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01 Easy pose  

(op de mat of in bed - lange buik, 

borstkas omhoog)

04 Ga op je rug liggen, met een 

opgerold deken onder de schouder-

bladen zodat het energetisch hart kan 

openen. 

Adem verder 5 in, 5 uit  

en bouw verder op naar 6, 7, 8 ...

(even lang inademen als uitademen)

07 Leg je heupen terug op de mat en 

armen naast jou. Op een inademing 

heupen omhoog. In een lange en trage 

uitademing wervel per wervel de 

heupen laten zakken, beginnend bij de 

bovenrug en verder naar de onderrug. 

Inademen omhoog, uitademen omlaag.

heb jezelf lief | sleepwell | 15 minuten

02 Leg één hand op je hart, andere op 

je buik en voel de beweging onder je 

handen

05 Rol op je zij, deken weg, benen om-

hoog in de lucht (ontspannen), armen 

naast je lichaam. Trek je navel een 

klein beetje in om je rug stevig tegen 

de mat of matras te duwen. Blijf ver-

der ademen met de 5 in / 5 uit techniek 

... Beginnen je benen te trillen, laat het 

gebeuren, dit is het stressverlies ...

03 Adem 5 tellen in, adem 5 tellen uit

herhaal dit enkele keren tot je voelt 

dat je meer gefocust bent en je meer 

rust voelt in het lichaam

06 Zet je voetzolen op de mat. Laat je 

armen naast je rusten. Duw je heupen 

in de lucht (halve brug) en verstrengel 

je handen onder je rug. Kin richting je 

borst. Diepe ademhaling. 

The mind controls the body, but the breath controls the mind

heb jezelf lief | sleepwell

samen ongeveer 5 minuten

± 2 minuten

tip! I care - Mayana

± 2 minuten ± 2 minuten

± 2 minuten

08 Trek je knieën naar je toe, voorhoofd richting je knieën. Rol van links naar 

rechts. Vrij bewegen. 

09 Spreid je armen, trek je knieën naar je toe. Knieën naar links, hoofd naar rechts. 

Adem in, hoofd en knieën terug naar het midden. Adem uit, knieën naar rechts, 

hoofd naar links. Adem in, terug naar het midden. Herhaal dit enkele keren.

10 Shavasana. Nog even de 5 in / 5 uit ademhalingstechniek doen (5x)

± 2 minuten

The mind controls the body,  
but the breath controls the mind


