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Als je tijdens het tentamen merkt dat je in de stress raakt en blokkeert, moet je dat eerst oplossen.
Je lichaam is te veel van slag om de vragen goed te kunnen beantwoorden: de ademhaling gaat 
sneller en gaat ‘hoger’ zitten, je begint te zweten, de warmte-koudebalans raakt ontregeld en blok-
kerende gedachten treden op (‘Oh jee, daar gaan we weer...’, ‘Ik weet het niet meer...’, ‘Dit lukt me 
nooit...’). Realiseer je dat hoe jij je voelt, een eigen voorgeschiedenis heeft, hoe onbewust ook. Er is 
een proces aan voorafgegaan, en dat proces is ook weer terug te draaien.

De snelste manier om je weer te ontspannen gaat als volgt: ga goed zitten, benen naast elkaar, rug 
goed tegen de leuning van je stoel, handen los in je schoot. Doe je ogen dicht en haal een paar 
keer diep adem in je onderbuik. Merk dat bij iedere inademing je buik uitzet, tot over de broekriem. 
Bij de uitademing valt je buik weer naar binnen. Hou je schouders zacht en ontspannen.

Herhaal in stilte, terwijl je diep blijft doorademhalen, de volgende uitspraak: ‘Ik ga terug naar het 
moment dat ik me goed en ontspannen voelde.’ Voel hoe het bandje van alles wat in je lichaam op 
hol is geslagen, wordt teruggespoeld, terwijl je goed en laag in je onderbuik blijft ademen. Merk hoe 
je hartslag naar beneden gaat, hoe je adem naar je onderbuik zakt, hoe het zweten weer ophoudt. 
Merk dat door het terugspoelen en deze zin in je hoofd je hoofd steeds leger wordt. Wat je kunt 
toevoegen is dit: terwijl je merkt dat met iedere ademhaling de stress uit je hoofd trekt, laat in de 
plaats daarvan met iedere ademhaling een prachtig rustig strand in je hoofd verschijnen, met een 
heerlijk zonnetje. Dat beeld wordt steeds sterker. Stel je voor dat je de frisheid van het water kunt 
ruiken en de geluiden van de vogels hoort. Als dit beeld je niet erg aanspreekt, kies dan een beeld 
dat wel goed bij je past en wat symbool staat voor ontspanning.

Een tweede oefening: stel je voor dat je de plek in je voorhoofd kunt zien waar de blokkerende 
stressgedachten zitten. Merk hoe die gedachten met iedere rustige uitademing naar beneden 
zakken, richting je hart. Je schouders zakken met iedere uitademing mee naar beneden. Als deze 
stressgedachten in je hart aankomen, gaan ze stuk voor stuk op in een aangenaam groot warm 
licht. Zie de lichte kleur en voel de warmte. Op deze manier verdwijnen ze! Doe dit meerdere keren, 
als een zachte strijkende beweging naar beneden: vanuit je hoofd via je gezicht, je hals, je borstkas 
in je hart. Net zolang totdat je voorhoofd leeg is en alle stressgedachten zijn opgelost in het warme 
grote licht van je hart.

Beweeg na zo’n oefening je hoofd en schouders en rek, strek je rug en zucht een paar keer diep. 
Ga door met waar je gebleven was op het tentamen.

De laatste ontspanningsoefening is de volgende (het lijkt wat wonderlijk, maar probeer het maar 
eens, het werkt echt!):
• Zorg dat je ‘geaard’ zit: je voeten plat op de grond, je rug en je billen tegen de leuning van je stoel,  
   je schouders zacht en ontspannen.
• Zet de vingertoppen van je linkerhand en je rechterhand tegen elkaar aan, pink tegen pink,   
   ringvinger tegen ringvinger, enzovoort.
• Sluit even je ogen en concentreer je op je ademhaling. Adem een paar keer rustig door. Ga na  
   waar ‘de onderkant’ van je ademhaling zit.
• Laat de vingertoppen van de pinken en de ringvingers tegen elkaar aan staan, de andere drie  
   vingers vlecht je in elkaar (als een halve gebedshouding).
• Als je dit doet, merk je dat je ademhaling verder naar beneden zakt. Je kunt steeds dieper naar je  

   onderbuik doorademen, totdat je zelfs de onderkant van je bekken voelt meebewegen.
• Laat de pinken los en laat die weer zakken. Zet in plaats daarvan de middelvingers tegen elkaar.  
  De overige vingers zijn in elkaar gevlochten. Je merkt dat je ademhaling weer iets omhooggaat.
• Laat nu ook de ringvingers los. Zet de toppen van de wijsvingers tegen elkaar aan. Je merkt dat je  
  ademhaling weer iets omhooggaat.

Zo kun je door telkens te variëren met het tegen elkaar zetten van je vingers, je ademhaling (rela-
tief) iets naar boven en weer naar onderen brengen. Je kunt deze oefening enkele minuten uitvoe-
ren. De concentratie op de ademhaling onder in je lichaam zal je rust en kalmte geven, zodat je je 
daarna weer beter op de vragen van het tentamen kunt concentreren.
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