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Je rug pijnvrij in 3 maanden



Leuk dat je meedoet met de Vaarwel Rugpijn training. In deze training

gaan we stap voor stap werken aan meer beweging, soepelheid en kracht

in de rug. 

In de komende maanden zal je steeds meer bewust worden van hoe je

beweegt en waar je kleine aanpassingen kunt maken in je dagelijks leven

om zo pijnvrij door het leven te gaan. 

Want pijnvrij, dat is waar we voor gaan!

 

Weet dat je deze training niet in 3 maanden hoeft te doorlopen. Neem

vooral je tijd, herhaal lessen als dat goed voelt, sla over wat (nog) niet

goed voelt. Jij beslist over je eigen tempo en lichaam.

 

Maar voordat we aan de slag gaan, bepalen we eerst waar je op dit

moment staat.

Door heel duidelijk in kaart te brengen hoeveel pijn je hebt, waar de pijn

zit en hoe je houding is, kun je over een paar maanden gaan toetsen wat

deze lessen je hebben opgeleverd. Je zult versteld staan van je

vooruitgang die soms heel snel gaat en soms wat meer geleidelijk.  

Door bewust vooraf een nul punt te bepalen ga je veel bewuster het

proces in. Ik wil je dan ook zeggen: Schrijf alles op. Door te schrijven krijg

je veel meer inzichten en blijven deze beter hangen. Dit mag je meteen op

de computer doen, maar ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg: schrijven

met de hand werkt vele malen  beter. 

Je hersens moeten andere taken uitvoeren tijdens het schrijven en hoe

actiever je bezig bent met wat je schrijft, hoe beter je het verwerkt en hoe

eerder bepaalde zaken geïmplementeerd worden. 

 

Ik wil je heel veel succes en plezier wensen tijdens deze training!

 

Voor vragen of opmerkingen mag je me altijd mailen op:

info@innermovements.nl
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We beginnen met jouw reden om deze training te volgen. Want je hebt

bewust, of onbewust een reden om deze training te volgen. Je wilt er iets

uithalen. Je wilt iets veranderen. We gaan met de volgende opdrachten heel

concreet maken wat dat precies is.

Opdracht 1 
Geef jezelf een cijfer voor de volgende elementen

1 niets/zeer weinig en 10 is heel erg

 

1. Ik heb dagelijks pijn in mijn lichaam                                              _____    

2. De pijn in mijn lichaam hindert mij in mijn dagelijkse bezigheden _____

3. Ik word elke ochtend stijf en stram wakker                                    _____    

4. Ik heb plezier in bewegen/ik ben graag actief                                 _____    

5. Ik voel mij stijf                                                                               _____   

6. Ik voel mij fit                                                                                 _____
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 Opdracht 2
Waar zit de meeste pijn?

Geef jezelf een cijfer voor de volgende elementen

1 niets/zeer weinig en 10 is heel erg

 

1. Pijn in mijn nek                 _____

2. Pijn in mijn schouders       _____

3. Pijn in mijn bovenrug        _____

4. Pijn in mijn onderrug        _____

5. Pijn in mijn bekken/billen _____



Opdracht 3
Wat is je grootste uitdaging in je dagelijks leven door je rug? En wat zou je

willen veranderen?

                                    

Stel dat je als door toverslag deze uitdagingen niet meer hebt, hoe zou je je

dan voelen?

Wat zou je doen?
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 Opdracht 4
Maak 3 foto’s van jezelf. Foto 1 recht van voor, foto 2 recht achter en foto 3

en profil. 

 

Let op: de hoek van de camera kan het perspectief verstoren. Zorg dat de

camera recht in het midden staat en de foto niet van onderaf of bovenaf

genomen wordt.

Ga niet ‘poseren.’ Wandel eerst een paar stappen op de plek en maak de

foto. Je wilt zonder nadenken in jouw natuurlijke houding op de foto. 

 

Deze opdracht geeft je veel inzicht in jouw lichaam en eventueel je

klachten.
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Teken een verticale lijn door het midden. 

Bekijk jezelf. 

Zie je verschil tussen je rechter en linker lichaamshelft?

Staat  je hoofd in het midden, of staat het wat schuin of

gedraaid?

Zijn de schouders even hoog?

Is het bekken even hoog, of is 1 heupbot wat hoger dan de

andere?

Staan beide knieën recht naar voor?

Staan de enkels recht, of zakt er een iets in?

Staan de voeten recht naar voren?

Teken een verticale lijn door het midden. 

Bekijk jezelf. 

Zie je verschil tussen je rechter en linker lichaamshelft?

Staat  je hoofd in het midden, of staat het wat schuin of

gedraaid?

Zijn de schouders even hoog?

Is het bekken even hoog, of is 1 heupbot wat hoger dan de

andere?

Staan beide knieën recht naar voor?

Staan de enkels recht, of zakt er een iets in?

Staan de voeten recht naar voren?

Teken een verticale lijn vanaf het enkelbot omhoog.

Bekijk jezelf.

 

Waar is je lichaam voor en achter de lijn?

Loopt de lijn door het midden van de knieën?

Loopt de lijn door het midden van het heupgewricht?

Loopt de lijn door het midden van de schouders?

Is er een grote holling in de onderrug?

Is er een grote ronding in de bovenrug?

Is de lijn door het oor heen, of staat het hoofd voor de lijn?



De dingen die er het meest uitspringen op mijn foto’s zijn:
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Deze foto’s heb je gemaakt met een reden. 
Ze geven je inzicht in waar de balans van jouw lichaam verbeterd kan
worden. 

Als je hoofd erg naar voren staat, is het beter om bij de oefeningen liggend
op de rug een kussentje of opgevouwen handdoek onder het hoofd te
leggen. 
Zo ondersteun je het lichaam en kan de wervelkolom beter in balans
komen.
Met deze inzichten ben je klaar om de video’s van de eerste module te
gaan bekijken. 
 
Tip: bewaar deze foto’s goed. 

Want dan kun je aan het eind van de training een vergelijking maken en
verschil zien. 

Als je goed kijkt naar de foto’s in de voorbeelden, zie je dat ook ik zo mijn
houdingsvoorkeuren heb en mijn werkpunten. 😉
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Voor de volledigheid besluiten we dit werkboek met een disclaimer. Al
het cursusmateriaal (lessen, video’s en werkboeken) is bedoeld voor
jouw persoonlijke ontwikkeling.

Het is niet toegestaan om de inhoud van werkboeken en video’s te
verspreiden of kopiëren of verkopen. Ongewenste verspreiding op
welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Als deelnemer
van deze training stem je er automatisch mee in dat elke overtreding
hiervan onbetwist leidt tot een boete en eventuele vergoeding van alle
juridische kosten en schadeclaim.

Deze training is bedoeld om jou te helpen met het verminderen van
pijnklachten aan de rug. Door het delen van mijn kennis, ervaringen en
strategieën wil ik jou begeleiden op je weg. Wat jij met deze
aangeboden kennis doet is geheel aan jou. 

Inner Movements heeft als plicht jou te motiveren, maar kan geen
garantie geven over het resultaat.

Overleg met je therapeut of arts voor je aan de oefeningen begint. 

Aan de observaties in dit werkboek zijn geen medische verklaringen of
condities aan toe te wijzen. Voor een diagnose dien je te allen tijde een
professional in te schakelen.

Jij blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het respecteren van je
eigen grenzen.

Inner Movements is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures.

Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt.

Disclaimer

    

  

       

       

    


