
 
 
DECEMBER 
Het is december. De maand van de kaarsjes, cadeautjes, gezellig samen zijn en….. stress? Ben je 
aan het rennen, vliegen en draven? Druk, druk, druk met het doen van de kerstinkopen en het 

regelen van allerlei feestdagenafspraken- of diners? Nergens tijd voor? Probeer juist dan een 
moment voor jezelf te creëren. Maak iets lekkers voor jezelf klaar, doe een beetje yoga of een 

ontspanningsoefening voor het slapen gaan. Een moment van ontspanning, al is het maar een klein 
moment, kan je een oase van rust bieden.  
 
Anti-stress smoothie 
Sommige ingrediënten dragen bij aan het verminderen van stress. Zo zet voedsel dat rijk is aan 

tryptofaan je hersenen aan om meer serotonine te produceren. Dit maakt je rustig en ontspannen. 
Tryptofaan zit onder andere in banaan en noten. Omega 3, dat bijvoorbeeld in avocado’s en noten 
zit, werkt ook stress verminderend. Welk effect zou een avocado – banaan smoothie met 
amandelen dan op je kunnen hebben?  
 

Ingrediënten (voor twee glazen) 
 1 avocado 
 2 bananen 

 handje amandelen 
 300 ml melk 
 blender 
 
Bereidingswijze: 
Snij de avocado doormidden tot aan de pit en draai de twee 

helften van elkaar. Lepel het vruchtvlees eruit, verwijder de pit en 
stop het vruchtvlees in de blender. Pel de bananen en stop ze in 
de blender. Voeg de melk en amandelen toe. Mix het geheel goed 
door elkaar en verdeel de smoothie over twee grote glazen. 
Versier de smoothie met een paar amandelen. 

Info: bureaugerritsen.nl * Recept: voedzaamensnel.nl * Pic: welke.nl 

 

 
Yogahoudingen 
Deze yogahouding helpen je hoofd leeg te maken en je lichaam te ontspannen: 
 
Torsi (Jathara Parivartanasana) 
Ga liggen op je rug. Voeten staan op de grond, knieën zijn gebogen. 
Spreid je armen tot op schouderhoogte. Til je knieën op, breng ze 

boven je buik en leg ze dan rechts van je op de grond. Draai je hoofd 
naar links. Laat je armen en schouders ontspannen. Blijf zo een paar 
minuten liggen. Kom dan terug naar het midden, zet je voeten weer op 

de grond. Zet ze iets wijder uit elkaar en laat je knieën tegen elkaar 
aan rusten. Voel even na. 

 

Herhaal de oefening dan met de andere kant: knieën breng je naar links, hoofd gaat naar 

rechts. Kom na een paar minuten weer terug naar het midden, zet je voeten weer wijd uit 
elkaar en laat je knieën tegen elkaar aan rusten. 
 



Brug (Setu Bandha Sarvangasana) 

Ga op je rug liggen. Plaats je voeten op de grond, je knieën zijn 

gebogen. Armen liggen naast je lichaam, vingers wijzen naar je voeten. 
Duw je voeten stevig in de grond, span je buikspieren licht aan en duw 
je bekken omhoog richting het plafond. Doe de oefening zolang als je 
prettig vindt. Als je terug komt, rol je je rug wervel voor wervel af, 
totdat je met je rug helemaal plat op de mat ligt.  

               

Pak dan je knieën vast, breng ze boven je buik en wieg heen en weer, zodat je onderrug een 

beetje gemasseerd wordt. Je kunt ook cirkels draaien. 
 
Godin (Supta Baddha Konasana) 
Je ligt op je rug, je voeten staan op de grond, knieën zijn gebogen. Zet 
je voeten tegen elkaar aan en laat je knieën naar buiten, richting de 
grond gaan. Iedere knie gaat één kant op. Je kunt je knieën eventueel 

ondersteunen met opgerolde dekens of kussens. Leg je handen op je 
buik en adem rustig door. Blijf op deze manier liggen, zolang je wilt. 
Als je uit de houding terugkomt, zet dan je voeten weer wijder uit 
elkaar en laat je knieën tegen elkaar aan rusten. 
 

 

Lijkhouding (savasana) 
Eindig in de zogenaamde ‘lijkhouding’: je ligt op je rug, benen zijn 

gestrekt, voeten liggen iets uit elkaar. Armen liggen langs je lichaam, 
iets bij je lichaam vandaan en je handpalmen wijzen naar boven.  
 

 

Handmudra 
Deze oefeningen voor de handen uit India worden mudra's genoemd. Ze kunnen zowel een 

ontspannende als stimulerende werking hebben. Het fijne van de ‘indiaanse handenyoga’ is dat 
je het altijd en overal tussen alle bedrijven door kunt doen.  
Deze mudra werkt kalmerend: 
 

 
Lotus mudra: 
Doe de handen bijeen voor de borst, de uiteinden van de 
vingers en de zij- en onderkanten van de handpalmen raken 

elkaar aan. Adem diep in en spreid de vingers; de pinken en 
de duimen blijven met elkaar in contact. Ga weer terug naar 
de eerste houding bij de uitademing. Herhaal deze oefening 

tenminste drie keer. 

Info: loesje.info/esoterie/indiaanse_handenyoga * pic: kundalinilife.wordpress.com 

 
Ademhalingsoefening: 

‘Je adem volgt je gedachten en je gedachten volgen je adem’, las ik ooit. En zo is het: als je 
gestrest bent, wat vaak gepaard gaat met of gevolg is van veel gedachten, versnelt je adem. Hij 
wordt oppervlakkiger. Dit kan lichamelijke klachten, zoals pijn in de nek en schouders, tot gevolg 
hebben Andersom: als je je adem vertraagt, worden je gedachten rustiger. 
 

Met deze oefening vertraag je je adem. Lekker voor het slapen 
gaan! Zorg dat je lekker ligt. Breng je aandacht naar je 
ademhaling. Tel dan het aantal tellen dat je inademing duurt en tel 

het aantal tellen dat je uitademing duurt. Laat dan je uitademing 
één tel langer duren. Hou dit een aantal rondes vol en probeer dan 
de uitademing weer één tel langer te laten duren. Laat je adem in 
een vloeiende beweging gaan. Na een paar ademrondes kun je de 

uitademing weer met één tel verlengen. Las, na weer een paar ademrondes, na iedere 
uitademing een kleine pauze in. Dus: je ademt uit, je ademt even niet en dan laat je in je 
inademing als vanzelf komen. Probeer de oefening ongeveer tien minuten te doen. 
 



  

 

Tot slot  
Tot slot deel ik nog even de wijze woorden van Loesje met je:  
 

 

 
“Kerststress?  
Hé, die kerstman zegt niet voor niets ho, ho, ho!” 

 
 

 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1093&bih=442&tbm=isch&tbnid=X3b8fNj_fPIGBM:&imgrefurl=http://andreirobu.com/work/archives/1607&docid=UqshNKQYsI5mCM&imgurl=http://andreirobu.com/wp-content/uploads/2012/12/hohoho-robu2.jpg&w=859&h=550&ei=iiWvUpKRJYTI0QXeg4GwCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:46,s:0,i:230&iact=rc&page=4&tbnh=167&tbnw=261&start=40&ndsp=16&tx=153.59999084472656&ty=85.19999694824219

