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ADEMHALING
Na je bewustwordingsweek en het aanleren van de
neusademhaling is het tijd om dieper in het lichaam te
zakken. Vanuit je hoofd naar je hart.
Hiermee maak je de verbinding tussen je hoofd en het lichaam
zodat je minder stress ervaart. Door middel van dit werkblad
wat je elke dag kunt invullen, ga je leren ruimte maken voor je
hart.

Volg je hart

Dag:

Noteer voor elk van deze dagdelen wat je ervaart op de
volgende pagina's. Print deze pagina's 7x uit zodat je elke
dag dit kan invullen.

OCHTEND
Waar zit je ademhaling?
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Neus
Keel
Hart
Zijkant longen
Maag
Buik

Volg je hart

Hoe snel gaat je ademhaling?

Wat voel je nu?

MIDDAG
Waar zit je ademhaling?
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Volg je hart

Hoe snel gaat je ademhaling?

Wat voel je nu?

AVOND
Waar zit je ademhaling?
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Zijkant longen
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Volg je hart

Hoe snel gaat je ademhaling?

Wat voel je nu?

BEWUSTWORDINGSVRAGEN
Door middel van de onderstaande vragen wil ik je bewust
laten worden van je ademhaling. Hoe reageert je ademhaling
in bepaalde situaties en wat gebeurt er dan?

Volg je hart

Stopt je adem wel eens? Zo ja, wanneer en wat ervaar je?

Hoe gaat je adem wanneer je stress ervaart? Hoog of laag?
Snel of langzaam? Wat ervaar je?

Wanneer ervaar je geen energie of een tekort aan energie?
Hoe is je ademhaling dan?

OEFENING 1
Hoe sta je? Ondersteun jij je rug voldoende? Is je rug hol? Of
sta je ingezakt? Wees je bewust van je houding. Zet
vervolgens 3 x een alarm in je telefoon met een reminder
"houding" en kijk hoe je staat en probeer jezelf vervolgens in
een goede en comfortabele positie te zetten.
Een correcte houding is enorm belangrijk voor je organen,
zodat alles de ruimte krijgt om zijn functie goed te doen.

Volg je hart

Oefening gedaan:
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OEFENING 2
De Ujjayi Ademhaling is een ademhalingstechniek die al
ontzettend lang gebruikt wordt binnen de Yoga.
Deze ademhalingstechniek wordt ook wel de ‘Overwinnaarsademhaling’ of de ‘Veruimende ademhaling’ genoemd. Als je
de ademhaling op de juiste manier uit voert dan zorgt dit
voor zowel kracht als ontspanning in het lichaam.
Ga voor de spiegel staan en oefen de Ujjayi ademhaling elke
dag 1 maal. Je doet het goed als je spiegel beslaat!
Oefening gedaan:
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Wat voel je nu?

Volg je hart

AVOND
Waar zit je ademhaling?
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Zijkant longen
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Hoe snel gaat je ademhaling?

CONCLUSIE

Volg je hart

Jouw conclusie na de hele week oefenen. Wat is het verschil
met het begin van de week?

