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Een yoga kerstvertelling
De sneeuwkristallen

Welkom in deze yoga kerstvisualisatie! 

Ga even lekker liggen of zitten. Zorg dat je het niet koud 
kan krijgen.  

Neem gerust nog even de tijd om een paar dikke 
kerstsokken aan te doen, een knuffelzachte trui aan te 
trekken of kruip gewoon even gezellig onder een warm 
dekentje. 

Als je comfortabel geïnstalleerd bent sluit dan je ogen en 
concentreer je even op je ademhaling. 



Observeer het ritme waarin je ademhaalt.  
Misschien nog wat versneld omdat je net 
een pittig yogalesje gedaan hebt, 
misschien al lekker rustig omdat je net een 
relaxerende sessie achter de rug hebt. 

Hoe je ademhaling nu precies verloopt 
speelt geen rol.  
 Het is goed zoals het is. Weet dat je 
lichaam en geest als je een rustmoment 
voor jezelf neemt als vanzelf in 
relaxmodus komen. Een moment van zijn. 

Adem gewoon rustig in en uit. Voel hoe 
lucht je neusgat instroomt en laat het met 
een rustgevend en ruisend geluid terug 
uitstromen. 

Bij iedere inademing voel je je buik en 
borstkas uitzetten, ruimte gevend aan je 
hart. 

Bij elke uitademing voel je je kalmer en 
kalmer worden & voel je hoe je spieren 
meer en meer ontspannen. 

Je lichaam wordt loom en zwaar, je 
gedachten, de zorgen in je hoofd, die 
zonet nog oh zo belangrijk leken, 
vervagen. 

Er is allen nog het nu. Jij, op je mat of 
stoel, lekker warm ingeduffeld. 

Laat even alle wereldse zaken los. 
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Nu je je in deze prettige gemoedstoestand 
bevindt concentreer je dan even op de 
gevoelszintuigen, de sensoren in je huid.  

Iets zachts en fluffigs lijkt op je neer te 
dwarrelen. Heel even twijfel je? Zijn dat 
echt de eerste sneeuwvlokken van het 
jaar?  

Het ritme van de zachte aanrakingen 
verhoogt geleidelijk.  

In gedachten open je nu je ogen. je ziet 
boven je een melkwitte lucht van waaruit 
gestaag dikke, zachte sneeuwvlokken 
neerdalen.  

Je reikt even met je hand omhoog en ziet 
en voelt hoe een grote sneeuwvlok op je 
hand blijft rusten.  

Alhoewel koud voelt hij toch verrassend 
aangenaam, zelfs bijna warm aan.   

Je brengt voorzichtig je hand dichter 
naar je ogen toe om die sneeuwvlok wat 
beter te bekijken.  

Daar ligt echt een wonder van de natuur. 

Een prachtig gedetailleerde kristallen 
kerstster ligt zomaar in je hand.  

Je gaat voorzichtig rechtop zitten en kijkt 
verwonderd en verbaasd om je heen.



Er bevindt zich niks anders om je heen 
dan dit alles omvattende zachte witte licht 
van waaruit gestaag zachte wattige 
sneeuwvlokken neerdwarrelen.  

Elke dot sneeuw bevat de meest 
uiteenlopende en  prachtige 
sneeuwkristallen.  

Zo fijn en delicaat als kant. Zo puur in 
hun perfectie, Zo uniek in hun design en 
toch zijn ze allen maar een sneeuwvlok. 

Je leunt comfortabel achterover. Je rug 
vindt vanzelf steun tegen een boomstam 
aan waarvan je niet eens de takken kan 
zien.  

De sneeuwvlokken blijven maar komen en 
vormen een zacht deken over je benen 
heen. 

Je heft je gezicht om optimaal te kunnen 
genieten van dit prachtige winterse en 
vredige schouwspel.  

Alles ademt rust en vrede uit. Niks 
verstoord je gevoelens van intens geluk. 
Hier zou je altijd kunnen verblijven. 

Weet dat dat mogelijk is. Dit winterse 
landschap werd door jezelf gecreëerd.  
Je kan er op elk gewenst moment terug 
naartoe gaan. 

Je hoeft allen maar bij jezelf naar binnen 
te gaan. 
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Kijk en geniet,… voel en geniet, …word 
waar en geniet. Geniet van de schoonheid, 
de puurheid, de eenheid en het 
allesomvattende zijn. 

Als je vindt dat je klaar bent om terug te 
keren, ga dan opnieuw lekker liggen . 

 Trek je deken van sneeuw wat hoger op en 
keer terug naar je ademhaling.  

Adem even terug rustig in en uit, … 

…maak vervolgens  je in- en uitademingen 
wat dieper en zwaarder.  
  
Om de overgang van je droomwereld naar 
de fysieke wereld te vergemakkelijken kan 
je even aftellen van 10 naar 1.  

Als je straks bij 1 uitkomt kan je 
voorzichtig je ogen openen. 

10…9…8…7..6…5…4…3…2…1 

Welkom terug!  

Geniet gerust nog even na.  

Blijf lekker liggen of zitten zolang je zelf 
wil. 

Namaste 
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