
 

Ben je klaar voor een mooie reis in jouw eigen gedachten?
 Doe je ogen maar eens dicht en word eens helemaal stil…
 Adem maar rustig in… en weer uit…
 Zullen we?

Stel je eens voor dat je in een grote weide staat. Het zonnetje straalt en verwarmt je
gezicht. 
Onder je voeten voel je de groene grassprietjes en je ruikt de frisse buitenlucht. Tussen
het gras groeien ook bloemen in allerlei kleuren zoals gele paardenbloemen, rode
klaprozen, blauwe korenbloemen en de geel met witte kamille. 
 Als je rondkijkt in deze schitterende weide zie je vlinders vrolijk in het rond
fladderen. Ze fladderen van de ene bloem naar de andere. Eén vlinder lijkt te vragen of
je mee wil fladderen. Heerlijk licht zweven door de lucht en even alles om je heen
vergeten. 
 Je beweegt je hoofd een beetje heen en weer alsof je zelf door de lucht zou kunnen
vliegen. Dat voelt wel fijn. Dan vraagt de vlinder of je ook een hapje van de heerlijke
nectar uit de bloemen wil proeven. De vlinder neemt wat nectar van de mooiste bloem
van het veld en laat het zachtjes op je tong vallen. Het smaakt heerlijk zoet en je voelt
het tintelen op je tong. Het voelt alsof de nectar een feestje viert op je tong. Je wordt
er helemaal vrolijk van. 
 Wanneer je om je heen kijkt, zie je dat je zweeft boven de weide. Het voelt heerlijk en
je zweeft door de lucht van de ene bloem naar de andere. Het voelt als zwemmen, maar
dan in de lucht. Je geniet met volle teugen. Je speelt zelfs even tikkertje met de
vlinders. Je maakt een salto en gaat dan lachend op een grote paardenbloem zitten.
Wat zit dat heerlijk zacht, als een fluwelen kussentje. Zo heerlijk zacht… Zo zacht dat
je er graag op wil gaan liggen. 
 Zachtjes laat je je achterover glijden en je gaat heerlijk liggen op de zachte
paardenbloem. Je doet je ogen dicht en voelt de zon op je gezicht schijnen. Door de
warme zonnestralen voel je je helemaal ontspannen. Je benen bungelen losjes over het
randje van de bloem, net als je armen. Je armen en benen ontspannen helemaal alsof
alles waar je je eerder druk om maakte zo van je afglijdt, als druppeltjes ochtenddauw
die van een blad druppelen. Iedere druppel zorgt ervoor dat jij  je weer iets verder
voelt ontspannen…
De zonnestralen geven je een warm gevoel. Niet alleen op je gezicht voelt het fijn. Ook
op je lichaam voel je de warme zonnestralen. Zet het deurtje van je hart maar open
voor de zon. Laat de zon je hart verwarmen. Voel je al een warm gevoel van binnen?
Laat dat warme gevoel zich maar door heel je lichaam verspreiden. Langzaam voel je
dat je hele lichaam wordt gevuld door de warme zonnestralen. Het warme gevoel zorgt
ervoor dat je weer nieuwe energie krijgt.  Nieuwe energie om weer met veel plezier de
dag in te gaan. Blijf maar net zo lang liggen als jij  graag wil.

 Wanneer je voelt dat je genoeg hebt gehad, mag je de zon bedanken voor de warmte
die ze je gegeven heeft. Heb je weer voldoende energie opgedaan? Ben je klaar om weer
terug te komen? Dan mag je wiebelen met je tenen en je vingers bewegen. Wanneer je
zover bent, open je je ogen en rek je je even helemaal uit.  Zo, dat was fijn hè? 

Ontspannen in de weide
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