Susan Wange
DE SPECIALIST IN ONTSPANNING
Ik heb diverse cursussen gevolgd op het gebied van ontspanning en deel graag mijn kennis om mensen te helpen te leren weer te kunnen
ontspannen en te genieten van het leven.
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mindful.ontspannen@gmail.com
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ONTSPANNING VANUIT BEWEGING

ONTSPANNING VANUIT RUST

Yin Yoga

Yoga Nidra

Ontspanning vinden in de houding s aat hier centraal.

Yoga Nidra wordt ook wel 'slaapyoga' genoemd.

In Yin yoga worden posities langer vastgehouden.
De houdingen zijn vooral gericht op het versterken en het
versoepelen van bindweefsel en gewrichten; ze rekken dieper
liggende spieren en maken het bekkengebied los.

Yoga Nidra is een geleide meditatie waarbij het lichaam in een
slaaptoestand komt, maar het bewustzijn helder en wakker
blijft. Het bewustzijn staat dan open voor het oppikken van
informatie. Daarom worden positieve affirmaties en intenties
herhaalt tijdens de oefening. Bovendien komen lichaam en
geest in de hersteltoestand. Er wordt gezegd dat een uur Yoga
Nidra gelijk staat aan 4 uur slapen.

ZENbody Balance
Een ombinatie van Qi Gong, Yoga en ontspanningstechnieken.

ZENbody Balance staat voor evenwicht, beweging en totale
ontspanning. Vloeiende bewegingen wisselen af met
balanshoudingen. De focus op de ademhaling kalmeert de geest.
De les wordt afgesloten met een lange eindontspanning.

Fascia Fit
Voor het a komen van pijntjes en voor een beter lichaamsgevoel.

Met zachte massage ballen en rollen worden spanningen in
het lichaam ontdekt en aangepakt. Fascia Fit is een subtiele
trainingsvorm met als doel de gezondheid
van het bindweefsel te verbeteren (hydrateren, mobiliseren,
sterker en veerkrachtiger) waardoor dagelijkse activiteiten en
sporten makkelijker en pijnvrij uitgevoerd kunnen worden.
Hoofdpunten zijn het creëren van ruimte voor een diepere
ademhaling, betere lichaamshouding en een blij gevoel.

Progressieve Relaxatie (los of als cursus)
Spierontspanning

Eén voor één worden spiergroepen aangespannen en vervolgens
ontspannen. Door de ontspanning van het lichaam worden ook
opwinding, stress en angst verminderd. Met deze methode kan
bij regelmatige oefening chronische pijn door spierspanning
worden voorkomen.

Autogene Training (alleen als cursus mogelijk)
Geconcentreerde zelfontspanning

Met behulp van het voelen van sensaties zoals zwaarte, warmte
en een gelijkmatige ademhaling komt men tot rust.
Door zeer eenvoudige oefeningen leert men stap voor stap
zichzelf tot rust te brengen bij stress, angst en spanning.

