
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stress is één van de belangrijkste ziekmakende factoren van deze tijd. Bij vele ziekten 
(bijvoorbeeld hart- en vaatziekten), speelt stress een primaire rol. Bij andere ziekten is 
stress een verzwakkende factor naast vele andere. In ieder geval is langdurige stress 
nefast voor onze immuniteit. Als stress te lang aanhoudt, komt men in de zogenaamde 
‘uitputtingsfase’, waarin men vatbaar wordt voor allerlei aandoeningen. 
 
In de huidige samenleving voelen velen zich opgejaagd. Er moet steeds méér, en het 
moet steeds sneller. De maatschappij draait dol, op een onnatuurlijk hoog tempo. En de 
mens tracht dit dolle ritme bij te houden… 
 
In de cursus relaxatiebegeleiding leren we onszelf en/of onze medemens terug tot 
ontspanning te brengen. We leren ons terugtrekken in onze eigen innerlijke ruimte, en 
vanuit de rust en ontspanning die we daar vinden, kijken we naar de chaos en de drukte 
om ons heen. We láten ons niet langer door deze drukte leven, maar gaan bewust, 
vanuit innerlijke rust, onze weg verder door het leven. 
 
Eerst zullen de principes besproken worden, waarop de meeste ontspanningsmethoden 
gebaseerd zijn. Na deze theoretische basis gaan we praktisch aan het werk met allerlei 
oefeningen om tot diepe ontspanning te komen. Een heel gamma van oefeningen komt 
aan bod. Van korte oefeningen die we in het dagelijks leven kunnen inlassen tot 
langdurige oefeningen die tot doel hebben een diepe, meditatieve ontspanningstoestand 
op te wekken. 
 

• Een must voor ieder chronisch zieke patiënt 
• Sterk aanbevolen voor iedereen die zich regelmatig gestresseerd voelt 
• Onmisbaar voor hulpverleners die cliënten op weg willen helpen naar ontspanning 

 
 
 

 

 

Cursus relaxatiebegeleiding 
 

Praktisch: 
 

Data (schooljaar 2013/2014):    Donderdagen:  

Keuze tussen donderdag/zaterdag  12, 19 en 26 juni 2014 
3 lesdagen van 9.15u tot 16.15u  Zaterdagen: 

14, 21 en 28 juni 2014 
 

Docent:  Dr Lieven Ostyn 
Plaats:  Leslokaal van De Levensschool, abdij van Tongerlo, (Abdijstraat 40, Tongerlo) 
Lesgeld:  180 Euro, te storten op rekeningnr BE56 9796 2609 4888 
        Betaling vóór 1 juni 2014 

De prijs voor zelfstandigen die via kmo-portefeuille betalen bedraagt slechts de 

helft van het lesgeld: 90 Euro 

(voor info www.kmo-portefeuille.be) 
Inschrijving: per mail info@levensschool.be of telefoon 011/60 16 75 

           EN door storting van het lesgeld 

 

www.levensschool.be 


