
7 DAGEN
RUST

IN 7  DAGEN MEER RUST EN

MEER CONCENTRATIE

B U I K A D E M H A L I N G

A D E M H A L I N G S O E F E N I N G

D A G  6



Welkom bij dag 6 van de ‘7 dagen rust’. We
hebben de afgelopen 5 dagen al een schat aan
waardevolle oefeningen gedaan. Toch kan het
zijn dat je moeite hebt met deze oefeningen. Ik

hou van de simpelste oefeningen.
 

Dat is echter niet voor iedereen fijn. Dan kan
de oefening van vandaag misschien een goed
alternatief zijn. We gaan namelijk aan de slag
met de buikademhaling. Bij veel oefeningen

gaat dit vanzelf (ademen naar de buik) en zeg
ik dat er dus niet bij. Bij deze oefening ga je de
ademhaling juist heel bewust sturen naar de

buik.

DAG 6.BUIKADEMHALING



Zorg dat je de komende 10 minuten in alle
rust deze oefening kan doen.
Zoek een comfortabele houding: bij deze
oefening is dat liggend.
Plaats je voeten op de grond, zodat je
knieën omhooggaan.
Leg je hand op je buik, ter hoogte van de
navel.
Wen even aan de houding en adem een
paar keer rustig in en uit.
Sluit als je dat wilt je ogen, maar dat hoeft
niet. 

Voordat we beginnen een paar
aandachtspunten:

 

DAG 6.BUIKADEMHALING



Vervolgens probeer je bij elke ademhaling richting
je hand te ademen. Doe dit ontspannen en rustig.
Je hoeft verder niks te sturen, alleen naar je hand

te ademen. Voel je de buik wat opbollen? Dan
gaat het goed. Ga even zo aan de slag. Adem in

naar de buik en
adem rustig uit.

 
Hopelijk geeft het houvast om naar de hand te

ademen. Ga rustig verder.

 Adem in naar de buik/ je hand en laat los. Voel
bij de inademing de buik opbollen en bij de

uitademing gaat de buik rustig naar beneden.
Doe dat ontspannen en zonder wilskracht.

Gewoon relaxed!
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Kom je in de flow? Ik hoop het. Ik laat je de rest
van de oefening met rust, zodat jij de focus kan

houden op de buikademhaling. Ga rustig verder.
Adem in naar de buik/ je hand en laat los. Voel bij

de inademing de buik opbollen en bij de
uitademing gaat de buik rustig naar beneden.

Doe dat ontspannen en zonder wilskracht. 

Gewoon relaxed!
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Dit is een perfecte oefening om te
ontspannen. Omdat je echt moet liggen met

een hand op je buik kun je dit het
beste thuis in de ochtend en/of avond doen.

Doe dit 10 minuten per dag en je
merkt al effect.

 
Wiebel kort met je tenen en vingers. Kom

langzaam terug uit de ontspanning en open je
ogen. 

 
Ik wens je een ontspannen dag of

avond en tot morgen bij de 7 dagen rust.

DAG 6.BUIKADEMHALING


