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In 3 stappen meer ontspanning 

in je dagelijks leven 

+ 

Beeldende oefeningen ter verdieping 



Waarom is het toch zo lastig te ontspannen? 

Ben je eindelijk eens vrij, loop je alsnog gespannen rond. Gedachten

vliegen door je hoofd en je kunt ze maar niet los laten. Ondertussen laat

je je vrije tijd eigenlijk aan je voorbij gaan.  

Omdat je het niet BEWUST meemaakt. 

Je bent er niet bij. Niet in je lijf, niet in het hier en nu. Je bent in je hoofd. 

Vaak zitten we onszelf nog het meest in de weg. 

In 3 dagen geef ik je 6 oefeningen waarmee je ontspanning meer kun

integreren in je leven. 

En zo bewuster van momenten kunt genieten die je anders misschien

gemist zou hebben. 

Bij elke stap is ook een beeldende oefening toegevoegd om je op weg

te helpen. Maak hier dan ook echt even een speciaal moment van.  

Vandaag de eerste 2 oefeningen! Zorg dat je niet gestoord wordt. Zet je

telefoon even op stil. Zet een kopje thee en beginnen maar! 

Veel plezier! 

Sanne Driessen 

Bedankt voor het 

downloaden! 

Een mooie stap naar meer 
ontspanning in je leven. 

Ontspannen



Oefening 1 

Herken je spanning 

Leren ontspannen begint misschien wel bij het herkennen van de 

spanning die je op dit moment ervaart. 

Als je je gestresst voelt probeer er dan eens niet tegen te vechten. 

Kijk eens of het lukt om het niet ten koste van alles te willen veranderen. 

Kijk op een moment van stress eens hoe het met je is. Durf het onder 

ogen te komen. 

Beeldende oefening ter verdieping 

Oefening 2: Doe de oefening hierboven. Merk op wat er in je lijf gebeurt 

zonder er iets aan te moeten veranderen. 

Vervolgens kan je gaan tekenen wat je hebt ervaren. Dat kan in een 

lichaamstekening, bijvoorbeeld door op bepaalde plekken die je zijn 

opgevallen aan te geven met kleur of vorm. Het kan ook iets heel abstracts 

worden, wat er op dat moment uit je handen komt. Alles is goed. 

Maak je niet teveel zorgen over het materiaal. Fijn als je kleurpotloden of 

krijtjes hebt, maar je kunt dit ook met pen doen als je geen andere 

creatieve materialen tot je beschikking hebt. 

Succes! 

Oefening 1: vraag jezelf 'hoe is het met mij op dit moment?' 

Allereerst kun je dat je lichaam vragen. Je lichaam is ten slotte altijd bij 

je en is daarmee hét middel om na te gaan hoe het nu met je is. Wat 

doet die onrust in je lichaam en waar merk je die eigenlijk op? 

Neem even de tijd, hoeft niet lang, om te zitten en je lichaam na te 

lopen. Van je voeten tot je hoofd. 

Het doel van deze oefening is niet om te veranderen wat je ervaart, 

maar om op te merken wat je voelt. Waaraan herken je de spanning?


