
Licht als een Veertje
Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je hele lichaam zo licht als een veertje wordt
Beweeg met je tenen en stel je voor dat ze zo licht worden dat ze in de lucht gaan zweven
Laat ze maar naar boven drijven.
En voel nu alsof je benen in veren veranderen.
Voel je dat ze naar boven beginnen te drijven?
Voel hoe je buik zacht en licht wordt.
Laat je buik maar helemaal zacht en ontspannen worden.
Voel hoe je borst zacht en licht wordt als een veertje.
Geniet van dit gevoel terwijl je lichaam langzaam lichter en lichter wordt.
Voel hoe je armen licht worden.
Laat je vingers zachtjes ontspannen en naar boven zweven.
En laat je hoofd ten slotte licht worden.
Voel alle spanning wegsmelten, terwijl je hoofd zacht en licht wordt.
Blijf tegen jezelf herhalen: ik ben zo licht als een veertje.
Ik ben licht, ik ben licht, ik ben licht, ik ben licht.

Bellen Van Vrede
Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je een grote fles bellenblaas in je handen hebt. 
Je gaat bellen blazen.
Dit zijn speciale vredesbellen die door de hele wereld drijven en overal vrede brengen. 
Word eerst heel rustig.
Pak nu je bellenblaas.
Adem rustig in en blaas op de uitademing zoveel mogelijk bellen de wereld in
Stel je voor dat je elke luchtbel vult met vrede.
Adem nu weer rust in en op de uitademing blaas je rust in de bellen
Kijk hoe de bellen omhoog de lucht in drijven en verder bewegen.
Waar in de wereld zou jij je vredesbellen naartoe willen sturen?

Je Veilig Voelen
Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je een schildpad bent die in het warme gras ligt.
Elke keer wanneer je je echt vredig wilt voelen, kun je je terugtrekken in je sterke beschermende schild.
Het voelt zo veilig in je schild. Het is alsof je in een heel veilig huis bent.
Terwijl je in- en uitademt, vul je je schild met warme lucht, waardoor het binnen heel fijn aanvoelt.
Adem in, adem uit, adem in, adem uit.
Blijf in jezelf herhalen,
Ik ben stil, ik ben stil. Ik ben stil.
Hoe lang kun je in deze ontspannen houding blijven?

Vredige Rivier
Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je in een kleine boot ligt die de rivier afdrijft.
Laat de zachte bries en de stroming van de rivier je bootje zachtjes voortbewegen. 
Terwijl je daar ligt, laat je je hele lichaam volledig stil worden.
Je voelt de warme zonnestralen op je huid.
Je hoort de vogels zachtjes fluiten en het water zachtjes kabbelen.
Je voelt je helemaal kalm en vredig. 
Terwijl je daar ligt, laat je alle spieren in je lichaam ontspannen.
Adem in en uit, en voel je steeds dieper wegzakken in ontspanning.
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Onderdompelen in de Zon
Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je buiten in de zon ligt.
Je lichaam voelt helemaal ontspannen terwijl je lekker in het zachte gras ligt.
De zonnestralen dringen door in je spieren en verwarmen en ontspannen je hele lichaam.
Voel de warmte van de zon op je benen en laat ze ontspannen.
Laat de spieren rond je buik ontspannen.
Voel de zonnestralen op je schouders en armen terwijl je ontspant in het zachte gras.
Voel nu de warme zon op je gezicht.
Ontspan je voorhoofd, je wangen, je ogen en je mond.
Heel je gezicht is nu ontspannen
Relax

De Zwevende Ballon
Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je een grote ballon vasthoudt.
De ballon is heel licht.
De ballon is zo licht dat hij begint te zweven in de lucht
Houd je stevig vast en voel de ballon zachtjes de lucht in gaan.
De grote ballon trekt je steeds verder de lucht in.
Adem diep in en adem dan langzaam uit.
Adem diep in en adem langzaam uit.
Elke keer dat je in- en uitademt, vlieg je zachtjes verder en verder de warme lucht in.
Adem in, Adem Uit.
Adem in, Adem Uit.
Adem in, Adem Uit.

De Stille Grot
Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je helemaal alleen in een stille grot zit met uitzicht op 
een zandstrand waar kinderen schelpen verzamelen.
Je hoort het geluid van de golven die tegen de kust klotsen.
Luister naar de meeuwen die roepen terwijl ze door de heldere blauwe lucht vliegen.
Als je heel goed luistert, kun je de krabben misschien zachtjes over het zand horen scharrelen.
Kun je ze horen?
Hier in de stille grot voel je je volkomen veilig en heel vredig.
Laat deze fijne en vredige gevoelens helemaal door je heen stromen
Herhaal in gedachten tegen jezelf.
Ik ben veilig, ik ben veilig, ik ben veilig.

Ontspannen Zijn
Doe je ogen dicht en wees heel stil.
Stel je voor dat je lichaam zo ontspannen is, dat het voelt alsof je langzaam in de grond zakt.
Laat je voeten zwaar en ontspannen worden en voel ze langzaam naar beneden zakken.
Laat nu je benen zwaar worden en naar beneden zinken.
Laat je rug zacht worden en dieper en dieper wegzakken.
Je armen voelen zwaar en zinken.
Je hoofd is zwaar en ontspant helemaal.
Blijf zo lang als je wilt in deze heerlijke diepe ontspanning.
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