Geheimen
van chi
ademhaling
Het wordt algemeen aangenomen dat een mens maar drie weken
zonder voedsel kan, drie dagen zonder water en drie minuten zonder
lucht zou kunnen. Voor de gemiddelde persoon is dat ook zo. Er zijn
echter uitzonderingen op deze regel: mystici, yogi's, wijzen, heiligen en
zij die Oosterse krijgskunst beoefenen laten de uitzonderingen op deze
regel zien.
Ik had een vriend die in de jaren ‘70, zeven maanden, zeven dagen en
zeven uur zonder voedsel leefde. Er zijn beschrijvingen van mensen die
blijkbaar kunnen leven van zonlicht alleen (inedia) maar hoewel dit wel
beschreven staat, ontbreekt hiervoor hard wetenschappijk bewijs. Er zijn
mensen die hun adem onder water meer dan twintig minuten kunnen
inhouden. Tibetaanse monniken kunnen naakt in sneeuw en ijs zitten
terwijl hun lichaam is bedekt met natte en koude gewaden, door hun
lichaamstemperatuur te verhogen drogen zij die gewaden. Dit zijn geen
trucjes. Het is het resultaat van training
van het lichaam en in het bijzonder
training van de natuurlijke processen
van organen in het menselijk lichaam.
Volgens een artikel in Science Watch
(2/9/82 ) hebben Drs. Herbert Benson,
John W. Lehmann, Mark D. Epstein van
Harvard, Ralph F. Goldman van het
Army Research Institute of
Environmental Medicine, MS Malhotra

van het Indiase Nationale Instituut van Sport en Jeffrey Hopkins van de
Universiteit van Virginia een onderzoek gedaan naar hoe deze
monniken dat precies deden. Wat ze ontdekten was, dat de monniken
een bepaalde ademhalingstechniek gebruikten waarmee zij de
temperatuur in hun vingers en tenen konden verhogen met maar liefst 8
graden Celsius. Toen hij diegenen, die deze zeer verfijnde vormen van
meditatie beoefenden, van dichtbij bestudeerde (in Sikkim, India),
ontdekte Dr. Herbert Benson ook dat deze monniken de snelheid van
hun stofwisselingsproces met 64 % konden verlagen door middel van
het beheersen van hun ademhaling.
Laten we eens kijken wat hier de gevolgen van zijn. Als je je
lichaamstemperatuur en je stofwisselingsproces dus kan veranderen,
zou je dan ook je gezondheid en je levensduur kunnen beïnvloeden?
Voor degenen die Gtum-mo, een boeddhistische/yoga ademhalingmeditatie, beoefenden was dit echter niet het belangrijkste doel. De
Harvard University Gazette (4/18/02) stelde de vraag: " Waarom zou
iemand dit doen?” Drs. Herbert Benson, die Gtum-mo al twintig jaar
bestudeerde, zegt dat “boeddhisten voelen dat de werkelijkheid waarin
we leven niet de ultieme werkelijkheid is”. Er is nog een realiteit die we
kunnen aanboren die niet beïnvloedbaar is door onze emoties en onze
alledaagse wereld. Boeddhisten geloven dat deze gemoedstoestand
kan worden bereikt door dienstbaarheid aan anderen en door meditatie.
De hitte die vrijkomt tijdens de Gtum-mo meditatie is slechts een
bijproduct.
In 1985 maakten de onderzoekers een video van monniken die zich op
een rotsachtige, winderige richel op een hoogte van 15.000 voet in de
Himalaya bevonden. Het was Februari, in een vollemaan’s nacht.
Slechts gekleed in katoenen en wollen sjaals, sliepen zij de hele nacht
zonder te rillen van de kou. In een andere studie werden monniken
bedekt met natte lakens van drie bij zes meter terwijl zij mediteerden in
een kamer bij slechts 4,5°Celcius. Kort nadat de natte lakens om de
monniken werden geslagen, kwam er stoom van de lakens af en binnen
een uur waren de lakens helemaal droog. Dit voorbeeld laat zien dat wij
mensen meer controle hebben over onze natuurlijke organische
processen dan onze moderne samenleving altijd heeft verondersteld.
Hoewel het voor de monniken wellicht niet van belang is dat meditaties
en ademhalingsoefeningen gebruikt kunnen worden om de levensduur
aanzienlijk te verlengen, trekt dit feit zeker wel de belangstelling van
voorstanders van alternatieve gezondheid.

Als je kijkt naar het onderzoek naar- en de aandacht voor biologische
voeding, levensduur, kruiden en sportsupplementen, zouden meditatie
en ademhalingsoefeningen ons op het juiste spoor kunnen zetten. Want
waarom kopen consumenten die gericht omgaan met gezondheid,
artikelen die gericht zijn op gezond leven? Ze denken dat dergelijke
voedingsmiddelen, kruiden en supplementen een gunstig effect zal
hebben op hun stofwisselingsproces en daardoor hun leven zal kunnen
verbeteren en verlengen.
Stofwisseling is de spijsvertering van het voedsel, de opname hiervan in
het bloed en verspreiding hiervan door de lichaamscellen,
veranderingen in de samenstelling van cellen en verwijdering uit het
lichaam van afvalstoffen van de celstofwisseling, met andere woorden,
de manier waarop het lichaam datgene wat wordt gegeten en
gedronken omzet tot voor het lichaam bruikbare stoffen. Voeding wordt
afgebroken en omgezet in brandstoffen, bouwstoffen en beschermende
stoffen zoals koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines, zouten,
mineralen en water, dit alles voor het behoud van leven van het fysieke
lichaam.
De twee belangrijkste manieren waarop dit wordt gedaan zijn
katabolisme en anabolisme. Katabolisme is het proces van biologische
afbraak van organische stoffen, het zet voedselmoleculen om in
kooldioxide, water, stikstof en en breekt grote moleculen af tot kleinere
moleculen. Bedenk dat een molecuul ‘het kleinste deeltje materie is dat
van eenzelfde chemisch samenstelling is als de gehele massa’. Kortom,
een molecuul is een klein chemisch fabriekje. Door de structuur van
deze energierijke-moleculen zetten zij snel organische stoffen chemisch
om in energie. Wanneer deze energie wordt vrijgegeven, ontstaat er
warmte. Je kunt je deze chemische stoffen voorstellen als
gecondenseerd zonlicht. (Condenseren is het proces van het omzetten
van gas en/of damp naar vloeistof.)
Brandhout is hiervoor een goed voorbeeld. Wanneer een stuk hout op
de grond wordt verbrand tot as, voedt dit as de bodem door het
vrijgeven van kalk of calcium aan de aarde. Hierdoor worden andere
voedingsstoffen uit de grond, in staat gesteld hun energie vrij te laten
komen. Planten leven van het vrijkomen van deze energie, dit is een
interactie van chemische stoffen.
Door het vormen van mineralen in de aarde komt uit het magnetisch
veld van de bodem energie vrij. Dit leidt tot een vruchtbare
samenstelling van de aarde waardoor de juiste condities worden
geschapen voor de groeivoorwaarden van planten.

Het staat buiten kijf dat
zonlicht het meest
essentieel is voor het
meeste leven op aarde.
Planten absorberen
zonlicht via hun bladeren.
Dit proces heet
fotosynthese. Zonlicht
bestaat uit veel
verschillende kleuren die
voor de mens niet zichtbaar zijn. Deze kleuren bestaan uit
elektromagnetische energie. Planten gebruiken niet al het zonlicht dat
op hen schijnt, zij gebruiken enkel het rode en blauwe licht van de
electromagnetische golflengten. Het sap van de plant bevat chlorofyll en
juist dit chlorofyll absorbeert de fotonen of kleinste deeltjes van zonlicht
binnen de golflengten van het rode en blauwe kleurenspectrum. De
cellen in de plant, de zogenaamde chloroplasten, vangen deze fotonen
en zetten de energie om in suiker - en zetmeel moleculen. Wanneer
lichtdeeltjes een chloroplast (plantencel) raken, komt er energie vrij die
koolstofdioxide en water verbindt om suikers en zuurstof te produceren.
Dit hele proces gaat om energie-uitwisseling. Wanneer je een deel van
je lichaam beweegt, komt er warmte vrij. Het interessante is dat
moleculen zijn opgebouwd uit kleinere eenheden van energie genaamd
atomen. Deze atomen zijn opgebouwd uit nog kleinere stukjes energie
die subatomaire deeltjes worden genoemd, terwijl deze
subatomairedeeltjes in feite helemaal geen ‘deeltjes’ zijn. Eigenlijk
hebben we het hier over energie die heen en weer springt tussen wat
enerzijds lijkt op een deeltje en anderzijds lijkt op een golf.
Het zou belachelijk zijn om te stellen dat een elektron of proton of een
ander subatomaire deeltje voedsel nodig heeft. Ze eten namelijk niet.
Atomen, onderdeel van subatomaire elementen, eten ook niet. Maar
hoe zit het dan met moleculen, die immers zijn opgebouwd uit atomen?
Hiervoor geldt hetzelfde verhaal: ze hebben geen voedsel nodig. Deze
logische lijn van redeneren brengt ons naar de celstructuur van zowel
mensen als planten en de vraag over de autonome groei. Eten deze
cellen? Nee!
Metabolisme is het proces van hoe het lichaam voedsel omzet in
deelstoffen en zo haar chemische samenstelling wijzigd. Een
chemische stof is een element dat een bepaald effect heeft. Hoe

produceert zo’n element eigenlijk een dergelijk effect? Het element moet
oxideren, dit betekent dat het zich moet gaan verbinden met zuurstof.
Elektronen worden hierbij overgebracht van de ene atoom of molecule
naar een andere (zie : oxidatie reductie). We hebben het dan over het
elektronentransport, dat plaatsvindt in de mitochondriën (de
energiecentrales van de cellen) binnenin de cel tijdens de anaërobe
ademhaling. Ademen dus! (Een anaërobe ademhaling houdt in dat er
energie wordt vrijgemaakt in de cel door oxidatie van organische stoffen
zonder vrije zuurstof.)
Het proces van verbranden ofwel oxidatie van het voedsel heet
katabolisme. Zonder lucht, zal een vuur uitgaan; ademen wakkert de
vlammen van het interne cellulaire vuur aan dat warmte creëert in het
lichaam. Kun je zien waarheen dat leidt ? Katabolisme verandert
voedsel in eenvoudigere chemische verbindingen zoals glucose
(suikers), aminozuren, vet, enz., die op hun beurt weer worden omgezet
in kooldioxide (koolzuurgas), water, stikstof, enzovoorts. Mechanisch
wordt de energie vervolgens losgelaten. Alles wat in de vorm van
voedsel het lichaam in gaat, komt er ook weer uit. Ontlasting, urine ,
transpiratie en uitademen zijn voorbeelden van hoe het lichaam ontdoet
zich van afvalstoffen van voeding.
Je bent niet wat je eet! Maar wat je eet bepaalt wel wat je bent als een
fysiek organisme. Celdood zal leiden tot ophoping van schadelijke
afvalproducten (afvallenstoffen). Daarom zijn de ademhaling en
bepaalde ademhalingsoefeningen belangrijk voor een verlengende
levensduur en vitaliteit.
Het proces van katabolisme, stofwisseling in de cel resulterend in
verbranding, moet voltooid zijn, voordat anabolisme kan plaatsvinden.
Anabolisme is het opbouwende deel van de stofwisseling en gebruikt
hierbij de vrijgekomen energie van de verbranding van energierijke
fosfaatverbindingen. Katabolisme moet plaatsvinden voordat er energie
kan worden vrijgegeven zodat het de groei van een menselijke
celstructuur kan stimuleren. Daarom moet je ademhalen: zodat er
verbranding door katabolisme plaatsvindt.
Simpel gezegd, door te ademen komt er energie vrij, door middel van
warmte. Gtum-mo is slechts een voorbeeld. Ademhalingsoefeningen
geven je daarom ook controle over je (cel)stofwisseling en ook het
vermogen aan je lichaam om zich te ontdoen van gifstoffen. Dit heeft
een voor de handliggende verhoging van vitaliteit tot gevolg. Door het
pompen van de longen en het hart, beweegt bij elke inademing een

onzichtbare stroom van energie (genaamd chi, qi of prana ) in een
bepaald patroon door de lichaamsweefsels. Dit ontstane adempatroon is
als een kosmische blauwdruk die de basis vormt van hoe je lichaam zal
worden veranderd, hetzij in positieve of negatieve zin.
Door de medische wereld is duidelijk aangetoond dat het hele scala van
menselijke emoties samenhangt met veranderingen in de ademhaling.
Volgens zowel de yoga - wetenschap als de traditionele Chinese
geneeskunde, kunnen er in orgaansystemen, meridianen of
lichaamsdelen die verstoken zijn van vitale kracht of die ernstig uit
evenwicht zijn geraakt, degeneratie van celweefsels of zelfs
kwaadaardige ziekten en/of aandoeningen optreden.
Als je je fysieke lichaam als een materialisatie van deeltjes beschouwt,
deeltjes die vastzitten aan een onzichtbare matrix van energie, dan zie
je hoe afhankelijk het fysieke lichaam is van het energiepatroon dat
daar doorheen gaat. Kirlian fotografie maakt dit proces makkelijker te
begrijpen. Een plantenblad kan worden gefotografeerd en de energie
die het uitstraalt wordt dan waargenomen. Het blad kan vervolgens
worden gehalveerd, maar als het
onmiddellijk daarna opnieuw wordt
gefotografeerd, blijft het energiepatroon van
het volledige blad zichtbaar.
Op een soortgelijke manier kan het lichaam
zich herstellen en vernieuwen. Uiteraard
dient het energieveld intact te blijven. De
Ouden geloofden dat qi (uitgesproken als
"chi" ) of prana de bio-elektriciteit levert om
de levensvatbaarheid van de matrix veilig te
stellen.
Wij zijn het meest verbonden met onze
emotionele en energetisch fysieke lichaam wanneer we bewust gericht
zijn op onze ademhaling. In veel culturen, kan het woord voor "adem"
ook vertaald worden als "ziel" of "geest". Daarom hechtten oude volken
zoveel belang op het zich bewust zijn van de ademhaling. Hoewel het
een grote uitdaging lijkt om voortdurend op onze ademhaling te letten
(dit is in de praktijk van alledag niet haalbaar), kunnen we maar op een
paar momenten gedurende de dag contact met ons ware zelf te krijgen.
Deze momenten zijn zo eenvoudig als het nemen van drie bewuste
ademhalingen. Ons bewustzijn is de sleutel tot zowel onze mentale als
fysieke gezondheid. Wanneer we bijvoorbeeld de juiste

lichaamshouding verwaarlozen, we niet opmerken hoe we lopen, hoe
ons gewicht zich verplaatst of hoeveel ongewone stressoren we creëren
dan raken we fysiek uit balans. Een slechte
houding bemoeilijkt een goede ademhaling;
de longen en de zuurstof-dragende rode
bloedcellen hebben het dan zwaarder.
Net zoals de lichaamshouding zich aanpast
aan een onnatuurlijke houding van het
lichaam, zonder dat je je daar van bewust
bent, geldt dit ook voor de ademhaling die
zich onbewust hersteld omdat dit wordt
aangestuurd door het primitieve deel van de
hersenen. De ademritmes passen zich aan,
aan onbewust opgeslagen emotionele
trauma’s, dit leidt tot biologische stoornissen.
Emoties zijn zo nauw verweven met
ademhaling, dat het primitieve deel van de hersenen direct reageert op
onverklaarbare en storende toestanden van schrik, angst, agressie,
depressie of andere ongewenste emoties die invloed hebben op het
ademhalingsritme.
Uit de traditionele geneeswijzen komt het medicijn van "heel diep
ademhalen", dit kan verbazingwekkend effectief zijn wanneer we bloot
staan aan emotionele schommelingen. Als je jezelf beloofd om pauzes
te nemen en om eens heel rustig en bewust drie in- en uit
ademhalingen te doen, zul je verbaasd zijn over het effect van zo’n
simpele oefening.
Wat is dan precies een bewuste ademhaling? Laten we een kleine reis
door het lichaam maken. Ten eerste, is er een kriebelend gevoel op het
puntje van de neus als de inademing begint. Zoals de Ouden geloofden,
bevat de lucht een levende geest, de levenskracht die bekend staat als
qi of prana. Het is deze kracht die lichaam en geest energie geeft. Door
de neusschelpen stroomt de lucht naar binnen langs de sponsachtige
zwellichamen van het neusweefsel, hierdoor wordt het patroon en de
stroom van lucht door de neus bepaald. Wanneer de neusschelpen
worden gestimuleerd door de luchtstroom, activeren zij op hun beurt
weer reacties in het zenuwstelsel. Dit heeft tevens invloed op de
persoonlijkheid. Als kanttekening is het interessant te weten dat, bij de
neusschelpen van geliefden een overvloedige stuwing plaatsvindt, die
het gevolg is van het vrijkomen van hormonen wat andere

ademhalingspatronen schept, die worden aangeduid als '”honeymoon
nose " (huwelijks neus).
Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat levendige herinneringen
worden getriggerd door een bepaalde geur. Geuren en emoties zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je bedenkt dat we gemiddeld
zo’n 18.000 tot 20.000 keer per dag inademen, kun je niet anders dan je
verwonderen over het aantal verborgen boodschappen die de hersenen
ontvangen van alle dingen die we ruiken in een periode van 24 uur.
Zodra de lucht de neus gepasseerd is op zijn weg naar beneden, komt
het in het belangrijkste kanaal dat naar de longen gaat: de luchtpijp. Het
splitst zich dan in twee kleinere kanalen die van de longen voorzien van
lucht, deze zien er uit als bomen met heel veel vertakkingen. De kleinste
vertakkingen worden de bronchioli genoemd. Deze bronchioli eindigen
als een groot aantal kleine luchtzakjes, genaamd alveoli - delicate
longblaasjes met wandjes van de dikte van een microscopische cel.
Hierin vindt het wonder van de "violette mist" plaats: ‘lucht‘ voorziet het
bloed van zuurstof. De longblaasjes hebben minuscuul kleine
haarvaatjes, zo dun dat de bloedcellen slechts één voor één naar
binnen kunnen gaan. Iedere bloedcel die is vervormd door vervuiling
kan er niet door. De lucht geeft de zuurstofmoleculen af aan de rode
bloedcellen die de levenskracht naar de verschillende organen van het
lichaam vervoeren.
Vervuilende lucht van tapijten, meubels, chemische sprays, cosmetica,
tabaksrook of uitlaatgassen kunnen de kleine longblaasjes beschadigen.
Wat eerst een massa van zuurstof - verwerkende eenheid was,
verandert in een zwart gat als de vervuilde lucht de longblaasjes kapot
maakt. De blaasjes worden letterlijk opgeblazen door vervuilde lucht.
Dit betekent dat er een kleiner gebied overblijft voor zuurstof om met
bloed in aanraking te komen voor een actieve overdracht van
(levens)energie . Het resultaat is een ernstige kortademigheid
(longemfyseem) . Dit veroorzaakt een afbraak van het fysieke lichaam
tezamen met mentale en emotionele verwarring.
Als het natuurlijke proces wordt verstoord, stopt de hemoglobine
doorvoer in het lichaam. Hemoglobine is een eiwit in de rode
bloedcellen, dat zorgt voor het transport van zuurstof bij mens en dier.
Dit houdt in dat wanneer er geen zuurstof wordt aangeleverd er ook
geen koolstofdioxide, het afvalproduct vande stofwisseling, door het
lichaam kan worden afgegeven. Hierop ontstaat de zelfvergiftiging in het
lichaam die, indien deze ernstig genoeg is, zal leiden tot de dood.

Een klassiek voorbeeld van zelfvergiftiging blijkt uit een experiment van
Dr. Claude Bernard, een Franse fysioloog uit de 19e eeuw. Bernard
nam een glazen stolp, met daarin voor drie uur lucht voor een vogel. Hij
plaatste de vogel twee uur lang in de container van glas en verwijderde
de vogel zonder zichtbare negatieve effecten. Ogenschijnlijk was er dus
nog voor een uur ‘lucht’ over in het glas, maar toen hij een tweede vogel
onder de stolp plaatste stierf de vogel onmiddellijk omdat het dier geen
tijd had zich aan te passen aan de gifstoffen in de resterende lucht.
Volgens mij zijn wij mensen net zo als de eerste vogel, die een
geleidelijke vergiftiging van zijn bloed ervaarde. We zijn niet alleen
vergiftigd door de vervuilde lucht die we inademen, de chemicaliën
waaraan we worden blootgesteld en hun luchtvervuilende werking, maar
ook door onze oppervlakkige ademhaling. Als je kijkt naar de mentale
stress die we ervaren en het effect dat dit heeft op onze manier van
ademen, is het een wonder dat we nog leven.
Het is een bewijs van de kracht van onmisbare aanpassing, waarbij het
fysieke organisme zich aanpast door het afsluiten van minder
levensvatbare functies om te kunnen overleven. Dit is vergelijkbaar met
een klein vliegtuig dat met een zware lading omhoog moet klimmen en
die is genoodzaakt de minst waardevolle lading af te stoten.
Het menselijk lichaam sluit ook functies af, zoals bijvoorbeeld bij
tweedehands sigarettenrook waarvoor we overgevoelig zijn, bij
(lucht)vervuilende reststoffen uit tapijten, cosmetica en talloze andere
verontreinigende stoffen waaraan we dagelijks worden blootgesteld.
Daarom is het van groot belang om te beginnen met bewust te
ademen.We kunnen dan niet alleen dieper ademen maar het stelt ons
ook in staat opnieuw contact te maken met onze sluimerende zintuigen
om ons daardoor beter aansluiten op de wereld om ons heen. Neem
bijvoorbeeld twee honden waarvan één hond binnen in huis woont en de
ander buitenshuis. Beide honden zijn ‘geur dieren’, dit houdt dat ze een
extreem hoog vermogen hebben om een spoor te volgen op basis van
geur. Wanneer de binnen-hond, gewend aan de muffe lucht en andere
geuren in huis, naar buiten gaat, is er een duidelijke vermindering
waarneembaar van zijn vermogen om een
spoor te volgen. De buitenhond heeft echter
geen moeite met het handhaven van zijn
natuurlijke neiging.
Als dit stilleggen van het natuurlijke

overlevingsinstinct van dieren zo voor de hand ligt, hoe zit het dan met
al de natuurlijke vermogens die wij mensen normaal gesproken zouden
bezitten als we niet bloot zouden staan aan allerlei vormen van
zelfvergiftiging? Het wegwerken van muffe giftige lucht door diepe
ademhaling lijkt nu zo veel meer voor de hand te liggen. De aanslag van
deze giftige lucht op de longen en het hart is enorm. Het ‘International
Breath Institute’ heeft aangetoond dat 70% van de giftige stoffen het
lichaam verlaten bij de uitademing.
Het belangrijkste afvalprodukt van de ademhaling is koolstofdioxide, dit
moet worden afgevoerd door onze gevoelige longblaasjes en wordt
vervangen door zuurstof en andere gassen tijdens onze inademing. De
uitgeademde lucht is ook nog gevuld met andere dodelijke gifstoffen,
zoals vluchtige organische stoffen (VOS). Dit zijn de schadelijke
chemische stoffen waartegen we onszelf proberen te beschermen, we
treffen die aan in muurverf, multiplex, spaanplaat meubels, tapijten en
allerlei huishoudelijke chemicaliën. Als je ze zou inademen in een
verzegelde container, zoals in het experiment van Claude Bernard met
een vogel, zou je in heel korte tijd doodgaan!
Uitgeademde lucht bevat methanol, isopreen, aceton, ethanol, alcohol,
ketonen, koolwaterstoffen en water. Het is bijna alsof we ervoor zorgen
dat in onze huizen en kantoren, met hun kunstmatige verwarming- en
koelingsystemen, onze uitgeademde lucht gerecycled wordt, in een
glazen stolp, waarin wij de kanaries zijn. In tegenstelling tot de
spreekwoordelijke ‘kanarie van de mijnwerker’, die overlijdt aan slechte
lucht, degenereren wij mensen, via de wet van vitale aanpassing, door
onze giftige (leef)omstandigheden en wijten de schuld van onze kwalen
aan andere oorzaken.
Natuurlijk zijn er veel aanvullende factoren die ook van invloed zijn.
Waar het hier om gaat, is, dat ongeacht wat je omstandigheden ook
mogen zijn, is, je de tijd moet te nemen om bewust diep te ademen, dit
geeft veel meer voordeel dan het in eerste instantie lijkt. Neem daarom
gedurende de dag de tijd om drie aaneengesloten diepe bewuste
ademinghalingen te nemen.
met lucht. Wanneer je dit niet van nature doet (alle baby's ademen op
deze manier), blijft muffe giftige lucht in de longen achter en je zult de
verminderde longcapaciteit en kortademigheid ervaren. Kortademigheid
In bepaalde stromingen van geestelijk denken, wordt aangenomen dat
wanneer je je bewust bent van het moment van je laatste adem of
uitademing, je je bewust zult zijn van je volgende inademing als een

Techniek 1.

Dat doe je op de volgende manier. Wanneer
je inademt, laat je je buik op een ontspannen
manier uitzetten en opbollen, waardoor je
middenrif in staat is te zakken en je longen
zich van onderaf aan
kunnen vullen en het
verminderd
functioneren van
organen staat in
verband met
onvermogen van de
longen om voldoende
zuurstof aan de rode
bloedcellen te leveren
en ook tot onvermogen
om voldoende
afvalstoffen te
verwijderen. Dit is
namelijk de taak van
onze uitademing.

Wanneer je uitademt, trek je je buik naar binnen en duw je je middenrif
omhoog om de giftige lucht er uit te persen, dit leidt tot een volledige
ademhaling. Tussen je uitademing en de volgende inademing zit een kleine
pauze net zoals bij een golf die op het strand aankomt spoelen en zich weer
terugtrekt richting zee. Deze pauze verbindt de oude adem met de nieuwe
adem. Je aandacht moet zich met name focussen op de pauze aan het einde
van de uitademing.
kind in een nieuwe geboortecyclus. Of dit waar is of niet, het mysterie
van de ademhaling blijft ons verbazen.
Er is een gedocumenteerd verslag van een hatha yogi, Sadhu Haridas,
die in 1837 vrijwillig werd verzegeld in een gewelf bij de Maharadja van
Punjab in Lahore, India, dat nu deel uitmaakt van Pakistan. Dit gewelf
werd gebouwd van bakstenen. De yogi werd eerst vastgenaaid in een
stoffen zak zonder voedsel of water, vervolgens in een houten kist gezet
en neergelaten onder de grond in het gewelf, dat werd afgesloten met
het persoonlijke zegel van de Maharadja en bedekt met aarde. Het werd
24 uur per dag bewaakt, zeven dagen in de week, voor een periode van
40 dagen.
Aan het einde van die 40 dagen, werd de aarde afgegraven en Haridas
werd opgegraven onder het toeziend oog van de Maharadja in

gezelschap van zijn hofhouding en de Franse en Engelse artsen die ook
aanwezig waren toen Haridas werd begraven. Binnen een half uur nadat
hij was opgegraven, kon Haridas weer geanimeerd spreken.
Een andere keer werd hij begraven voor een periode van vier maanden
en had hij zijn baard afgeschoren vlak voor de beproeving. Nadat hij
weer werd opgegraven, was zijn gezicht net zo glad als het was voordat
hij werd begraven. In zijn aanhoudende toestand van schijndood was
zijn baard helemaal niet gegroeid. Haridas had het geheim van het
tevoren reinigen van zijn ingewanden geleerd en ook had hij het inzicht
opgedaan hoe hij zijn ademhaling moest reguleren zoals een dier in
winterslaap.
Deze praktijk van beheersing van de ademhaling, staat in yoga-kringen
bekend als pranayama en wordt ook beoefend in qi gong en kung fu. In
qi gong wordt de adem op een bepaalde manier verplaatst om de
student de controle over de qi te geven. De qi wordt dan gericht langs
paden, die meridianen worden genoemd. Deze meridianen voorzien de
orgaansystemen en acupunctuurpunten van energie. Dit prikkelt de
produktie van het hersen- en ruggemergvocht, omdat de ademhaling de
beweging van de acht botten van de schedel ook beïnvloedt. Dit alles
leidt, zoals men in de oudheid geloofde, tot een aanzienlijke
levensverlenging.
Hoewel er zeker ook andere factoren in het spel zijn, stelt het beheersen
van de ademhaling je in staat om de levenskracht en vitaliteit in de
adem, rond het lichaam te laten bewegen, wat resulteert in gezondheid
en een lang leven. Er zijn veel oefeningen die je kunt leren maar om te
beginnen, start je met het beheersen van drie bewuste aaneengesloten
ademhalingen.
Er is uiteraard veel meer te vertellen over dit onderwerp dan in deze
korte beschrijving wordt weergegeven, maar het geeft ons een idee van
wat misschien allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Zijn de verhalen van
Taoïstische onsterfelijken gewoon fabels of zou er misschien toch meer
aan vast kunnen zitten? Persoonlijk geloof ik dat deze fysieke
Wannneer je je zeker genoeg voelt bij het
diepe doorademen, kun je beginnen het
ademhalen te oefenen langs de plek tussen
je ogen, deze plek is bekend als het ‘derde oog’. Adem goed door de buik bij
de diepe in- en uitademing, stel jezelf voor dat de lucht niet door je neusgaten
komt, maar door het ‘derde oog’. Je zult verbaasd staan dat deze eenvoudige
oefening je meer controle geeft over je fysieke lichaam en gezondheid en
daarbij ook het vermogen van je intuïtie vergroot.

Techniek 2.

Een derde
oefening is
precies zoals
die, die ik zojuist heb beschreven, behalve dat je
begint te ademen vanuit je ‘dan tian’, oftewel het
gebied drie vingers onder je navel. Dit is een
manier die men in de oudheid beoefende om
innerlijke kracht te vergroten en jeugdig te blijven.

Techniek 3.

oefeningen kunnen leiden tot verjonging, die kan worden aangetoond
door bloedonderzoek in een laboratorium. Daarom onderschrijf ik de
praktijk van qi gong als een manier naar het pad van overvloedige
gezondheid.
Wanneer je heel simpel deze drie oefeningen met regelmaat beoefent,
kun je resultaten bereiken die je hoogste verwachtingen zullen
overtreffen. Dat je gezegend mag zijn met gezondheid, een lang leven
en jeugdigheid!
Peter Ragnar
Peter Ragnar is een internationaal erkende auteur, die negenentwintig
boeken op zijn naam heeft staan. Hij staat er bekend om vanuit zijn hart
zaken rond gezondheid en organisch leven te benaderen. Als een
spiritueel gids en mentor, helpt hij anderen bij het bereiken van hun
hoogste potentieel. Hij biedt een pad naar innerlijke ontwikkeling door
de praktijk van qi gong, meditatie en mededogen en helpt degenen die
zijn raad zoeken om hun fysieke capaciteiten te ontwikkelen door middel
van beweging en goede voeding met als doel een uitzonderlijk hoog
niveau van vitaliteit te bereiken.
Meer van Peter's inzichten en wijsheid is te vinden op
www.PeterRagnar.com
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