HAND-OUT
BETER ADEMEN®
WORKSHOP
WIL JE MEER HALEN UIT JE ADEM?
Doe dagelijks de ademoefening van 10 minuten
De stappen staan beschreven in deze hand-out
WIL JE MEER VERDIEPING?
Volg dan het Beter ademen® traject of sluit aan bij
het membership met 3x per week live samen ademen.
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Nu je de ademworkshop hebt gevolgd is het van belang dat je het
goede adem- en oefenpatroon vasthoudt, zodat het kan inslijten.
Begin meteen de volgende dag of uiterlijk de dag daarna. Je blijft
dan in de flow.
Hieronder vind je de samenvatting van de eerste vijf stappen van
de methode Beter Ademen®. Daarna lees je de uitgebreide
toelichting van de eerste drie stappen als houvast bij het
oefenen.
Het enige wat je nodig hebt is jezelf en het besluit dagelijks een
moment te nemen om jezelf te ontspannen en in je kracht te
brengen. Overwin indien nodig je weerstand, smoesjes of
verleidingen om niet te oefenen. Het ontvluchten van de
oefenmomenten geeft namelijk wel even ruimte, maar verandert
niets wezenlijks.
Dus, stap over de drempel, breng een oefenmoment in je dag en
ga voor meer rust, gezondheid en energie op de lange termijn.

AAN DE SLAG
Beter ademen bestaat uit 5 stappen:
1. Optimale lichaamshouding
2. Adem verdiepen
3. Adem verbinden
4. Adem intensiveren
5. Super ademoefening

TER VOORBEREIDING:
kies bewust een plek,
drink een glas water en
masseer je voeten met een balletje
ga aan de slag
In deze hand-out staat een toelichting van de eerste drie
stappen. Deze heb je tijdens de ademworkshop geleerd. Mijn tip:
bouw het per stap op. Ga pas verder met de volgende stap als
je de vorige beheerst.
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Stap 1: optimale lichaamshouding

Je begint met het vinden van de optimale
lichaamshouding die het mogelijk maakt je
ademhaling omlaag te brengen. Deze
houding geeft je kracht en ruimte. Op
deze manier kan de energie goed
doorstromen.
Het is belangrijk je bewust te worden van
hoe je zit of staat, zodat je leert jezelf
te corrigeren als je houding niet optimaal
is.

Oefening: optimale uitgangshouding
Ga zitten op het puntje van je stoel
Leg je handen op je bovenbenen
Laat je aandacht naar je voetzolen
gaan
Laat je aandacht naar het raakvlak
met de stoel gaan
Verleng van daaruit je wervel kolom
Trek je kin iets in
Reik met je kruin de lucht in
Breng je schouders naar achteren en
omlaag
Check of je recht zit door voor- en
achterwaarts te schommelen en
geleidelijk
stil te vallen
Maak een body scan
Blijf oordeelvrij
Start met je adem verdiepen
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Stap 2: adem verdiepen

Vanuit de juiste uitgangshouding breng je in
stap 2 je ademhaling omlaag. Je verbindt de
adembeweging met je onderbuik oftewel je
basis. Tijdens de oefening is je uitademing
de actieve factor terwijl je de inademing
vanzelf laat komen.
De oefening helpt om je hoofd tot rust
te brengen, met je aandacht in het
hier-en-nu te zijn, jezelf in stresssituaties
te kalmeren en je zelfbewustzijn te
vergroten. Het uitademen brengt je in je
lichaam en reinigt je longen.
Je ververst de residuale lucht (oude
opgeslagen lucht in je longen). De luide FFF
en SSS zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Oefening: adem verdiepen op de FFF en de SSS
Sluit je ogen
Adem lang en diep uit op een luide FFF
Laat als je helemaal leeg bent van de FFF een seconde pauze vallen
Adem door op een korte, lichte sss-klank
Concentreer je volledig op de adembeweging in je lichaam
Adem véél langer uit dan je gewend bent
Houd je rug recht en borst open als je dit doet
Als je aan het einde bent houd je even vast
Verdiep eventueel nog met één of enkele extra pufjes
Voel welke spieren nu aangespannen zijn
Laat de ademspieren rustig los en verse lucht door je neus naar binnen
komen
Zodra je buik ontspannen is, start je weer met uitademen op een FFF
Blijf steeds rechtop zitten, met je schouderbladen omlaag en naar elkaar
toe
Houd enkele minuten vol en ga door met verbinden (stap 3)
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Stap 3: adem verbinden

Je laat nu de stop tussen de uit- en
inademing gaan. Je ontspant je buikspieren
zodra je aan het einde van de uitademing
bent en laat meteen weer lucht naar
binnen stromen.
De uit- en inademing gaan vloeiend in
elkaar over, zoals op het keerpunt van
een pendel. Je ademhaling krijgt de
kwaliteit van een doorgaande
lemniscaatbeweging.
De sss-klank is in deze fase aanvankelijk
nog aanwezig en lost na een paar keer
op.
Oefening: Adem verbinden
Adem lang en diep uit op een FFF (laat
de sss eventueel achterwege)
Zodra je aan het einde van de
uitademing bent laat je direct maar
beheerst je buikspieren los
De lucht stroomt zo geleidelijk en
voorzichtig door je neus naar binnen
Zodra je buik ontspannen is en flanken
gevuld zijn, adem je weer met uit
Blijf herhalen en blijf steeds goed
rechtop in de uitgangshouding zitten
Houd deze vloeiende adembeweging een
tijdje vol en ga door met intensiveren
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Hoe nu verder?

Begin vandaag nog met oefenen om het
adempatroon meer eigen te maken. Door
dagelijkse beoefening slijt het nieuwe
adempatroon in en veranderd op termijn je
natuurlijke adempatroon gedurende de dag.
Door elke dag 10 minuten bewust te ademen,
zal je blijvend resultaat ervaren. En wanneer
je het doet in de vroege ochtend na het
opstaan heb je er de hele dag profijt van. Hoe
fijn is dat!!
Wil je meer verdieping dan kun je ook de
Beter ademen® traject bij me volgen.
Je krijgt meer verdieping en nog meer tools.
Je leert o.a. stap 4 en 5 van de methode
Beter Ademen®. Stap 4 gaat over de adem
intensiveren voor meer flow en energie.
Stap 5 is de superadem en deze draait om het opruimen van fysiek en
mentale blokkades. Je ademt als het ware de blokkades en oude overtuigingen uit
zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe dingen die je energie geven.
Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij het membership. We gaan dan live 3x per
week samen ademen via een online verbinding. En je krijgt toegang tot het online
platform met ruim 20 adem- en bewustzijnsoefeningen aan de hand van audio en
video. Ook vind je hier video's vinden met tips als je er zelf even niet uit komt.
Mocht je vragen hebben, mail of bel me dan. Ik kan je vast nieuwe inzichten geven.
Rest mij nog om je veel plezier te wensen met je nieuwe adempatroon.
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Wat maakt de Methode Beter
Ademen® uniek?

De Methode Beter Ademen® is een unieke
methode die is ontwikkeld door Marleen van
den Hout. Hierover heeft ze samen met
Robert Bridgeman het boek 'Start vandaag
met ademen' geschreven.
Marleen van den Hout heeft de afgelopen
jaren deze methode doorontwikkeld van vijf
naar acht stappen. En net ademen, is deze
methode ook in beweging. Wie weet ontstaan
er nog een aantal stappen.
In deze ademworkshop heb je stap éën tot en
met drie aangeleerd. Door deze dagelijks 10
minuten te doen, zul je al snel een positief
effect merken.
Wat maakt de Methode Beter Ademen® uniek?
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Snelle en doeltreffende manier om de
ademhaling omlaag te brengen en zelf tot
rust te komen.
Effectieve weg naar een blijvend goed
adempatroon zowel in rust als bij inspanning
Beter ademen verbetert je dagelijkse
adempatroon én bevordert je persoonlijke
en spirituele ontwikkeling (zelfbevrijding)
Beter ademen werkt direct én leidt
structureel naar meer rust, energie en
vrijheid
Niet zomaar een fijne oefening maar een
complete methode, makkelijk te integreren
in westerse levensstijl.
Met weinig inspanning (korte leerweg, 10
min per dag oefenen) al blijvend resultaat
(meer rust, ontspanning gezondheid en
energie).
Met 20 min per dag en wat langere leerweg
diepgaand resultaat, zelfbevrijding.
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Wie is Marleen Kooi?

Uit eigen ervaring weet ik dat twijfel,
afleiding en onzekerheid me weg hielden
om dát te doen wat echt bij me past.
Ik vertrouwde niet volledig op mijn eigen
wijsheid en wist niet precies wat mijn talenten,
gaven en mogelijkheden waren.
Dit zie ik ook bij andere ambitieuze bewuste
vrouwen. En dat raakt me diep in mijn hart.
Ik ben ervan overtuigd dat we meer op onze
eigenheid mogen vertrouwen.
Als adem- en bewustzijnscoach en mijn
interesse in Human Design is het mijn missie
om jou, Pauwervrouw helderheid te geven
wie je van nature echt bent. Zodat jij volledig
JA gaat zeggen tegen een leven en business
die echt bij je past. Met al je talenten,
superpowers en mogelijkheden. Al lijkt het op
dit moment een pad vol kuilen, uitdagingen en bochten.
Het is mijn talent om te luisteren, oordeelloos te zien en te triggeren. Zodat we
snel komen tot de kern. En jij vol vertrouwen je eigen pad gaat volgen.
Wil je vrijblijvend kennismaken? Wil je weten wat jouw kansen en mogelijkheden zijn?
Maak gratis een afspraak voor een Pauwersessie.
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