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Inleiding
Ik begin dit gratis rapport met een misschien wel erg “bold statement”, maar toch durf ik
hem te maken!
Hier is het:
“Iedereen kan zelfstandig zijn eigen fibromyalgie klachten verlichten door te richten op de
oorzaken van fibromyalgie’’
Veel mensen weten echter niet hoe ze dit moeten doen, ze hebben geen duidelijk “plan van
aanpak” voor dit probleem. Het enige was men denkt te weten is dat medicijnen elk
probleem kan oplossen. Dit is echter niet het geval!
Een duidelijk plan van aanpak is altijd nodig wanneer je iets wilt bereiken. Ken jij de
“blauwdruk” om fibromyalgie klachten te verminderen? Dan
Ook jij kan snel een eenvoudig
is het simpelweg een kwestie van de uitvoering hiervan!
van fibromyalgie af komen
In deze korte handleiding krijg je een aantal handige tips en
strategieën om je fibromyalgie klachten te verlichten.
Misschien is het ook handig dat ik mezelf even kort voorstel? Dit is wel zo netjes toch?
Hieronder een kleine introductie wie ik ben en waarom je naar mij zou moeten “luisteren”.
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Wie ben ik?
Mijn naam is Jack Boekhorst en ik ben de oprichter van de website
optimalegezondheid.com. Al jaren heb ik mensen met verschillende
gezondheidsklachten. Jij bent niet de eerste die dit eBook aan het lezen
is. Vele zijn je voor gegaan.
Steeds meer mensen krijgen te maken met deze reumatische aandoening. En omdat er op
dit moment niet direct een geneesmiddel bestaat voor fibromyalgie zoeken steeds meer
mensen een andere manier om pijn klachten achter zich te laten.
Ik kan je de blauwdruk geven om fibromyalgie onder controle te krijgen en houden!
Maar eerst: Als jij het type persoon bent die….
1. Niet naar de ervaringen van andere luistert
2. Geen simpel stappenplan kan volgen
3. Als je niet van plan bent om zelf actie te ondernemen
… Dan is het beter dat je niet verder leest…
Maar als je bereidt bent om open te staan voor “slimme dingen” die nu ECHT het verschil
maken, dan kan ik je garanderen dat je snel resultaat zult merken.
Ik zal je dat “ene ding” onthullen, maar eerst wil ik je – of je laten herinneren – aan de 3
concepten waardoor al meer dan 2.498 mensen NU minder last hebben van fibromyalgie
klachten.
1. Ik ga precies het tegenovergestelde doen.. Ik ga het probleem confronteren
2. Ik ga “out of the box” denken!
3. Ik volg het stappenplan
Goed, ik zal je nu de tips geven. We hebben nu lang genoeg gesproken over het belang van
actie ondernemen. Nu is het tijd voor actie. Eerst wil ik je voorleggen waarom het belangrijk
is om fibromyalgie te verminderen en pijn klachten te stoppen.
Fibromyalgie symptomen
Er zijn veel verschillende soorten symptomen die kan hebben als je fibromyalgie hebt. Zoals
eerder gezegd ervaart iedereen deze aandoening anders. Hieronder een groot overzicht met
de symptomen die je kan hebben als je fibromyalgie hebt.
Mogelijke Symptomen Fibromyalgie
Algemene spierpijn
Hoofdpijn
Gezwollen blaas
Rugpijn
Druk op het hart
Mindere libido
Vergeetachtigheid

Niet goed slapen
Gewrichtspijn
Menstruatie pijn
Misselijk gevoel
Weergevoeligheid
Verhoogd koud gevoel
Tremor

Ochtendstijfheid
Depressiviteit
Zwakke aandrang
Verstopping
Constant pijn op de huid
Paniek gevoelens
Eczeem

Allergische reacties
Diarree
Gezwollen handen
Heesheid
Haaruitval
Droge slijmvliezen
Moeilijker plassen
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Ik denk dat ik je nu wel voldoende redenen heb gegeven om spoedig actie te ondernemen.
Traditionele fibromyalgie behandelingen
Als je te horen hebt gekregen van je huisarts dat je fibromyalgie hebt, stort je leven in! Hij zal
je ook vertellen wat er allemaal bij deze aandoening komt kijken en hoe je er mee om moet
gaan. Het zal je verbazen dat er niet zomaar een medicijn voor is om de aandoening te
genezen. Dit betekent echter niet dat je bij de pakken moet gaan zitten en dat je voor altijd
met de pijn moet gaan rondlopen.
Nee dit zeker niet. Er zijn een aantal behandelingen die de pijn van fibromyalgie doen
verzachten:
•
•
•

Vermindering van stress
Regelmatige lichaamsbeweging
Combinatie medicijnen

Recente studies hebben geverifieerd dat het beste resultaat voor elke patiënt het gevolg is
van een combinatie van natuurlijke behandelingen
Ik heb fibromyalgie, wat kan ik doen?
Kennis
Kennis is een belangrijke eerste stap in het helpen van mensen met fibromyalgie. Het is
belangrijk om te begrijpen en het leren omgaan met de diverse symptomen. Helaas zijn niet
alle artsen vertrouwd met fibromyalgie en schrijven daarom vaak verkeerde recepten uit.
Weten dat je last hebt van fibromyalgie is de eerste stap (en belangrijkste) om het onder
controle te krijgen.
Stressreductie
Het is uiterst moeilijk om stress te meten bij mensen. Voor sommige mensen kunnen
simpele situaties al voor stress zorgen, terwijl andere meer weerstand tegen stress
hebben. Daarom moet stressvermindering bij de behandeling van fibromyalgie worden
geïndividualiseerd. Stressreductie kan betekenen om beter je tijd in te delen,
ontspanningstips, psychologische begeleiding of steun van familie/vrienden. Soms kunnen
veranderingen in omgevingsfactoren (zoals lawaai, temperatuur, weer en blootstelling) de
symptomen van fibromyalgie verergeren, en deze factoren moeten worden gewijzigd.
http://www.optimalegezondheid.com/mini-stress-cursus-101-inleiding/
Low Impact Oefeningen
Low-impact aerobic oefeningen, zoals zwemmen, fietsen, wandelen, loop machines worden
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aangeraden om fibromyalgie effectief te behandelen. Goede oefeningen kunnen zeker
vruchten afwerpen indien men ze ook regelmatig uitvoert. Dit komt omdat je lichaam erg
stijf is en door het wat losser te maken kan de pijn enorm afnemen, maar de meeste
oefeningen zijn niet geschikt voor fibromyalgie, daarom is het beter om te beginnen met
kleine niet belastende oefeningen, zoals yoga of pilates (hierover zo dadelijk meer).
Fibromyalgie dieet
Evenzo kan het vermijden van alcohol en cafeïne voor het slapen gaan ook helpen om een
meer rustgevende slaap te bevorderen. Hoewel deze veranderingen in het dieet niet voor
iedereen gelden, kunnen ze zeer nuttig zijn voor de behandeling van fibromyalgie.
Pijnstillers
Wat de huisarts je allereerst zal aanraden is om altijd pijnstillers bij de hand te hebben. Als je
last hebt van fibromyalgie betekend dit niet dat je de hele tijd erge spierpijn hebt. In
sommige gevallen kan het uren/dagen duren en bij andere gevallen slechts enkele uren.
Daarom is het verstandig om pijnstillers paraat te hebben op het moment dat je een
pijnaanval krijgt. Niet iedereen houdt van pijnstillers omdat dit alleen maar de pijn
tegenhoudt maar niet de oorzaak aanpakt.
Zware medicijnen
Niet erg veel mensen zijn fan van de volgende behandeling maar toch gebruiken veel
mensen dit noch. Zware antidepressiva kunnen helpen bij het verlichten van de symptomen
van fibromyalgie.
• Tricylnische antidepresiva
• Amitriptyline
• Cyclobenzaprine
Elke behandeling heeft zo zijn voordelen en nadelen!
Jij zit toch niet te wachten op eventuele MOGELIJKE oplossing om van cellulite af te
komen?
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Low Impact Oefeningen
Voor yoga oefeningen hoef je niet naar een yoga instructeur. Je kunt ook makkelijk thuis
beginnen. In dit hoofdstuk beschrijf ik oefeningen die je in je eentje kunt uitvoeren.
Bij elke yoga sessie die je onderneemt is het goed om een evenwichtshouding,
centeroefening, onderbuik verstevendige oefening, omgekeerde oefening, draaiing en een
buigoefeningen. De buigoefeningen moeten elke kant op gaan. Dus een voorwaartse,
zijwaardse en achterwaardse buiging. De laatste oefening dient een van ontspanning te zijn.
Op die manier krijg je ook het gevoel dat je iets af hebt gemaakt. Ik zal in deze handleiding
een paar oefeningen beschrijven die je thuis kunt uitvoeren.

PLUS natuurlijk helpt yoga enorm goed om de huid te verstevigen en cellulite tegen te
gaan!
Oefeningen voor in de ochtend.
Wanneer je ’s ochtends yoga wilt beoefenen worden er vaak andere houdingen gebruikt dan
’s avonds. Dit omdat je geestelijk alerter bent, maar lichamelijk vaak nog wat stijfjes. De
oefeningen die ik geef hoeven niet in deze volgorde uitgevoerd te worden.
Machtige houding – Utkatasana
Stap 1> sta recht op met je voeten tegen elkaar aan. Buig dan door je knieën terwijl je jouw
hiel op de grond houd. Breng je armen dan gestrekt naar voren en druk je handpalmen tegen
elkaar. Als of je gaat bidden. Dan breng je je armen, nog steeds gestrekt, tot boven je hoofd.
Doe dit terwijl je inademt. Wanneer je armen boven je hoofd zijn probeer je jouw ellebogen
te strekken. Daarna strek je jouw bovenlichaam ook naar boven. Probeer daarbij je
schouders laag te houden, dus niet op te trekken zoals wanneer je iets niet weet.
Stap 2> Kijk omhoog. Beweeg je bekken naar voren om je onderrug af te platten. Trek je
buikspieren in om het afplattende effect te versterken. Span de spieren langs je wervelkolom
om hem rechter te maken. Buig dan nog verder in een “zittende” houding en druk je dijen
tegen elkaar aan. Hou deze houding een tijd vast terwijl je door je neus in en uit ademt.
Probeer daarbij niet je grens van wat je aankan te overschrijden.
De kat- Biralasana (goed voor de rug)
Stap 1> Ga op handen en knieën zitten. Je handen iets voor de schouders en je knieën onder
jouw heupen.
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Stap 2> Maak een holle rug terwijl je inademt. Beweeg je stuitje en je borstbeen omhoog.
Kijk omhoog en probeer je nek lang te houden. Druk je handen tegen de vloer.
Stap 3> Tijdens het uitademen maak je een bolle rug. Let hierbij vooral op de onderrug, dit is
namelijk geen natuurlijke beweging voor dat deel van je lichaam. Laat de onderrug de
kromming volgen en de beweging doorgeven aan je bekken. Deze wordt dan naar achteren
gekanteld. Aan het einde van de uitademing houd je jouw kin zo dicht mogelijk bij het
borstbeen. Bij deze oefening merk je hoe ver je schouderbladen uit elkaar staan.
Stap 4> Probeer de voorgaande stappen te herhalen. De ademhaling moet je zo synchroon
mogelijk met de beweging maken. Bij elke herhaling kun je de oefening groter maken, dus de
rug boller of krommer.
De driehoek – Trikonasana (goed voor de rug)
Stap 1> Sta eerst normaal met je benen onder je schouders. Zet daarna je voeten ongeveer
130 centimeter uit elkaar. Zet je rechtervoet naar voren, dus van je lichaam af. Je linkervoet
moet je draaien zodat die naar je zijkant staat. Houd je heupen op een lijn met je lichaam,
dus niet gedraaid naar je schouders. Span je dijspieren aan. Op die manier blijven je knieën
op een lijn met je tenen. Zet je linkerhand op je knie. Je andere hand leg je via de rug op je
linker dij als dat lastig is kun je ook je broek vastpakken. Op die manier klem je jouw
rechterarm tegen je rug. Je voelt dan dat jouw borstbeen meer naar voren staat. Nu kun je
jouw linker knie buigen.
Stap 2> Strek je linkerbeen zodat je benen weer een driehoek vormen met de grond. Glij dan
met je linkerhand langs je been of, als je er lenig genoeg bent, zet hem op de grond. Het is
goed wanneer je heupen met deze oefening draaien. Rol je rechterschouder naar achteren
zodat je borstbeen weer naar voren staat. Dan kun je jouw rechter arm naar boven strekken.
Wijs ook met je hand naar boven. Dan breng je jouw kin iets naar je borstbeen en kijk je naar
je hand die naar boven wijst. Probeer deze houding een paar ademhalingen vast te houden.
Wanneer je dit hebt gedaan kun je deze oefeningen toepassen op de rechterkant van je
lichaam.
Begroeting van de zon – Surya Namaskar
Stap 1> Zet je voeten tegen elkaar en houd je handen tegen elkaar alsof je bid.
Stap 2> strek je armen boven je hoofd tijdens het inademen. Doe dit met de handen nog
steeds tegen elkaar. Probeer je rug langer te maken.
Stap 3> Maak een voorwaartse buiging tijdens het ademhalen. Probeer met je handen de
vloer te raken. Als je hier niet lenig genoeg voor bent wijs dan met je vingertoppen de vloer
aan op een punt dat je aankan. De oefening moet geen pijn doen aan je hamstrings.
Stap 4> Ga met je rechtervoet voor je op de grond en plaats je linkerbeen liggend op de
grond achter je. Doe dit tijdens het inademen. Je mag hierbij je knieën gebogen hebben.
Raak met je vingertoppen de vloer aan. Hef je borst op.
Stap 5> Adem uit terwijl je jouw andere voet ook achter je plaatst. Houd je handen op de
grond en strek dan je lichaam als een plank. Zoals wanneer je gaat opdrukken.
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Stap 6> Laat je lichaam zakken tot ongeveer 5 centimeter van de vloer en breng daarbij je
schouders voorbij je polsen. Houd je ellebogen langs je lichaam. Dus buig ze niet van het
lichaam af zoals normaal bij het opdrukken. Als 5 centimeter te laag voor je is mag je ook je
lichaam hoger van de grond houden.
Stap 7> Laat jezelf tot de grond zakken. Adem in terwijl je jouw handen tegen de grond
drukt. Je borst laat je naar boven komen, zoals bij een cobra slang.
Stap 8> Adem uit en zet je tenen tegen de grond. Breng dan je heupen naar boven zodat je
met je lichaam en de vloer een driehoek vormt.
Stap 9> Adem in en plaats nu je rechterbeen tussen je armen. Deze houding lijkt op stap 4,
maar dan zijn de rollen van de benen omgekeerd.
Stap 10> Adem uit en trek je rechterbeen naast je linkerbeen. Buig dan weer diep naar
voren, zoals bij stap 3.
Stap 11> Adem uit terwijl je weer rechtop gaat staan. Span hierbij je buik en dijspieren. Wijs
met je armen omhoog terwijl je handpalmen elkaar raken, zoals in stap 2. Strek je rug, maar
probeer je schouders laag te houden.
Stap 12> Breng je armen omlaag naar de houding van stap 1 tijdens het uitademen.
Strekken van borst naar been – Parvottanasana
Stap 1> Sta rechtop met je voeten onder je schouders. Maak dan met je rechtervoet een
grote stap naar voren waardoor je voeten een meter of iets meer dan een meter uit elkaar
staan. Draai je linkervoet ongeveer 60 graden naar binnen en je rechtervoet 90 graden naar
buiten. Hierbij mogen je benen meedraaien. Als deze hoeken te scherp zijn, doordat ze
bijvoorbeeld pijn doen, mag je de hoek kleiner maken. Zet daarna je voeten weer recht.
Stap 2> Breng je armen achter je rug en druk je handpalmen tegen elkaar alsof je gaat
bidden. Rol je schouders naar achteren en ook je ellebogen, op die manier is het makkelijker
om je handpalmen tegen elkaar te houden. Om de strekking van je schouders te versterken
kun je je vingers vlechten of je handen de ellebogen van de andere arm te laten vastpakken.
Adem in en breng je borstbeen omhoog.
Stap 3> Adem uit en breng je heupen naar boven, buig dan met behulp van je heupen
voorover langs het gestrekte been. Houd je dijspieren hierbij gespannen. Probeer deze
houden een aantal ademteugen vast te houden. Probeer niet te ver te buigen, de oefening
moet niet pijnlijk zijn. Herhaal de oefening, maar dan met het linker been naar voren.
Hand naar voet – UtthitaHastaPadangusthasana
Stap 1> Begin met je voeten onder je schouders. Laat je gedachtenstroom opdrogen en
focus je op een punt ter hoogte van je ogen. Buig je rechterknie en geef je linkerbeen de tijd
om het evenwicht te vinden. Til het rechterknie op en houd met je rechterhand je knie vast.
Je linkerhand kun je op je heup zetten. Maak je bovenlichaam lang en probeer je heup recht
te houden. Druk dan je knie tegen je romp en blijf zo een aantal ademteugen staan.
Stap 2> Draai je rechterbeen nu opzij en draai je hoofd naar links. Probeer je dan ook daar te
focussen met iets op jouw ooghoogte. Hef je knie nu richting je oksel en probeer deze
houding een aantal ademteugen vast te houden. Als je het lastig vind om je evenwicht te
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bewaren is het goed om deze oefening bij een muur of iets anders dat je eventueel kan
helpen met je evenwicht uit te voeren. Herhaal de oefening met je andere been.
Draaiing der wijzen – Maricyasana 3 goed voor de rug
Stap 1> Ga zitten met je voeten recht naar voren en je armen langs je lichaam. Je
handpalmen om de grond en je tenen wijzen naar voren. Trek je rechterknie op zodat je je
hiel tegen je billen kunt plaatsen, of zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Maak jezelf lang en
leun achterover op je rechterhand. Steek je linkerarm in de lucht. Adem een paar keer in en
uit zodat je jouw romp voelt groeien.
Stap 2> Breng je lichaam naar voren en plaats je linker elleboog achter je rechter knie.
Probeer je bovenlichaam hierbij lang te houden. Deze beweging mag een paar ademteugen
duren en hoeft niet snel te gaan. Je voelt hierbij hoe je lichaam zich draait. Hou deze houding
een paar ademteugen vast. Draai dan weer terug en herhaal de draaiing naar de andere
kant.
Stap 3> Strek je rechterarm naar voren, zonder dat je arm achter je been zit, en vouw je arm
om je knie heen. Je oksel zit dan voorbij de knie. Pak dan met je andere arm achter je rug
jouw linker pols beet. Adem diep in en houd de oefening een paar ademteugen vast. Als je
niet bij je linker pols komt kun je ook proberen met een touwtje of een ander hulpmiddel je
handen dichter bij elkaar te brengen.
De Brug – SetuBandhasana
Stap 1> Ga op je rug liggen met je knieën opgetrokken naar boven. Houd je voeten en knieën
net zo breed als je lichaam. Trek je heupen iets op zodat je billen wat losser van de vloer zijn.
Adem een paar keer in en uit. Ga dan rustig met je rug van de grond terwijl je jouw
schouders op de grond drukt. Beweeg je borstbeen hierbij naar je kin.
Stap 2> Span je dijspieren niet verder dan wanneer je knieën op heup breedte van elkaar
staan. Als er te veel spanning om je nek staat probeer deze dan te verminderen of stop met
de oefening. Als alles goed gaat probeer de brug houding dan een aantal ademteugen vast te
houden. Laat je rustig op de vloer zakken en hou dan even rust. Herhaal daarna de oefening
nog een paar keer. Na de oefening trek je jouw knieën tegen je borst om zo de rug te
ontspannen je kunt hierbij een schommelende beweging maken.
Houding van het kind – Balasana
Stap 1> Ga op je knieën zitten met je voeten gestrekt. Buig dan voorover vanuit je heup.
Probeer niet te duiken, doe het rustig aan. Leg je voorhoofd op de vloer en houd je armen
langs je lichaam. Sluit je ogen en ontspan. Voel hoe de spanning uit je lichaam weg vloeit. Als
het wat ongemakkelijk ligt voor je hoofd kun je ook een kussen gebruiken of je hoofd laten
leunen op je handen. Die je dan ontspannen voor je legt.
Gedraaide onderbuik – JatharaParivartanasana
Stap 1> Lig op je rug en trek je knieën op tot aan de borst. Leg dan de armen gestrekt op de
vloer waardoor je een soort kruis vormt. Houd je knieën bij elkaar en draai ze naar rechts,
naar de vloer. Probeer hierbij je knieën in de richting van je ellenboog te laten wijzen. Laat
als je het kan beide knieën en voeten op de grond liggen. Leg anders een kussen neer waar
je knieën op kunnen liggen als je pijn voelt om de grond te halen. Draai dan je hoofd naar
links, in de tegengestelde richting van jouw knieën. Probeer te ontspannen en de spanning
uit je spieren te halen. Blijf een minuut of twee in deze houding liggen.
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Stap 2> Ga op je rug liggen met je armen nog steeds gespreid op de vloer. Draai je benen in
de lucht. Trek je heupen los van de vloer zodat je recht ligt als je scheef bent gaan liggen bij
stap 1. Strek je benen. Probeer met je hakken naar de lucht te wijzen. Terwijl je uitademt
laat je jouw rechterbeen naar de vloer zakken, parallel met je armen. Laat je tenen naar de
bovenkant van je lichaam wijzen. Bij de volgende uitademing laat je jouw linkerbeen zakken
zodat het op het rechterbeen neerkomt. Doe dit rustig. Wanneer je inademt breng je jouw
been weer naar boven, bij de volgende inademing doe je hetzelfde met het achtergebleven
been. Doe dit een aantal keren bij elke kant. Probeer hierbij je ademhaling te controleren.
Uitademen tijdens het latenzakken van je benen en inademen tijdens het omhooghalen van
je been.
Stap 3> Als je jouw benen in een hoek van negentig graden kunt laten liggen kun je de
volledige houding met gestrekte benen halen. Tijdens het uitademen laat je jouw benen
tegelijkertijd naar rechts zakken. Als je jouw benen naast je lichaam hebt kun je jouw heupen
draaien zodat je tenen je hand raken. Als het kan pak je jouw voeten vast. Duw je hakken
naar buiten en span je buikspieren in de tegengestelde richting. Op die manier versterk je de
draaiing van je lichaam. Probeer je schouders op de vloer te houden. Draai je hoofd en kijk
naar je linker hand. Dus de hand waar de voeten niet te zien zijn. Herhaal deze oefening een
paar keer.
Houding van het lijk – Savasana (goed voor de rug)
Stap 1> Ga op je rug liggen. Houd je benen iets gespreid en strek je voeten naar buiten.
Houd je armen iets van het lichaam. Hou de rug van je handen op de vloer. Hierbij mogen de
vingers iets gekromd zijn. Sluit je ogen en laat de gedachtestroom opdrogen.
Stap 2> Krom je tenen en trek je voeten even op. Spreid je tenen daarna en strek je voeten
uit. Ontspan daarna je voeten weer.
Stap 3> Til je rechterbeen ongeveer 5 centimeter van de vloer en span dan even al je spieren
aan. Ontspan je spieren dan weer en laat je been weer op de vloer vallen. Herhaal dit met
het andere been.
Stap 4> Span je billen een paar seconden aan, zodat je heupen wat naar boven komen.
Ontspan ze dan weer.
Stap 5> Span de spieren langs je ruggengraat en druk je schouders tegen de vloer. Breng je
borstbeen naar voren en span de spieren van je onderbuik aan. Adem uit zodat je borstbeen
weer zakt en ontspan.
Stap 6> Til je arm 5 centimeter van de grond en span alle spieren van je arm, maak een vuist
en strek daarna je vingers. Ontspan de spieren bij het uitademen zodat je arm weer op de
grond komt. Herhaal deze oefening met je andere arm.
Stap 7> Trek je schouders naar je oren. Alsof je iets niet weet. Ontspan ze dan weer en druk
ze richting je heupen.
Stap 8> span je gezichtsspieren. Neem verschillende uitdrukkingen aan of trek een gekke
bek. Vooral als je alleen bent kun je hier leuke dingen mee doen. Knijp daarna je ogen dicht
open ze en rol ze even rond. Open je mond en probeer met het puntje van je tong je kin te
raken. Dit hoeft niet te lukken. Zucht dan diep uit en ontspan je gezichtsspieren.
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Stap 9> Laat je rechteroor naar de vloer zakken, zonder te veel spieren te gebruiken. Adem
diep in. Op die manier strek je jouw hals. Bij een volgende inademing breng je jouw hoofd
weer omhoog. Herhaal de oefening met je andere oor.
Stap 10> Druk je kin tegen je keel, op die manier strek je de achterkant van je nek. Laat je
hoofd weer zakken en probeer je nek te ontspannen. Ontspan dan tien minuten. Probeer
hierbij helemaal stil te liggen. Als je toch ongemakkelijk ligt, maak het jezelf iets makkelijker.
Stap 11> Voel je hele lichaam. De ontspanning, in je botten, ingewanden en spieren. Je
lichaam kan in deze minuten zwaarder aanvoelen waardoor de ademhaling lichter wordt.
Probeer je gedachten te laten gaan.
Stap 12> Beëindig de oefening als jij vindt dat de tijd daar is. Dit kun je intuïtief aanvoelen.
Beweeg eerst je vingers en tenen. Strek je armen over de vloer achter je hoofd alsof je een
engeltje in de sneeuw maakt. Rek je uit. Rol op je zij en open je ogen.
Oefeningen voor ’s avonds
Je kunt er ook voor kiezen om ’s avonds yoga te beoefenen. ‘s Avonds is je lichaam flexibeler
dan ’s ochtends. Daarnaast zit je hoofd wel vol met de ervaringen van die dag. Dit kan de
concentratie tijdens de yoga beïnvloeden. Vooral wanneer je de oefeningen voor het slapen
gaan wilt doen is het goed om rusthoudingen aan te nemen. Ik zal een paar oefeningen voor
’s avonds beschrijven.
Voorwaartse buiging in kleermakers zit – Sukhasana
Stap 1> Ga in kleermakerszit zitten. Schuif je voeten onder je knieën zodat de heup omlaag
wordt gebracht. Schuif daarna je voeten naar voren. Op die manier komen je schenen
horizontaal naast elkaar te liggen.
Stap 2> Voel waar je lichaam kontact maakt met de vloer. Dit gedeelte moet tijdens de
oefening op de vloer blijven. Zet je vingers vlak voor je benen op de grond. Probeer dan bij
elke ademhaling je bovenlichaam langer te maken. Als je denkt dat je er klaar voor bent
schuif je jouw handen op de vloer naar voren. Je bovenlichaam beweegt mee. Gebruik
hierbij je ademhaling als leidraad. De beweging mag een paar minuten duren. Je hoeft niet in
één keer naar voren te gaan. Op het diepste punt kun je jouw hoofd voorover laten zakken.
Ontspan dan even en her haal de oefening, maar dan met je benen anders om gekruist.
De krijger – Virabhadrasana 1
Stap 1> Sta eerst rechtop met je voeten onder je. Zet daarna een stap naar voren waardoor
je voeten ongeveer 120 centimeter uit elkaar staan. Draai dan je rechterbeen en voet
ongeveer 60 graden naar binnen. Je linker en je voet draai je 90 graden naar buiten. Draai je
romp naar voren. Probeer ook je heupen op een rechte lijn met elkaar te brengen, onder je
romp. Als dit niet helemaal lukt kun je jouw voeten iets bijdraaien.
Stap 2> Buig je voorste knie tot deze een hoek heeft van ongeveer 90 graden. Probeer je
achterste been recht te houden, met de hiel op de grond. Als dit pijnlijk is of niet lukt mag je
de hiel ook van de grond halen.
Stap 3> strek je armen naar de zijkant uit, met je handpalmen naar boven. Breng je
handpalmen naar elkaar boven je hoofd. Om je hoofd heb je dan een halve cirkel gevormd.
Kijk dan naar je handen. Rek je dan vanuit je heupen tot je vingertoppen uit, maak je lichaam
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langer. Adem diep in. Op die manier voel je dat je borstkas en je buik zich strekken. Probeer
deze pose een aantal ademteugen vast te houden. Ga daarna weer rechtop staan en herhaal
de houding dan met je andere been.
Diepe voorwaartse buiging – Uttanasana
Extra: Wanneer je last hebt van een hoge bloeddruk mag je niet verder buigen dan parallel
met de vloer. Dus niet voorbij je heupen.
Stap 1> Bij deze oefening maak je gebruik van een muur. Ga ongeveer dertig centimeter van
een muur staan met je benen iets uit elkaar. Zodat je voeten onder je schouders staan. Laat
dan je billen tegen de muur leunen. Pak dan met je handen je ellebogen vast en hou deze
boven je hoofd. Op die manier moet je borstbeen ook omhoog bewegen. Buig dan sterk
voorover, hierbij moeten je knieën gebogen zijn, dus niet gestrekt. Probeer zo dicht mogelijk
naar je benen te buigen. Op jouw diepste punt blijf je en probeer deze pose een aantal
ademteugen vast te houden. Probeer bij elke inademing je bovenlichaam langer te maken en
bij elke uitademing verder te buigen. Als het lastig is dit ontspannen te doen, mag je jouw
knieën verder buigen dan ze op dat moment zijn. Je kunt ook je voeten verder van de muur
af laten staan. Ga weer rechtop staan bij een inademing.
Stap 2> Stap weg van de muur en zet je handen op je heupen. Tijdens het inademen kijk je
omhoog. Bij het uitademen maak je een buiging naar voren, probeer daarbij je hoofd zo ver
mogelijk van je lichaam te houden. Op die manier maak je de grootste boog. Om goed
voorover te buigen is het goed om je voor te stellen dat je heup zich voorover kantelt en je
dijbenen verticaal blijven.
Stap 3> Pak je scheenbenen of enkels vast. Als dit niet lukt met gestrekte knieën mag je deze
ook buigen. Als je kan mag je met je duim of wijsvinger je grote teen pakken. Wanneer je
jouw rug afplat of je borstbeen naar voren beweegt kun je nog verder strekken. Probeer ook
je onderrug lang te maken. Meestal helpt het als je jouw bekken naar voren kantelt. Alsof je
jouw navel tegen je bovenbenen wilt drukken. Bij deze oefening voel je hoe de hamstrings
zich rekken. Ook met gebogen benen.
Stap 4> Adem uit en laat dan je lichaam voorover vallen. Als het kan, probeer dan je benen
te strekken. Dus recht te maken. Als je benen iets rechter zijn of recht staan, span dan je
dijspieren aan. Breng je heupen naar voren zodat ze boven je enkels staan. Als je tijdens de
oefening niet vrijuit kunt ademen heb je te diep gebogen. Buig dan minder ver tot je weer
makkelijk kunt ademen.
Koeien gezicht – Gomukhasana
Stap 1> Ga in de kleermakerzit zitten. Leg dan je linkerenkel op je rechterknie. Dit moet echt
met je enkel gebeuren, anders kun je jouw enkelbanden overbelasten. Als je linker
scheenbeen parallel aan de vloer ligt zet je jouw handen voor je op de vloer en buig je
voorover. Als dat lastig is adem dan diep in om je heupen los te maken, probeer het dan nog
een keer. Herhaal deze oefening, maar dan met je rechterenkel op je linker knie.
Stap 2> Ga op je knieën zitten en kruis je linkerknie over je rechterknie. Leun achterover
zodat je tussen je voeten komt te zitten. Je rechterknie blijft op de grond, als je in de ideale
houding zit, zit je linkerknie recht boven je rechterknie. Als je minder lenig bent zweeft je
knie nu in de lucht. Leg in dat geval een kussen neer waar je op kan zitten.

12

Stap 3> Steek je rechterarm in de lucht, met de pink naar voren. Probeer je lichaam lang te
maken, vooral je rechterzij. Buig dan je elle boog zodat je rechterhand achter je hoofd komt.
Pak je ellenboog met links vast en adem een paar keer in en uit. Bij elke ademhaling laat je
jouw rechterhand verder zakken. Wacht tot je rechterschouder gewent is aan het rekkende
gevoel en laat je linkerarm zakken. Dan laat je jouw linker hand achter je rug de rechterhand
pakken. Houd dan je hoofd recht. Buig hem niet naar voren. Maak je bovenlichaam weer
lang en houd deze pose een aantal ademteugen vast. Herhaal dan de oefening met je andere
knie onder en je andere hand boven.
De boot – Navasana
Stap 1> Ga zitten met je benen recht voor je en je armen naast je. Zet je handen achter je en
leun achterover. Kantel je heupen naar voren. Op die manier voel je jouw wervelkolom
omhoog komen en naar de voorkant van je lichaam willen. Je spieren in je rug spannen zich
waardoor je borst naar voren komt. Als je buikspieren zich ook aanspannen puilt je buik een
beetje uit. Om dit tegen te gaan kun je jouw onderbuik tot aan de navel intrekken. Als je
daarbij je tenen in de lucht steekt wordt het uitpuilen nog meer tegen gegaan. Til daarna je
benen op en houd je rug hol. Hou deze poses een aantal ademteugen vast. Herhaal de
oefening dan drie keer.
Stap 2> Voor de volledige houding is het goed om alle stappen van stap 1 eerst te herhalen.
Strek dan je geheven benen, span je dijspieren alsof je ze tegen je bovenlichaam wilt
houden. Op die manier maak je een beweging naar boven, hierdoor zakt de borst ook niet in.
Houd je rug in de houding terwijl je jouw handen naar voren brengt. Ongeveer op de hoogte
van je knie. Kijk naar je tenen en hou deze pose een aantal ademteugen vast.
Draaiing vanuit de kleermakerzit – PavrittaSukhasana
Stap 1> Ga in kleermakerszit zitten. Houd je beide enkels onder je knieën. Beweeg je hakken
naar voren zodat je benen parallel komen te liggen. Met de vingers aan je rechterhand raak
je de vloer voor je en met de vingers van de andere hand de vloer achter je.
Stap 2> Strek je ruggengraat. Probeer dit vanuit de onderkant van je rug te doen met een
beweging naar boven. Alsof je jouw ruggengraat in stukjes moet strekken. Doe dit bij elke
inademing.
Stap 3> Om de draaiing goed te beginnen moet je eerst bedenken hoe je lichaam zich draait.
Ook de binnenkant van je lichaam. Bij een uitademing span je jouw onderbuik-spieren in de
richting waarheen je gaat draaien, links. Bij de volgende uitademing doe je het
tegenovergestelde met je binnen-buikspieren. Beweeg deze naar rechts. Draai dan je
wervelkolom langzaam naar links.
Stap 4> Zodra je draaiing de borst bereikt is het handig om de beweging voor te laten zetten
op elke inademing in plaats van elke uitademing. Gebruik elke adem terug om een deel van
je wervelkolom te draaien. Eerst je ribben en dan pas je schouders. Draai als laatste je hoofd
naar links tot je een goede stand in je nek hebt. Houd deze houding een aantal ademteugen
vast, houd de gedachte van je “lange” lichaam hierbij vast.
Stap 5> Draai weer rustig terug. Op de omgekeerde volgorde van de opbouw. Op die manier
voel je wat voor effect de draaiing op je lichaam heeft. Herhaal de oefening dan voor de
andere kant van je lichaam.
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Herstellende omgekeerde houding – ViparitaKarani
Pak een groot kussen of wat kussens bij elkaar. Leg deze vlak bij een muur. Ga op je kussen
zitten richting de muur. Ga dan op je zij liggen zodat je billen bij de muur blijven. Draai op je
rug en strek je benen tegen de muur. Je onderbuik is nu evenwijdig aan de vloer en je
ribbenkast helt , zoals een glijbaan.
Het is niet de bedoeling dat je het idee hebt dat je naar beneden glijd. Pas dan je
kussenverzameling aan of pak een ander kussen. Als je dan goed ligt kun je ontspannen. Als
je ligt check dan even of je lichaam recht naar de muur staat en niet scheef. Ontspan je
benen tegen de muur en sluit je ogen. Laat je armen ook makkelijk liggen, dit mag je zelf
weten hoe, naast je lichaam, boven je hoof als het maar ontspannen is. Ontspan en adem
rustig in en uit. Deze oefening is goed om de spanning uit je benen te halen na een dag
activiteit.
Oefeningen van Youtube
Als de foto’s en beschrijvingen van de voorgaande oefeningen lastig zijn om te volgend heb
ik ook wat links naar filmpjes die yoga oefeningen stap voor stap voordoen.

Zonnegroet

http://www.youtube.com/watch?v=6pn1AFFlve4&feature=related
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Namaste houding

http://www.youtube.com/watch?v=Pf-p7IddiRQ

De eeuwige driehoek

http://www.youtube.com/watch?v=OaiOCMv0lVw
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De luie zithouding

http://www.youtube.com/watch?v=yeDGbR0IaRI

De schuine en rechte tafel

http://www.youtube.com/watch?v=DZgCjnJFYSU&feature=relmfu
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Yoga les van 25 minuten

http://www.youtube.com/watch?v=dt8ZLBG3TlY

Oefeningen van de wii
Als je het lastig vind om te beginnen zonder dat er controle is kun je ook kiezen om met de
wii yoga te beoefenen. Bij het programma wii fit en wii fit plus kun je variaties van de yoga
oefeningen uitvoeren zonder dat er iemand mee kijkt. Je digitale trainer die van de voren is
geprogrammeerd doet eerst de oefening voor zodat je weet wat je moet doen. Met de
controller kun je de camerapositie veranderen zodat je de houding van alle kanten kan
bekijken.

TIP! Wii Balance Bord
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De wii controleert of je de oefening juist uitvoert via het wii balancebord. Op die manier
weet je of je jouw lichaamsgewicht op de juiste manier verdeeld. Ook kan het balancebord
merken of je goed rechtop staat of juist niet.
Als je net begint met de wii zijn nog niet alle oefeningen beschikbaar. Als je elke dag speelt
kun je meer oefeningen vrijmaken. Op die manier groeien de oefeningen mee met jouw
vaardigheid. De effecten van de yoga oefeningen bij de wii zijn hetzelfde als de yoga
oefeningen die je elders kan doen.
Yoga oefeningen kan je daadwerkelijk helpen om veel klachten te verminderen. Ik weet dat
het nogal veel moeite vereist in het begin, maar je zult merken dat je er daadwerkelijk erg
veel baad bij hebt.

Hoe nu verder?
Vond je de tips uit dit boek interessant en wil je graag direct aan de
slag om fibromyalgie klachten te stoppen met een simpel te volgen stappenplan?
Wil je daarbij ook leren op welke manier je een gezonde lifestyle kunt opbouwen zodat je
niet meer oververmoeid bent?
Dan kun je het beste even kijken naar de Fibromyalgie Weg Methode. Dit simpele
stappenplan is de meest effectieve oplossing tegen het verminderen en verhelpen van
fibromyalgie op een natuurlijke manier.
Samenvatting van de inhoud:
• De meest krachtige en 100% natuurlijke methode om oververmoeidheid en spierpijn te
verhelpen.
• Meest krachtige methode om stijfheid in de ochtend te verminderen.
• Hoe STRESS fibromyalgie enorm kunnen verslechteren, met een paar anti
stress tips zul je leren omgaan met stress.
• Bespaar een hoop tijd en moeite over voedingssupplementen,
en vind een lijst met supplementen en kruiden die WEL werken!
• Ontdek het beste van de Chinese oude geneeskunde en waarom
sommige middelen extreem effectief zijn bij de behandeling van
fibromyalgie.
• Neem je medicijnen? Dingen die je moet weten en vragen
die je moet stellen. Dit boek zal waarschijnlijk je keuze
veranderen.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.optimalegezondheid.com/fibromyalgie-weg-methode/
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