
long & dikke darm 

∙ sta in lichte spreidstand, armen ontspannen naast het lichaam - bij het inademen strek je de armen met 
ingehaakte duimen naar beneden, de nek en het hoofd strek je naar achter en naar boven - houd 3 tot 6 tellen aan 

∙ bij het uitademen buig je de romp zo diep mogelijk naar voor, strek je de armen zo hoog mogelijk achter de rug, de 
duimen haken nog steeds in elkaar - houd 3 tot 6 tellen aan 

maag & milt 

∙ zit op je knieën, voeten onder het zitvlak, rug recht - bij het inademen plaats je, achterover buigend, je handen 
achter je rug op de grond - houd deze positie 3 tot 6 tellen aan 

∙ bij het uitademen til je de heupen op naar boven en naar voor, hoofd en nek strek je ontspannen naar achteren - 
houd deze strekking 3 tot 6 tellen aan 

soepele beoefenaars kunnen bij het uitademen de romp voorzichtig naar achter laten zakken en daarbij op de ellebogen of zelfs 
helemaal doorzakken met de rug op de grond en de armen gestrekt 

hart & dunne darm 

∙ bij het inademen zit je met de voetzolen tegen elkaar en houd je deze zo dicht mogelijk tegen het bekken - 
handen houden de tenen vast - rug en hoofd zijn recht - houd 3 tot 6 tellen vast 

∙ bij het uitademen buig je de romp zo ver mogelijk naar voren en breng je hoofd en ellebogen zo dicht mogelijk bij 
de grond - deze strekking 3 tot 6 tellen aanhouden - kom terug in rechte zithouding 

blaas & nier 

∙ bij het inademen strek je de armen, rug en nek naar boven en de benen, tegen elkaar, naar voor - de tenen worden 
naar binnen (naar de romp toe) gestrekt - houd 3 tot 6 tellen aan 

∙ bij het uitademen buig je met gestrekte rug en armen naar de voeten, je hoofd naar je knieën gebogen - met je 
handen pak je de enkels vast om zelfs de tenen naar je toe te strekken - houd weer 3 tot 6 tellen vast - kom 
daarna weer in zithouding 



pericardium & driewarmer 

∙ bij het inademen kruis je het rechterbeen (in kleermakerszit) boven het linkerbeen - je rechterarm kruis je over je 
linkerarm voor je borst - houd 3 tot 6 tellen aan 

∙ bij het uitademen buig je met gekruiste armen en gestrekte rug naar voor - je hoofd buigt naar de grond en je 
gekruiste armen duwen je gekruiste benen zachtjes verder naar de grond - houd 3 tot 6 tellen aan 

na het beëindigen van de drie herhalingen doe je dezelfde strekkingen nog eens, maar dan met het linkerbeen boven het 
rechterbeen en je linkerarm over je rechterarm gekruist 

lever & galblaas 

∙ bij het inademen zit je met gestrekte en zo breed mogelijk gespreide benen, linkerarm op je rechter bovenbeen - 
je rechterarm en romp draai je zo ver mogelijk naar rechts en naar achter - houd 3 tot 6 tellen aan 

∙ bij het uitademen draai je met gestrekte romp en rechterarm zo dicht mogelijk naar het linkerbeen toe - houd 3 tot 
6 tellen aan 

∙ na drie herhalingen doe je de oefening opnieuw, maar nu met de rechterarm 

∙ om deze strekking te besluiten recht je de rug en strengel je de vingers in elkaar, de handpalmen wijzen naar 
buiten - je benen nog steeds zo breed mogelijk gestrekt en gespreid - bij het inademen strek je de armen, rug en 
nek naar boven - opnieuw 3 tot 6 tellen aanhouden 

∙ bij het uitademen strek je de armen, rug en nek naar voor - je buigt zo ver mogelijk naar de grond - houd deze 
positie 3 tot 6 tellen aan 

ter afsluiting 

∙ ga met je zitvlak op je hielen zitten - buig op een uitademing naar voor, je hoofd rust ontspannen op de grond en je 
armen liggen naar achteren, langs de dijen - adem op een vloeiende manier in en uit en wees je steeds meer 
bewust van je ademhaling - voel hoe je lichaam bij elke ademhaling steeds dieper ontspant - blijf in deze houding 
zolang het goed en comfortabel voelt - kom daarna langzaam opnieuw overeind in zithouding en ga vervolgens 
rechtop staan 

 


