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Onze ademhaling is iets dat we als vanzelfsprekend beschouwen. Het is levensnoodzakelijk, 
toch staan we er niet bij stil. Ademen gebeurt op de achtergrond van onze bewuste activiteiten. 
De ademhaling wordt eigenlijk zwaar onderschat. 
 

Iedereen heeft wel eens gehoord over het heilzame effect dat gecontroleerd en diep ademen 
kan veroorzaken, maar weinigen passen deze wetenschap frequent toe. Enkel in noodsituaties 

wordt de focus op de ademhaling aangewend, zoals tijdens een bevalling of een paniekaanval. 
Veel mensen hebben ervaring met hyperventilatie, wat neerkomt op een ongecontroleerde 
snelle ademhaling. Hyperventilatie wordt gelinkt aan stress en angst. Deze gevoelens zetten 
het snelle ademen in gang, waardoor er vervolgens nog meer stress en angst opgewekt wordt. 
Je kunt hieruit concluderen dat de wijze van ademen verbonden is met onze mentale toestand. 
En dat het ene het andere kan versterken. 
 
Om die reden is een focus op de ademhaling onontbeerlijk tijdens meditatie. Als we onze 
ademhaling gade slaan, dan luisteren we naar onszelf. Zowel letterlijk als figuurlijk. De paar 
seconden, of als je getraind bent minuten, dat je zonder de verstrooiing van gedachten je 
ademhaling kunt observeren, is heilzamer dan veel mensen inschatten. 
 
Indien we onze ademhaling bewust kunnen controleren, dan kunnen we onszelf ‘reguleren’. Of 
‘afstellen’. We kunnen op heel veel verschillende wijzen ademen. Zo is een snelle ademhaling 
het meest geschikt bij een fysieke inspanning zoals hardlopen. En wanneer we slapen ademen 

rustig en diep vanuit de buik. 
 

Er bestaat ook zoiets als de zogenaamde vuurademhaling of sjamanistische 
ademhalingstechnieken. Wim Hof uit Nederland, ook wel de Iceman genoemd, is iemand die 

zich in gelijkaardige technieken heeft gespecialiseerd. Het lijkt op het eerste zicht op 
hyperventilatie, maar het verschil zit in de gemoedstoestand en de bewuste controle van de 

ademhaling. Deze wijze van ademhalen kan tal van ongewone gewaarwordingen opwekken.  
Het kan je in een diepe meditatieve toestand brengen. Er is echt heel wat over te zeggen. Er 

zijn dan ook tal van artikels en filmpjes over dit onderwerp te vinden. Maar ik wil het hier 
hebben een andere ademhalingstechniek. Eentje die ik voor mezelf bedacht heb, al ben ik er 

zeker van dat ik lang niet de eerste ben die het zo doet.  
 

Doorheen de jaren perfectioneer ik stapsgewijs verschillende ademhalingstechnieken. Door 
observatie van mezelf en oefening kom ik tot boeiende conclusies. Zo pas ik bijvoorbeeld een 

bepaalde ademhalingstechniek toe tijdens het lopen. Indien ik me focus op de juiste 

ademhalingswijze, dan kan ik het lopen veel langer uithouden. Dit is niets nieuws dat ik vertel, 
zulke technieken zijn natuurlijk alom gekend. 

 
Maar zo hanteer ik nog een andere ademhalingstechniek, die volgens mij minder gekend is. En 

daar wil ik het nu over hebben. Ik pas deze toe op momenten dat ik mezelf tot rust wil brengen 
en ontdoen van vervelende gedachten en gevoelens. Het voelt als een innerlijke reiniging. 

 
Het begint met observatie. Ik voel welke lastige gedachten en gevoelens zich voordoen. Ik scan 

mijn lichaam en lokaliseer de plaats van hetgeen ik als ongewenst beschouw. Het kan gaan over 



een pijnlijke gedachte aan een specifieke situatie. Maar het kan evengoed gaan over de fysieke 
pijn van een blessure of ziekte. Bij het diep inademen stel ik mij voor dat mijn inademing tot in 

de kern van deze pijn gaat. Ik ervaar bewust de emoties die eraan vasthangen. Vervolgens adem 
ik met een zucht uit waarbij ik mij inbeeld dat al dat ongewenste mi jn lichaam verlaat. Ik ‘zie’ 

hoe mijn adem zicht een kronkelende weg baant door mijn lichaam. En hoe ik de pijn uitadem. 
Elke nieuwe ademhaling is als het schoonschrapen van mijn interne wereld. Soms doe ik een 

uitgebreide ademhalingssessie waarbij ik mezelf tot in de kleinste hoekjes reinig. Een licht 
gevoel in het hoofd kan daarbij voorkomen, maar ik interpreteer dat gevoel als aangenaam en 
rustgevend.  
 
Na enige minuten op zulke wijze geademd te hebben, stop ik even met ademen. Het zal je 
verbazen hoe lang je na een intense sessie zonder adem kunt. Soms wel 2 tot 3 minuten. Maar 
daar gaat het niet om, de duur van je ademloos moment mag geen focuspunt worden. Focus 
liever op de intense stilte die je gewaar wordt. Op de gevoelens in je lichaam. Negeer 
opkomende gedachten. De kans is groot, vooral bij beginnelingen, dat er analyserende en 
oordelende gedachten opduiken. 
 
Wanneer ik de drang voel om weer te ademen, dan keer ik mijn focus naar buiten. Nu ik mij 
innerlijk gereinigd voel, kan ik mezelf zogezegd weer ‘opvullen’ of ‘opladen’ met gedachten en 

gevoelens waarbij ik me goed voel. Maar vergeet niet om eerst bewust te genieten van de 
leegte die je gecreëerd hebt. 

 
Het opvullen of opladen is uiterlijk gezien hetzelfde proces als het reinigen. Het verschil ligt bij 

de focus die nu van buiten naar binnen beweegt, in plaats van omgekeerd. Bij het diep inhaleren 
beeld ik me bijvoorbeeld in dat ik oneindige kracht, gezondheid of vastberadenheid inadem. Ik 

zuig deze krachtige concepten naar binnen. Bij het uitademen voel en zie ik hoe ze een plaatsje 
zoeken in mijn lichaam en zich nestelen. Bij elke inademing trek ik de oneindige helende 

energie, die zich rond mij bevindt, naar binnen. En bij elke uitademing maak ik ze mij eigen. 
 

Het concept of gevoel dat ik in- of uitadem, beeld ik mij als rook in. Het beweegt zich alleszins 
op die manier. Kringelend, kronkelend en krullend danst het door mijn lichaam. Om vervolgens 

één te worden met mijn cellen of losgelaten te worden. 
 

Je hoeft bij elke nieuwe inademing niet perse iets nieuws te bedenken, je kunt bijvoorbeeld ook 
gewoon twintig maal zelfzekerheid inademen. Als je precies weet wat je wil inademen, dan is 
het belangrijk om daarbij de passende gevoelens op te wekken. Wil je liefde inademen, voel 

dan de liefde. Voel het zodanig dat je begint te glimlachen. Wil je gezondheid inademen, stel je 
dan tot in al je cellen voor hoe een blakende gezondheid voelt. Zie het beeld van jezelf waar je 

naar streeft. En adem dat diep in. 
 

Zoals je merkt, deel ik deze ademhalingstechniek in twee delen in: eerst een reeks 
ademhalingen met een reinigende werking. En vervolgens nog een reeks waarbij je jezelf 

oplaadt. Met een kleine adempauze tussen beide reeksen. Maar je zou bijvoorbeeld ook een 
ongewenste gedachte of gewaarwording kunnen uitademen om vlak daarna een heilzame, 

opladende gewaarwording in te ademen. 
 

 



Dat zou dan als volgt kunnen gaan: 
In: ik voel eenzaamheid en dat maakt mij triest. 

Uit: ik blaas de eenzaamheid uit. 
In: ik focus mij op het gevoel van samenhorigheid en naastenliefde en zuig dat naar binnen. 

Uit: ik voel hoe dit warme liefdevolle gevoel in mijn lichaam plaatsneemt. 
 

De ongewenste storende gevoelens en gedachten worden als het ware vervangen door meer 
heilzame gewaarwordingen. Dit wil niet zeggen dat de negatieve gewaarwordingen 
onderdrukt, weggeveegd of genegeerd worden. Integendeel, ze worden wel degelijk bewust 
gevoeld. Het voelen is erg belangrijk. Je kunt wel ideeën over een bepaald probleem 
uitademen, maar de eigenlijke gevoelens zijn van groter belang. Train jezelf dus in het bewust 
voelen. Het is gemakkelijk om uitdrukkelijk aanwezige emoties zoals woede, vedriet en 
verliefdheid op te merken, maar probeer ook eens op de kleinere, subtielere gewaarwordingen 
te letten. In elke situatie. 
 
Bepaalde zwaarmoedige gewaarwordingen, die misschien al lang aanslepen, zullen niet met 
één enkele ademhaling opgelost worden. Waarschijnlijk zal zoiets om meer ‘werk’ vragen. 
Onthoud dat dit een techniek is die verlichting kan bieden en enorm heilzaam is, maar dat ze 
slechts een onderdeel vormt van een groter pakket dat zelfontwikkeling heet. Het toepassen 

van ademhalingstechnieken is één van de vele hulpmiddelen die kan aangewend worden. 
 

Tot slot wil ik het nog even hebben over een soort van krachtige aanvulling op de hier 
uitgelegde ademhalingstechniek. En daarvoor verwijs ik naar de kracht van seksuele energie. 

Wanneer we seksuele spanning opbouwen, dan kennen we ontlading in de vorm van een 
orgasme. Ik twijfel eraan dat veel mensen zich bewust zijn van hun ademhaling voor en tijdens 

een orgasme. Aangezien een bedreven controle van de ademhaling gunstige effecten op zowel 
fysiek als mentaal niveau teweegbrengt, kan ook een orgasme aan kracht toenemen of langer 

standhouden als we dit combineren met een bewuste ademhalingstechniek.  
 

De meeste mensen, vooral mannen, ervaren een explosief orgasme waarbij de adem naar 
buiten wordt gestuwd bij de ontlading. Er wordt dan uitdrukkelijk uitgeademd. Maar, geloof 

het of niet, er bestaat ook zoiets als een implosief orgasme. Bij een implosief orgasme wordt er 
bewust heel diep ingeademd op het moment suprême, waardoor het orgasme nog intenser 

wordt ervaren. Wees je er eens van bewust hoe je ademt tijdens het opbouwen en ontladen 
van seksuele spanning en probeer daarin te sturen. Als je hiermee experimenteert, kan je 
seksleven een geheel nieuwe wending krijgen. Het toevoegen van deze nieuwe invalshoek kan 

verrassende inzichten opleveren. 
 

Vergeet ook niet om te letten op wat je precies denkt of voelt tijdens de seksuele handeling. 
Want je wilt natuurlijk geen ongewenste concepten of gevoelens diep inademen tijdens het 

orgasme. De energie van een orgasme kan enorm krachtig zijn en zulke kracht wil je liever niet 
toevoegen aan datgene dat je als ongewenst ervaart. 

 
Karolien Deman  


