knesselare)
Als het over yoga gaat, is Geert niet aan zijn proefstuk toe. “Ik ben al 20 jaar met yoga bezig. Zo heb
ik in mijn leven een tweetal jaar door India gereisd,
het land waar yoga duizenden jaren geleden zijn
oorsprong vond”, vertelt Geert enthousiast. “Ik heb
daar kennis gemaakt met verschillende soorten
yoga en heb ook een opleiding voor yogaleerkracht gevolgd.”
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Geert is een 20tal uren per week met yoga bezig, volgt zelf nog wekelijks lessen en studeert ook
nog de anatomie van het lichaam en de filosofie
van de houdingen. “Eigenlijk is yoga ook een zuiveringsproces”, gaat Geert nog even verder “het
maakt je rustig en heeft een helende invloed op
je lichaam. Sommige van mijn yogi’s vertellen dat
ze anders wekelijks naar de kiné moesten en sinds
ze aan yoga doen, is dit niet meer nodig. Straf toch
hé?”
Geert kan putten uit een rijke en wijze levenservaring. “Ik probeer wat kennis mee te geven en
mijn. ‘leerlingen’ te leren leven in het moment en
ondanks alles wat nu gebeurt toch gelukkig te
proberen zijn. Ik heb ook het gevoel dat mensen
hier meer voor open staan dan vorig jaar.” verduidelijkt hij. Geert vertelt verder ook nog vurig over
de reizen die hij voor het Zuiderhuis begeleidt en

over een yoga bushcraft die hij eind mei in het Lepelbos in Torhout organiseert waar mensen in de
natuur leren leven, vuur maken, eetbare planten
leren herkennen, koken op het kampvuur en tussendoor ook nog aan yoga doen. “ Ook voor de
yogawandelingen staan mensen te popelen om
mee te gaan. We wandelen de helft van de tijd in
stilte, houden op een open plek in het bos een yogasessie en drinken achteraf -coronaveilig- thee.”
legt Geert uit.
Geert hoopt dat vanaf 8 mei weer groepslessen
buiten kunnen doorgaan want ook het online-verhaal kent zijn grenzen. “Yoga werkt hard op je
lichaamshouding en op een rechte rug bijvoorbeeld. In tijden dat mensen uren voor hun scherm
zitten, is het belangrijk je daarvan bewust te zijn”,
verduidelijkt Geert nog.“Weet je dat bij veel tieners
momenteel zich 2 botjes ontwikkelen aan de nek,
omdat ze te veel op hun smartphone kijken?
Ondanks mijn hyperkinetica, geraak ik toch wel
langzaam overtuigd van het yogaverhaal. Het
feit dat veel yogaoefeningen (Asana’s) kracht en
energie geven en zorgen voor een prettig gevoel
van ontspanning en dat er naast de statische
houdingen ook een pak dynamische bijzitten, zouden mij wel eens overstag kunnen doen gaan. Al
lijkt overwinteren op de stranden van Goa aan de
westkust van India misschien een al even aanlokkelijk idee. Het is iets wat Geert in het verleden ook
al meerdere malen deed.

Ondertussen ook helemaal in de ban van yoga?
Een mailtje naar info@gingeryoga.be (Ginger Yoga is de naam van Geerts yogaschool)
of even surfen naar www.facebook.com/gingeryoga en wie weet lig je volgende maand
ook ergens ‘zen’ op een matje…

