Kerstyoga en tips
Veel plezier en ontspanning gewenst in de kerstvakantie
en graag tot ziens in 2022!

Dit is de kerstboom massage die je bij elkaar op de rug
kunt doen, geniet ervan

Doe de boomhouding en vraag
papa of mama om jou te versieren als een kerstboom. Probeer in
balans te blijven terwijl je versierd wordt met slingers en lampjes…

Voor wie brand jij een kaarsje?

Tip: knutsel mooie windlichtjes voor je waxine/ledlichtjes. Spaar
glazen potjes en beplak of beschilder ze. Hier een aantal ideeën.

Nog een leuke tip waar je een glazen pot voor nodig hebt: maak een pot vol
met mooie en leuke herinneringen. Je begint in januari met een lege pot en
deze ga je in 2022 vullen met allemaal geschreven briefjes over fijne
gebeurtenissen. Hoe leuk is het om dan volgend jaar met Oud & Nieuw de
pot open te maken en alle briefjes terug te lezen?

Kerstoefeningen van Relax Kids Nederland
IJsademhaling
(goed om je kalm te voelen)
Doe alsof je tegen een koud raam blaast. Adem diep in, open je mond en adem langzaam
en gelijkmatig uit. Zie je hoe mistig het raam nu is? Misschien wil je er wel een hartje of ander
figuurtje in tekenen. Herhaal deze oefening 2 of 3 keer.

Bevroren Standbeelden
(goed voor je concentratie)
Stel je voor dat je een bevroren standbeeld bent. Ga in een prettige positie staan en kijk hoe
stil je kunt staan, als een bevroren standbeeld.

Klop jezelf Warm
(goed om je spieren op te warmen)
Maak een losse vuist met je hand en klop voorzichtig je armen en benen in een ritmisch
tempo. Je voelt je hele lichaam lekker warm worden door deze oefening.

De Spiegel van de Sneeuwkoningin
(goed voor een positief zelfbeeld )
Kijk in de spiegel en zeg, “Ik ben speciaal, Ik ben geweldig, Ik ben uniek, Ik ben briljant”

De Sneeuwman
(visualisatie oefening)
Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je een sneeuwpop bent, midden in een
schitterende besneeuwde tuin. Waar je ook kijkt, overal ligt een verse witte laag sneeuw. De
zon schijnt, waardoor de sneeuw helder oplicht. Je bent een sneeuwpop en staat daar in de
sneeuw met een wortel als neus, kooltjes als ogen en een bezemsteel in je armen. Je hebt
een fleurige hoed op en een gestreepte sjaal om. Een sneeuwpop kan helemaal niet
bewegen, dus vergeet niet zo stil mogelijk te blijven staan. Je hebt het gevoel dat je door en
door bevroren bent, helemaal stijf.
Er hipt een roodborstje door de glinsterende tuin, waardoor er kleine pootafdrukjes in de
poederachtige sneeuw ontstaan. Ineens vliegt hij op en hij landt op jouw schouder.
Je blijft heel stil staan en hij hupt vol vertrouwen over je sneeuwarm heen en weer. Nog even
en weg is hij: stilletjes vliegt hij de winterlucht in. Je bent weer alleen. Wat een lekker gevoel,
om zo alleen in die sprankelende besneeuwde tuin te staan. Je vindt het fijn om zo stil te zijn,
om zo rustig te staan. En terwijl je daar zo staat neem je even de tijd om te voelen hoe rustig
en vredig het is op deze zonnige winterochtend. De zonnestralen vormen schaduwen op je
lijf van sneeuw. Je sprankelt en schittert alsof je van duizenden kristallen gemaakt bent Voel
de warmte van de zon maar op je bevroren hoofd en op je lijf.
Je voelt je heel langzaam smelten. Het begint bij je hoofd en je voelt de sneeuw smelten en
omlaag druppelen, naar de bevroren aarde. Je lichaam wordt steeds kleiner en kleiner, het
wordt heerlijk warm en je kunt weer bewegen. Elk beetje sneeuw smelt en je lichaam
verandert totdat er alleen nog maar een klein donzig hoopje sneeuw midden in de tuin ligt.
Je bent helemaal ontspannen en stil, en geen sneeuwpop meer.
En dan, als je er aan toe bent beweeg je je vingers en je tenen, je rekt je eens lekker uit en je
doet je ogen open.
Bron: https://www.relaxkidsnederland.nl/kerstpakket

Kleur de kerstbal en schrijf jouw wens voor 2022 achterop deze
kerstbal en hang hem in de boom.

Maak een kerstboom van:

Heel veel fruit

Van bladerdeeg

Of van kaas.
Welke kies jij?

De Maangroet

De maan, de maan, de maan is rond (sta rechtop en maak een cirkel met
je armen omhoog)
Zij schijnt haar licht boven de grond

(buig en breng je armen omlaag)

Volle maan, halve maan

(kom weer omhoog en maak een
cirkel, buig naar opzij) 2 x naar elke kant

Mooie maan, geel en rond,
schijnt voor jou tot aan de grond

(maak een cirkel en buig omlaag met
je handen en voeten op de grond)

Ik zie een ster, die neem ik met me mee (strek een arm zijwaarts omhoog)
Ik zie nog een ster, nu heb ik er twee

(strek nu je andere arm)

Dag mooie maan, goedenacht

(kom omlaag en maak jezelf klein)

Ik kruip in bed en slaap heel zacht

(blijf liggen in kindhouding)

Maak jouw eigen winterverhaal en bedenk er yogahoudingen bij
Zoals de schaatser en de skiër.

Tip: kun je niet in slaap komen? Neem dan ’s avonds voor het slapengaan
een voetenbadje van warm water met twee druppels lavendelolie en drink
een kopje kamillethee. Ondertussen luister je naar rustgevende muziek of een
meditatie op Youtube zoals deze ‘Rustig hoofd meditatie’voor kinderen van
8-12 jaar via de link: https://www.youtube.com/watch?v=OaecsKmTvgA

Lieve yogi’s, dankjewel voor jullie vertrouwen en enthousiasme het afgelopen
jaar. Ik wens jullie een ontspannen kerstvakantie en hoop jullie in het voorjaar
van 2022 weer terug te zien bij de kinderyoga. Of misschien in mijn praktijk
voor Coaching & Ontspanning. Zonnegroet Liesbeth Zonnevylle.

