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In dit e-book neem ik jou mee naar een bewuste manier van ademhalen.
Als jij snel ademt, zit er spanning in het lijf. Dat is vermoeiend voor jouw 
lichaam en kan zelfs gezondheidsklachten geven.
Ongemerkt is deze manier van ademhalen er ingeslopen.

Met dit e-book geef ik je tips om terug te gaan naar de basis met 
ademhalen.

Veel succes met dit e-book.



Een verademing! Laten we over onze ademhaling gaan bomen……. J

Wat fijn dat jij dit e-book over ademhalen hebt aangevraagd.
Dit zal jij waarschijnlijk om een reden hebben gedaan. 

Herken jij je in een van de volgende redenen?
 
- Heb jij soms last van hoge en korte ademhalingen? Dat jouw adem zowat vast zit ergens op
borsthoogte?
- Of lukt laag en volledig ademen bij jou wel tijdens de yogales of een meditatie- oefening maar niet
gewoon in het dagelijks leven… bijvoorbeeld nu terwijl jij dit leest? 
- Of  merk jij dat tijdens stressmomenten of onverwachte gebeurtenissen jouw ademhaling op
“hol”gaat?
- Of…… vul zelf maar in.

Het kan herkenbaar zijn dat jij een onrustig gevoel hebt, dat in jouw gedachten er van alles door jou
heen schiet en dat jij het zelfs benauwd kan hebben. Heb jij op die momenten wel eens op jouw
ademhaling gelet?
Als je snel adem,t zit er spanning in je lichaam. Dit is vermoeiend en kost je ook extra energie.
Ongemerkt is deze ademhaling eringeslopen.
 
Hoe werkt het in de natuur?

Bomen en (ook) planten zijn onderdelen uit de natuur, die belangrijk zijn voor ons om zuurstof te
kunnen inademen. Zij halen koolstofdioxide uit de lucht en maken er zuurstof van die mensen en
dieren weer gebruiken met de ademhaling…Hoe mooi is dat?

Onze ademhaling, zo een verfijnt, vernuftig, voelbaar iets. Vanaf het moment dat we geboren worden
gaan we al zelfstandig ademhalen. Hoe mooi is dat?

Maar in de loop van ons leven, vergeten we hoe mooi het mechanisme van ademhalen is. We zijn ons
hier niet meer zo van bewust.

Zoveel mensen hebben last hebben van stress, we leven tegenwoordig in een hectische wereld. Een
goede ademhaling kan in de reductie van stress veel betekenen en is veel beter voor je gezondheid.
Een rustige ademhaling geeft ook rust in je hoofd.

Mijn ervaring:

Jaren geleden ben ik zelf met mijn ademhaling aan de slag gegaan. Ik had hulp gezocht omdat ik
mij niet meer gelukkig voelde in de werksituatie. Onrustig, gestrest en piekerend over waar ik mee
bezig was: ik had het er benauwd van. En wat een verademing was het moment dat ik een
ademhalingsoefening deed en weer lucht kreeg…. Zo simpel eigenlijk: dat ik daar niet aan gedacht
had!



Je staat of gaat rechtop op een stoel zitten. Zorg dat je even niet gestoord kan worden zodat je
met concentratie de oefening kunt doen. Je kunt dit met gesloten ogen doen als je het nog
bewuster wilt ervaren.
Leg je handen op de plek van jouw borst waar jij de ademhaling op dat moment voelt. Na dit te
hebben opgemerkt laat jij de armen los langs jouw lichaam hangen of jij legt ze op jouw schoot.

Nu kan jij bewust gaan inademen door de neus. Jij ademt uit door jouw mond of door jouw neus.
Per persoon is het verschillend welke voorkeur iemand heeft.

Doe dit een aantal keren rustig achter elkaar. Merk op wat er gebeurt. Leg een hand op de plek
waar jij de ademhaling nu voelt.

We gaan nog even verder: adem rustig door jouw neus in en door jouw mond uit. Het kan zijn dat
je even geen behoefte hebt om meteen weer een inademing te doen. Dan laat je het rust moment
gewoon het rust moment. Adem weer in zodra je daar behoefte aan hebt. Dit gaat vanzelf.

Heb je behoefte om jouw ademhaling te tellen dan kan dat: ·adem bijvoorbeeld 4 tellen in en 6
tellen uit.  

Voel nog even na wat elke ademhalingsoefening je heeft gegeven. 

Nu was de uitdaging om dit te blijven doen, vooral als ik weer stress voelde op komen. Het ging niet
123 vanzelf. Hier bewust mee oefenen, heeft gebracht dat het mij nu steeds meer als vanzelf
afgaat.Heerlijk is het ook om drukte in mijn hoofd, zelf rustig te kunnen krijgen door heel bewust
adem te halen.
 
Nu jij ?

Bij zoveel mensen merk ik op dat hun ademhaling niet gaat zoals deze fijn is voor hen. Ze zijn op die
momenten niet ontspannen en zitten vast/ klem in een bepaalde situatie.

Om jouw stress te kunnen uitademen, krijg je dit e-book met superhandige simpele tips om zelf mee
aan de slag te kunnen gaan.

Elk moment kan jij oefenen en weer een complete ademhaling doen, een ademhaling zoals die
bedoeld is.
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       Je merkt dat jouw ademhaling rustiger wordt.
       Merk op hoe deze rustige ademhaling voelt…

En dan nu:.........



DOEN

Je kan dit altijd en overal toepassen. Je kan het bijvoorbeeld doen voordat je gaat slapen.
Een ander heerlijk moment is als je in de natuur wandelt.

Doe de ademhalingsoefening elke dag een aantal keer voor een optimaal effect.
Het mag weer gewoon worden dat je bewust jouw ademhaling doet en dat je deze juist bewust bent op
die momenten dat je niet rustig bent. 

Het is niet voor niets dat er zoveel aandacht is voor yoga of wat voor ontspanningscursus dan ook. Alleen
het werkt niet als we alleen dat uurtje er mee bezig zijn. Ademhalen is de basis van ons leven dus hoezo
laten we die onvolledig zijn in plaats van volledig.

Hoe ik je kan helpen?

Heb jij vragen of lukt het jou niet om alleen een volledige ademhaling te doen? 
Voel jij weerstand om jouw ademhaling aan te passen?
Of merk jij wat het effect is bij jou en komen er misschien wel emoties los? 

Ik kan je hierbij helpen door samen …

in actie te komen en gaan wandelen in een natuurlijke omgeving. Dat kan live wandelen zijn maar ook via
Facetime of videobellen is het mogelijk, waarbij we elk in ons eigen natuurgebied lopen. 
Natuurlijk kan het ook binnen maar in de natuur, doordat we buiten lopen, zal het veel fijner zijn.

Ervaar tijdens de sessies wat een rustig gevoel en ontspanning er ontstaat en
dat jij je weer energieker gaat voelen. 
Jij krijgt meer overzicht en jij zal merken dat je weer gaat leven in het
nu moment. Zelfs inzichten kunnen ontstaan over wat zich in jouw leven afpeelt.

Contact

Wil jij jouw ademhaling en daarmee jouw leefstijl verbeteren, neem dan contact
met mij op.
Dat kan door simpel op de onderstaande link te klikken.


