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Adem halen 
Te	  vaak	  slaat	  je	  hoofd	  op	  hol.	  Je	  bent	  hartstikke	  moe	  en	  
toch	  draait	  je	  hoofd	  nog	  overuren	  van	  wat	  er	  allemaal	  
nog	  gedaan	  moet	  worden.	  
Het	  heeft	  weinig	  zin	  om	  dan	  door	  te	  gaan,	  maar	  hoe	  zet	  
je	  je	  hoofd	  ‘stil’,	  hoe	  maak	  je	  een	  einde	  aan	  al	  die	  
malende	  gedachten?	  Adem	  halen!	  
	  
Je	  haalt	  altijd	  adem,	  maar	  ben	  je	  je	  er	  wel	  altijd	  bewust	  
van?	  Om	  je	  brein	  stil	  te	  zetten	  (voor	  zover	  dat	  gaat)	  en	  om	  rustig	  te	  worden,	  kun	  je	  de	  
volgende	  oefening	  doen.	  	  
	  
Concentreer	  je	  op	  je	  ademhaling.	  Eventueel	  leg	  je	  je	  hand(en)	  op	  je	  buik.	  
Tijdens	  de	  inademing	  zeg	  je	  in	  gedachten	  ‘in’.	  
Tijdens	  de	  uitademing	  zeg	  je	  in	  gedachten	  ‘uit’	  
Dit	  herhaal	  je	  zolang	  je	  wilt:	  ………in……….uit……….in……….uit………in……….uit……..	  
Adem	  diep	  in	  en	  adem	  helemaal	  uit.	  
	  
Als	  je	  bemerkt	  dat	  er	  gedachten	  omhoog	  komen,	  wees	  dan	  verwondert	  en	  zeg	  in	  gedachten	  
heel	  rustig:	  ‘interessant	  dat	  je	  er	  bent,	  maar	  nu	  niet,	  tot	  een	  andere	  keer,	  dag’	  en	  ga	  weer	  
bewust	  ademen:	  ………in……….uit……….in……….uit………in……….uit……..	  
	  
De	  kunst	  is	  om	  je	  niet	  te	  irriteren	  of	  boos	  te	  worden	  als	  er	  gedachten	  opkomen.	  Vind	  het	  
grappig,	  wonderlijk	  én	  wees	  duidelijk:	  de	  gedachten	  zijn	  niet	  voor	  NU!	  
	  
Je	  kunt	  de	  oefening	  een	  paar	  keer	  per	  dag	  doen.	  Je	  zult	  merken	  dat	  als	  je	  deze	  oefening	  
doet,	  je	  je	  realiseert	  hoe	  oppervlakkig	  je	  vaak	  ademhaalt.	  Tijdens	  de	  oefening	  komen	  je	  
malende	  hersenen	  even	  tot	  rust	  en	  krijgen	  diepere	  gedachten	  en	  inzichten	  een	  kans	  om	  
gezien	  en	  gehoord	  te	  worden.	  
	  
Je	  kunt	  de	  oefening	  overal	  en	  altijd	  doen,	  al	  herhaal	  je	  het	  maar	  6	  keer	  tijdens	  een	  saaie	  
vergadering.	  Na	  zo’n	  adempauze	  kun	  je	  er	  weer	  tegenaan!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Deze	  oefening	  is	  gebaseerd	  op:	  De	  kracht	  van	  het	  NU	  (E.	  Tolle).	  
	  


