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DOEL 

Naast bewegen, voeding, ontspanning, muziek en kennis over jouzelf, heeft ademen een veel 
grotere betekenis dan dat jij jou waarschijnlijk vermoedt. 

Bijvoorbeeld bij ervaringen uit het verleden hebben wij ons een ademfrequentie aangeleerd. 
Denk hierbij aan angst = adem inhouden of als jij iets tegen jouw zin deed = sneller ademen. 

Zodra wij deze ademfrequentie weer toepassen, is het een herinnering van onze opgeslagen 
emoties om ons dan weer hetzelfde te gaan gedragen/voelen. Onze centrale zenuw wordt 
dan zo aangestuurd dat ons lichaam volledig hierop reageert. 

Voor ons gevoel is dit dan “normaal” echter of het goed voor ons is, is een hele andere vraag. 

Positief ademen heeft als resultaat dat jouw volledige lichaam ontspant. Een ontspannen 
lichaam maakt jou gezond, geeft jou rust en laat jou anders naar gedachten en 
gebeurtenissen “kijken”. 

Met andere woorden als jij positief weet te ademen, vertel jij aan jouw hersenen dat alles ok 
is en zal jouw lichaam hierop aangestuurd worden.

INSTRUCTIE 

UITLEG 

Deze oefening kan zowel zittend als liggend worden gedaan.

Bij een goede ademhaling haal jij niet te diep adem, echter wel tot in jouw buik.

Jij ademt goed als de hand op jouw buik net zo beweegt (gelijktijdig) als de hand op 
jouw borstkas/bij jouw hart (bijvoorbeeld linkerhand bij jouw hart en recht op jouw 
buik) = hartcoherentie.

Een ademfrequentie van tien tellen zittend op een stoel of liggend, is voldoende.
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Zes of zeven keer ademen in een minuut (in- en uit bij elkaar) is voldoende.

Een uitademing kan langer zijn dan een inademing. Sommige mensen vinden beiden 
even lang een fijner gevoel.

STAP 1 

Herken als eerste hoe jijzelf het fijnste ademhaalt.

Adem twee seconden in (niet te diep).

Adem vier seconden uit.

Houdt nu jouw adem twee seconden vast.

Doe dit een paar keer achter elkaar.

Gaat dit moeilijk en/of denk jij te weinig zuurstof te krijgen, adem dan als onderstaand.

Adem twee seconden in (niet te diep).

Tuit nu jouw mond (alsof jij een ballon wilt opblazen) en adem vier seconden uit.

Houdt nu jouw adem twee seconden vast.

Heb jij het gevoel dat dit te snel voor jou gaat, adem dan vier seconden in (niet te 
diep).

Adem vier seconden uit.

Houdt nu jouw adem twee seconden vast.

Kies nu wat voor jou het fijnste ademt (let op alle kenmerken bij Uitleg).

Ga naar Stap 2.
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Stap 2 

Zoek een rustige plek waar jij niet wordt afgeleid.

Ga op een comfortabele, ontspannen houding zitten/liggen.

Haal een paar keer hoorbaar adem.

Hoorbaar in is alsof jij diep aan een bloem ruikt.

Hoorbaar uit is alsof jij een ballon opblaast (tuitje).

Staar hierbij dan naar een bepaalde plek zonder oordeel van goed of fout.

Als het kan, sluit dan na enige hoorbare ademhalingen jouw ogen.

Adem rustig door op de manier die voor jou goed voelt 2 In 4 Uit 2 Vast of 4-4-2.

Voel eerst hoe jij zit/ligt. Zonder oordeel van goed of fout. 

Scan rustig jouw houding af. 

Wees jouzelf bewust van wat jij voelt. Van boven naar beneden.

Eenmaal beneden aangekomen begin jij jouw eigen adem te tellen.

Sommige mensen halen bij het tellen een fijne gedachte of kleur erbij. Wat al heel 
goed werkt, is bij het inademen een glimlach op jouw gezicht en gewoon meetellen.

Wil jij een positieve overtuiging plaatsen (affirmatie/mantra), dan is dat goed te doen 
bij elke in- en uitademing.

Mocht jij tijdens deze oefening merken dat jouw gedachten terugkomen, dan is dat 
ok en denk jij relaxed “oh denken” Ga hierna rustig terug naar waar jij bent gebleven 
met tellen of positieve overtuiging. 

Voor sommige mensen is het meetellen met hun adem een soort van stress. Adem 
dan zoals omschreven en tel alleen elke keer dat jij in- en uit hebt geademd. Ben jij 
dan bij tien begin dan opnieuw met tellen.
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Ben jij klaar met deze oefening open dan rustig jouw ogen en blijf nog even zitten/
liggen en ervaar jouw gevoel op dat moment.

Zes adem 

Wanneer bovenstaande methodiek goed werkt en/of jij zoekt een 
ademhalingsmethode om mee te kunnen focussen/mediteren. Dan is deze methodiek 
Zes adem een aanrader.

Adem steeds zes keer/seconden in via jouw neus, hart en buik. Bij inademen komen 
borstkast en buik naar voren. Energie in.

Adem steeds zes keer/seconden uit via jouw mond, hart en buik. Mond is als een 
tuitje. hart en buik gaan tegelijk naar binnen. Laat los.

Een hartcoherentie methodiek. 

Om het goed te leren, houden sommige mensen hun linker en rechterhand iets voor 
hun lichaam waardoor beiden handen mee naar voren en naar binnen gaan.

Begin deze oefening met 3 minuten. 

Wordt jij meer ervaren dan kan jij het uitbouwen naar 20 minuten.

Als jij klaar bent, blijf dan nog even rustig zitten en ervaar het verschil. 

UITVOER 

Zoek een plek waar jij helemaal op jouzelf kunt zijn. Waar jij ongestoord de bovenstaande 
oefening kunt doen. Echter deze oefening kan ook tijdens het rijden/vervoer (met ogen 
open!), tijdens werkzaamheden etc. Gewoon wanneer jij eraan denkt. 

Start met deze oefening 5 x 5 minuten of 3 x 10 minuten per dag. Beoordeel daarbij hoe jij 
jou voelde voor en na de oefening.
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