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Ademhalingsoefening

Ga rechtop op een stoel zitten met je beide voeten op de grond of in 
kleermakerszit op de grond en vouw je handen in je schoot of op je boven 
benen. Sluit je ogen of richt je ogen op een punt schuin op de grond.

Ga nu met je aandacht, je gedachten, naar je ademhaling. Je hoeft niks te 
veranderen, alleen op te merken dat je ademhaalt… Zit je adem hoog in de 
borst? Of laag in de buik? Gaat je ademhaling snel of rustig? Merk het alleen 
op. Adem rustig door…

Ga met je aandacht naar je hart… Adem nu langzaam en diep in door je neus 
naar je hart en weer rustig door je neus uit. Doe dat nog twee keer…
Van je hart verbreden we naar heel je borst. Adem in naar je gehele borst en 
weer uit…
Zak af naar je buik, adem in naar je buik en rustig uit…
Je adem zakt nog wat meer, naar je billen. Adem in naar je billen en weer 
uit…
We gaan nog wat lager, naar de benen en voeten. Adem naar je benen en 
voeten, onder je voeten…en adem uit.

Adem nu naar je schouders en nek…rustig in en uit…

Adem in naar je hoofd…heel je hoofd. Voor, achter, bovenop…in en uit…

Tot slot adem nog een paar keer naar een lichaamsdeel dat jij fijn vond, dat 
een beetje extra adem kan gebruiken.

Als het goed is voelt je lichaam nu vrijer en rustiger. 

Als je eraan toe bent, open je langzaam je open en rek je je uit. De oefening 
klaar. 

Vraag aan elkaar hoe deze oefening ging. Voelt je lichaam vrijer? En hoe 
voelen je gedachten? Als je het voor het eerst deed, voelt het soms gek en 
moet je misschien wennen. Maar als je de oefening vaker doet, dan gaat het 
beter. Oefening baart kunst!
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