
Hout - lever en galblaas meridianen

w w w . c h i l a x . n l 

1.Buig naar de rechterzij. 

2. Wissel je armen en buig naar de linkerzij. 3. Haak je vingers in 

elkaar en draai je handen naar buiten. 

4. buig voorover vanuit je heupen als je je armen strekt. 

Vuur element - hart en dunne darm meridianen

1. Zet je voeten tegen elkaar. Ontspan je knieën en heupen. Adem in. 

2. Buig voorover bij uitademing. Ga zo diep dat het een relaxte 

strekking geeft. Adem 3 keer in en uit in deze positie. 

Vuur element - pericard en dreiwarmer meridianen

1. Adem in. Kruis je rechterbeen aan de binnenzijde en je linkerbeen 

aan de buitenzijde. Kruis je rechterarm onder je linkerarm.  

2. Adem uit bij vooroverbuigen. Tot je een comfortabele stretcht 

bereikt. Adem 3 keer in en uit, in deze positie.  

3.Herhaal deze oefening met de benen en armen andersom gekruist. 



Metaal element - long en dikke darm meridianen

1. Haak je duimen in elkaar en strek je wijsvingers.  

2. Adem in. 

3. Adem uit als je voorover buigt. Strek je armen, vingers omhoog, wijzend naar de lucht.  

4. Adem 3 keer diep in en uit in deze positie.

1. Adem in, breng je hoofd rustig naar achteren. 

2. Adem uit als je je heupen naar voren brengt. Houd deze positie vast. 

Adem 3 keer diep in en uit.  

3. Als je een grotere strekking wilt, leun je op je ellebogen. Adem 3 keer in en uit.  

4. Uit deze positie komen: rol je nek en hoofd rustig voorover, kom rustig omhoog, 

strek je armen. Kom dan pas omhoog. 

Aarde element - milt en maag meridianen

w w w . c h i l a x . n l 

Water element - nier en blaas meridianen

1. Adem in. 

2. Buig voorover naar je voeten bij uitademing. Ontspan je nek en 

hoofd voorover. Adem 3 keer in en uit in deze positie. 


