
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief winter 2021 

 

2021. Een jaar vol nieuwe mogelijkheden, kansen en keuzes. Ik hoop dat 2021 

voor iedereen een jaar wordt met meer verlichting, verbinding, plezier en 

bewustwording.  

Maar wat voelt de start van een nieuw jaar anders dit keer.  

 

Het lijkt in de lucht te hangen en we zien het om ons heen. De start van 2021 

lijkt gepaard te gaan met schuring, onrust, chaos, angst, twijfel en opnieuw 

definiëren wat belangrijk is. Waar gaat het echt om? 

 

Oudejaarsdag was voor mij een dag van afsluiten van wat was. Een dag waarop 

veel emoties los kwamen, wat ook ruimte en helderheid gaf en waardoor ik 

uiteindelijk mijn intentie uit sprak voor het nieuwe jaar: ‘Ik blijf dicht bij mezelf 

en kies voor datgene wat me blij en gelukkig maakt.’  

Een verandering gaat altijd gepaard met onrust en chaos. Dit zien we ook in de 

wereld. Ik geloof en heb zelf inmiddels ook al wel ervaren dat een periode van 

onrust en chaos, wat gepaard gaat met ingewikkelde, heftige en vaak nare 

emoties, nodig is om echt tot een positieve verandering te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Via deze nieuwsbrief laat ik jullie weten wat de verandering binnen mijn praktijk 

inhoud.  

 

11 jaar geleden nam ik langzaam afscheid van het onderwijs en ben ik mijn 

praktijk gestart met het geven van kinderyoga lessen. Al snel kwamen daar ook 

de tieneryoga groepen bij. Met veel plezier heb ik wekelijks lesgegeven aan 4 

groepen van 4 tot 17 jarigen. Maar al een tijdje merk ik dat het wekelijks 

lesgeven me niet meer past. Ik werk nu ook heel graag als coach individueel 

met kinderen en ouders. En ik zocht naar tijd en ruimte om dit meer uit te gaan 

breiden.  

 

De groepslessen kinder- en tieneryoga kregen vorig jaar al een andere naam; 

Zachte landing. Deze verandering bracht ik aan omdat de inhoud van de 

lessen in de afgelopen jaren ook veranderd was. Geen ‘gewone’ kinder- en 

tieneryoga meer. Maar een lesinhoud met een diepere laag. Met; ontwikkeling 

van lichaamsbewustzijn, ontspanning, rust in het hoofd, vergroten van het 

zelfbewustzijn en versterken van zelfliefde als rode draad. Door mijn ervaring 

en hetgeen ik geleerd en ontdekt had, kon ik dat inmiddels in mijn eigen vorm 

gieten.  

Maar nu voelde ik dat het ook tijd is voor een vervolg stap.  

De lockdown (alle groepslessen liggen wederom al even stil) heeft me eigenlijk 

het zetje gegeven dat ik nodig had om de knoop door te hakken. Om het nu 

toch anders te gaan doen.  

 

Ik had dat zetje nodig, want wat is het toch lastig om iets te veranderen en iets 

op te geven wat goed lukt en wat ook gewaardeerd wordt. En het is ook heel 

lastig dat ik weet dat ik anderen teleur stel. Toch heb ik er vertrouwen in en 

weet ik dat wanneer ik een deur sluit er iets nieuws voor terug komt.  

 

De huur voor de yoga ruimte is opgezegd en de ouders van de kinderen en de 

tieners die de groepslessen volgen zijn op de hoogte gebracht.  

Ik werd overspoeld door appjes, filmpjes, berichtjes van ouders en kinderen vol 

begrip, teleurstelling en vertrouwen. Zo kreeg ik van een lieve mama het 

bericht dat de lessen gemist worden. Zeker nu, in deze tijd. Ik begrijp het zo. 

Juist nu hebben kinderen ontspanning, plezier, sociale contacten, positiviteit en 

zelfvertrouwen hard nodig. Deze mama vroeg ook of het mogelijk is individueel 

of per 2 tal een stukje begeleiding te krijgen, wat ook nu in de lockdown nog 

steeds kan.  

Hoewel ik aan de ene kant dacht na het lezen van het berichtje: ‘ach, zie je, ik 

kan helemaal niet stoppen’, merkte ik ook al snel op dat er inderdaad andere 



opties zijn. Individueel of in tweetallen is zeker mogelijk! Dit zijn opties waarin 

ik ook dichtbij mezelf blijf.  

Ik geef dit ook in mijn praktijk aan de kinderen mee. Één van de tienermeiden, 

die vanaf het begin af aan de lessen volgde, benadrukte dit in een persoonlijk 

berichtje van haar: …Maar ik snap als geen ander hoe lastig zo’n keuze kan zijn 

en ik vind het ongelooflijk knap dat u hem gemaakt heeft. Voor mij is dit nóg 

een les die u mij mee geeft. De lessen bij u heeft de afgelopen jaren ontzettend 

veel voor mij betekent en ik denk een enorm verschil gemaakt in wie ik nu 

geworden ben… 

Dankbaar dat zij dit zo ervaren heeft.  

Volg je hart, want dat klopt! 

 

Uiteraard heb ik tijdens de lockdown ook nagedacht om online een alternatief 

aan te bieden. Ik heb veel respect voor alle mensen die zo snel creatief en vol 

inzet het online werken op hebben gezet. Toch is dit voor mij geen optie.  

Ik merk bij mezelf weerstand en ik zie het ook bij kinderen om mij heen. Ik ben 

van mening dat kinderen, nu zeker door de lockdown, te veel achter een 

scherm zitten (wat aan de andere kant nu ook een fantastische uitkomst is. Stel 

je voor dat we Corona hadden voor het digitale tijdperk…). Het voelt voor mij 

niet goed om online activiteiten als alternatief aan te bieden.  

 

Onderaan deze nieuwsbrief lees je de mogelijkheden voor deze winterperiode 

binnen mijn praktijk. Wees welkom! 

 

Waar een deur sluit, zal een andere open gaan. Daar vertrouw ik op.  

En kan ik iets betekenen voor jouw kind of voor jullie als gezin voor wat betreft 

begeleiding rondom zelfvertrouwen, positief denken, positief opvoeden, balans, 

rust in het hoofd en meer ontspanning in het lichaam? Ik hoor het graag en 

samen kijken we dan naar een passende mogelijkheid.  

 

We komen allemaal in deze periode voor uitdagingen te staan. 

Zorg goed voor jezelf, om van daaruit ook goed voor de ander te kunnen 

zorgen.  

En weet, ieder moet het zelf doen, maar je hoeft het zeker niet alleen te doen! 

Ik luister graag en denk graag met je mee.  

 

Oh, en ik houd me aanbevolen voor suggesties, tips, ideeën v.w.b. een kleinere 

werkruimte, het liefst met een natuurlijke omgeving 😉. 

 

Bedankt voor het vertrouwen en jullie aandacht.  

Lieve groet, Carla              



Aanbod winter 2021 

 
Ook tijdens lockdown mogelijk:  

 

Gratis mini training:  

Een Zachte landing voor mama  

 

Lieve mama, je moet in deze tijd heel veel ballen in de lucht houden. Besef dat 

we in een uitzonderlijke situatie zitten. Het is onmogelijk je hier volledig aan 

aan te passen. Dat geldt voor zowel de ouders als voor de kinderen. Laat af en 

toe maar lekker wat ballen vallen. Zorg vooral voor plezier en ontspanning. 

Wees lief voor jezelf en blijf gezond.  

 

Mocht je behoefte hebben aan een rustmoment voor jezelf?  

Kijk maar in mijn gratis mini training: Een Zachte landing voor mama 

+ BONUS een ontspanningsverhaal voor jou en een droomverhaal voor je kind. 

De mini training biedt jou vast en zeker een fijne mogelijkheid om tot rust te 

komen, om even zacht te landen.  

Hij staat voor je klaar. Aanmelden kan via de homepage: 

https://springkindcoaching.nl/ 

 

En misschien heb je na de gratis mini training behoefte aan meer. En ben je toe 

aan meer ontspanning, rust, balans. Een sprong naar meer geluk. Meer 

bewustzijn. Dan is de Online Training Een Zachte landing voor mama 

echt iets voor jou. Een complete training vol informatie, videofragmenten, 

geluidsopnamen, inzichten en mooie oefeningen die je veel bewustwording 

zullen geven. Je kunt je al aanmelden voor deze complete online training als je 

je aangemeld hebt voor de mini training.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://springkindcoaching.nl/


Nieuw! Een Zachte landing individueel of per 2-tal.  

Ook voor mama en kind  (losse sessie of stempelkaart) 

Een Zachte landing voor kinderen, tieners of mama en kind, bestaat uit 

een combinatie van lichaamsgerichte oefeningen, muziek, spel en dans. Het 

gaat niet om de techniek of de prestatie. En dat is in onze maatschappij, die nu 

nog erg prestatiegericht is, voor veel kinderen een verademing. 

Lichaamsbewustzijn, creativiteit, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele 

vaardigheden worden vergroot. Een Zachte landing geeft meer 

zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Je mag zijn wie je bent! 

Daarnaast ervaar je tijdens een Zachte landing het verschil tussen 

spanning en ontspanning. Je voelt de verschillen in je lichaam. Je leert hoe je je 

kunt ontspannen. Door middel van concentratie,- adem,- zintuig,- massage en 

ontspanningsspelletjes wordt je je meer bewust van je lichaam.  

Een Zachte landing bevordert souplesse, kracht en evenwicht in fysiek en 

mentaal opzicht. Je kunt kiezen voor een losse sessie of een stempelkaart met 

recht op 5 of 10 sessies. Je kunt een sessie voor jezelf inplannen op een dag en 

tijd wanneer het jou goed uit komt en wanneer je er behoefte aan hebt. 

 

Wat? Kom jij een heerlijke Zachte landing maken? Een fijn uur voor jou 

alleen of samen met je broer, zus of vriend(in) 

Voor wie? Voor 7 tot 17 jaar. De lesinhoud wordt aangepast op de leef- en 

belevingswereld en de actuele wensen, hulpvraag van het kind/ de tiener. 

Wanneer? Je kunt een sessie inplannen via de kalender op de website.  

Investering: individueel: € 55,-. In 2-tallen: € 27.50,- p.p. 

Stempelkaart: 5 sessies voor € 260,- (half jaar geldig) of 10 sessies voor  

€ 495,- (een jaar geldig) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindcoaching & ouderbegeleiding 
 

Het liefst zien ouders hun kinderen gelukkig en met plezier het leven 

ontdekken. Kinderen komen net als volwassenen toch ook weleens lastige 

situaties of flinke uitdagingen tegen. Vaak komen zij hier ondanks gevoelens als 

teleurstelling, frustratie, woede  of verdriet wel door heen. Wat hen ook doet 

groeien, ontwikkelen en sterker maakt. Maar soms kun je het gevoel hebben 

vast te lopen of in een neerwaartse spiraal te belanden.  

 

Is het tijd om te ontdekken hoe een stap vooruit gemaakt kan worden? Tijd om 

vervolgstappen te maken, een sprongetje of zelfs een sprong naar geluk?! Dan 

ben je bij Spring! Kindcoaching van harte welkom! 

Hieronder de verschillende mogelijkheden: 

 

Sprongetje naar geluk 

Een cadeautje voor jezelf!  

Samen bespreken we vooraf waar jij of jullie in zouden willen groeien en krijg ik 

een beeld van jullie kind. Daarna volgt een sessie met jullie kind waarin een 

sprongetje naar geluk gemaakt wordt! We praten nog even na over dit 

sprongetje naar geluk. 

 

Sprong naar geluk 

Deze mogelijkheid biedt een ware sprong naar geluk. Er is tijd en ruimte om 

elkaar te leren kennen, te ontdekken, om te ervaren en om te groeien.  

Deze sprong bestaat uit een ontmoetingsgesprek. 3 sessies en een evaluatie 

gesprek.  

 

 

Springkracht! Pakket  

Het is ook mogelijk om je springkracht te optimaliseren. Tijdens deze vorm 

nemen we ook stapjes, sprongetjes en een sprong naar jouw eigen geluk en je 

ontwikkelt optimale springkracht! Wanneer je al even in een neerwaartse 

spiraal hebt gezeten of al even aan het worstelen bent geweest, is je 

springkracht verminderd. De kwaliteit en kracht van de veren van een 

trampoline bepalen de springkracht. Lukt het om nog voldoende op te veren na 

een landing of val? Mensen hebben net als een trampoline veerkracht nodig. 

Samen kijken we hoe het is gesteld met jouw veerkracht. Ik bied je een zachte 

landing, rust, ontspanning en bewustzijn. Zo kunnen je veren herstellen om je 



springkracht weer te optimaliseren. Wanneer het nog eens moeilijk wordt, veer 

je gemakkelijk weer op. Daarnaast komt jouw zachte kracht naar boven! Je 

leert jezelf beter kennen. Je zelfvertrouwen groeit en je kunt beter voor jezelf 

opkomen, keuzes maken die voor jou goed zijn, grenzen aanvoelen en 

aangeven. Het positief denken versterkt. Je ontdekt de invloed van jouw 

uitstraling en benadering naar anderen en welk effect dit heeft.  

We starten met een ontmoetingsgesprek. Daarna volgen 4 individuele sessies. 1 

ouder kind sessie en een sessie samen met je vriend/vriendin. We hebben 

tussentijds overleg wanneer dat fijn is en we sluiten dit traject af met een 

evaluatiegesprek. Met vertrouwen en zachte kracht spring jij weer de wereld in! 

Investering: € 495,- 

 

 

 

Nieuw! Ontspanningspakket Zachte landing 

Je kunt ook kiezen voor een Ontspanningspakket Zachte landing.  

Heb jij of heeft je kind/tiener meer behoefte aan rust, ontspanning, focus en 

balans? Is je hoofd vaak vol, je lichaam vaak gespannen en voel je je geregeld 

uit balans, somber of uitgeput? 

Ik begeleid je heel graag!  

Voor 7-12 jaar: 

Een ontmoetingsgesprek met ouders 

4 individuele sessies 

1 ouder kind sessie 

1 vriend(innen) sessie  

Afrondend gesprek 

 

Voor 12-18 jaar en 18-23 jaar:   

Een ontmoetingsgeprek 

6 sessies (incl. in overleg vriend(innen) sessie of ouder kind sessie) 

Afronden gesprek 

 

Voor de sensitieve vrouw/mama: 

Een onmoetingsgesprek 

6 individuele sessies 

Afrondend gesprek 

Investering: € 495,- 



Een sprong naar geluk in de buitenlucht. 
De afgelopen periode werk ik ook veel in de buitenlucht. En dat is fijn! Ik woon 

2 minuten bij een prachtig stukje ‘Zuid Hollands landschap’ vandaan, waar ik 

een mooie route tot mijn beschikking heb met tal van mogelijkheden om tot 

inzichten, ontspanning en groei te komen. Deze mogelijkheid blijft binnen mijn 

aanbod.   

 

Coaching is ontzettend waardevol en goed mogelijk in de buitenlucht.  

De natuur geeft je hele mooie inzichten. Je komt in beweging, zet letterlijk 
stappen of je neemt zelfs een sprong! Het bewegen in de buitenlucht zorgt er 

voor dat je uit je hoofd en in je lichaam komt. Het geeft je meer rust en 
ontspanning. Je word je bewust van je wensen en verlangens en we blazen je 

wensen letterlijk de lucht in! Je vindt gemakkelijker oplossingen en 
mogelijkheden voor de obstakels die er evt. zijn. Je voelt je lekker fris, energiek 

en opgewekt na afloop! 

Een Sprong naar geluk in de buitenlucht is mogelijk vanaf 9 jaar. 

Heb jij of heeft jouw zoon/dochter behoefte aan rust in het hoofd, meer plezier, 
positieve gedachten en ontspanning? Laat het me maar weten, dan plannen we 

een hele waardevolle wandeling samen. We trekken onze laarzen aan en je gaat 
stappen maken naar meer geluk.   

 

Februari Actie: 

Ontmoetingsgesprek ‘Aangenaam Kennismaken’  
In de hele maand februari zijn jullie als ouders van harte welkom voor een 

ontmoetingsgesprek met een korting van: 10 euro. Aan de hand van het 

‘Aangenaam Kennismaken’ kaartspel bekijken we samen de 4 thema’s: ‘ik als 

ouder’, ‘mijn kind’, ‘mijn zorgen’ en ‘mijn wensen en verlangens’. Je ontdekt als 

ouder heel veel over jezelf in relatie tot je kind. Je gaat naar huis met nieuwe 

inzichten waarmee jullie elkaar ook versterken in het omgaan met ieders 

levensles.  

Daarnaast doneer ik 10 euro per ontmoetingsgesprek gepland in februari aan 

Stichting Het vergeten kind.  

 

Goed Genoeg 

Tijdens de eerste lockdown zette ik het liedje Goed Genoeg de wereld in.  

Mijn allereerste liedje met een positieve boodschap om de dag mee te beginnen 

of om tussendoor jezelf liefdevol toe te zingen! 

 



Mijn wens is dat heel veel kinderen en ouders, begeleiders en opvoeders de dag 
met dit liedje starten en dat het in hun hoofd en hart blijft hangen. 

Opdat we de wereld samen extra mooi en positief maken! 
 

Downloaden kan via Spotify en YouTube en delen van een link naar het liedje 
mag en wordt zeer gewaardeerd. 

Mocht je graag bladmuziek en/of songtekst willen ontvangen stuur me dan een 
berichtje via het contactformulier op mijn website. 

Mede mogelijk gemaakt door André Pouwer, Telekids Musicalschool /  RTL 
Talent Academy 

https://springkindcoaching.nl/goed-genoeg/ 
 

 

Licentie workshop COACHEE!  

wat? Met deze prachtige coaching-tool krijg je de hulpvraag helder en worden 

mooie stappen van groei en ontwikkeling gemaakt.  

Ik laat je het COACHEE! spel ervaren in de rol van coach en coachee. En je 

ontdekt waarom dit spel zo treffend is en prachtige en doeltreffende inzichten 

en ontwikkelingen oplevert aan de hand van het drieledig mensbeeld.  

wanneer? Za. 27 febr. 2021 van 10.00 uur tot 16.00 uur 

Of Za. 27 maart 2021 van 10.00 uur tot 16.00 uur 

voor wie? Een ieder die kinderen, tieners, pubers, jong volwassenen 

begeleidt, of met hen werkt. 

 

 

Workshop Schatgraven voor 7-10 jaar 

wat? Kom jij samen met je vriendje, broertje, zusje schatgraven?  

Een fijne middag vol plezier, bewegen en creativiteit. We spelen het 

schatgravers spel waarin je op zoek gaat naar de schatten in jezelf! Wat zijn 

jouw mooie kwaliteiten en talenten? Wat lukt heel gemakkelijk en waar word je 

heel blij van? Natuurlijk krijg je deze schatten mee naar huis! Een boost voor 

het zelfvertrouwen. We doen ook lichaamsgericht oefeningen om te voelen hoe 

sterk en krachtig we zijn en om rust in je hoofd te ervaren. En we gaan creatief 

aan de slag in het thema: Schateiland. Natuurlijk neem ik ook wat lekkers mee! 

wanneer? Woensdag 10 febr. 10 mrt. of 17 mrt. van 13.30 tot 15.30 uur 

Investering: 40 euro per kind 

 

 

https://springkindcoaching.nl/goed-genoeg/


Workshop ‘Dit ben ik!’ Voor 10-14 jaar 

wat? Een creatieve workshop. Nadat we oefeningen hebben gedaan die ons uit 

het hoofd en in het lichaam brengen gaan we op zoek naar wie we werkelijk 

zijn. Waar gaat jouw vlammetje van branden? Waar word je blij van? Wat hoort 

helemaal van jou? We maken er een collage van. Een beeld zegt meer dan 

1000 woorden. Doordat we creatief aan de slag gaan maken we verbinding met 

ons hart. Zo kom je bij je hartenwensen en ontdek je meer en meer wat voor 

jou belangrijk is. Het helpt je bij het maken van keuzes en bij het aanvoelen en 

aangeven van je grenzen.  

wanneer? Wo. 24 febr. of vr. 26 febr. wo. 24 mrt. van 14.00 uur tot 16.00 

uur  

Investering: 40 euro p.p. (leuk en waardevol om samen met je broer/zus, 

vriend/vriendin te doen.) 

 

 

 

Workshop Kompasvinder voor 14-18 jaar 

wat? Kompasvinder is een kaartspel waardoor je waardevolle levensinzichten 

op doet, zelfverzekerd je richting vindt, je hart leert volgen en je eigen gids 

kunt zijn. Naast het spelen van het spel doen we ook verschillende 

lichaamsgerichte oefening voor ontspanning in je lichaam en rust in je hoofd.  

Waneer? Vrijdag 12 febr.,5 mrt of 12 mrt. van 16.30 tot 18.30 uur 

Investering: 40 euro p.p. (leuk en waardevol om samen met je broer/zus, 

vriend/vriendin te doen.) 

 

 

Workshop ‘Sow and Grow’ voor mama 

wat? ‘I smell Spring is near! Wat in de winterperiode in je binnenwereld is 

opgebouwd mag naar buiten komen! Alles wat je aandacht geeft groeit. We 

zorgen er voor dat jouw hartenwensen en verlangens helder worden. En we 

gaan creatief aan de slag door een collage te maken. Een beeld zegt meer dan 

1000 woorden. Je krijgt helder in beeld wat jij graag wilt, wat voor jou 

belangrijk is en waar je voor staat. Dit geeft zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en 

richting. Een heerlijke ochtend voor jezelf. In alle rust en onder het genot van 

een lekker hapje en drankje in beeld brengen waar jouw hart warm van wordt.  

Ik zie je graag! Heel fijn om samen met een vriendin te doen! 



Wanneer? Za. 20 febr. van 10.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur  

Investering: 45 euro 

 

 
Na lockdown weer mogelijk:  

 

Een Zachte landing voor ouder en kind 

wat? Een heerlijk 1,5 uur samen met je kind. Samen bewegen, spelen, 

ontdekken, knuffelen, creëren, ontspannen en genieten. Echt even aandacht en 

rust voor elkaar. We doen verschillende oefeningen waardoor je je lichaam goed 

kunt voelen en je kunt ontspannen. Het wordt rustiger in je hoofd. Ook doen we 

verschillende spelletjes: zintuiglijke spelletjes, een massagespel, concentratie 

spelletjes, samenwerkingsspelletjes etc. We sluiten af met een fijn 

droomverhaal en een creatieve activiteit. Ik zorg voor wat lekkers!  

wanneer? Za. 13 febr. Thema:  liefde/valentijnsdag  van 9.15 tot 10.30 uur 

en za. 20 maart van 9.15 tot 10.30 uur Thema: start van de lente.  

voor wie? 4 tot 8 jarige jongens/meisjes met ouder 

Investering: 20 euro  

 

 

Zonnedans 

Leuk en fijn om een nieuwe dag mee te beginnen! 

 

1. Maak een zonnetje heel mooi rond (maak met je armen een grote 

cirkel) 

2. En stamp eens lekker op de grond 

3. Loop naar voren hand voor hand (voorover buigen en op de handen 

naar voren lopen tot hond houding) 

4. Als een grote, sterke olifant (kom op handen en knieën) 

5. Ik maak me lang (strek je linkerarm en rechterbeen) 

6. Ik ben niet bang (strek je rechterarm en linkerbeen) 

7. Ik maak me klein, dat voelt ook fijn (zitten op je hielen, maak je zo 

klein mogelijk, voorhoofd op de grond, armen naar achteren, dit is de 

kind houding) 

8. Ik buig (op hurken komen zitten) 

9. Ik strek (rechtop staan) 



10. Dit is te gek! (Maak een te gekke sprong!) 

 

 

 

 

Ga rechtop staan, knieën iets gebogen (van het slot af),  

armen losjes langs je lichaam. Verplaats je gewicht  

naar je linkervoet. Buig iets door je linkerbeen  

en pak met je rechterhand je rechterenkel vast.  

Zet je rechtervoet tegen de binnenkant van je been,  

net boven je linkerknie en strek het been waar  

je op staat. Vouw je handen voor je borst tegen  

elkaar en breng ze omhoog. Blijf staat zolang  

je balans kunt vinden. Kom terug in beginhouding.  

Herhaal de oefening, maar wissel dan van been.  

Effect: versterkt schouders en benen. Verbetert  

het evenwicht, de concentratie en de coördinatie.  

Helpt je om meer in balans te komen. 

Tip: Doe deze oefening als je spanningen en  

vermoeidheid via je voeten de aarde in wilt sturen. 

 

 

     
Ga rechtop staan met gespreide benen.  

Plaats je handen in elkaar. Adem in en breng 

je armen omhoog en strek ze uit boven je 

hoofd.  

Buig naar voren en breng je armen tussen je 

benen door naar achteren. En adem krachtig 

uit.  

Herhaal de oefening een aantal keer  

op het ritme van je adem. 

Effect: Opent de borstkas waardoor de  

adem vrijer kan stromen.  

Stimuleert het uitademen, wat een 

reinigende werking heeft.  

Geeft energie. Maakt de rug soepel. 

Tip: Doe deze oefening als je boos bent. 


