Mindful Walk workshop: ‘De kracht van ademhaling’
Wandelen en ademhaling gaan hand in hand bij Mindful Walk van Mindful Run® Nederland.
Ademhalingstechnieken passen we toe om het maximale rendement uit je ademhaling te halen.
Veel wandelaars ademen verkeerd waardoor je veel te veel energie verbruikt. Binnen Mindful
Walk gebruiken we de neusademhaling. Hoe langzamer en hoe minder je in ademt, hoe meer
zuurstof en hoe minder melkzuur je in je lichaamscellen hebt en ook des te lager je hartslag zal zijn.
Ademhalen via de neus is een stuk voordeliger en gezonder dan ademhalen via de mond – ook
tijdens het wandelen.
Ademhalen, we doen het zo'n 23.000 keer per dag, zonder erbij stil te staan, zonder te beseffen dat
we met de juiste ademhaling stress, spanning, hoge bloeddruk, energiedipjes, etc. kunnen
beïnvloeden.
Een mensenlichaam kan best een tijdje zonder drank en voedsel, maar ontzeg het gedurende enkele
minuten adem en het blokkeert. Een lichaam heeft zuurstof nodig, op elk moment van de dag.
Maar ook al is onze ademhaling zo'n vitale lichaamsfunctie, we besteden er doorgaans bitter weinig
aandacht aan. Vreemd, toch? Nu moet je natuurlijk niet elk van de 23.000 ademteugen die je per dag
inhaleert grondig gaan bestuderen, maar met een beetje extra aandacht kun je veel meer halen uit je
ademhaling. Je energielevel gaat omhoog, stress wordt verminderd etc.
Bewust ademen begint altijd bij neus ademhaling. Zie hiervoor de afbeelding hieronder.
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Bewust ademen tijdens het wandelen
Wanneer je via de mond ademhaalt tijdens het actief wandelen ga
je naar een snellere ademhaling van grote hoeveelheden lucht verse zuurstof. Om deze grote
hoeveelheden lucht te verwerken moet je lichaam de grote hoeveelheden kooldioxide afvoeren.
Prima toch, denk je misschien…
Nu is niet de te veel ingeademde zuurstof het probleem, maar de kooldioxide. Je raakt door het vele
ademen te veel kooldioxide kwijt, zodat hieraan een tekort ontstaat. Veel mensen zijn moe door het
te veel ademen. Kooldioxide speelt een belangrijke rol in ons lichaam. Een tekort aan kooldioxide
heeft invloed op allerlei processen in het lichaam. Zo verandert bijvoorbeeld de activiteit van
eiwitten en vitaminen, waardoor je weerstand afneemt. Een ander effect dat optreedt heeft te
maken met de energiehuishouding. Een lichaam verbrandt vetten in rust als je bijvoorbeeld slaapt.
Een jachtige ademhaling (mondademhaling) wordt door het lichaam gezien als een teken van
verhoogde paraatheid, het lichaam gaat dan over op verbranding van glucose/suiker. Dat is de reden
dat veel mensen niet uitgerust wakker worden.
Glucose/suikerverbranding levert een rusteloze, nerveuze en opgefokte energie op. De reden
hiervoor is dat glucose/suikerverbranding maar één enkel nut heeft. Namelijk dat je lichamelijk en
geestelijk kunt pieken in tijden van stress. Maar als jij gaat slapen hoor je geen stress te hebben.
Vetverbranding levert voor het lichaam lange termijn energie op. Het is een groot, dik en zwaar blok
hout op het vuur dat lang blijft branden. Dit levert een kalme, ontspannen energie op van overvloed.
Je krijgt letterlijk overvloedige energie, zonder je zorgen te hoeven maken over honger of
voedselschaarste.
Met onderstaande test kun je zien hoe goed je longen zijn getraind.
De Ademhalingstest
Doe de ademhalingstest. Stopwatch bij de hand (op je telefoon zit vaak een stopwatch)
Neem nu 1 minuut lang op hoe vaak jij ademt per minuut. Eén in- en uitademing is één ademhaling.
Hoeveel x adem je per minuut? 6-10 keer is voldoende. Mensen die ontspannen zijn ademen rustig
en via de neus. Let maar eens op je ademhaling op een moment dat je stress ervaart. Meestal adem
je dan te veel en door de mond op zo’n moment.
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