Door Tonlo Reiidon

der, de piin werd direct een stuk minder.
Misschien bloos ie bii heftig bezeren nog wel
eens over een plek en merk ie oltiid weer dol
het helpt en het de piin verzocht.

Leven is ook verondering. Piin is het signool
dot er iets verondert in ie lichoom, woordoor
hei ritme en hel evenwichi op een of ondere
monier ziin versloord. Dqt kon fysiek door
vollen of sloten ziin gebeurd. Het kon ook ie
moken hebben mel emotionele piin, verdriei

Hoe belongriik odemen is ontdekle ik voor het
,l981
. lk hod ol tiiden lqsl von een
eerst in
prop in miin keel, miin keel leek wel dichtgedrukt. lk hod moeite met slikken en proten. ln
die periode stond ik bijzonder onder sponning. Dus noor de huisorts. No wot kiiken,
drukken en bevoelen von miin keel wos zijn
conclusie: niets oon de hond, en ik kon weer
'geruslgesleld' noor huis. Moor over wos het
niel. Toen los ik over de genezende krocht von
de odem. Hoe ie door piin heen kunt odemen.

is er ol longe tiid iets
goonde, woordoor de energie von het

of ellende.

Soms

lichoqm longzomerhond verstoord rookt.
Vook heel sluipend, zonder dot ie het zelf in
de goten hebt. Op een dog zeg ie don heel
verboosd: hoe kon dit nu? Nooit heb ik lost
von miin schouder en nu opeens vergo ik von
de piln. Dit kon ook gelden voor piinen in
ormen, benen, rug, hoofd, dormen, moog en
hortstreek.

Herinner ie ie nog uit ie kindertijd dot ie
vinger ergens tussen beklemd rookte? Oei,
dot deed piin, heftige piln. 'Kom moor hier'
zei iemqnd en blies over ie vinger. En, o won-
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Onlongs hod ik hier weer profiit von. lk brqk
miin pols en moesl noor het ziekenhuis. lk
kreeg een iniectie voor het uit elkoor trekken
von mijn hond- en polsgewrichlen.
'Het is zeer piinliik' woorschuwde de orts. No
de iniectie wos zii slomverboosd. lk hod geen
kik en geen krimp gegeven. Dol wos iets biizonders, zii hod dot nog nooil meegemookl.
Het geheim? Ademen noor miin Qi (even
onder de novel) en mii doorop slerk concenireren. Het werkle weer foniosiisch!

Ook biochemische processen von de odem
verlopen niel meer zo notuurliik. Milieugiften,
uitlooigossen, chemische middelen en toboksrook blokkeren het odemholingsproces. Met
nome uillootgossen en toboksrook die koolmonoxide bevolten, verhinderen de binding
von zuurstof oon de rode bloedkleurstof hemoglobine. Doordoor wordt het lronsport von
zuurstof door het lichoom verhinderd. Dii leidr
lol verstoring von de celqdemholing en von de
energie-uitwisseling in de cel. Het mogeliike
gevolg is: verminderde ofweerkrochl, gebrek
oon presloiievermogen, motheid, depressie,
bloedvqfuernouwing en sloringen in de leverfunciies. Om moor een kleine opsomming te

Miin monier von odemen verteh mii veel over
miizelf, over hoe ik met miizelf omgo. Over
miin ziel. Lichoom, geest en ziel vormen een
eenheid, deze eenheid ben ik. ls miin odem
onruslig don kon ik mij ofvrogen: woordoor
ben ik zo onrustig? ls miin odem benouwd?
Wot benouwt mii? lk voel don geregeld een
soort druk op miin borst. Wie zet mii onder
druk of wot bedrukt mii? Voel ik dor ik miin
odem vosthoud don kon de vroog ziin:
Wooroon houd ik mii vosi? Woor ben ik mee
bezig? ls het iets in mii of buiten mii? Wot kon
ik er oqn doen en wil ik er zelÍ iets oon doen?
Een monier om hierin verondering te brengen,
is verondering brengen in mijn monier von
odemen en mii bewusl te worden hoe ik
reogeer op invloeden von buiienof.

geven.

Heel veel von deze 'ziekten'ziln te voorkomen
don wel le verbeleren bii een iuiste wiize von
odemen. lk spreek hier met opzet over odemen en niei von odemholen. Vook wordt
gesproken over diep odemholen. Je bereikt
don soms nei het tegendeel von wot gewenst
is. Belongriik is: eerst -en voorol longzoom en
rustig- uil le odemen en de ofgewerkte odem
noor builen le brengen. Er onlslool don ruimle
voor een verse odemtoevoer woordoor verse
zuurslof wordl opgenomen in het bloed. Het
vergroot de circulotie von deze levensenergie
door de bloedvolen, het zenuwstelsel en de
meridionen.

Bewusl worden von de monier woorop ie
odemt houdt in: ie bewust worden von de
onwillekeurige en tot gewoonie geworden
sponningen, oversponning of ondersponning
von verschillende delen von ie lichoom.
Die sponningen ziin er soms ol vonof ie vroegste ieugd ingeslopen. Zonder het te beseffen
rookten we ols kind ol de notuurlijke reocties
von de iuiste spiersponning kwiit.
ln de loop von het leven gebeurt er von olles
mel het lichoom en de geest von de mens. De
orgeloosheid en ongedwongenheid von het
prille mensenkind rookl verloren. Door ollerlei
ervoringen wordt de mens gevormd en vervormd. Angsien, schrik en zorgen, longdurig
meegedrogen verdriet, schuldgevoelens, een
oongekweekl minderwoordigheidsgevoel en
nog een longe reeks ondere gevoelens en
emoiies, ziin er de oorzock von doi von de
notuurlijke odembeweging soms weinig meer
terug ie vinden is in het huidige odempotroon.

Ademoefeningen hebben een gunsiig effect op
de olgehele gezondheid. Wonneer ie deze
regelmotig doet word je ie bewust wot het
lichoom is en wol het nodig heeft. Je gooi
slressreocties herkennen en leerl, hoe ermee
om te gqon. Dot hoeft echt niet veel tiid te
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kosten, en het profilt eryon is voorol bij piin wqor in het lichoom ook - enorm!
Zools biivoorbeeld bii piin in de onderrug tiidens het ploi op de rug liggen. Wonneer ik
oongeef hoe le odemen, brengt dit ol no korte
tiid verlichting. De rugspieren onlsponnen, de
holte in de rug wordl minder. Hei oefenen in
de odembewustwording vergt weinig riid en
loont ruimschoots de moeiie. De speciole
odemsoefeningen zorgen eryoor dot de
levenskrochl wordt opgenomen en verspreid in
het fysieke en oslrole lichoom. Deze worden
doordoor krochtiger en piinen verdwiinen.
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Bssisoefening AdembewusÍwording
1) Liggen en olleen moor voelen, hoe de
odem beweegl. UII lN, Ulf, lN enz.
Houd ie oondocht bii hei Qi-puni
(ongeveer 2fi a 3cm onder de novel).
2l no een poosje:
Mook ie Uitodeming hoorboor vio een
kiertle von je lippen. olsof ie een pluisie
wegbloost (heel zochtles) ----> pfff
Sluit doorno ie lippen en wocht rustig op
hel lnodemen.
Adem doorno lN door de neus en vervolgens weer ---> pfff Uitodemen
No het Uitodemen lelkens de mond dicht
en wochlen op de lnodeming (die vio de
neusgoten vonzelf plootsvindt) en zo
verder.... Sieeds mel oondocht bii het QiPunl.
3) no een poosle: ols 2) nu echler de
Uitodeming vio Qi-punt longer loten
duren. Doorno de lnodeming 4 tellen
vosthouden in Qi-punt enz.
4) no een poosie: ols 3) en nu op de
Uitodeming de tenen losies von ie of
strekken olsof ie op ie lenen goot stoon
(niet krompochtig) en tiidens de lnodeming
loot ie de lenen weer los, enz.
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Testprocedure:
- Gebruik een indicoliespier lS
- Leg de volgende procedure eerst even uil
oon proefpersoon (Pp):
- Loot de persoon liggen en eerst even tol
rusl komen. Vroog don om UIT te odemen,
lN te odemen en weer UIT le odemen ler
will ie de lS vosthoudt.
- No iedere uitodeming volgt von nolure een
neulrole odemfose. Pp houdt no de tweede
uitodeming de odem vosl olsof pp b.v.
onder woler zit. Vonof het momenl dot
deze fose no de tweede U|T-odeming
begint go ie (hordop, hoorboor voor de pp)
de duur von deze neutrole fose oftellen in
seconden. Op een gegeven moment
verzwokt de lS. Dit kon ol no 5 seconden
ziin, moor het kon ook 35 oÍ 40 seconden
duren. ( 40 seconden wijst op een flexibel
bewegende middenrifspier)
- Herhool de procedure nu voor hel
lnodemen. Loot pp eerst weer UIT-odemen
en vervolgens lN-odemen terwiil je de lS
vosthoudt. Zodro pp stopt mel lN-odemen,
loot ie pp de odem zo long mogeliik
inhouden en go ie opnieuw hordop de seconden iellen, totdot de lS verzwokt.
- Noieer de uitkomsten. Geef geen commenloor op deze uilkomslen. (Dot kon
evenlueel de volgende keer, nodot pp één
è twee weken de hier volgende oefening
thuis gedoon heeft en doordoor merkt dot
een verbelering is opgetreden in het
odemproces).

Het is belongriik deze oefening longzoom op
le bouwen om het middenrif geleidelijk oon
flexibel te moken, doqrom:
de eerste week olleen 1 ) en 2) oefenen, 2 x per
dog.
De tweede week 1), 2) en 3) ook 2 x per dog.
De erop volgende weken de hele oefening.
Een horde ondergrond werkt het meesl
onlsponnend voor de spieren von het lichoom.
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Drs. Tonio Reydon heeft in Heemsiede een prok-
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i tiik uoor odem- en psychotheropie en gespeJ

cioliseerde kinesiologie. Zii geeft o.m. de workshops Adembewustwording in combinqtie mei

i
! Lichoomsbeweging en Beter Zien door
i Notuurliik Ademen en voor geïnleresseerde
i kinesiologen wil zii wel een dog odemlechi nieken doen.
! Wi" rn"". inlichtingen wil kon mel hqor bellen:

i 023-5289476.

i ''BIOPTRON'' LICHT & KLEURENTHERAPIE, GENEESKUNDEVOOR DETOEKOMST!
lnfo: www.sensipharm.com of www.bioptron.be Tel: 0l 3-5 143530
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