
3 must-do’s om minder stress te ervaren 
 

Stress! Hèt fenomeen van deze tijd! En dit niet enkel in ons eigen leven maar vaak ook al in het leven van 

onze kinderen. De huidige Westerse samenleving eist steeds meer van ons. Zo nemen we verschillende 

rollen op ons zoals de rol van moeder/vader, verpleging, kok, leerkracht… en daarnaast gaan we natuurlijk 

nog uit werken. Vanuit onze opvoeding doen we ons uiterste best om aan het ideaalbeeld vanuit de 

maatschappij te voldoen. Toch is het vaak opletten geblazen dat we hierbij onszelf niet voorbij lopen. Als 

we niet op tijd en stond eens op de rem gaan staan geraken we langzaamaan meer en meer uit balans, 

waardoor we ons minder goed in ons vel gaan voelen. Allerlei klachten kunnen de kop op steken, denk maar 

aan hoofdpijn, slapeloosheid, emotionele schommelingen, burn-out alsook een hele reeks lichamelijke 

ongemakken en ziekten.  

Daarnaast zijn we steeds meer in ons hoofd/denken gaan zitten en is het echt ‘voelen’ naar de 

achtergrond verdwenen. Dit geldt voor ons als volwassen mensen maar ook steeds meer en meer voor onze 

kinderen, want ook zij krijgen tegenwoordig ook meer en meer op hun spreekwoordelijke boterham. 

 

 
 

 

 

 

Nochtans, wij kunnen pas goed kunnen functioneren als lichaam, 

ziel en geest in balans zijn.  

En hier durft het al eens mis te lopen..  

Voelen we ons allemaal al eens niet uit balans? Zitten wij 

allemaal soms niet ‘op ons tandvlees’ te werken?  

Kunnen wij nog wel goed ‘voelen’ wat goed voor ons is, luisteren 

wij nog wel voldoende naar onze gevoelens, onze innerlijke stem 

of zijn wij vooral bezig om het anderen naar hun zin te maken?  

 

 

In mijn praktijk stel ik dagelijks vast dat mensen de dag van vandaag meer ‘in hun denken’ zitten dan ‘in 

hun gevoel’, want we moeten dit nog, en dat nog doen, en ontspanning komt dan vaak pas op de laatste 

plaats (als er nog tijd overschiet). Dagelijks hoor ik verhalen waaruit dit af te leiden valt maar meer nog, 

ook het lichaam zelf geeft daar overduidelijke tekenen toe! Ons lichaam slaat immers alles op wat we 

meemaken en dus stress en ‘uit ons gevoel zijn’ wordt eveneens weerspiegeld op ons lichaam (vaak heel 

goed vast te stellen met enkele analysemethoden uit de kleur/lichttherapie). 

 

3 simpele technieken die je elke dag kan toepassen zonder dat het veel moeite kost! 

 

Ervaar jij ook al eens stress in je leven? 

Of merk je dat jouw kind ook al eens uit zijn doen is (driftbuien, tegenspreken, niets is goed…)?  

Dan kan je alvast starten met deze 3 technieken te gaan toepassen.  

 

Doe je ze dagelijks dan zal je snel enige ‘verlichting’ zien. Zo kan je zelf terug zorgen voor wat meer rust, 

evenwicht en ontspanning in jouw leven of in dat van jouw kind. Het gaat weer stromen en je komt terug 

meer en meer ‘in je gevoel’ te zitten… Succes! 

De sleutels voor heling liggen in jezelf! 

Ik help jou graag in de zoektocht naar die sleutels… 



1. Ademhalen via de buik 

Door meer controle te krijgen over je ademhaling krijg je meer controle over je leven!  

 

Er zijn 2 manieren van ademhalen: de borstademhaling en de buikademhaling.  

Bij borstademhaling trekken de spieren tussen je ribben zich samen. Daardoor gaat de borstkas omhoog.  

Bij buikademhaling gaat je middenrif naar beneden zodat de ruimte in je borstholte groter wordt en je 

buik uitzet. Dit kost minder inspanning dan borstademhaling want je spant alleen spieren aan tijdens het 

uitademen. Bijkomend voordeel is dat buikademhaling kalmerend en ontspannend werkt, omdat je dieper 

en rustig zult ademhalen. 

 

Sommige mensen ademen al automatisch naar de buik toe (top!). Doe je dit nog niet of niet vaak, ga dan 

stilaan aan het werk om deze techniek onder de knieën te krijgen. Als je leert de buikademhaling bewust 

in te zetten zal je merken dat je makkelijker je aandacht gaat kunnen richten en focussen èn dat je 

lichaam en geest tot rust wordt gebracht. 

 

 
 

Enkele tips: 

 Leg 1 hand op je borstkas en 1 hand op je buik. Zo kan je bij de inademing voelen dat je hand op je 

buik meer naar buiten komt dan de hand op je borstkas. Bij de inademing moet je hand op je buik 

stijgen, met een uitademing dalen. 

 Adem in door de neus, adem uit door de mond. 

 

Doe deze oefening regelmatig doorheen de dag voor enkele ademteugen. 

 

Als het goed gaat zal je merken dat al slechts enkele diepe ademteugen naar de buik toe in tijden van 

stress of spanning soelaas kunnen brengen, als een onmiddellijk kalmeringsmiddeltje. Bovendien is het 

altijd inzetbaar, zelfs achter je bureau, onderweg of als je ergens aan het wachten bent. 

 

Ook jouw kind kan je leren naar de buik te ademen. Hoe jonger ze zijn, hoe meer ze van nature nog naar 

de buik toe ademhalen. 
 

 

Ik adem in en kom tot rust 

ik adem uit en glimlach 

thuis gekomen in het nu  

wordt dit moment een wonder    

 



2. Masseren van de reflexpunten van de zonnevlecht 
 

Masseer regelmatig de reflexpunten van de zonnevlecht (solar plexus) op de voetzool. 

 

Je zonnevlecht bevindt zich juist voor het middenrif en achter de maag. Het staat in verband met 

wilskracht, macht, en onze grote emoties zoals blijdschap en woede. Door de reflexpunten van de 

zonnevlecht op de voetzool te stimuleren kan je zo bijdragen aan het wegnemen van spanning en stress, 

angst, woede en nervositeit. 

De zonnevlecht is daarbij trouwens ook het energie-oplaad-punt van ons lichaam!  

 

 
 

Waar vind je deze reflexpunten? Beweeg je middelste teen even. Dan voel je net onder de bal van de voet 

een kuiltje. Dat kuiltje is het reflexpunt van de zonnevlecht. 

 

Zet je duim op het betreffende punt en masseer met een duwende, draaiende beweging. 

Bij sommigen kan dit plekje heel gevoelig zijn. Start dan het masseren door eerst minder druk te geven 

en ga na verloop van tijd ietsje harder drukken.  

 

In feite gaan we met deze massage ook het middenrif op afstand stimuleren. Lukt de buikademhaling niet 

zo goed, start dan eerst met de massage van deze reflexpunten onder de voet. 

 

 

3. Masseren van de holte van de bovenkaak 
 

De bovenkaken zijn een verzamelplaats van vastgelopen zaken. Het is een plaats waar we vaak spanning 

gaan vasthouden.   

 

Denk maar aan het spreekwoord “de kaken op elkaar houden” wat niet meer of niet minder betekent dan 

zwijgen, niets zeggen. Met andere woorden we uiten niet meer wat we voelen, onze woordenstroom loopt 

vast, het stroomt niet meer… 

 

Door net onder de bovenkaken te masseren brengen we beweging in vastgelopen structuren en kan het 

weer gaan stromen. 

 



 
 

Je vindt de juiste punten door een verticale lijn te trekken vanuit je pupil naar onder tot je op de 

bovenkaak uitkomt. Masseer net onder de bovenkaak (een beetje onder het bot in). Als je een beetje 

duwt met je vinger voel je waarschijnlijk wel een pijnlijk plekje. 

 

Heb je ergens 5 minuten tijd, zit je ergens in de wachtzaal of wacht je op jouw bus… masseer dan vanaf nu 

op deze momenten de holtes van de bovenkaak. Zo besteed je nuttig je tijd en draag je er zelf toe bij dat er 

terug beweging komt in vastgelopen zaken. 

 

Wil jij ook terug op weg naar een meer ontspannen leven? 
 

Ga dan aan de slag met deze 3 tips die je zonder problemen dagelijks zelf thuis kan gaan toepassen. Blijf je 

deze regelmatig herhalen zal je je stilaan beter in je vel voelen. 

Er kan nog meer effect bereikt worden indien deze punten, naast bovenstaande massage, bijkomend worden 

ingestraald met gekleurd licht. Dit kan je ervaren in een kleur/lichtbehandeling. 

 

Lukt de buikademhaling niet zo goed? Zit jij of jouw kind met diepgaandere klachten of ongemakken? Of ben 

je ondertussen benieuwd geworden naar ‘wat jouw lichaam jou te vertellen heeft’? 

 

Contacteer me dan vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak en breng terug rust en evenwicht in 

jouw gezin! Dat kan via mijn verscheidene methodieken van kleur/lichttherapie, bachbloesemremedies, 

voetreflexmassage en gespreksbegeleiding. Het traject wordt opgesteld op maat van jouw ongemak of dat 

van jouw kind. En je krijgt ook telkens weer passende tips mee naar huis die jij voor het betreffende 

ongemak zelf thuis kan gaan toepassen. 

 

Je kan me bereiken op het nummer 0494 / 43 22 10 of via info@kijkeens.be    

 

Kies vandaag nog voor meer rust en evenwicht in je leven! 

 

Laten we ‘samen’ op weg gaan… 

 
2-maandelijks ontvang je via deze aanmelding eveneens mijn geplande activiteiten (infosessies, 

muzieksessies e.d.), nieuwtjes en telkens een nieuwe tip voor een minder stressvol leven! 

 

Kijk Eens 

Hilde Nagels – Coach-Naturopate 

Huidevetterslaan 33, 3500 Hasselt, 0494/43 22 10 

www.kijkeens.be – info@kijkeens.be 


