
ONTSPANNINGSOEFENINGEN

BODY SCAN
Ga comfortabel liggen op een rustige plek,
op een matje of op bed. Leg eventueel
een kussentje onder je hoofd en knieën.
Voelt liggen onprettig, dan kun je de
bodyscan ook zittend doen.
Leg je armen langs je lichaam, strek je
benen uit en laat je voeten iets naar
buiten vallen.
Doe je ogen dicht.
Let op je ademhaling. Je hoeft niet dieper
of anders adem te gaan halen, merk
gewoon op hoe je ademt. Voel hoe bij
elke inademing de lucht naar binnen
stroomt, je borstkas vult en je buik laat
opbollen. En hoe bij elke uitademing de
lucht weer naar buiten gaat door je neus
of mond.
Wees je bewust van de manier waarop je
ligt. Je hoeft geen enkele spier aan te
spannen als je ligt, de aarde draagt je wel.
Merk op of je toch ergens spanning voelt.
Of pijn.
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BODY SCAN
 Voel je waar je lichaam de mat raakt? Op
welke plekken?
Wat is je gemoedstoestand? Ben je vrolijk,
verdrietig, chagrijnig, gestrest,
ontspannen, moe? Signaleer het alleen
maar, je hoeft er niets aan te veranderen.
Daarna ga je stap voor stap je hele
lichaam 'scannen'.
Bekijk eerst eens wat je voelt in je
linkertenen. Je hoeft ze niet te bewegen:
ervaar alleen maar wat je voelt. Warmte,
kou, wind die langs je huid strijkt,
spanning, pijn, de stof van je sok?
Misschien voel je niets, dat is ook prima.
Vervolgens ga je verder met je kuit, knie,
bovenbeen. Eerst links, dan rechts.
Vervolgens komt de rest van je lijf aan
bod, net zo lang tot je bij je kruintje bent.
Voel nog even na wat de bodyscan voor
effect gehad heeft.
Als je er klaar voor bent, beweeg je eerst
je tenen en vingers. Rol eventueel op je
zij. Doe je ogen weer open en beëindig de
bodyscan.
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PROGRESSIEVE
SPIER

ONTSPANNING

Begin nu langzaam de verschillende
spiergroepen in je lichaam aan te
spannen en weer te ontspannen. Iedere
spiergroep span je voor 5 seconden aan.
Laat langzaam weer los en blijf dan voor
10 seconden in de ontspannen toestand.
Herhaal dit verloop drie keer per
spiergroep. 

Meestal voer je de progressieve
spierontspanning liggend uit. Maar je kunt
ook gaan zitten of staan als dat voor jou
prettiger is. 

Voeten
Trek je tenen naar je voetzolen, spreid ze uit
of trek ze in de richting van je scheenbeen.
Het belangrijkste is dat je merkt dat je je
spieren in je voet aanspant. 

Kuiten
Vervolgens is het de beurt aan je kuiten. Je
kunt ze het makkelijkste aanspannen als je je
voeten uitstrekt. Doe alsof je op de puntjes
van je voeten wilt staan. 
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Bovenbenen
Strek je been zo ver mogelijk uit of breng je
hiel naar je billen. Zo span je bewust je
bovenbeen aan de voor- en achterkant aan. 
Herhaal deze oefening 1 tot 3 keer met het
andere been. 

Handen en onderarmen
Ga nu verder met je handen. Bal je vuisten en
beweeg ze vervolgens richting je onderarm. 

Bovenarmen
Je bovenarmen span je het makkelijkste aan
als je je arm buigt of uitstrekt.
Als je klaar bent met de eerste arm, herhaal je
het vervolgens nog eens aan de andere kant.

Billen
Span nu je billen aan. Knijp je billen stevig
samen. Let er op dat je beenspieren
ontspannen blijven. 
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Buik
Nu is de voorkant van je lichaam aan de
beurt. Span je buikspieren zo stevig mogelijk
aan.

Borst
Span nu je borstspieren aan. Als je dit moeilijk
vindt, breng dan je armen omhoog en duw je
onderarmen tegen elkaar. 

Nek en schouders
Om je nek en schouders bewust te
ontspannen, beweeg je je schouders gewoon
zo ver mogelijk naar boven. Deze bewuste
aan- en ontspanning in dit gebied is erg goed
om van spanningen af te komen. 
Tot nu toe hebben we ons gericht op de grote
spiergroepen. Deze zullen bijdragen aan
lichamelijke ontspanning. De progressieve
spierontspanning van de volgende spieren is
erg belangrijk voor je psychische ontspanning. 
Je concentreert je nu op de fijne en
gedetailleerde gezichtsspieren. 
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Mond
Je mond bestaat uit veel verschillende
spieren. Zo kun je deze dus ook op
verschillende manier aanspannen. Open je
mond zo ver mogelijk of druk je lippen op
elkaar zonder daarbij op je tanden te bijten. 

Ogen
Vooral rond het gebied van onze ogen
verzamelen zich automatisch veel spanningen
zonder dat je dit bewust merkt. Knijp nu je
ogen samen.

Wenkbrauwen
Last but not least, span je nu je voorhoofd
aan. Beweeg je wenkbrauwen zo ver
mogelijk omhoog. 


